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I V M ar keting en cultureel ondernemerschap
1 Rudi F uchs: in mijn diepste wezen ben ik een leraar
De directeur van het Stedelijk Museum, Wim Beeren, gaat op 1 februari 1993 met pensioen.
Vier maanden daarvoor wordt bekend dat Rudi Fuchs zijn opvolger is. Voor ingewijden is dit
niet echt een verrassing. De meeste betrokkenen - ook zijn tegenstanders - spreken van een
YDQ]HOIVSUHNHQGHNHXVRPGDWµHULQ1HGHUODQGQLHPDQGEHWHULVGDQKLM¶)XFKVLVJHYUDDJG
en is als enige kandidaat naar voren geschoven.1 In 1975 volgde hij Jean Leering op als
directeur van het Van Abbemuseum; daar maakt Fuchs duidelijk dat hij geen
publieksgeoriënteerde tentoonstellingen wenst, hij concentreert zich op de kunst zelf. Twaalf
jaar later werd hij directeur van het Haags Gemeentemuseum, nadat de wethouder hem had
gepolst. Fuchs vervult met zijn opvattingen en aanpak langdurig in diverse hoedanigheden een
pioniersrol in het museumbestel - zoals zijn museale biografie aantoont.

Presentaties in het Van Abbemuseum : oud versus nieuw model
Beeldende kunst dient µZDDUGLJHQVHULHXV¶JHSUHVHQWHHUGWHZRUGHQ, vindt Fuchs. Hij
betoonde zich in het Van Abbemuseum µHHQRYHUWXLJGYRRUYHFKWHUYDQGHDYDQW-JDUGH¶2 In
zijn exposities en retrospectieven confronteerde hij kunstwerken met elkaar in een snelle
ZLVVHOLQJYDQFRQWUDVWHUHQGHEHHOGHQWHYHUJHOLMNHQPHWKHWµ]DSSHQ¶YDQHHQPRGHUQH
kijker.3 In een interview legt Fuchs uit dat contacten met kunstenaars en veelvuldig
DWHOLHUEH]RHNKHPWRWGH]HPHWKRGHLQVSLUHHUGHQHQMXLVWQLHWµYDQXLWGHELEOLRWKHHN¶WRWKHP
JHNRPHQ]LMQµKHWNOLQNWJHNPDDUZDWMHRSGHDWHOLHUV]DJYHHOFRQFUHWHUGDQLQHHQ
museum, was dat een schilderij echt bestond. Je rook verf, je zag een zekere wanorde, je zag
de aarzelingen van de kunstenaar, het proberen, het afwijzen van iets, het gebroddel dat in elk
FUHDWLHIEHGULMISODDWVYLQGW « $OVMHHHQERHNRSHQVORHJVWRQGHQRSHONHEODG]LMGHSODDWMHV
HQGLHVWRQGHQNHXULJRSHHQULMWMH « 3DVODQJ]DPHUKDQGUHDOLVHHUGHLNPHGDWHHQ]DDOYLHU
wanden heeft en dat schilderijen niet alleen naast elkaar hangen maar ook tegenover elkaar.
Dat is het essentiële verschil tussen een geleerde en iemand die in een museum werkt. Dat
NOLQNWKHHOVLPSHOPDDULVEXLWHQJHZRRQEHODQJULMN¶4
Fuchs verwierf faam door zijn presentatiemethode en zijn eigenzinnige keuze van
kunstenaars. In het Van Abbe bood Fuchs de avant-garde een podium - daarvóór was die
voorhoede voornamelijk aangewezen op galeriepresentaties. Hij toonde er werk van onder
anderen Jan Dibbets, Ger van Elk, Sol LeWitt, Daniel Buren, Stanley Brouwn, Barry
)ODQDJDQ,HWVODWHULQGHORRSYDQGHMDUHQ]HYHQWLJRQWGHNWHKLMµJHHVWYHUZDQWH¶ Neue
Wilden - zij hadden net als hij een afkeer van Amerikaans modernisme: A.R. Penck, Markus
Lüpertz, Anselm Kiefer, Jörg Immendorf. Allen sterk geïnspireerd door Joseph Beuys.5 En
niet te vergeten de Griekse kunstenaar Jannis Kounellis, één van de grondleggers van de Arte
Povera.6 Om het oeuvre van de kunstenaar optimaal tot zijn recht te laten komen, bood Fuchs
1

-DQ%DUW.ODVWHUµ5XGL)XFKVEHYORJHQHQ]HHUHLJHQ]LQQLJ¶In: Het Parool , 29 oktober 1992.
+DQV(EELQNµ5XGL)XFKV0RHYDQKHWDYRQWXXUGDWKHGHQGDDJVHNXQVWKHHW¶,n: Metropolis M , jrg.8, nr. 5/6,
1987, p. 86.
3
John Jansen van Galen en Huib Schreurs, Het huis van nu, waar de toekomst is. Naarden, 1995, pp. 199-121.
4
3KLOLS3HWHUVµ5XGL)XFKVHQKHWYHUDQGHUHQGSXEOLHNEHZXVW]LMQ¶,Q De Tijd, 18 december 1987.
5
Deze Duitse kunstenaars maakten tussen eind jaren zeventig en begin jaren tachtig expressieve, figuratieve
schilder- HQEHHOGKRXZNXQVW+DQV(EELQNEHVFKULMIWKHWSURFHVYDQ)XFKV¶RYHUJDYHWRWGH]HVWLMO]LH+DQV
(EELQNµ5XGL)XFKV0RHYDQKHWDYRQWXXUGDWKHGHQGDDJVHNXQVWKHHW¶,Q Metropolis M, jrg.8, nr. 5/6, 1987,
p. 90.
6
Joseph Beuys (1921-1986) maakte tekeningen, sculpturen en installaties. Hij was een tijd lid van de
Fluxusbeweging (multidisciplinaire performance kunst). Een opmerkelijk project vond plaats bij zijn deelname
aan Documenta 7 in 1982: Beuys liet zevenduizend bomen planten met naast iedere boom een stèle van basalt,
QLHWEHZHUNWPDDULQGHQDWXXUOLMNHYRUP)XFKVZHHVRSµGHDEVROXWHYUHHG]DDPKHLGYDQGHODQJ]DDPJURHLHQGH
2
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ze eenmansexposities - volgens hem de meest geschikte overdrachtsvorm. Hij was in 1982 de
artistiek directeur van de Dokumenta 7 LQ.DVVHOGHµJURRWVWHWHQWRRQVWHOOLQJYDQ
KHGHQGDDJVHNXQVWWHUZHUHOG¶=LMQSUHVHQWDWLHDOGDDULVWHEHVFKRXZHQDOVHHQstatement, de
culminatie van zijn jaren in het Van Abbe - hij toonde daar vooral zijn favoriete kunstenaars.7
,QZHUG)XFKVRRNDUWLVWLHNGLUHFWHXUYDQKHW0XVHRG¶$UWH&RQWHPSRUDQHDLQ
7XULMQHHQµ]ZDDUJHGHFRUHHUGDFKWWLHQGHHHXZVSDOHLV¶GDWJHUHVWDXUHHUGLVHQVLQGVGien
IXQFWLRQHHUWDOVPXVHXPYRRUKHGHQGDDJVHNXQVW)XFKVµLNKHEJHOHHUGRPLQKHHODQGHUH
ruimten te werken. Het Van Abbemuseum is een typisch midden-twintigste eeuwse
kunstruimte met soortgelijke zalen waar maand na maand andere dingen te zien zijn die de
ruimte veranderen. In Turijn had ik plotseling te maken met ruimten die een heel ander
karakter hadden, die steviger in elkaar zaten, veel concreter waren. Dan gaat de kunst er ook
anders uitzien. Het nadeel van een plek als Turijn is dat het daar weer een beetje té mooi is.
$OOHVLVHUZHOPRRL'DWLVWRFKDOKHWQDGHHOYDQPLMQPDQLHUYDQZHUNHQ¶8 Zowel de
organisatie van de zevende Documenta in Kassel als zijn aanstelling als directeur van het
museum in Turijn geven hem internationaal aanzien.9 Fuchs schrijft geschiedenis in het
tentoonstellingsbeleid door een model te ontwikkelen waarin oude kunst tegenover moderne
kunst wordt geplaatst. Op de volgens velen legendarische tentoonstelling Het IJzeren Venster
in 1985 keert hij zich tegen de liniaire methode van de kunstgeschiedenis, door werk van
hedendaagse kunstenaars, Georg Baselitz, Jannis Kounellis en Jan Dibbits te confronteren met
werk van de gecanoniseerde klassiek moderne meesters, respectievelijk Kurt Schwitters,
Kazimir Malevich en Piet Mondriaan.10 'LWµRXGYHUVXVQLHXZPRGHO¶ZRUGWWZLQWLJMDDUODWHU
een ware trend en is HHQYRRUEHHOGYRRU)XFKV¶ODWHUHSUHVHQWDWLHV Verzameling aan Zee in
Den Haag en in het Stedelijk Het materiaal , De vertelling en de Coupletten reeks.11 Jhim
/DPRUHHµQLHWGe officiële kunstgeschiedenis met de overzichtelijk chronologische
rangschikking van stijlen en groepen was de leidraad, maar de radicale hardnekkigheid van de
artistieke standpunten die de kunstenaars innamen - het ijzer uit de dichterlijke titel van de
tentoonstelling. Kunstwerken en kunstenaars werden uit tijd en omstandigheid getild, de
geïsoleerde objecten stonden centraal en werden aan elkaar gerelateerd. Deze ahistorische,
vooral op subjectieve sentimenten gebaseerde benadering was indertijd een reveODWLH¶12 Er is
ook kritiek op zijn thema-RSVWHOOLQJGLHµYHUVFKDIWHKHPKHWDOLEL]LMQHUHJDOHULMQDDUEHOLHYHQ
te schikken, zijn beeld van de meesters tot norm te verheffen en die vervolgens de
VFKLOGHUHQGHMHXJGYRRUWHKRXGHQ¶.XQVWKLVWRULFXV&DUHO%Ootkamp merkt over dat
µFDQRQLVHUHQGHHIIHFW¶RSµRRNDOKHWHQ]HYHUVFKLOOHQGERYHQDOGLHWHQWRRQVWHOOLQJHQZDDULQ
hij in wisselende formaties de favoriete kunstenaars van zijn en mijn generatie laat paraderen,
staat als het ware in onzichtbare letters JHVFKUHYHQ:LM0DNHQ*HVFKLHGHQLV¶13 Blotkamp

boom HQHHQ]ZLMJ]DDPGURPHULJHVWHHQHUQDDVW¶+HWZDVGHEHGRHOLQJGHYHUEHHOGLQJWHEHYULMGHQHQORVWH
PDNHQXLWVOHXUHQNRSSLJKHLG%URQXLWGHVHULHµ.LMNHQ¶ YDQ5XGL)XFKVµ%RPHQHQPHQVHQ¶,Q De Groene
Amsterda mmer, 10 september 2015. Jannis Kounellis (1936) maakt vooral gebruik van natuurlijke materialen
zoals steenkool, jute, rijshout, staal, steen, houtskool en vuur.
7
+DQV(EELQNµ5XGL)XFKV0RHYDQKHWDYRQWXXUGDWKHGHQGDDJVHNXQVWKHHW¶,Q Metropolis M , jrg.8, nr. 5/6,
1987, p. 90.
8
Ibidem.
9
5XWJHU3RQW]HQµEigenzinnig en met talent voor controverse. 9HUWUHN5XGL)XFKV¶,Qde Volkskrant, 13
december 2002.
10
+DQV(EELQNµ5XGL)XFKV0RHYDQKHWDYRQWXXUGDWKHGHQGDDJVHNXQVWKHHW¶,Q Metropolis M , jrg.8, nr.
5/6, 1987, p. 86.
11
ZiH:LHWHNHYDQ=HLOµ%RWR[YRRU%RVFK1LHXZQDDVWRXGLVKLS9DQDIPRUJHQLVQDDVW5HPEUDQGWV
Nachtwacht een installatie van Anselm Kiefer te zien. BlDVIHPLHRIHHUEHWRRQ"¶,Qde Volkskrant, 6 mei 2011.
12
Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 132.
13
+DQV(EELQNµ5XGL)XFKV0RHYDQKHWDYRQWXXUGDWKHGHQGDDJVHNXQVWKHHW¶,Q Metropolis M , jrg.8, nr.
5/6, 1987, p. 91.
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GHHOWHHQµJHQDGHNODS¶XLWGRRUGHµNZDOLWHLW¶YDQGHNXQVWHQDDUVWHYHUJHOLMNen - µGRGHOLMN
YRRUGHNXQVWHQDDUVYDQYDQGDDJ¶, volgens hem.14
)XFKVJUXZWYDQSXEOLHNVWUHNNHUVµLNYRHOHUQLHWYRRURPWH werken aan een museum
GDWHHQPDFKLQHZRUGWYRRUKHWPDNHQYDQHFODWDQWHWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶15 µ$OVHHQPXVHXPLQ
hoofdzaak uit tijdelijke verschijnselen gaat bestaan, ontkent het zijn eigen karakter. Wij zijn
JHHQWKHDWHUPDDUHHQKXLV¶16 Hij wantrouwt ook de bedoeling achter de verzelfstandiging
YDQGHULMNVPXVHDµSULYDWLVHULQJEHWHNHQWQLNVDQGHUVGDQEH]XLQLJHQGHPXVHDPRHWHQ]HOI
KXQLQNRPVWHQUHDOLVHUHQ/DDWKHWSXEOLHNPDDUNRPHQPHWHHQOLMVWMHYRRUNHXUHQ³ZLM
ZLOOHQPRRLH]RQVRQGHUJDQJHQ´¶)Uits Becht is druk met de voorbereidingen van de Van
Goghherdenking in 1990 - de twee omvangrijke tentoonstellingen in de rijksmusea Van Gogh
en Kröller-Müller met veel randprogrammering, sponsoring en merchandising. )XFKVµLNKHE
Frits Becht voorgesteld eHQDVEDNWHODWHQPDNHQLQGHYRUPYDQ9DQ*RJK¶VDIJHVQHGHQRRU
2I]¶QRRULQJRXGDOVRRUEHO+LMYRQGGDWWRFKWHYHUJDDQ0DDUGLHNDQWJDDWKHWRS
Tralalatentoonstellingen zoals Cobra, en De Aardappeleters, daar komen ze in drommen op
af¶.17
De zomer vlak vóór zijn aanstelling was het Haags Gemeentemuseum één van de vijf
musea die meededen aan de manifestatie Holland in vorm.18 Zo enthousiast als Wim Crouwel
in Boymans-van Beuningen meewerkte met een designtentoonstelling in het kader van dat
project]RVFHSWLVFKLV)XFKVµKHWEOHHNGDWZRQLQJLQULFKWHUVKXQNODQWHQQDDUKHWPXVHXP
stuurden, om daar maar te gaan kijken hoe een bepaalde keuken eruit zag. Moet dat in een
PXVHXP" « +HWLVJHHQNXQVWPLVVFKLHQ]HOIVJHHQNXQVWQLMYHUKHLG'HSRVLWLHYDn de
toegepaste kunst binnen dit museum zal opnieuw bekeken moeten worden. Het is
YRUPJHYLQJPDVVDSURGXFWLH'HWHUUHXUYDQGHJRHGHVPDDN « (U]LMQZHOKRQGHUG
PHUNHQHOHNWULVFKHVFKHHUDSSDUDWHQ,HGHUDSSDUDDWPRHW]LFKSURILOHUHQ'HILUPD¶VKROOHQ
achter elkaar aan. Na een jaar is het verouderd. Dat is tegen het museum. Kunst is
SHUPDQHQWLH¶19

Ronddwalen in onverwachte kamertjes
Op 1 november 1987 wordt Rudi Fuchs directeur van het Haags Gemeentemuseum. Sinds
1985 is het populair wetenschappelijk museum Museon in opdracht van de gemeente verhuisd
en in een nieuwe vleugel aan het gebouw verbonden.20 Architect Wim Quist heeft in zijn
ontwerp rekening gehouden met het bestaande gebouw van Berlage. Het Gemeentemuseum
blijft een zelfstandige unit naast het Museon - ze delen alleen de glazen toegangscorridor,
ZDDULQGHYORHUHHQVWHHQLVDDQJHEUDFKWPHWGHWHNVWµKHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPYDQ
architect Hendrik Berlage is op 29 mei 1985 bij het vijftigjarig bestaan als kunstwerk in de
collectie opgenomen¶21 )XFKVµGHPXVHD]LMQRSGULIWJHUDDNWHULVJHWRUQGDDQKXQ
traditionele activiteiten. De manier waarop het Museon aan het Gemeentemuseum is
gekoppeld, is daar een voorbeeld van. Het Museon stond op een andere plek in Den Haag en
14

Geciteerd in: Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 132.
3DXOGH1HHIµ'HWHUUHXUYDQGHJRHGHVPDDN¶ In: Haagse Post, 6 februari 1988.
16
5XGL)XFKVµ+HWPXVHXPYDQELQQHQ(HQSOHLGRRLYRRUXLWZLVVHOLQJYDQNXQVWZHUNHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 8 juli 1988.
17
%LEHEµ´'HQHLJLQJGHGLQJHQDDQWUHNNHOLMNJH]HOOLJWHPDNHQQHHPWVWHHGVPHHUWRH.XQVWLVQLHWJH]HOOLJ´¶
In: Vrij Nederland, 14 januari 1989.
18
De musea, betrokken bij Holland in vorm, waren: Boymans van Beuningen, het Amsterdams Stedelijk
Museum, het Arnhems Gemeentemuseum, het Centraal Museum in Utrecht en het Haags Gemeentemuseum. Het
centrale thema was vormgeving.
19
3DXOGH1HHIµ'HWHUUHXUYDQGHJRHGHVPDDN¶,Q Haagse Post, 6 februari 1988.
20
Het museum beheert en presenteert collecties op het gebied van geologie, biologie, geschiedenis, archeologie,
natuurkunde, techniek en volkenkunde. Het Museon is sinds 1997 verzelfstandigd.
21
$UMDQ6FKUHXGHUµ*HHQODQGVFKDSPDDUHHQWXLQ(HQZDQGHOLQJGRRUKHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXP¶,Q NRC
Handelsblad, 19 maart 1993.
15
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het heette Schoolmuseum, wat een veel mooiere naam is dan Museon. Schoolmuseum zegt
SUHFLHVZDWKHWLV]R¶QWHUPDOV0XVHRQLVW\SHUHQGYRRUGHYHUVFKULNNHOLMNHMDUHQ]HYHQWLJ
Bedrijven hebben ook vaak van die nietszeggende namen als ³Eurostar´, dat is dan een
matrassenfabriek die vroeger gewoon ³Jansen & Zoon, Matrassen´ KHHWWH « 0HQGDFKWGDW
de mensen hier van de kunst naar de wetenschap zouden lopen, maar dat gebeurt niet. Vrijwel
niemand die naar het Museon gaat, bezoekt ook het Gemeentemuseum, of omgekeerd. De
twee instellingen hebben ook niets met elkaar te maken: het Museon legt stap voor stap uit
hoe het heelal in elkaar zit, de wereldzeeën. Wij tonen unica. Dat vereist een andere manier
YDQNLMNHQ¶22
Fuchs vindt het interessant dat de moderne museumontwikkelingen aan het museum
]LMQYRRUELMJHJDDQµKHW*HPHHQWHPXVHXPKHHIWKHWYRRUGHHOYDQGHDFKWHUVWDQG¶23 µ'HQ
Haag is een plek die zo in de war is, zolang een beetje buitenspel heeft gestaan, daar wordt
niet meer op gelet. Dat museum is door de omstandigheden buiten de sfeer van die
WHQWRRQVWHOOLQJVFDUURXVHOJHEOHYHQ¶24 )ULWV%HFKWµ]HZDUHQGDDUKRSHORRVDFKWHU9DQ
Velzen had al die jaren niks kunnen kopen. Agnes en ik hebben Rudi twintig werken in
EUXLNOHHQJHJHYHQ¶25 )XFKVµKHWPXVHXPWHOGHQLHWPHHUPHHQLHPDQG]DJHUZDWLQ¶Maar
hLMLVJHIDVFLQHHUGGRRUKHWJHERXZYDQ%HUODJHµGDWMDUHQODQJUHJHOPDWLJLVYHUNUDFKW0HW
DOVPHHVWUHFHQWHPLVGDDGKHWGRRUEUHNHQYDQGHKDOYDQZHJHKHW0XVHRQ¶+LMYLQGWGDWGH
inrichting ingrijpend veranderd moet worden, daarom wil hij het gebouw vijf maanden
VOXLWHQµ'DWKHELNGHVWLMGVPHWHHQWHJHQ9HUGX\Q/XQHOJH]HJG+LMZDVKHWHUPHHHHQV
anders was ik niet gekomen. Maar ja, het is natuurlijk een beetje link om mij in huis te halen.
Ik ben een ouderwets iemand, ik prREHHUKHWPXVHXP]RRXGHUZHWVPRJHOLMNWHPDNHQ¶26
Het museum is veelzijdig. Het gebouw uit 1935, naar ontwerp van Berlage, ziet Fuchs
als een onderdeel van de museale verzameling. Hij is blij dat het museum niet is meegegroeid
met de nieuwe museumbouw mHWJURWHZLWWHPXUHQµDOGDWZLWKHWKHHIWELMQDLHWVYDQHHQ
kliniek. Ja, daar kom je op een gegeven moment achter. Ik wil schilderijen, meubels en andere
dingen combineren. Een schilderij van Mondriaan bijvoorbeeld uit zijn symbolische periode
met een jugendstil-VWRHO¶27 µ0RGHUQHPXVHXPJHERXZHQ]LMQEHUHNHQGRSGHWZLQWLJVWH
eeuwse monumentale doeken van kunstenaars als Jackson Pollock, Barnett Newman, Frank
Stella of Anselm Kiefer¶+LMYLQGWGDDUHFKWHUkleine schilderijen niet meer tot hun recht
komen: µGe grillige architectuur van het Gemeentemuseum met kleine zalen, stijlkamers,
nissen en trappen geeft de mogelijkheid tot een intieme omgang met kunst. « De ideale
museumbezoeker is iemand die ronddwaalt en daarom vind ik Den Haag zo mooi: je kan er in
ronddwalen, verdwalen, in onverwachte kamertjes, je ziet onverwachte dingen, Chinese
YD]HQVWRHOHQ'LHGLQJHQPRHWHQEOLMYHQ¶28 µ'HYUDDJGLHPLMEH]LJKRXGWLVKRHNXQMHLQ
het museum een vertrouwdheid realiseren die een beetje dat huiskamereffect KHHIW¶ « :LH
mij in huis haalt moet accepteren dat er geen lange rijen voor het museum zullen staan. Ik wil
het liefst kleine tentoonstellingen, oasen van rust. Ik kijk naar een schilderij zoals ik vroeger
naar een vogel keek. Dat moet je mensen proberen duidelijk te maken. Mensen moeten beter
leren kijken. Je moet beginnen bij de Educatieve Dienst. Kinderen komen joelend het gebouw
22
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24
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binnen. Ze moeten leren: als ze voor een schilderij staan, PRHWHQ]HKXQNRSGLFKWKRXGHQ¶29
µ7RHQLNLQKHW9DQ$EEHPXVHXP mijn museale activiteit begon, dertien jaar geleden, moest
het museum worden verdedigd tegen de nietsontziende educatiedrift die in Nederland
woedde. Het enkele, individuele kunstwerk, dat fragiele samenstel van gevoelige details,
moest worden verdedigd tegen de grofheid van het educatieve en generaliserende museum.
+HWZDVHHQKHYLJHGLVFXVVLHGLHHYHQSORWVHOLQJYHUGZHHQDOVGDW]HZDVRQWVWDDQ¶30
Het museum heeft niet alleen een kunstverzameling in huis, maar ook
muziekinstrumenten en kostuums. Fuchs beseft dat hij niet overal verstand van heeft, maar:
µLNEHQZHOLQWHOOLJHQWHQLNEHVFKLNRYHUIDQWDVLH=RQGHUYHHOPRHLWHNDQLNLQNRUWHWLMGYHHO
informatie vergaren over allerlei gebieden om met één of andere conservator daarover te
praten. Daarover gaat het: een directeur moet algemene inzichten hebben. De conservatoren
hebben hun afdeling. De directeur niet. Hij heeft alleen een algemene voorstelling van het
museum. De violist moet viool spelen, de bassist bas, en ze moeten met elkaar rekening
houden0DDUZDW]HVSHOHQKDQJWDIYDQGHGLULJHQW¶31 Fuchs streeft naar een samenhang in
GHFROOHFWLHVµ]RDOVHURRNHHQVDPHQKDQJHQHHQVWUXFWXXULVLQKHWJHERXZYDQ%HUODJH¶32
+LMUHFRQVWUXHHUWGDWJHERXZDOVRQGHUGHHOYDQGHFROOHFWLHµGLWPRHWHHQFROlectiemuseum
worden met een permanente opstelling van de vaste verzameling en bescheiden exposities die
GDDUELMDDQVOXLWHQ¶33 Grote en opwindende tentoonstellingen zijn volgens Fuchs fysiek niet
mogelijk in het museum - dit laat de architectuur niet toe.34 Bij grote overzichtsexposities zoals blockbusters - vervaagt de concentratie van bezoekers.35 Hij vindt het van belang dat de
bezoeker het museum leert kennen als een huis met een rijke en gevarieerde inventaris.
Hiervoor is een permanente opstelling van de collectie noodzakelijk. Hij hoopt op een publiek
dat trouw is aan het museum. Voor een bezoeker moet niet een spectaculaire tentoonstelling
de motivatie van een bezoek zijn, maar het gebouw en de collectie.36
Op 2 juli 1988, een half jaar na zijn aantreden, presenteert Fuchs zijn eerste
tentoonstelling: Verzameling aan zee. Bij de opening van de nieuwe opstelling van de
collectie moderne kunst geeft hij een statement af: hij verklaart te streven naar rust en
UHIOHFWLHLQGLWµPXVHXPYRRUNXQVWHQQLMYHUKHLG¶+LMYLQGWKHWHHQµSOHNZDDUGHGLQJHQ
liefst bij een helder en rustig licht, in detail worden bekeken, op de huid en van korte afstand.
Het museum is geen landschap maar een tuin. Dat is wat anders, dus, dan een spektakel
waarin de enkele elementen verdwijnen in een veelkleurige en luidruchtige draaimolen van
effecten. Zoals bij een vuurwerk de pijl sissend maar onzichtbaar de zwarte lucht inschiet, dan
openspat: een prachtige, wiegende bloem maar zonder details, een wolk zonder rand, die
langzaam uLWHHQYDOWHQYHUGZLMQW¶)XFKVEHQDGHUWNXQVWZHUNHQQLHWDOVREMHFWHQPDDUDOV
VXEMHFWHQGLHµLQYLVXHHORS]LFKW « KHHONZHWVEDDU¶]LMQµGHPDQLHUZDDURS]H]LFKLQHHQ
ruimte gedragen is vaak heel nerveus en door allerlei bijverschijnselen zijn ze snel gestoord
en uit hun evenwicht gebracht. Het is de zin van een museum, in zijn intieme relatie met het
kunstwerk, om de letterlijke ruimte te scheppen waarin de verschillende voorwerpen het
uitzonderlijke karakter van hun vorm kunnen vertonen. De details mogen daarbij absoluut niet
29
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YHUORUHQJDDQ¶+HW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPELHGWKLHUYRRUGHPRJHOLMNKHGHQµ%HUODJHKHHIW
GLWDOV]HHUZHLQLJDQGHUHDUFKLWHFWHQYDQPXVHDKHHOJRHGEHJUHSHQ¶0DDUGHDFWXDOLWHLW]LW
)XFKVQLHWPHHµQXOLMNWPHZRUGWYDQGH musea overal opwinding verwacht, blockbusters inderdaad die uit elkaar spattende wolk van vonken vuurwerk. Helaas zijn we terecht
gekomen in een fase van de cultuur waarin alles groot en luidruchtig moet zijn. Die wens staat
lijnrecht tegenover de stabiele, stille idee van een collectie - en in ieder geval staat ze lijnrecht
WHJHQRYHUGHJHHVWYDQKHWJHERXZYDQ%HUODJH¶37 Jack Verduyn Lunel, de wethouder die
)XFKVLQQDDU'HQ+DDJKDDOGHKRXGWRRNHHQµUHGH¶ELMGH]HµRSHQLQJYDQHHQ
tentoonstelling die eigenlijk niet eens een tentoonstelling is, maar een presentatie van een
collectie¶+LMYXOW)XFKVQDDGORRVDDQµGH]HRPVWDQGLJKHGHQYDQFXOWXUHOHSROLWLHNGLHQX
VWHUNWRHQHPHQ « PDNHQKHWPXVHXPWRWWHQWRRQVWHOOLQJVPDFKLQHWRWFDUURXVHORSGe
kermis. Dat levert energie op, maar ook roofbouw. En net zoals men, in de landbouw, de
akker met overleg gebruiken moet, zo moet het museum zorgvuldig met zichzelf omgaan. Het
moet zichzelf alleerst definiëren vanuit zijn collectie: want wat permanent is heeft een langere
DGHP¶38
Bij de inrichting van Verzameling aan zee heeft Fuchs het idee van een
Gesamtkunstwerk voor ogen: hij plaatst in het kunstwerk van Berlage een vaas naast een
schilderij, meubilair met in vitrines servies en daarnaast een beeldhouwwerk.39 Fuchs kreeg
bruiklenen van bevriende kunstenaars en van een aantal galeries en vult zo de leemten aan die
er zijns inziens in de collectie waren ontstaan. De expositie is een confrontatie: uiteenlopende
kunstenaars naast en tegenover elkaar in niet voor de hand liggende ensembles. Door de
opstelling heen zijn de beroemde Mondriaans die het museum bezit, opgehangen - Fuchs
PDDNWHDONHQEDDUGDWKLMDIZLOYDQµGH0RQGULDDQ-identificatie « die aan het museum
NOHHIGHDOVJHVWROGHVWURRS¶µHULVWRFKPHHUGDQ0RQGULDDQLQ'HQ+DDJ"¶'HEUXLNOHQHQ
]LMQRRNµDDQNRRSYRRUVWHOOHQ¶- er komen veel van zijn vrienden in naar voren: Jannis
Kounellis, Georg Baselitz, Per Kirkeby, Jan Dibbets, Giulio Paolini. Van de jongere
generaties kunstenaars moet hij weinig hebben. Hij krijgt daardoor de kritiek te incasseren dat
KHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPµHHQ9DQ$EEH-WLQWMH¶KHHIWJHNUHJHQ40 Zijn ensembles
representeren het concept van de Fuchsiaanse aanpak: hij ondermijnt gangbare opvattingen
over de kwaliteit van kunst eQGHIXQFWLHYDQNXQVWPXVHDµ$OVMHRYHUNZDOLWHLWSUDDWKHEMH
het over het weinige en het ongelijke, maar om je heen spreekt iedereen over het vele dat
JHOLMNLVRIJHOLMNPRHWZRUGHQ¶]REHWRRJWKLMLQKHWHVVD\ Kwaliteit (een bericht), dat hij in
opdracht van de stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst schreef. Musea voor moderne
kunst zouden minder op elkaar moeten lijken, maar juist ieder een eigen standpunt innemen
RYHUNXQVWµ'DQDOOHHQ¶NDQKHWRPµLQ]LFKWHQ¶JDDQµGLHGHGLVFXVVLHRYHUNZDOLWeit weer
mogelijk maken. « uiteindelijk vind ik alleen dat echt goed wat mij past, in mijn beeld van
hoe de wereld zou moeten zijn. Een andere redenering is hypocriet, ook al weet ik dat een
PXVHXPRRNGHFULWHULDYDQGHFRQVHQVXVLQKHWRRJPRHWKRXGHQ¶.41
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Ondertussen toont het museum in dat jaar ook een Mondriaan retrospectief: P.C.
Mondriaan, van figuratie naar abstractie - in 1987 reisde deze expositie door Japan. De
tentoonstelling is een publiek succes en trekt 120.000 bezoekers.42 )XFKVµZHHWMHZDarom?
Vanwege het feit dat daar de onbekende Mondriaan te zien was. De gek van de lijntjes kan
RRN]RQVRQGHUJDQJHQHQHHQPROHQVFKLOGHUHQ-HNXQW]R¶QWHQWRRQVWHOOLQJRRN
PHHGRJHQORRVPDNHQ¶(QGDWKDG)XFKVHLJHQOLMNOLHYHUJHZLOGµQDWXXUOLMN(HQ
tentoonstelling is niet iets om gezellig naar toe te gaan. Je moet er niet doorheen lopen als
door Artis, zo van O-kijk-een-DDS¶43
In 1990 koopt de gemeente Den Haag het paleis Lange Voorhout en laat het
transformeren in een nieuw museum voor beeldende en toegepaste kunst, onder auspiciën van
5XGL)XFKVGLHKHWSDOHLVµRQGHUGHYOHXJHOVYDQKHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXP¶ neemt. Zo
blijft het gebouw als paleis behouden en kan het voortaan onderdak bieden aan
kunsttentoonstellingen. De ingrepen bij de restauratie aan het interieur beperken zich tot een
µELM]RQGHUHNOHXUVWHOOLQJ¶YDQGHZDQGHQHQHHQJHKHHOQLHXZHSDUNHWYORHU(ONH]DDOKHHIW
zijn eigen kleur, die kan variëren van pistachegroen tot diep donkerrood. De vloer is
ontworpen door de Amerikaanse minimal-art-kunstenaar Donald Judd, een favoriet
kunstenaar van Fuchs. Twee jaar na de aankoop zijn op de openingstentoonstelling Het
Interieur alle door Fuchs gewaardeerde kunstenaars terug te vinden: Jannis Kounellis, Georg
%DVHOLW]0DUNXV/ĦSHUW]$53HQFN7RRQ9HUKRHI5RE%LU]D-DQ'LEEHWV5LFKDUG/RQJ
Ger van Elk en Karel Appel.44 Het Museum Paleis Voorhout beschikt slechts over een gering
eigen budget: voor de vaste lasten en voor expositiedoeleinden is nauwelijks een ton
beschikbaar. Het museum moet zichzelf bedruipen met inkomsten uit de kaartverkoop, de
winkel, bijzondere gelegenheden en sponsoring. De doelgroep voor de tentoonstellingen
wordt een breed publiek. Deze dependance dient een functie over te nemen van het
*HPHHQWHPXVHXPGDWVWHHGVPHHUµHHQFROOHFWLHPXVHXP¶ZRUGWPHWDOVYRRUQDDPVWHWDDNGH
eigen verzameling te tonen. Het paleismuseum wordt ook nog anders geëxploiteerd: in de
gerestaureerde paardestallen vestigt zich het kunstverhuur- en verkoopbedrijf Link, dat in
vijfwekelijkse periodes exposities organiseert die een kunstenaar nader uitlichten, van wie
werk in het museum te zien is.45

Debat over verkoop van cultureel erfgoed
In maart 1989 stelt Rudi Fuchs voor om vijf à zes schilderijen af te stoten uit de collectie van
KHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPZDDURQGHUWZHH3LFDVVR¶VHQHHQ0RQHWRPGHJHVFKDWWH
opbrengst van veertig miljoen gulden in een aankoopfonds voor hedendaagse kunst te storten.
Met de rente van twee à drie miljoen kunnen daarvan jaarlijks nieuwe aankopen worden
gedaan ter aanvulling van de collecties van het Gemeentemuseum. Quai du Louvre van
&ODXGH0RQHWEOLMIWµQDODQJZLNNHQHQZHJHQ¶LQ'HQ+DDJRPGDWKHWHHQOHJDDWEOLMNWWH
zijn - het mag niet verhandeld worden. Maar Harlekijn en Sybille van Pablo Picasso kunnen
het begin voor het gewenste fonds vormen.46 De kwestie van het vervreemden van objecten
biedt een uitstekende gelegenheid om zich te profileren in het openbaar debat en te wijzen op
een nijpend probleem - gelet op de aandacht in de pers lukt Fuchs dit aardig.47
42
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Het debat over de verkoop van openbaar kunstbezit begon echter al eerder. In mei
1987 werd in de pers onthuld dat Louis Wijsenbeek tijdens zijn directeurschap van het Haags
Gemeentemuseum in de periode 1956 tot 1975 regelmatig schilderijen uit de collecties
verkocht aan de kunsthandel en andere musea - met medeweten en goedkeuring van de
wethouder.48 Er wordt schande van gesproken. Achteraf gezien blijkt dat de verkoop sterk is
ingegeven door de smaak van Wijsenbeek en zijn tijdgenoten. Het Haags Gemeentemuseum
heeft een geschiedenis op het gebied van selectie en afstoting. Ook Hendrik van Gelder vond
GHYHUNRRSYDQµRQLQWHUHVVDQWHVWXNNHQXLWHHQOHJDDW¶QLHWEH]ZDDUOLMN+LMZLVWGRRUUXLOPHW
andere musea de collectie op belangrijke punten te verbeteren.49
In 1987 wordt voor het eerst de verkoop en afstoting van cultureel erfgoed uit
openbare collecties een onderwerp van openbaar debat. In dat voorjaar vindt een kleine rel
plaats - een voorbeeld van een iets te gretige interpretatie van het fenomeen privatisering. De
gemeente Hilversum neemt een raadsbesluit om het schilderij Compositie met twee lijnen
(1931) van Piet Mondriaan te verkopen aan de meest biedende, met een grote kans dat dit een
particulier wordtµ:HPRHWHQKHWYHUNRSHQDDQGHKRRJVWELHGHQGHGHVQRRGVDDQHHQ
ROLHVMHLN¶DOGXVGHZHWKRXGHUCultuur E.L. Weijers-van Veen (VVD) in de
gemeenteraadscommissie.50 Het schilderij was in 1931 aan de gemeente geschonken om het
een plaats te geven in het nieuwe door W. Dudok gebouwde stadhuis. Daar wist men niet
goed raad met het abstracte schilderij, waarna het in 1951 in bruikleen werd afgestaan aan het
Stedelijk Museum, waar toen Sandberg directeur was.51 De bedoeling van de verkoop is de
opbrengst te gebruiken voor de restauratie van het al jaren verwaarloosde Gooilandtheater in
Hilversum - een ontwerp van architect J. Duiker uit de jaren dertig. De gemeente wil het
gebouw herbestemmen tot theater annex cultureel centrum. Onder aanvoering van Stedelijk
directeur Wim Beeren protesteren directeuren en oud-directeuren op 6 april 1987 tegen het
voornemen in een brief aan de gemeenteraad. Afgezien van de culturele waarde, kan de
verkoop van het schilderij betekenen dat er een precedent wordt geschapen voor meer
verkoop van beeldende kunst, zo luiden de argumenten.52
De affaire leidt tot Kamervragen en een hevig debat in de pers. Het NRC Handelsblad
wijdt een commentaar aan de kwestie - daarin wordt geopperd dat het de overweging waard is
dat musea doublures in de collecties verkopen om zo meer geld te genereren voor belangrijke
QLHXZHDDQNRSHQµ0DDUELMKHWVFKLOGHULMYDQ0RQGULDDQJDDWKHWQLHWRPHHQPXVHXPHQ
allerminst om een doublure: dit doek van Nederlands belangrijkste schilder van deze eeuw
behoort tot een kleine serie schilderijen die de overgang vormen tussen zijn Composities in
Rood, Geel en Blauw en zijn latere doeken waarin hij veel soberder vlakverdeling in verticale
HQKRUL]RQWDOHEDQHQEHUHLNWH¶53 Het is een sleutelwerk in Mondriaans oeuvre - van de zestien
ruit-schilderijen ging hij hierin het verst in de vereenvoudiging van de compositie.54
Minister Brinkman moet er aan te pas komen om deze daad te verijdelen - hij verbiedt
verkoop naar het buitenland en laat het raadsbesluit op 17 juni 1987 bij Koninklijk Besluit
48
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noemt, is in werkelijkheid aan- en verkoopbeleid¶. Bron: /LHQ+H\WLQJµ*URWHRSUXLPLQJ¶,Q: NRC
Handelsblad, 24 maart 2006.
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Petra Timmer en Arjen Kok, Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale
collecties. Amsterdam, 2007, p. 28. Hans Janssen beaamde dit in een interview in het Gemeentemuseum Den
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Peter Hecht, 125 Jaar openbaar kunstbezit. Met steun van de Vereniging Rembrandt . Zwolle, 2008, p. 168.
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Zie ook: Wim Beeren, Mondriaan als betaalPLGGHO¶,QLGHP O m de kunst. Rotterdam, 2005, pp. 445-448.
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Petra Timmer en Arjen Kok, Niets gaat verloren. Amsterdam, 2007, pp. 25-26 en µ0RQGULDDQPRHWEOLMYHQ¶
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schorsen.55 De gemeente spant een kort geding aan tegen de staat, verliest dit en komt tot een
regeling waarbij het Stedelijk Museum het schilderij voor 2,5 miljoen gulden kan
overnemen.56 In 1988 is de financiering rond, dankzij de steun van een miljoen van het Prins
Bernhard Fonds, de Vereniging Rembrandt en de Algemene Loterij Nederland. Het Stedelijk
zelf brengt de rest van het bedrag op, waardoor het meteen door het aankoopbudget heen is
van dat jaar. De Mondriaan wordt veiliggesteld en blijft toegankelijk voor publiek.57
De affaire maakt een landelijke discussie los over hoe de overheid met de verkoop van
erfgoed dient om te gaan, want selectie en afstoting uit museale collecties is niet bij
wetgeving vastgelegd.58 Verschillende museumdirecteuren opperen te ruilen met elkaar - door
een betere distributie van het Nederlandse cultuurbezit kan een verzameling worden
aangevuld. Museum Boymans-Van Beuningen ruilde bijvoorbeeld al een Kounellis en een
Fabro tegen een Francis Bacon en een Bruce Nauman met het Van Abbemuseum. Zo worden
collecties aangevuld met doublures of F remdkörper van andere musea, waar ze normaliter het
depot niet uitkomen.59
In het Mondriaan-debat waarschuwt Wim Beeren al dat verkoop van het schilderij
leidt tot een situatiHZDDULQDQGHUHJHPHHQWHQHQPXVHDKXQNXQVWZHUNHQDOVµZLVVHOJHOG¶
gaan gebruiken.60 Hij krijgt gelijk. Met het voorstel van Rudi Fuchs in januari 1989 om
schilderijen uit zijn collectie te verkopen, leeft de discussie over het afstoten van objecten
hevig op. Al eerder, op 30 juni 1988, liet Fuchs weten dat hij streeft naar een permanente
opstelling - Fuchs is één van de eerste museumdirecteuren van zijn generatie die het
]ZDDUWHSXQWZLOOHJJHQELMGHHLJHQFROOHFWLHµLQSODDWVYDQHHQJHOG- en tijdverslindend
³WHQWRRQVWHOOLQJVFLUFXV´LQVWDQGWHKRXGHQ¶61 Hij stelt bij die gelegenheid ook de
kunstnijverheid, de kostuumafdeling en de muziekafdeling ter discussie en zegt een fonds op
te willen richten waarin bedrijven, instellingen en particulieren geld kunnen storten om de
collectie moderne kunst uit te breiden: het Van Gelderfonds. Bij aankopen denkt hij dan
vooral aan werk van Jannis Kounellis en Georg Baselitz.62 µStel dat we doeken van Wols
zouden verkopen, dan had je niemand gehoord. Wat moeten de mensen over twintig jaar zien?
1RJVWHHGVGLHWZHH3LFDVVR¶V"'LHNHX]HKHEEHQZLMJHPDDNW:LMZLOOHQHHQDQGHUFLUFXLW
buiten de traditionele lijn Parijs-1HZ<RUN$OVGLH3LFDVVR¶VRQYHUYDQJEDDU]LMQZDDU]LMQ
dan onze onvervangbare Munchs? Die hebben we niet. Eén van de meest fascinerende
aspecten van Mondriaan is de omslag van figuratief naar abstract. Dàt interesseert ons. Dat
willen we uitbreiden. We zoeken er naar in het werk van anderen, bij Penck, bij Wols. Dat is
GHXLWGDJLQJ¶63 De collectie dient vooUWGXUHQGDDQJHYXOGWHZRUGHQWHQHLQGHµG\QDPLVFK¶WH
55

Ibidem en Willem Ellenbroek, µ6WHGHOLMNGRRUMDDUEXGJHWKHHQQDNRRS0RQGULDDQ¶,Q de Volkskrant, 17
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Peter Hecht, 125 Jaar openbaar kunstbezit. Met steun van de Vereniging Rembrandt . Zwolle, 2008, p. 169
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:LOOHP(OOHQEURHNµ6WHGHOLMNGRRUMDDUEXGJHWKHHQQDNRRS0RQGULDDQ¶,Qde Volkskrant, 17 december
1987. Gooiland werd gedeeltelijk gerestaureerd, maar vier jaar later toch nog verkocht aan een hotelketen.
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Petra Timmer en Arjen Kok, Niets gaat verloren. Amsterdam, 2007, pp. 22 en 27. Zie voor een gedetailleerde
DQDO\VHDOGDDUµ'H+LOYHUVXPVH0RQGULDDQ¶SS-27.
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+HQULGH%\HQ-KLP/DPRUHHµ6ROGHV¶,Q Haagse Post, 21 januari 1989.
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Zie NRC Handelsblad, 9 april 1987 en Peter Hecht, 125 Jaar openbaar kunstbezit. Met steun van de
Vereniging Rembrandt. Zwolle, 2008, p. 169.
61
&DV6PLWKXLMVHQµ2SQDDUGHYROJHQGHDIVSUDDN¶$PVWHUGDPS.
62
+DQV-DQVVHQµ'HEH]RHNHUFHQWUDDO+HW*HPHHQWHPXVHXPHQ]LMQ9ULHQGHQYHUHQLJLQJ-¶,Q
Mariette Josephus Jitta, Hans Janssen en Titus M. Eliëns (redactie µ+HW]DOMHYULHQGPDDUZH]HQ¶Den Haag,
2009, p. 139.
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+HQN.RROHQ+DQV6WHNHWHHPHW)XFKVµ(HUVWYLHUMDDUSODQQHQPDNHQOLJWPLMQLHWLNEHJLQJHZRRQ¶,Q
NRC Handelsblad, 11 juli 1989. Alfred Otto Wolfgang Schulze, bekend als Wols (1913-1951), was een Duits
schilder, tekenaar, fotograaf en graficus. Zijn werk toont verwantschap met dat van Alberto Giacometti. Hij was
bevriend met onder anderen Jean Paul Sartre en Simone de Beauvoir en Giacometti, Max Ernst, Miro, Calder,
Arp en Cesar Domela. Hij werd aanvankelijk sterk beïnvloed door het surrealisme, maar ging later lyrisch
abstract werken.
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EOLMYHQµ(HQGHHOYDQGHFROOHFWLHLVEDOODVWHQYHUWURHEHOWKHWEHHOG « 1LHPDQGKHHIWPLM
trouwens antwoord kunnen geven op de vraag waarom het Guggenheim èn de meeste
schenkingen ontvangt èn het mHHVWYHUNRRSW¶64 Om sturing aan zijn collectiebeleid te geven,
VWHOWKLMµ]LMQJHHVWYHUZDQW¶+DQV/RFKHUDDQDOVKRRIGFRQVHUYDWRU- op dat moment
hoogleraar Kunstgeschiedenis in Groningen.65
:LP%HHUHQLVHHQIHOWHJHQVWDQGHUYDQGHYHUNRRSSODQQHQµµWis fout dat Rudi veel te
weinig geld krijgt, maar dat mag geen reden zijn te gaan verkopen. Bovendien, en daar til ik
]ZDDUDDQOLJW]R¶QYRRUVWHOJRHGELMPHQVHQGLHDOWLMGLQHFRQRPLVFKHWHUPHQGHQNHQ(QLN
kan al helemaal niet mee met de gedachte dat bepaalde werken niet meer in de collectie
]RXGHQSDVVHQ-HPRHWPRHLWHGRHQGHEHZHHJUHGHQHQYDQMHYRRUJDQJHUVWHEHJULMSHQ « 
(UZRUGWQLHWLQKHWZLOGHZHJJHNRFKW¶W,VDOWLMGHHQJHEHXUWHQLV ...) Als het besef: het
brengt geld op wint, is alle fijnzLQQLJKHLGZHJ¶%HHUHQEHVFKRXZWHHQPXVHDOHYHU]DPHOLQJ
DOVHHQµNURQLHNYDQZLVVHOHQGHPHQLQJHQYDQFRQVHUYDWRUHQGLUHFWHXUHQHQSXEOLHN¶66 Je
doet de geschiedenis geweld aan als je kunstwerken verkoopt - µverzamelen is een
verzameldaad voor de gemeenscKDS¶.67 In de media wordt gewaarschuwd voor het
afschrikken van schenkers: wie geeft de overheid nog een kunstwerk in bewaring als het
gevaar bestaat dat het later in de kluis van een particulier verdwijnt? Henk van Os, net
aangetreden als directeur van het Rijksmuseum, manifesteert zich tijdens een bijeenkomst van
de Boekmanstichting ook als een tegenstander van het vervreemden van objecten. Hij wijst
HURSGDWHHQFROOHFWLHMXLVWHHQFRQFUHHWNZDQWLILFHHUEDDUKLVWRULVFKJHJHYHQLVµPHQNDQ
]R¶QFROOHFWLH aanvullen, maar door hoogwaardige unica te verwijderen verzwakt men altijd
GHFROOHFWLH  RRNDONRRSWPHQHUGHSUDFKWLJVWHVSXOOHQYRRUWHUXJ¶68 Ook de Nederlandse
0XVHXPYHUHQLJLQJVFKULMIWµRQWVWHOG¶WH]LMQRYHUGHSODQQHQYDQ)XFKV'HYHUHQLJLQg acht
de collectie geen werkkapitaal waarover de directie als eigenaar kan beschikken. Het is
FXOWXXUEH]LWZDDURYHUPXVHXPHQJHPHHQWHµDOVUHQWPHHVWHUV¶]LMQDDQJHVWHOG9HUNRRS]DO
leiden tot vermindering van legaten en schenkingen aan musea.69
Desondanks stuurt Fuchs in juni 1989 een nota aan de Haagse Gemeenteraad waarin
hij verzoekt om het aankoopbudget drastisch te verhogen. Indien dit niet mogelijk is, wil hij
RYHUJDDQWRWHHQµHHQPDOLJHYHUNRRS¶,QGHQRWD]HWKLM]LMQYLVLHRSKHWEHKHHUYDQ
museXPFROOHFWLHVXLWHHQµKHWSULQFLSHPRHW]LMQGDWKHWPXVHXPEHKHHUWZDWKHWNDQODWHQ
]LHQ¶'LWEHWHNHQWGDWHHQFROOHFWLHPRHWNXQQHQZRUGHQµRSJHVFKRRQG¶- µHHQSUDNWLVFKH
operatie in het kader van een duidelijke beschrijving van de collectie als een zinvolle
samenhang van onderdelen. Ook al zou er, met het oog op de toekomst, een vergissing
gemaakt kunnen worden, weegt dit niet op tegen het veel grotere belang om de collectie
NOHLQHUHQKDQWHHUEDDUGHUWHPDNHQ¶70 De hoofdconservator van het museum, Flip Bool,
neemt ontslag uit protest tegen het directiebeleid. Hij vindt het een beleid dat getuigt van
µGpGDLQYRRURUJDQLVDWLHHQSODQQLQJJHEUHNDDQFRPPXQLFDWLHWXVVHQGLUHFWLHHQ
medewerkers en kunsthistorisch niet te verantwoorden voorstellen tot verkoop van topstukken
64

Ibidem.
Petra Timmer en Arjen Kok, Niets gaat verloren. Amsterdam, 2007, pp. 28-29.
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directeur van 1989 tot 1996.
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70
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XLWGHFROOHFWLH]RQGHUVHULHXVRQGHU]RHNQDDUDOWHUQDWLHYHQ¶71 Fuchs wil de eigenheid van de
collectie versterken door opschoning en uitbreiding, daarvoor is meer geld nodig dan het
aankoopbudget van 491.000 gulden per jaar.72 Overigens was Fuchs om zijn reputatie en zijn
ambities aangesteld door de gemeente Den Haag - hem waren beloftes gedaan.73
Veel museumdirecteuren zijn in dit geval meer geschokt dan in de kwestie Mondriaan.
Fuchs spreekt immers als museumdirecteur vanuit een andere positie dan een wethouder uit
Hilversum.74 Fuchs krijgt veel kritiek te verduren van zijn cultuurwethouder Verduyn Lunel,
stafleden en de publieke opinie. Maar twee jaar later weet hij de Haagse gemeenteraad toch te
overtuigen om in te stemmen met zijn verkoopplan.75 De reacties zijn weer negatief: op 24
RNWREHUULFKWHQµYHHUWLJYRRUDDQVWDDQGHSHUVRQHQXLWGH1HGHUODQGVHNXQVWHQZHUHOG¶
]LFKWRW+HG\G¶$QFRQD- inmiddels als minister aangetreden - met het verzoek dit besluit
voor vernietiging voor te dragen bij de Kroon, zoals Brinkman deed bij het besluit van de
gemeente Hilversum. Dat doet de minister. Ook hier wordt de gemeente Den Haag - en
indirect Fuchs - tot de orde geroepen en gaat uiteindelijk de verkoop van de topstukken niet
door. Fuchs bijt van zLFKDIGDWLQKHWGHEDWµHHQHUQVWLJHYHUWHNHQLQJYDQRQ]HLQWHQWLHVHQ
PRWLHYHQ¶SODDWVYRQG'HNZHVWLHYDQGHYHUNRRSZHUGYROJHQVKHPYHUPHQJGPHWGH
DIVWRWLQJYDQGHSRWVWXNNHQµ:LMZLOOHQMXLVWGDWGH]HVWXNNHQELMPHQVHQWHUHFKWNRPHQGLHHU
belang biMKHEEHQGDW]HZHHUJHWRRQGZRUGHQ'DWKRHIWRQVJHHQJHOGRSWHOHYHUHQ¶+LMZLO
µHUNHQQLQJYRRUGHPXVHXPSUREOHPDWLHN¶Zes collega museumdirecteuren - onder anderen
Wim Beeren en Wim Crouwel - roepen de gemeenteraad op om het museum weer een
gezonde financiële basis te geven.76
,QHHQLQWHUYLHZJHHIW)XFKVQDGHUKDQGWRHGDWHHQPXVHXPHLJHQOLMNJHHQ3LFDVVR¶V
PRHWYHUNRSHQµ0DDUDOVMHJHHQEHODQJULMNHNXQVWZHUNHQPHHUDDQGHYHU]DPHOLQJNXQW
WRHYRHJHQLVHUJHHQNHXV¶9ROJHQVKHPLVµKHWLGHHYDQde museumverzameling als een
onaantastbaar gegeven, als een van binnenuit gegroeid kristal, dat fundamentalistische idee
YDQPLMQWHJHQVWDQGHUV « LHWVPLQGHUKHLOLJJHZRUGHQ,NYLQGKHWPXVHXPGHFROOHFWLHLV
HHQZH]HQGDWOHHIW¶77
In de Verenigde Staten hebben musea meer vrijheid van handelen. Daar is het afstoten
van voorwerpen uit de collecties bijna volledig geaccepteerd. Er is geen wettelijke beperking
tegen de verkoop van objecten, tenzij het voorwerp onder bepaalde voorwaarden aan het
museum is geschonken.78 De richtlijnen verschillen per museum. Sommige musea hebben
duidelijke en strenge voorschriften over wat er eventueel mag worden afgestoten, wie
daarover beslist en soms ook zelfs wie dan in aanmerking komt als gegadigde. Maar er zijn
ook musea waar niets op papier staat. Opschoning van de collecties ligt het gevoeligst in de
kunstmusea - anekdoten uit de museumwereld worden vaak geput uit die sector. Zo ook in
een artikel over het beleid en de praktijk van het vervreemden in Amerika. Daarin staat het
ook al door Fuchs genoemde Guggenheim Museum in New York als voorbeeld, dat
DDQNRQGLJGHGDWKHWQDYLMIWLHQMDDUHUHLQGHOLMNLQJHVODDJGZDVRP&RQVWDQWLQ%UDQFXVL¶V
marmeren sculptuur The Muse te verwerven. In hetzelfde bericht wordt bekend gemaakt dat
71
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78
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de aankoopprijs voor een deel is bijeengebracht dankzij verkoop uit de collecties. Het Art
,QVWLWXWHLQ&KLFDJRYHUNRFKWWZHHµPLQGHUH¶ZHUNHQYDQ0RQHWHQHQNHOHYDQ5HQRLURP
twee schilderijen van Monets Hooibergen serie toe te voegen aan de vier die al tot de collectie
behoorden - er zijn er vijfentwintig in totaal. De directeur legitimeert deze verkoop door te
benadrukken dat het Art Institute zo de enige plaats ter wereld wordt, waar men deze doeken
kan bezichtigen in een aantal dat overeenstemt met Monets oorspronkelijke concept.79
Ook de American Association of Museums is niet tegen het afstoten van objecten. Wel
stelt zij als voorwaarde dat er duidelijkheid bestaat over dit aspect in relatie tot het algemene
verzamelbeleid.80 De directeur van het Guggenheim Museum merkte over het verzamelen en
afstoten op dat een museum dient te worden beschouwd als een organisme dat zich van
binnenuit ontwikkelt. Als het zich uitbreidt, dient het zich ook aan te passen aan nieuwe
YRRUZDDUGHQµ'DDURPOLMNWYoor mij het afstoten van voorwerpen - of het voortgaande proces
van herdefiniëren, verbeteren en verwijderen - HHQYRONRPHQQRUPDDOHQZHQVHOLMNSURFHV¶81
In de Nederlandse museumwereld raakt het afstoten eind jaren tachtig gaandeweg
meer bespreekbaar. Andere mogelijkheden om een fonds te creëren voor nieuwe aankopen
zijn er in de regel niet. De opbrengst mag echter uitsluitend gebruikt mogen worden voor het
verzamelen, aldus de Nederlandse Museumvereniging, die naar aanleiding van de casus van
de verkoop YDQGH3LFDVVR¶VHQ0RQHWLQ'HQ+DDJYRRUVWHOWRPHHQELQGHQGHFRGHWH
formuleren voor het geval men genoodzaakt is voorwerpen te verkopen.82 Die regeling komt
er. De hoofdconservator collecties, Hans Locher ontwerpt een richtlijn die in eerste instantie
is bedoeld voor het Haags Gemeentemuseum. Zijn leidraad vormt de toonzetting om het
proces van ontzamelen te formaliseren.83 'H109VWHOWLQGHµ*HGUDJVOLMQYRRU0XVHDOH
%HURHSVHWKLHN¶RSQDDUPRGHOYDQGH Code of Ethics van de International Council of
Museums.84 ,QYHUVFKLMQWHHQSUDNWLVFKHXLWZHUNLQJYDQGH*HGUDJVOLMQGHµ/HLGUDDG
YRRUKHWDIVWRWHQYDQPXVHDOHREMHFWHQ¶ GH/$02 - op initiatief van het Instituut Collectie
Nederland, in samenspraak met de musea.85 Hierin staat onder meer dat als een museum een
werk wil vervreemden, het eerst aangeboden dient te worden aan collega musea.86
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Restauratie van het Haags Gemeentemuseum
Rudi Fuchs laat het Berlagegebouw restaureren, waarbij het zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat wordt teruggebracht - gebaseerd op het oorspronkelijke concept en de
bouwtekeningen van de architect. Voor deze reconstructie van cultureel erfgoed moet het
museum vanaf februari 1989 voor vijf maanden sluiten. Fuchs laat de grote zalen weer
verdelen LQNOHLQHNDELQHWWHQµhet zijn kapellen zoals langs de kooromloop van een gotische
NHUNOLJJHQ¶87 %HUODJHNRRVYRRUHHQODE\ULQWLVFKPXVHXPPHWNOHLQHµNDPHUVNDELQHWWHQ
DONRYHQFRUULGRUVHQWUDSSHQKXL]HQ¶ZDDULQGHEH]RHNHUNDQURQGGZDOHQHQYDQGHHQHVIHHU
in de andere wRUGWJHOHLG)XFKVµELMKHWEHWUHGHQHUYDQOLMNWHONH]DDOQLHXZHHQDQGHUHGDQ
PHQGDFKW¶)XFKVZLOGLWFRQFHSWKHUVWHOOHQRSGDWGHDUFKLWHFWXXUGHFRQGLWLHVFUHsHUWYRRU
µHHQODQJ]DPHULQWHQVHUNLMNHQGDWGHNXQVWZHUNHQLQVWLOWHNDQRPYDWWHQ¶88 Hij vergelijkt het
museum met een Engelse tuin die niet in een oogopslag te overzien valt, als een labyrint met
kronkelpaden.89 +LMZLOµKHWNDELQHWDFKWLJHYDQGHEHQHGHQYHUGLHSLQJZHHUKHUVWHOOHQ
*HZRRQPHWJDVEHWRQHQHHQOLNYHUI¶ « ,NYLQGGDWGHEHGReling van Berlage in het
gebouw moet terugkeren. («) In de jaren zestig en zeventig is dit gebouw verschrikkelijk
geteisterd. Muren werden uitgebroken. Er werd gewit. De oorspronkelijke rubberen vloeren
werden eruit gehaald en vervangen door parket. Letterlijk omdat dat ook in het Stedelijk
Museum in Amsterdam lag. Nog in 1974 werd de schitterende, strenge, door Berlage
RQWZRUSHQELQQHQWXLQYRRU]LHQYDQELHO]HQHQVWUXLNHQ¶+HWZRUGWJHHQJURRWVFKHHSVHWRWDOH
verbouwing, want daar is geen geld voor.90
De verbouwing van het museum loopt uit, het budget wordt overschreden. Het
bouwplan moet worden veranderd en kost meer dan begroot. De gemeente weigert meer te
geven, temeer daar er ook nog bezuinigd moet worden. Fuchs zoekt alternatieve fondsen.
Geldgebrek blijft een probleem. De verbouwing verloopt in fases en in één van de laatste
wordt de Schamhart-vleugel vernieuwd, waar de kunstnijverheid zal worden ondergebracht.
'RQDOG-XGGNULMJWGHRSGUDFKWGHYLWULQHVWHRQWZHUSHQ(UPRHWµWZHH- à driehonderdduizend
JXOGHQ¶ZRUGHQJHZRUYHQRPGLHWHODWHQXLWYRHUHQFuchs: µalles hangt nu op dat geld voor
de vitrines. De gemeente ziet lijdzaam toe, hoewel het hier toch om een belangrijk element
JDDW¶91 Het blijft bij plannen - het ontwerp van Judd wordt niet uitgevoerd.92 Bij de vloeren is
rekening gehouden met die vitrines: de wanden zijn al in warme kleuren gesausd - voor elke
VRRUWNXQVWQLMYHUKHLGHHQDQGHUHNOHXU,QGHPRGH]DDOZRUGHQGHNRVWXXPVµDOVRIKHW
VFXOSWXUHQ]LMQRSVRNNHOV « JHWRRQG¶)XFKVµKHWJHmeentebestuur is door alle financiële
saneringen voorzichtig geworden, we krijgen geen enthousiaste ondersteuning voor onze
DFWLYLWHLWHQ'DWLVODVWLJZDQWLNZLODOOHVPHWYHHODPELWLHGRHQ « -HPRHWGXVHHQ
zelfverzekerde houding uitstralen en dat moet bij dit werk ook. Als je maar voor een half
miljoen mag aankopen, dan moet je voor twee miljoen aan ambities ontwikkelen in de hoop

registratie) structureel gefinancierd. Bron: GábRU.R]LMQµ'H(UIJRHGZHWNRUWXLWJHOHJG¶,Q Museumvisie, jrg.
39, najaar 2015/03, pp. 5-6.
87
)XFKVJHFLWHHUGLQ+HQN.RROHQ+DQV6WHNHWHHµ(HUVW YLHUMDDUODQJSODQQHQOLJWPLMQLHWLNEHJLQJHZRRQ¶
In: NRC Handelsblad, 11 juli 1989.
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90
+HQN.RROHQ+DQV6WHNHWHHµ(HUVWYLHUMDDUODQJSODQQHQOLJWPLMQLHWLNEHJLQJHZRRQ¶,Q NRC
Handelsblad, 11 juli 1989.
91
/LHQ+H\WLQJµ'HFXOWXXULVLQYHUYDO*HVSUHNPHW5XGL)XFKV¶,Q NRC Handelsblad, 18 september 1992.
92
-RQLHNHYDQ(Vµ=HVWLJMDDUPXVHXPJHVFKLHGHQLV¶,Q-RQLHNHYDQ(Ven 'LFN9DOHQWƋQ UHGactie), Het laatste
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dat je andere mensen zult meekrijgen: kunstenaars, gemeentebestuurders. « Het is net als
een hond: als je die laat merNHQGDWMHEDQJEHQWGDQJDDWKLMELMWHQ¶93

Stedelijk Museum Amsterdam
Als bekend wordt dat Beeren met pensioen gaat, wordt er vanaf de zomer van 1992 druk
gespeculeerd wie in het Stedelijk de scepter zal gaan zwaaien: Martijn Sanders, Saskia Bos,
Rudi Fuchs, Frans Haks of Sjarel Ex? Jan Hoet uit Gent, of Christiaan Braun van
Overholland? Het gonst van de geruchten. Het Amsterdamse gemeentebestuur wil per se dat
GH]HNHHUGHRSYROJLQJV]DDNµUXVWLJHQVPHWWHORRV¶YHUORRSWHQZHLQLJYHUKHIIHQGHWDIHUHOHQ
voorkomen, zoals die aan de benoeming van Beeren voorafgingen.
De nieuwe directeur moet bouwkundige en bestuurlijke problemen kunnen trotseren.
Het museumplein zal worden heringericht, waarbij moeten worden samengewerkt met de
twee andere aan het plein gelegen musea - het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum. Het is
de bedoeling dat de ruimte van het Stedelijk ongeveer wordt verdubbeld, waardoor het
museum nationaal en internationaal een andere uitstraling krijgt, met meer ruimte en aandacht
voor de eigen collectie, meer ruimte voor blockbusters, betere mogelijkheden voor
samenwerking met de nabijgelegen musea en gericht op een groter en breder georiënteerd
publiek.94 Van de nieuwe directeur wordt behalve ervaring op het gebied van management en
inzicht in financiële budgettering, µDDQWRRQEDUHSHUVRRQOLMNHHUYDULQJPHWGHPXVHDOH
SUDNWLMN¶JHYUDDJGHQµFRQWDFWHQPHWGHLQWHUQDWLRQDOHPXVHXPZHUHOGHQGHFDSDFLWHLWRPRS
gelijkwaardig wetenschappelijk en organisatorisch niveau te kunnen onderhandelen met
collegae XLWGHJHKHOHZHUHOG¶ 95 (UZRUGWYRRUKHW6WHGHOLMNQDDUµHHQVFKDDSPHWYLMISRWHQ
gezocht, met grote museale, organisatorische ervaring en internationale faam en die is uiterst
]HOG]DDP¶96
Het is een trend om in navolging van het buitenland nieuwe kunstmusea te bouwen of
bestaande gebouwen uit te breiden. Verschillende museumdirecteuren zitten middenin
µQLHXZERXZ]DNHQRI- SODQQHQ¶)UDQV+DNVPHWKHWQLHXZH*URQLQJHU0XVHXPHYHQDOV
Alexander van Grevenstein met het Bonnefanten Museum in Maastricht, Jan Debbaut, Sjarel
Ex en Hendrik Driessen met de verbouwing en uitbreiding van respectievelijk het Van
Abbemuseum in Eindhoven, het Centraal Museum in Utrecht en De Pont te Tilburg.97 Zij
hebben teveel aan hun hoofd om als serieuze kandidaten voor de opvolging van Beeren te
worden beschouwd - mochten ze al interesse hebben in de baan.98 Maar van Haks gaat het
gerucht dat hij heeft gesolliciteerd - van de genoemde kandidaten heeft hij de meeste ervaring.
Hij staat bekend om zijn prikkelende tentoonstellingen in Groningen, hij heeft design
museumwaardig gemaakt en hij heeft eigenzinnig de spectaculaire nieuwbouw van het
Groninger Museum voor elkaar gekregen. Kunsthistorica Saskia Bos, directeur van stichting
De Appel, is voor anderen een favoriet. Ook de naam van Martijn Sanders wordt regelmatig
genoemd: de zakelijk ingestelde directeur van het Concertgebouw, verzamelaar van moderne
kunst, de initiator van Amsterdam Kunstenstad (een samenwerkingsverband van
kunstinstellingen, overheid en bedrijfsleven). Hij is een goede kandidaat door zijn
managementkwaliteiten, zijn goede contacten met de Amsterdamse politiek, zijn kennis van
het galeriewezen in binnen- en buitenland en zijn liefde voor de kunst. Hij zelf houdt echter
93
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GHERRWDIµLNKHEKHHOZDWUHGHQHQRPQLHWRYer die baan te piekeren. De belangrijkste is dat
ik erg van mijn werk bij het Concertgebouw houd en dat mijn liefde voor het Concertgebouw
er in de loop der jaren alleen maar groter op is geworden. Beeldende kunst is mijn hobby en
dat wil ik zo houden. Bovendien heb ik geen museale ervaring. Ik vind het vervelend dat door
anderen steeds over mijn kandidatuur wordt gesproken, al kan ik het mij wel voorstellen. Ik
zit al tien jaar bij het Concertgebouw en dan is het logisch dat men speculeert dat je wel eens
een andere stoel ambieert, maar dat is niet zo. Ik wil niet van mijn geliefde Concertgebouw
ZRUGHQJHVFKHLGHQ¶99
Op 28 oktober 1992 wordt bekend gemaakt dat Fuchs de nieuwe directeur van het
Stedelijk Museum wordt.100 )XFKVVWDNµPHWNRSHQVFKRXGHUV¶XLWERven de andere
NDQGLGDWHQPHWZLHGHWZHHVHOHFWLHFRPPLVVLHVYDQGHJHPHHQWHVSUDNHQYDQZHJHµGH
FRPSOHHWKHLGYDQ]LMQNHQQLV¶DOGXVZHWKRXGHU(UQVW%DNNHU(ULVPHWDFKWNDQGLGDWHQ
gesproken, van wie vijf zelf hadden gesolliciteerd. Fuchs hoort tot degenen die door de
JHPHHQWH]LMQEHQDGHUG%DNNHULVµ]LFKWEDDURSJHOXFKW¶GDWGHQDPHQYDQGHNDQGLGDWHQQLHW
YRRUWLMGLJEHNHQGZHUGHQµLNEHQHUEHVWWURWVRSGDWGHNDQGLGDWHQQLHW]RDOVLQRS
straat lagen. Nu wisten zelfs de commissieleden niet wiHKHW]RXZRUGHQ « :HKHEEHQ
hem benaderd. Gezien de ervaring die hij met ons heeft gehad, hechtte ik dit keer aan een
zorgvuldige procedure. Na de gesprekken toonde hij zich zeer geinteresseerd. Tijdens die
JHVSUHNNHQ]LMQYROJHQV%DNNHUµDOOHPRJHOLMNHRQGHUZHUSHQDDQGHRUGHJHZHHVW¶µZH
hebben het gehad over het beheer van het museum, restauraties, management en de
XLWEUHLGLQJGLHYRRUGHGHXUVWDDW¶101 Fuchs krijgt te maken met een ingrijpende verbouwing
van het Stedelijk.102 %DNNHUµPDDUGHNXQVW]Hlf wil ik graag aan hem overlaten. Laat hem
maar swingen in het Stedelijk. Van mij mag hij ideëen lanceren en met de pers in discussie
JDDQ¶103 %HHUHQPDDNWHµRSGHYDOUHHS¶GHSULQFLSHNHX]HRP de Amerikaanse architect
Robert Venturi de opdracht te verlenen het Stedelijk te renoveren - hij stemde zijn keuze af
met Fuchs. Die kan zich hierin goed vinden. Fuchs bezocht gebouwen die door Venturi waren
ontworpen en was daar enthousiast over.104 Het is het begin van een trend om buitenlandse
architecten de opdracht te geven om een museum te bouwen en/of te vernieuwen Allessandro Mendini levert in 1994 met de gastarchitecten Michele de Lucchi, Philippe Starck
en Coop Himmelb(l)au het nieuwe Groninger Museum op en Aldo Rossi in 1995 het
Bonnefantenmuseum in Maastricht.
Evenals Beeren krijgt Fuchs de functie van directeur van de Dienst Musea voor
Moderne Kunst - hij is eindverantwoordelijk voor zowel het zakelijk als het artistiek beleid.105
)XFKV]HJWYDQ]LFK]HOIµQLHW]RYHHOWDOHQWYRRUDGPLQLVWUDWLHYH]DNHQ¶WHKebben. Inderdaad,
hij heeft nooit veel affiniteit getoond met de zakelijke kant van het leiderschap. Bij zijn
YHUWUHNXLWKHW9DQ$EEHPXVHXPLQOLHWKLMµHHQGRRUGHJHPHHQWHJRHGJHNHXUGWHNRUW¶
van 1,7 miljoen gulden achter in zijn begroting. De gemeente Den Haag ontdekte na zijn
vertrek uit het Haags Gemeentemuseum in 1993 een negatief saldo van vier miljoen - dit
tekort, uitgegeven aan te veel tentoonstellingen en reizen, is bij zijn aantreden in Amsterdam
QRJQLHWLQ]¶QYROOHRPYDQJEHNHQG:HOEOijkt dat zijn voorganger Wim Beeren een tekort
heeft nagelaten van bijna een miljoen gulden. Om te voorkomen dat het in Amsterdam op
dezelfde manier financieel uit de hand loopt als in Den Haag, belooft wethouder Bakker
99
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µLHGHUHPDDQGRYHUOHJWHYRHUHQ¶PHW de directeur en diens financiële rechterhand, Hugo
Bongers. Bovendien moet Fuchs van de Amsterdamse gemeenteraad beloven dat hij Beerens
WHNRUWµXOWLPR¶DDQ]XLYHUW%RQJHUVPDDNWELMKHWDDQWUHGHQYDQ)XFKVSURPRWLHYDQ
hoofd Algemene Zaken wordt hiMµILQDQFLHHOHQSODDWVYHUYDQJHQGGLUHFWHXU¶'DDUPHHNULMJW
%RQJHUVµEHVOLVWPHHUPDFKWLQKHWPXVHXPGDQYURHJHU¶µ%RQJHUVKRXGWGHKDQGRSGHNQLS
waarschuwt Fuchs waar tekorten dreigen te ontstaan, en is in de praktijk een soort vliegende
keeper, die GHMDDUOLMNVH³VWUXFWXUHOH´RYHUVFKULMGLQJHQLQELMYRRUEHHOGKHW
WHQWRRQVWHOOLQJVEXGJHWFRPSHQVHHUWRSDQGHUHSOHNNHQLQKHWPXVHXP%RQJHUVµSUDNWLVFK
KHEEHQZLMGHDIVSUDDNLQKXLVGDWLNKHPEHVFKHUPYRRUZDWPLVVWDSSHQGUHLJHQWHZRUGHQ¶
0DDUµ5XGLLVDOJHPHHQGLUHFWHXU$OVKLMZLOPDJKLM]LMQEXGJHWWHQRYHUDORYHUVFKULMGHQ¶ 106
Wim Beeren verklaart voldaan te zijn over de benoeming. Volgens hem is de
RSYROJLQJVSURFHGXUHµYOHNNHORRV¶YHUORSHQµGHDPEWHOLMNHHQEHVWXXUOLMNHFRPPLVVLHV
kwamen tot oYHUHHQNRPVWLJHFRQFOXVLHVGLHPHWLQVWHPPLQJGRRU%HQ:]LMQJHYROJG¶'H
YRRUGUDFKWYDQ)XFKVµGRHWLQKRJHPDWHUHFKW¶DDQGHPHGHGRRUKHPRSJHVWHOGH
profielschets.107 Kunstverzamelaar en voormalig directeur van museum Overholland,
Christiaan Braun, reagHHUWRRNSRVLWLHIµPHW)XFKVKHHIWKHW$PVWHUGDPVHJHPHHQWHEHVWXXU
gekozen voor een hele grote. Ik hoop dat hij zijn afspraken met Amsterdam zwart op wit heeft
JH]HW¶(G\GH:LOGHRXG-directeur van het Stedelijk Museum en daarvoor van het Van
Abbemuseum in Eindhoven, LVµKHHOEOLMHQ]HHUWHYUHGHQ « )XFKVLVHHQGLUHFWHXUYDQHHQ
artistiek hoogstaand niveau. Zijn contacten met belangrijke kunstenaars uit de hele wereld zijn
heel erg goed. Zijn beleid zal zeker niet een illustratie worden van de geschiedenis van de
moderne kunst, maar het zal wel internationaal de aandacht trekken. Hij moet ook een nieuw
museum bouwen. Daar heeft hij geen ervaring mee; wie wel? Maar hij heeft wel een oud
gebouw helemaal vernieuwd, Rivoli in Italië, en dat heeft hij pracKWLJJHGDDQ¶)ULWV%HFKW
UHDJHHUWRRNSRVLWLHIµIDQWDVWLVFKQDWXXUOLMN « +LM]DOPHW$PVWHUGDPZHORSEDVLVYDQ
heel goede afspraken met het Stedelijk in zee zijn gegaan. Ik moet zeggen dat Amsterdam dit
keer de benoemingsprocedure elegant heeft behanGHOG-HNXQWLQKHWOHYHQOHUHQ¶108
In een bij hem thuis afgenomen interview - µGHUR]HRUFKLGHsHQLQKHWIHOLFLWDWLHEORHPVWXNYDQ*LOEHUW *HRUJHEORHLHQQRJZHHOGHULJLQGHKDO¶- legt Fuchs uit waarom hij
deze keer niet zelf solliciteerde op de functiHµLNKHEGHUDDGVFRPPLVVLHXLWJHOHJGGDWGDW
helemaal niet uit arrogantie was, maar dat ik absoluut wilde verhinderen dat er weer zo'n
]HOIGHVLWXDWLHYDQSRODULVDWLH]RXRQWVWDDQ2ILNKHWQRXZHORIQLHW]RXZRUGHQLQ]R¶Q
JHYHFKW¶$OVGHDDQNRPHQGHverbouwing van het Stedelijk ter sprake komt, verklaart hij dat
KLMYLQGWGDWHHQPXVHXPGLUHFWHXU]HOIµDOVRSGUDFKWJHYHUPRHWIXQJHUHQ$OVHUQRXLHWV
essentieel is, dan is het wel hoe de vloeren worden, hoe de wanden worden, hoe het licht
wordt. Dat is waar het museum om draait. « Nu is alle architectuur in de museumzaal
terzijde geschoven. Het is een soort eunuchruimte geworden. Er moet toch een manier te
vinden zijn om ruimtes een groter atmosferisch gewicht te geven. Ik denk dat, als je met een
architect goed overweg kunt, je een heel spannend gebouw kunt maken, waar ook architectuur
een rol speelt. Zelfs tot in de zalen¶.109

Wit is geen wet: herinrichting met oude liefdes
Wim Beeren VFKUHHILQPHLHHQµDPELWLHGRFXPHQW¶DDQGHZHWKRXGHU.XQVWHn Welzijn
- op grond hiervan werden vier architecten uitgenodigd een schetsontwerp te maken: Rem
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Koolhaas, Carel Weeber, Wim Quist en Roberto Venturi.110 De gemeente Amsterdam gaf
november 1989 toestemming voor een uitbreiding van het Stedelijk - µHHQNOHLQwonder «
met de bouw van de Stopera en de miljoenenoverschrijding die daarmee gepaard ging nog
YHUVLQKHWJHKHXJHQ¶111 In 1993 worden de plannen voor een verbouwing van het Stedelijk
concreter: in februari kiest een commissie onder voorzitterschap van Beeren, bijgestaan door
een groep DUFKLWHFWHQPXVHXPGLUHFWHXUHQHQZHWHQVFKDSSHUVYRRUKHWµRS]LHQEDUHQGH¶
ontwerp van het Amerikaanse echtpaar Robert Venturi en Denise Scott Brown. In zijn
aanbevelingsbrief aan B en W schrijft %HHUHQµSURIHVVRU9HQWXULKHeft zich in zijn
bouwwerken altijd revolutionair en decent getoond (hoe vreemd die combinatie ook mag
NOLQNHQ ¶112 9HQWXULPDDNWHYRRUGHXLWEUHLGLQJYDQKHW6WHGHOLMN0XVHXPHHQµGHOLFDDW¶
ontwerp waarin rekening is gehouden met het programma van eisen en de omringende
historische gebouwen. Dat is de voornaamste reden om hem te kiezen, aldus Beeren. De
FRPPLVVLHQRHPWKHWRQWZHUSµQRJDOEUDDIPDDUZHOELM]RQGHUEUXLNEDDU¶,QKHWRQWZHUSYDQ
Venturi komt de nieuwbouw los van het oude gebouw te staan en worden het oude en het
nieuwe gedeelte verbonden door een soort binnenstraat met een glazen dak, door Venturi als
µFHQWUDOHKDO¶DDQJHGXLG9HQWXULODDWKHWEHVWDDQGHJHERXZLQWDFW- zo was ook in het
programma van eisen geformuleerd - de achterwand blijft door de glazen hal zichtbaar. Wel
YHUGZLMQWGHµ6DQGEHUJYOHXJHO¶XLWGHMDUHQYLMIWLJ'HKDOZDDULQHHQPRQXPHQWDOHWUDSLV
gepland, vormt een ontvangstruimte waar bibliotheek, informatiecentrum en museumwinkel
op uitkomen. Beeren wilde graag de vaste collectie onderbrengen in de oudbouw en
wisseltentoonstellingen in het nieuwe gedeelte, maar Fuchs wil het liever andersom. Als de
gemeenteraad met de voordracht instemt, kan in 1994 worden begonnen met de nieuwbouw.
De planning is dat het project ongeveer drie jaar duurt - het museum sluit in dit scenario een
half tot anderhalf jaar.113 De gemeente besluit echter dat de uitbreiding van het Stedelijk
museum eenvoudiger moet worden aangepakt. Venturi past zijn plan aan, waardoor de kosten
worden teruggebracht van 72 miljoen tot 30 miljoen gulden (exclusief grondkosten). In dit
ontwerp komt geen beeldentuin meer voor, de geplande uitbreiding van 17.000 vierkante
meter wordt drastisch ingekrompen en de nieuwe winkel wordt geschrapt. Er worden
ERYHQGLHQµVLPSHOHUPDWHULDOHQ¶JHEUXLNW114
Al drie maanden na zijn aanstelling presenteert Fuchs in februari 1993 zijn
herinrichting van de bovenverdieping van het Stedelijk. µIk wil niet dat de mensen denken:
)XFKVWUHHGWDDQGXVKHWPXVHXPJDDWGLFKW¶]ROLFKWKLMGH]HVQHOOH herschikking toe. Hij
KHHIWµDOVHHQDUFKHRORRJ « GHGLHSHUHODJHQYDQGHFROOHFWLH¶RQGHU]RFKWRPEHKDOYH
hoogtepunten ook diverse in vergetelheid geraakte stukken te exposeren. Hij benadrukt in
µ]LMQPDLGHQVSHHFK¶ELMGHRSHQLQJGDWKLMQLHWHHQLGHRORJLVFKHPDDUHHQµKHWHURJHQH
IUDJPHQWDULVFKHHQSOXULIRUPHWHQWRRQVWHOOLQJ¶KHHIWVDPHQJHVWHOGµZDQWGLHHLJHQVFKDSSHQ
NHQPHUNHQGLWPXVHXPYDQGHWZLQWLJVWHHHXZ¶115 Toen zijn aanstelling bekend werd,
YHUNODDUGH)XFKVµNunst hoeft helemaal niet beschermd te worden. Kunst moet articuleren,
uitspraken doen, eloquent zijn. En het moet een beetje licht hebben. Maar het kan vaak veel
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donkerder in musea dan het nu is. Dus ik denk dat die architectuur die twintig jaar lang van
die witte zalen heeft vastgehoudenDQGHUVNDQ:LWLVQLHWYHUERGHQ0DDUZLWLVJHHQZHW¶116
In de herinrichting heeft het gebouw inderdaad een metamorfose ondergaan: het wit van de
wanden heeft plaats gemaakt voor zachte pastelkleuren, afwisselend in perzik-wit en blauwwit. Fuchs noemt de expositie Het MateriaalµGLHWLWHOKHHIWQRJLHWVJURIVHQJHHIWDDQGDWMH
er nog in kunt spitten. Het moet lekker een beetje sensuele tentoonstelling worden. Deze
FROOHFWLHLVSUDFKWLJPDDUZHOHUJKHWHURJHHQHQIUDJPHQWDULVFK¶%HURHPGHZHUNHQYDQ
Picasso, De Kooning, Chagall, Van Gogh, Rauschenberg en Barnett Newman zijn
gecombineerd met werken van Breitner, Saura, Corinth, De Chirico en Tapiès, die erg lang in
depot hebben gelegen. Opvallend is dat de aankoop van Beeren, het varkentje van Koons en
het vernielde en dubieus gerestaureerde :KR¶V$IUDLGRI5HG<HOORZDQG%OXH,,, van
Newman ontbreken.117 Fuchs EUHQJWNXQVWZHUNHQXLWGHHLJHQFROOHFWLHµWRWQLHXZOHYHQ¶GRRU
oude bekenden en onbekenden in onverwachte combinaties met elkaar te confronterenµWat
ik in ieder geval wilde, was een reeks van zalen laten zien op een manier zoals dat niet eerder
is gebeurd, en dan heb ik het niet over goed of slecht. Het is te vergelijken met het moment
dat je een nieuw huis betrekt, dan wil je onmiddellijk dingen veranderen. Daar kun je vrij ver
in gaan en ook vergissingen bij maken. Ik kan me heel goed voorstellen dat bepaalde
LQVWDOODWLHVRIFRPELQDWLHVPLVOXNNHQ¶118 +LMYUDDJW]LFKKDUGRSDIµKRHMHKHWPXVHXP
OHYHQGLJKRXGW¶+RH]LHWµKHWODQGVFKDSGDWKHWPXVHXPLQQHHPW¶HUXLWµZDWZRUGWGH
hoofdlaan, het centrale carré? Moet dat Cobra worden, de Amerikaanse kunst van de jaren
zestig en zeventig met Frank Stella en Barnett Newman? Die keus kun je nu nog niet maken.
Straks bij de nieuwbouw kan dat wel. Dan zal het ook noodzakelijk zijn om keuzes te maken,
je kunt het heterogene karakter van het museum, het fragmentarische dat het altijd heeft
JHKDGQLHWKDQGKDYHQ¶119
De tentoonstelling Het Materiaal zet de toon voor een spraakmakende - en
internationaal gewaardeerde - reeks collectiepresentaties, waarvan Fuchs de eerste in februari
1994 presenteert: Coupletten. Hij brengt hierin schilderijen en beelden zonder chronologische
samenhang met elkaar in dialoog.120 'RRUµNXQVWZHUNHQDQGHUVGDQLQRSHHQYROJLQJYDQ
stroPLQJHQWHJURHSHUHQ¶GDDJWKLMGHEH]RHNHUXLWµQLHXZHVDPHQKDQJHQ¶WH]LHQHQµQLHXZH
EHWHNHQLVODJHQ¶WHRQWGHNNHQ)XFKVWUHHGWRSDOVµHHQUHJLVVHXU¶GLHDVVRFLHHUWHQGHEH]RHNHU
SULNNHOWWRWµDQGHUV¶NLMNHQ9RRUZDDUGHLVZHOGDWGLHEH]RHNHUHQLJFXltureel kapitaal bezit:
de expositie is gebaseerd op het concept van de curator en wordt niet of nauwelijks toegelicht
in zaalteksten. Carel Blotkamp: Coupletten YHUWRRQWµRQJHEUXLNHOLMNHFRPELQDWLHVGLHHHQ
nieuw licht op het oude doen schijnen, en het niHXZHSODDWVHQLQGHFRQWH[WYDQKHWRXGH¶
Met deze aanpak bouwt hij voort op tentoonstellingen die Fuchs in het Van Abbemuseum
organiseerde en de collectiepresentatie Verzameling aan zee in het Haags
Gemeentemuseum.121 Volgens hem is het in de kunstgeschiedenis normaal om de opbouw van
KHWRHXYUHYDQHHQNXQVWHQDDUµPHWGHWLMGPHH¶WHYROJHQFuchs vindt het echter µveel
zinvoller een levenswerk te overzien vanuit het laatste, meest rijpe werk om van daaruit terug
WHNLMNHQQDDUHHUGHUHPRPHQWHQ¶+LMYHUWHlt in een later interview - eerlijk en ontnuchterend
- KRHKLMRSKHWLGHHNZDPGH]HPHWKRGHWHKDQWHUHQµLQKHW9DQ$EEHKLQJLNHHQ
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119
Fuchs geciteerd in: CeeV6WUDXVµ)XFKVVFKRIIHOWLQHHQODQGVFKDSGDWQRJYRUPPRHWNULMJHQ¶In: Trouw, 6
mei 1993.
120
Anne van Driel en Rutger PontzHQµ'HFXOWXXUKHWJHNLVVHELVHQGHVWDG¶In: de Volkskrant, 17 oktober
2002.
121
&DUHO%ORWNDPSµ&RXSOHWWHQYDQ)XFKV+RHHHQ GLUHFWHXURSWUHHGWDOVUHJLVVHXU¶,Q Kunstschrift 39 (1995),
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Mondriaan naast een Sol LeWitt, dat was nog nooit vertoond, men vond het shockerend, maar
ik kwam op dat idee omdat ik anders de zalen niet gevuld kreeg. De collectie was niet
toereikend, heel banaal. Maar we gingen het vaker doen omdat een Mondriaan naast
bijvoorbeeld een Struycken heel anders ging spreken. Het is net als met een servies. Als je te
kort komt, ga je dat uit armoede combineren met andere borden, maar het totaalresultaat kan
YHHOPRRLHUZRUGHQ¶.122
FXFKVKHHIW]LFKUHJHOPDWLJVFHSWLVFKXLWJHODWHQRYHUµKHWKHFWLVFKHHQYOXFKWLJH
WHQWRRQVWHOOLQJVEHGULMI¶GDWYHHOPXVHD]LMQJHZRUGHQµZDDULQKHWNXQVWZHUNWRWHHn soort
YHUEUXLNVDUWLNHOLVJHZRUGHQ¶+LMYLQGWµGDWKHWPXVHXP]LFKQLHWPRHWFRQIRUPHUHQDDQGH
omloopsnelheid van wat actueel wordt gevonden, maar dat het de tijd juist moet vertragen of
zelfs stilzetten; dat het gunstige condities moet scheppen voor de geconcentreerde,
onderzoekende aandacht die hij als de juiste houding tegenover kunst beschouwt. Nieuwe
ervaringen laten ons anders kijken naar kunstwerken, waardoor oordeel en interpretatie altijd
onderhevig zijn aan verandering¶.123 µAnders dan Sandberg die het accent op de tijdelijke
WHQWRRQVWHOOLQJHQOHJGH « ZLOLNKHWWHJHQRYHUJHVWHOGHGRHQHQYHHOPHHUGHQDGUXNRSKHW
eigen bezit leggen. In wezen is de eigen verzameling altijd verwaarloosd wat de aandacht
betrof. Dit nieuwe programma kun je als eeQYRRUORSLJHXLWZHUNLQJGDDUYDQ]LHQ¶124 Het
Materiaal en de serie Coupletten, waarin Fuchs tentoonstellingen en delen van de collectie
RSQHHPWLQHHQJURWHUJHKHHO]LMQµHHQDOWHUQDWLHIYRRUGHOLQHDLUHJHVFKLHGVFKULMYLQJYDQGH
kunst van de twintigste eeXZ¶,QHHQWRHOLFKWHQGHWHNVWLQKHWEXOOHWLQYDQKHW6WHGHOLMNYDQ
IHEUXDULVFKULMIWKLMRYHUµYRRU]LFKWLJHRQWGHNNLQJVUHL]HQ « WHQEHKRHYHYDQKHW
uiteindelijke museum van de 20ste HHXZ¶Hij hoopt oSGDWµXLWHLQGHOLMNHPXVHXP¶DOVGH
verbouwing en uitbreiding afgerond zijn.125
Architect Roberto Venturi wordt in november 1994 verruild voor de Portugees Alvaro
Siza. Officieel is dit een beslissing van de gemeentelijke stuurgroep die zich bezighoudt met
de uitbreiding, met als leden Fuchs, gemeenteambtenaren en een projectmanager van
organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde. Het blijkt echter dat Fuchs de initiatiefnemer is KLMGHHGPHW6L]DµJRHGHHUYDULQJHQ¶RSLQ3RUWRZDDUKLMDGYLVHHUGHELMGHYHUERXZLQJYDQ
het Serralves Museum.126 Venturi verwijt de gemeente Amsterdam in een brief
µRQSURIHVVLRQHHORQZDDUGLJHQRQJHSDVWJHGUDJ « Gedurende dertig jaar heeft onze firma
gewerkt voor vooraanstaande institutionele en overheidsklanten over de gehele wereld. Een
behandeling als deze hebben wHQRJQLHWHUYDUHQ¶9ROJHQVGHJHPHHQWHEHVWRQGHU
RQHQLJKHLGRYHU9HQWXUL¶VKRQRUDULXP9HQWXUL]LHWµGHDUP]DOLJHFRPPXQLFDWLH¶PHWGH
JHPHHQWHDOVPRJHOLMNHRRU]DDNYRRUGHµPLVYHUVWDQGHQ¶µZHRQGHUKDQGHOGHQPHWHHQ
onsympathieke en onbetrouwbare vertegenwoordiger van de gemeente van wie we merkten
GDWKLMRQ]HSRVLWLHYDDNRQSUHFLHVZHHUJDI¶+LMYRHOW]LFKJHSDVVHHUGRPGDW]LMQ
opdrachtgevers met Siza onderhandelden zonder hem daarvan op de hoogte te stellen.127 De
oorzaak is inderdaad zijn honorarium, volgens André Jansen, gemeentelijk directeur Cultuur.
Venturi werkt met een uitgebreide staf en echtgenote - µGLHNUHHJMHHUELM, alleen niet gratis.
=LMQWDULHIODJHHQIDFWRUDQGHUKDOIERYHQKHW1HGHUODQGVH¶DOGXV-DQVHQ)XFKVKHULQQHUW]LFK
achteraf dat Venturi zelfs zijn reistijd naar Nederland in rekening bracht: µde gemeenteraad
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was in de ban van de overschrijdingen bij de bouw van de Stopera. De kosten hadden een
RSHQHLQGH'DWPRFKWQLHWPHHU0DDU9HQWXULQRHPGHJHHQHLQGEHGUDJ¶128
In een interview in Het Parool in september 1995 poneert Fuchs zijn ambitie om in het
YHUQLHXZGH6WHGHOLMNµGHDOOHUPRRLVWHRSVWHOOLQJYDQGHWZLQWLJVWH-eeuwse kunst te maken die
HULQGHZHUHOGWH]LHQ]DO]LMQ]RVLPSHOLVKHW:HKHEEHQPDDUHHQSDDU3LFDVVR¶VPDar één
Braque en één Max Ernst, vier of vijf schilderijen van Mondriaan, die kan je niet wegstoppen.
Maar het is mijn idee om de presentatie van de collectie naar de tweede helft van deze eeuw te
WUHNNHQ¶)XFKVYHU]HW]LFKWHJHQHHQKLVWRULVFKHSUHVHQWDWLH+LMGRHWGDWµRPGDWHHQPXVHXP
nooit volledig is. Een schrijver of een criticus staat alles ter beschikking, maar een museum
niet, dat moet een eigen verhaal vertellen dat fantasievol is en de verbeelding stimuleert. Het
Stedelijk heeft ook niet de middHOHQRPGHKLDWHQLQ]R¶QKLVWRULVFKHSUHVHQWDWLHWH
YHUZHUYHQ¶129
Het Instituut Collectie Nederland pleit voor een grote ruilverkaveling onder de musea
om zo GHODFXQHVLQGHYHU]DPHOLQJRSWHYXOOHQ)XFKVRQGHUVFKULMIWGDWLGHHµGDWLVKHHO
interessanW1DGHUWLJMDDUHQWKRXVLDVWYHU]DPHOHQ « ZRUGWKHWWLMGRPHHQVWHNLMNHQZDWHU
is en daarvan gezamenlijk rekenschap af te leggen: wat is in elke museumcollectie de moeite
waard en wat niet. Het idee van de Collectie Nederland staat of valt met de bereidheid van
alle musea in alle eerlijkheid uit te maken welke werken tot hun kern behoren en welke
SHULIHHU]LMQ « $OVMHGH0LUyYDQKHW9DQ$EEHPXVHXPQDDVWGLHYDQKHW6WHGHOLMN]RX
kunnen hangen, heb je opeens Miró in Nederland, als elk schilderij in aparte collecties blijft,
heb je niks. Nu zijn de musea nog met elkaar in concurrentie en dat is niet goed. Als de musea
de principes van de Collectie Nederland accepteren, moeten ze ook bereid zijn die volledig uit
te voeren en werken voor langere tijd aan elkaar uit te lenen. Wij hebben gemerkt dat met
name het Museum Kröller-0OOHUPDDURRNDQGHUHPXVHDGDWQLHWGRHQ¶130
Op 15 september 1995 bestaat het Stedelijk honderd jaar, wat uitbundig wordt gevierd.
Rudi Fuchs wil van het museum µHHQSOHNPDNHQwaar je gewoon heengaat, net als Artis of de
URQGYDDUW¶- dat is uit zijn mond een opmerkelijke uitspraak. Bij de opening van drie
jubileumexposities zegt hijµZHPRHWHQRQVQLHWYDQKHWJURWHSXEOLHNDIZHQGHQLQHGHOH
KRRJPRHG¶+LMYLQGWKHW6WHGHOLMNµeen klassiek museum voor moderne kunst met een
UXPRHULJNDUDNWHU¶(QKLMSDUDIUDVHHUW6DQGEHUJVXLWVSUDDNµGHWRHNRPVWVWDUWQX- gaan we
PHH"¶µHHQPXVHXPYRRUPRGHUQHNXQVWLVHUYRRURPGHWUDGLWLHLQEHZHJLQJWHKRXGHQ'H
geschiedenis begint vandaag¶$OVGHQLHXZERXZYDQ$OYDUR6L]DRYHUGULHRIYLHUMDDUNODDU
LV]RYHU]HNHUWKLMµ]DOWZHHGHUGHRIGULHNZDUWYDQKHWWHQWRRQJHVWHOGHEHVWDDQXLWHHQ
permanente opstelling die het verhaal van de twintigste-eeuwse kunst laat zien, ook die
dingen waarbiMZHGHQHLJLQJKHEEHQ]HWHYHUJHWHQ¶-RKQ-DQVHQYDQ*DOHQHQ+XLE
Schreurs publiceren een jubileumboek: Het huis van nu, waar de toekomst is. De
tentoonstelling 100 jaar UHIHUHHUWDDQµPRPHQWHQHQLQFLGHQWHQ¶XLWGHJHVFKLHGHQLVYDQKHW
museum met documenten, affiches, catalogi, foto¶s, design, textiel, beeldhouwkunst,
schilderkunst, grafiek en sieraden uit de collectie en het archief.131
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Het aankoopbeleid van Fuchs blijkt uit de Jaarberichten die het museum elke twee
jaar uitgeeft en uit verkoopcijfers van internationale galeriehouders: het grootste deel van het
DDQNRRSEXGJHWYDQFLUFDPLOMRHQJXOGHQSHUMDDUJDDWRSDDQ]LMQµRXGHOLHIGHV¶- Baselitz,
-XGG/ĦSHUW]1DXPDQ$QGUH- HQµDDQMRQJHOLHIGHVGLHRSRXGHOLHIGHVOLMNHQ¶: Förg,
Schuil, SchoXWHQ3UHHVPDQ)XFKVµLNPDDNPH]HOIQLHWEHWHUGDQLNEHQ-HUDDNW
enthousiast over een kunstenaar, je gaat een tentoonstelling van hem maken, je koopt zijn
ZHUN:LP%HHUHQKDGGDWPHW-HII.RRQVLNKHEGDWPHW*HRUJ+HUROGRI*ĦQWKHU)|UJ¶
De namen die Fuchs noemt zijn volgens de internationale tentoonstellingsmaker Kasper
.RQLJµGHSDGGHVWRHOHQXLW)XFKV¶KHNVHQNULQJ¶µNHHURSNHHUUXLPWZLQWLJMDDUODQJDO]LH
je die paddestoelen terug op tentoonstellingen, eerst in het Van Abbemuseum, daarna in het
+DDJV*HPHHQWHPXVHXPHQQXLQKHW6WHGHOLMN+HWZHHUVSLHJHOWRRN]LMQDDQNRRSEHOHLG¶132
Het presentatiebeleid van Fuchs krijgt ook kritiek. Hans den Hartog Jager vindt het
6WHGHOLMNµHHQKLVWRULVFKPXVHXPYDQWZLQWLJVWH-HHXZVHNXQVW¶JHZRUGHQµZLHde afgelopen
MDUHQQDDUKHW6WHGHOLMNJLQJRPHHQ³LQGUXNWHNULMJHQYDQGHNXQVWYDQGH]HWLMG´NZDP
EHGURJHQXLW¶+LMZLMVWRSGHWRHQHPHQGHVWLMOYHUVFKHLGHQKHLGLQGHKHGHQGDDJVHNXQVW
µ1RHPKHW³SRVW-PRGHUQLVPH´QRHPKHW³KHWHLQGHYDQGHNXQVWJHVFKLHGHQLV´ZLHPXVHDHQ
galeries in binnen- en buitenland binnenloopt, ziet al snel dat in de kunst van dit moment alles
mogelijk is. Kunstenaars schilderen, maken beelden van taal, zetten koeien op sterk water,
verspreiden de inhoud van hun bureaula over de vloer, gieten bronzen beelden, bouwen
kampeerwagens en schilderen op veevoederzakken - en het wordt allemaal geaccepteerd, er is
publiek voor, en er zijn kopers. Dat de stijldictaten zijn verdwenen, zorgt af en toe wel voor
verwarring, maar de meeste kunstenaars en toeschouwers lijken tevreden te zijn met het feit
dat de avant-gardes die dwingend op elkaar reageerden zijn verdwenen. Je kunt het zelfs een
opwindende tijd voor de beeldende kunst noemen: nog nooit was er zoveel mogelijk, nog
nooit hadden kunstenaars zoveel vrijheid om te maken wat ze willen. In het Stedelijk was van
GLHRSZLQGLQJGHDIJHORSHQMDUHQHFKWHUZHLQLJWHPHUNHQ¶133
)XFKVGDDUHQWHJHQYLQGWGDWµMHDOVPXVHXPLQWHUHVVHHQJURWHDDQGDFKW>PRHW@EOLMYHQ
vragen voor de dingen die vergeten dreigen te raken. « Als je een kunsthal bent - zoals
bijna alle musea in Nederland - kun je je veroorloven achter de modieuze dingen aan te
ORSHQ¶'DDURPKHHIWKLMJHEURNHQPHWGHJHZRRQWHYDQ:LP%HHUHQRPPLQVWHQVWZHH
blockbusters per jaar te orgDQLVHUHQµRQGHU%HHUHQZDVGHUHODWLHWXVVHQFROOHFWLHHQ
tentoonstellingsbeleid wat uit evenwicht geraakt. Het museum dreef toen op grote
tentoonstellingen van Jeff Koons en Malevich¶)XFKVFRQFHQWUHHUW]LFKRSGHFROOHFWLHHQ
toont die permanent in wisVHOHQGHYHUEDQGHQµKHWPXVHXPPRHWGULMYHQRS]LMQPXVHDOH
YHU]DPHOLQJ¶134 Hij toont werken van verschillende kunstenaars uit verschillende perioden en
stijlen bij elkaar in een ruimte, zoals in zijn serie Coupletten, en de reeks Vertellingen die hij
half december 1997 start. Hierin toont hij - QLHWWHJHQZLWWHPDDUµ]DFKWJHNOHXUGH¶PXUHQde samenhang of het contrast tussen bijvoorbeeld Cézanne en Penck, tussen Matisse en James
Lee Byars.135
Het Stedelijk moet µHHQPXVHXPYDQVWLOWH¶ZRUGen. Daarom gebiedt Fuchs zijn
FRQVHUYDWRUHQµGDWKHWHHUVWHUHFKWLQKHWPXVHXPGHYHU]DPHOLQJLVHQGDWGDDUQDSDV
WHQWRRQVWHOOLQJHQNRPHQ¶)XFKVµGDWLVQLHWDOWLMGPDNNHOLMNYRRU]H:DQWKHWLVQDWXXUOLMN
132
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het leukste om exposities te maken, bij kunstenaars op bezoek WHJDDQUHL]HQWHPDNHQ¶136 µ,N
heb hier discussies in huis met conservatoren die zeggen: als wij geen tentoonstelling met
kunstenaar X doen, doet Rotterdam het, of Eindhoven. Dan zeg ik: dat is toch fantastisch!
Laat ze. Het Stedelijk heeft een veel te overspannen idee van zichzelf. We denken nog steeds
dat wij de graadmeter van de tijd moeten zijn, de tijd voor moeten zijn eigenlijk. Wat mij
betreft is dat idee voorbij. Het is een ouderwets idee geworden. Het is tijd om naar onszelf te
NLMNHQ¶)XFKVYLQGWKHWµWLMGYRRU]R¶QVWDS'HPRGHUQHNXQVWEHVWDDWQX]R¶QKRQGHUGMDDU
en in die tijd is ze geaccepteerd geraakt. Toen Sandberg hier directeur werd, werd Karel
Appel op straat nog beschimpt en geslagen. Dat is al lang niet meer zo; de moderne kunst is
net zo gevestigd als Rembrandt of Van Gogh. Appel en Constant zijn klassiekers geworden;
Dibbets en Van Elk gaan die kant al op, om al helemaal niet te spreken van Malevich of De
Kooning. Voor een museum als het Stedelijk vraagt dat om een andere benadering: de
belangrijkste kunstenaars zullen hier altijd te zien moeten zijn. Nu is het nog zo dat onze
]HYHQ'H.RRQLQJVYDDNLQGHSRWPRHWHQEOLMYHQ¶137 0DDUµZDW]LMQJHRHIHQGHRRJDDQ
samenhang onderscheidt, is voor het publiek vaak niet zichtbaar¶]RZRUGWgeconstateerd. Het
publiek neemt hem zijn aanpak niet in dank af: vooral de eerste twee jaar van zijn bewind
blijven mensen massaal weg. Het Stedelijk trekt dan ]R¶QKRQGHUGGXL]HQGEH]RHNHUVPLQGHU
dan in 1992, het laatste jaar van Beeren. Zelfs in het jubileumjaar 1995, als het Stedelijk
honderd jaar bestaat, worden de vijfhonderdduizend bezoekers niet gehaald.138
Op 2 januari 1996 houdt Fuchs op de nieuwjaarsbijeenkomst van het Stedelijk, de
Mondriaan Stichting en de Nederlandse Museumvereniging de traditionele nieuwjaarsrede en
genereert met zijn uitspraken aandacht. Hij waarschuwt voor de toenemende concurrentie
WXVVHQPXVHDQXKHWPDUNWGHQNHQSURPLQHQWHUZRUGWµZDDUPHHDOOHPXVHDLQJHYHFKW]LMQ
WHUZLMO]HHUWHJHOLMNQDDUORQNHQ¶'HWLMGHQGDWHUJHSUogrammeerd kon worden louter uit
NXQVWKLVWRULVFKHEHKRHIWH]LMQYRRUELMµQXGHQNHQZHDDQHIIHFWHQUHQGHPHQWDDQ
FRPPXQLFDWLHHQPDUNHWLQJDDQDDQWUHNNHOLMNKHLGYRRUVSRQVRUVHQSXEOLHN¶Hij vindt dit
µRS]LFK]HOIQLHWVOHFKW « Toch moeten wij nooit uit het oog verliezen dat we er niet zijn
om succes te hebben. Wij zijn er om de brede schakering van onze cultuur te bewaren en in
OHYHQWHKRXGHQ¶+LMYLQGWKHWµVFKDQGDOLJ¶GDWYULMZHOJHHQPXVHXPKHHIWJHSURWHVWHHUG
µWRHQGHVXJJHVWLHJHZHNWZHUGGat 180.000 bezoekers in Den Haag voor Mondriaan een
PLVOXNNLQJZDV¶- GDDUWHJHQµPRHWHQZHRQVWHZHHUVWHOOHQ¶De overtuiging dat concurrentie
de zinnen scherpt, leidt tot µHHQWHVLPSHOHHQYHUUDGHUOLMNHYRRUVWHOOLQJYDQ]DNHQ « Nooit
moeten we uit het oog verliezen dat we er niet zijn om succes te hebben, maar om de brede
schakering van onze cultuur te bewaren en in leven te houden. Dat wij in Nederland zo veel
musea hebben, van allerlei soort, is een teken van onze cultuur en van onze beschaving
waarop we trots kunnen zijn. Het is een toestand van culturele rijkdom en verscheidenheid die
ZLMPHWKDQGHQWDQGPRHWHQYHUGHGLJHQ¶139
De meningen lopen uiteen of de concurrentie tussen musea is toegenomen MRXUQDOLVWHQSHLOHQFROOHJD¶VYDQ)XFKV'LUHFWHXUDerk Snoep van het Frans Hals Museum in
+DDUOHP]LHWGHVROLGDULWHLWWXVVHQGHJURWHHQNOHLQHPXVHDµHURGHUHQ¶µLQGHUGDDGHHQ
griezelige ontwikkeling. Bedrijven willen vooral blockbusters sponsoren. Alleen grote musea
kunnen dergelijke tentoonstellingen organiseren. « Met je eigen collectie alleen red je het
niet, daar komt het publiek niet op af. Dus moet je naar andere geldmiddelen zoeken.
136

Lucette ter Borg en JRRVW5DPDHUµ)XFKV¶ museum van stilte. De directeur van het Stedelijk roeit al vijf jaar
WHJHQGHWLMGLQ¶,Qde Volkskrant, 21 november 1997.
137
+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµ,NGRHKHW]HOIGHDOVLHPDQGGLH]LMQKXLVLQULFKW. Rudi Fuchs over de toekomst van
hHW6WHGHOLMN0XVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 19 december 1997.
138
/XFHWWHWHU%RUJHQ-RRVW5DPDHUµ)XFKV¶ museum van stilte. De directeur van het Stedelijk roeit al vijf jaar
WHJHQGHWLMGLQ¶,Qde Volkskrant, 21 november 1997.
139
µ)XFKV waarschuwt tegen WRHQHPHQGHFRQFXUUHQWLHPXVHD¶,Qde Volkskrant, 3 januari 1996 en µ5XGLFuchs:
PXVHD]LMQHUQLHWRPVXFFHVWHKHEEHQ¶,Q Het Parool , 3 januari 1996.
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Impliciet, en vaak tegen je wil, word je wel stevige concurrenten. Het probleem is dat we hier
in een klein gebied een behoorlijke concentratie van musea hebben die allemaal de eerste
YLRROZLOOHQVSHOHQ¶/LHVEHWK%UDQGW&RUVWLXVGLUHFWHXUYDQKHW$UQKHPV0XVHXP, en Jan
Piet Filedt Kok, directeur Collecties van het Rijksmuseum, KHEEHQJHHQODVWYDQµPRRUGHQGH
concuUUHQWLH¶%UDQGW&RUVWLXVµLNNDQHUQLHWYDQZDNNHUOLJJHQZLOHUQLHWYDQZDNNHU
liggen. Ik heb bovendien nog nooit meegemaakt dat me een sponsor werd afgepikt. « (r
werd ook in het verleden altijd naar het aantal bezoekers gevraagd. Maar een museum is er
QLHWYRRUKHWVXFFHVYDQHHQGLUHFWHXU¶9ROJHQV)LOHGW.RN]LMQGHFROOHJLDOHYHUKRXGLQJHQ
µDOOHVEHKDOYHDDQJHWDVW « in tegendeel, de verzelfstandiging hebben de rijksmusea tot grote
VDPHQZHUNLQJJHEUDFKW¶140 Ronald de Leeuw, directeur van het Van Gogh Museum, steunt
de oproep van Fuchs tot meer saamhorigheid en solidariteit: µartistieke concurrentie juich ik
toe en dat we moeten streven naar meer financiële efficiency is prima. Maar we zijn wel erg
kortzichtig bezig als we alleen aan ons eigenbelang denken en bijvoorbeeld bij bruikleen met
ZLQVWPDUJHVJDDQZHUNHQ « :HPRJHQRQVEHVWSULMVEHZXVWHURSVWHOOHQHQHFRQRPLVFK
handiger opereren, maar niet ten opzichte van elkaar. En al zeker niet op nationaal niveau.
Ondanks de verzelfstandiging en commercialisering zijn we allemaal nog in grote mate
DIKDQNHOLMNYDQGHRYHUKHLGZHHWHQXLWGH]HOIGHVXEVLGLHUXLI¶9ROJHQVDGMXQFW-directeur
Johan ter Molen, van Boymans-vDQ%HXQLQJHQGHLQVW]LMQPXVHXPQLHWWHUXJYRRUµJH]RQGH
FRQFXUUHQWLH¶HQSUREHHUWµDFWLHIPHHUEH]RHNWHJHQHUHUHQ¶- dat doet Boymans niet met het
louter organiseren van publiekstrekkers. Omdat de kosten (van transport, verzekering en
marketing) stijgen, de ambities dezelfde blijven en de subsidie vermindert, is het museum
genoodzaakt vDNHUELMVSRQVRUVDDQWHNORSSHQµ'DWGRHMHQLHWPHWVXFFHVDOVMHEHVFKHLGHQ
DDQGH]LMOLMQJDDWVWDDQ¶0DDUµLNKHEQLHWKHWLGHHGDWZHRSHHQVKHW6WHGHOLMNLQGHZHJ
]LWWHQ¶:HOGRHQPXVHDLQWRHQHPHQGHPDWHHHQEHURHSRSVWHHGVZHHUGH]HOIGHEHGULjven de spoeling wordt dunner.141 Woordvoerster J. de Boer van het Groninger Museum vindt dat
HHQPXVHXPFRPPHUFLHHOPRHWGHQNHQµMHZLOWWHQVORWWHEH]RHNHUVELQQHQKDOHQ+HWLVQLHW
slecht om marktgericht te werken, nu subsidies zijn verlaagd. Wil je een leuke tentoonstelling,
GDQPRHWMHGDDUGHPLGGHOHQYRRUYHUZHUYHQ¶0DDUµMHPRHWLQKRXGHOLMNHHQVWHUNYHUKDDO
KHEEHQGDQNRPHQGHEH]RHNHUVYDQ]HOI¶+HWRUJDQLVHUHQYDQH[SRVLWLHVGLHYHHOSXEOLHN
WUHNNHQLVYROJHQVKDDUµJHHQNQLHYDOYRRUGHPDUNWMet de inkomsten van een grote klapper
NXQMHZHHUHQLJHWLMGYRRUXLW¶142 Een dag na zijn toespraak nuanceert Fuchs zijn sombere
GLDJQRVHµLNKHEDOOHHQPDDUZLOOHQ]HJJHQGDWZHGHFROOHFWLHVLQ1HGHUODQGHIILFLsQWHU
zouden kunnen gebruiken, dat de huidige omstandigheden tot een competitiestrijd leiden die
QXWWLJHVDPHQZHUNLQJLQGHZHJVWDDW¶143
Ruim drie jaar nadat Fuchs Alvaro Siza rekruteerde, presenteert de architect zijn
masterplan voor de uitbreiding en renovatie van het Stedelijk. Bij de bespreking splitst het
college van B en W het plan in twee delen. Het eerste, minst omstreden gedeelte bevat zijn
ideeën over een nieuwbouwvleugel aan de kant van het Van Goghmuseum en een beperkte
renovatie van het bestaande museumgebouw aan de Paulus Potterstraat. Dit deel gaat 34,5
miljoen gulden kosten, zo is berekend - er is een totaalbedrag van 35 miljoen beschikbaar. In
wat de gemeenteraad de tweede fase noemt, wil Siza het pand in zijn oude glorie herstellen:
alle later toegevoegde aan- en uitbouwen moeten verdwijnen en de dichtgemetselde ramen wil
hij opnieuw openmaken. Binnen krijgen de museumzalen hun oude hoogte terug en verdwijnt
het prentenkabinet. Bovendien wil hij de Nieuwe Vleugel van Sandberg slopen en vervangen
140

-DQQ\*URHQµ0XVHXPGLUHFWHXUHQYHUVFKLOOHQYDQPHQLQJRYHUJHYROJHQYDQWRHJHQRPHQFRQFXUUHQWLH³Als
PXVHDZLQVWZLOOHQPDNHQLVKHWKHNYDQGHGDP´¶,Qde Volkskrant, 4 januari 1994 en µ$ODUP)XFKVYLQGW
ZHLQLJZHHUNODQNELMPXVHD¶,Q Het Parool , 4 januari 1994.
141
Ibidem.
142
µ$ODUP)XFKVYLQGWZHLQLJZHHUNODQNELMPXVHD¶,Q Het Parool , 4 januari 1994.
143
-DQQ\*URHQµ0XVHXPGLUHFWHXUHQYHUVFKLOOHQYDQPHQLQJRYHUJHYROJHQYDQWRHJHQRPHQFRQFXUUHQWLH ³$OV
PXVHDZLQVWZLOOHQPDNHQLVKHWKHNYDQGHGDP´¶,Qde Volkskrant, 4 januari 1994.
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door nieuwbouw. Siza nam dit besluit toHQKLMKHWµH]HOVRRU¶]DJKHWVFKXLQRPKRRJORSHQGH
deel van het grastapijt boven de ingang van de parkeergarage en de supermarkt op het door de
Deense architect Sven-Ingvar Andersson heringerichte - en door velen bekritiseerde museumplein.144 Met dit onderdeel gaat Siza veel verder dan Fuchs en de gemeenteraad hem
LQKHWQDMDDUYDQKHEEHQRSJHGUDJHQ7RFKQRHPWGHUDDGGHWZHHGHIDVHµHHQ
LQWHUHVVDQWHRSWLH¶- )XFKVGLHQWRS]RHNWHJDDQµQDDUDDQYXOOHQGHILQDQFLHULQJ¶'LWLVHHQ
opmerkelijke wending. De totale renovatie en uitbreiding wordt geschat op zestig miljoen
gulden, terwijl Venturi¶VRQWZHUS werd afgewezen omdat hij de begrote vijftig miljoen
overschreed. Toen hij vervolgens met een goedkopere optie kwam, schoof Fuchs Siza naar
voren. Hij houdt zich vervolgens evenmin aan het budget, ondanks de eis van wethouder
Ernst Bakker van CXOWXXUGDWGHXLWEUHLGLQJµJHHQFHQWPHHU¶Pag kosten dan de
gereserveerde 35 miljoen en zowel Siza als Fuchs benadrukten dat de Nieuwe Vleugel zou
blijven bestaan - µKHWLVHHQJURWHUXLPWHPHWHHQMDUHQ-vijftigconcept, een monument voor
6DQGEHUJ¶]RYHUNODDUGH)XFKV0DDUDOV6L]DLQRNWREHUGHYOHXJHOWRFKZLOVORSHQ
schaart hij zich meteen achter het plan.145
Fuchs reist regelmatig af naar Portugal, waar hij sDPHQPHW6L]DµNQXWVHOWDDQKHW
RQWZHUS0HW9HOSRQSODNNHQ]HVDPHQPDTXHWWHVDDQHONDDU¶)XFKVWHUXJEOLNNHQGµLN
GDFKWPHW6L]DPHH=LMQRQWZHUSZDVHHQEHHWMHPLMQRQWZHUS¶*HPHHQWHDPEWHQDDU+HUPDQ
van Vliet vergezelt Fuchs op een paar reizen. FuchVµKLMYRQG6L]DODVWLJ6L]DZDVQLHWJHOLNW
Hij zat in een kamertje op drie hoog in een achterbuurt van Porto, zonder computer en zonder
OHNNHUHPHLGHQELMGHUHFHSWLH¶9DQ9OLHWZRUGWHFKWHURQJHGXOGLJµDOVGHWZHHPDQQHQ
eindeloos delibereren over de ideale dikte van marmer dat ze willen gebruiken: zes of acht
centimeter? De kritiek op Fuchs zwelt aan: hij verwaarloost zijn thuisbasis met zijn vele
reizen; het personeel vindt hem te solistisch opereren, terwijl de bezoekersaantallen
VWDJQHUHQ¶146 De APVWHUGDPVHJHPHHQWHUDDGLVYHUGHHOGRYHUGHILQDQFLHULQJYDQGHµWZHHGH
IDVH¶YDQKHWRQWZHUS147
Jos Houweling, directeur van het Sandberg Instituut, neemt het initiatief tot de actie
µ5HGGHYOHXJHO¶148 Ad Petersen, oud-conservator van het Stedelijk Museum, architecten,
144

Zie: µ5XGLFuchs en collega¶VWUHXUHQRP0XVHXPSOHLQ¶In: Trouw, 23 april, 1998µGe drie
museumdirecteuren aan het Museumplein in Amsterdam zijn het over één ding eens: de herinrichting van het
plein door de Deense architect Andersson is hun opgedrongen. Rudi Fuchs vertolkt ook de gevoelens van zijn
buren John Leighton (Van Gogh Museum) en Ronald de Leeuw (Rijksmuseum) als hij zegt: ³Ge man heeft een
parkje gemaakt. Een idylle. En dat is buiten ons om gegaan´¶. Zie ook: ;DQGUD6FKXWWHµ3OHLQGHUSODQQHQ¶,Q
De Groene Amsterda mmer , 26 maart 1997, Theodor Holman, Ludger Smit en Hripsimé Visser (teksten) en Siebe
6ZDUW IRWR¶V  Museumplein (werk in uitvoering/work in progress). Rotterdam, 1999 en Ruud van Haastrecht,
µ/DQGVFKDSVDUFKLWHFW$QGHUVVRQKRHIWQLHWWHYUH]HQYRRU]tMQ0XVHXPSOHLQ¶,Q Trouw, 21 februari 1996. In de
serie De woestijn leeft van Theo van Gogh zond AT5 op 27 augustus 2000 een special uit over het gerestylde
Museumplein. Journalist Max Pam en beeldend kunstenaar Jeroen Henneman leverden ironisch commentaar op
de constructie- en afwerkfouWHQYDQKHWSOHLQµGoor overtollig water is het grasveld veranderd in een moeras, is
er op vele plekken lekkage « . Gelukkig zijn er ook plaatsen waar geen vocht te bekennen valt, zoals bij de
fontein¶%URQwww.programma.vpro.nl/zomergasten/vorige...2000/.../de-woestijn-leeft.html (geraadpleegd op
25 september 2013).
145
µ7HGXXUSODQYRRU6WHGHOLMNZRUGWLQPRWHQJHKDNW¶,Q Het Parool , 9 januari 1998.
146
+XJR/RJWHQEHUJHQ%DV6RHWHQKRUVWµ+RHGHJLJDQW5XGL)XFKVZHJ]DNWHLQGHPRGGHU¶,Q Het Parool, 23
november 2011.
147
/XFHWWHWHU%RUJHQ-XGLWKNRHOHPHLMHUµ8LWEUHLGLQJYDQ6WHGHOLMNVWXLWRSYHUGHHOGKHLG¶,Q de Volkskrant,
24 augustus 1998.
148
Het Sandberg Instituut Amsterdam is de masteropleiding van de Gerrit Rietveld Academie, opgericht in 1995.
Het instituut biedt masters aan in Autonome kunst, Ontwerpen en Vrije vormgeving. Jos Houweling (1943) was
directeur en hoofd van de masteropleiding Autonome kunst tot 2010. Zijn carrière begon met een docentschap
van 25 jaar aan de Gerrit Rietveld Academie. Over de Nieuwe Vleugel schreef hij in een brief aan burgemeester
Schelto Patijn: µzRLHWVEUHHNMHQLHWDI « +HWLVHHQLMNSXQWLQGHJHVFKLHGHQLVYan expositieopvattingen van
NXQVWLQGHVDPHQOHYLQJ+HWLVDEVXUGGLWPRQXPHQWDIWHEUHNHQ+HWLVHHQRQQRGLJHGDDGWHJHQKHWYHUOHGHQ¶
Bron: Paul Kempers, Binnen was buiten. Amsterdam, 2010, pp. 22-=LHRRN-KLP/DPRUHHµ$FWLHWHJHQ
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beeldend kunstenaars en publicisten sluiten zich bij hem aan - zij vinden dat Fuchs en Siza
µKHWJHGDFKWHJRHGYDQ6DQGEHUJYHUNZDQVHOHQ¶3HWHUVHQµGHQLHXZHYOHXJHOPHW]LMQ
doorzichtigheid en met zijn flexibele expositiemogelijkheden is de perfecte uitdrukking van
6DQGEHUJVLGHHsQRYHUPXVHXPDUFKLWHFWXXU « $OVKHWJHKHOHPXVHXPDOVGHQLHXZH
vleugel was ingericht, zou dat een ramp zijn, maar dat is niet zo. Het gebouw is een
bescheiden, maar onmisbare voorloper van musea als het Centre Pompidou in Parijs, het
Museum voor Moderne Kunst in Rio de Janeiro en het Centre Culturel in Le Havre. Elk ander
PXVHXP]RX]LMQKDQGHQGLFKWNQLMSHQDOVKHWHHQSDDU]DOHQDOVGHQLHXZHYOHXJHOKDG¶+HW
Sandberg Instituut doet in een pamflet de oproep maandelijks een foto van de
6DQGEHUJYOHXJHOQDDU)XFKVRSWHVWXUHQPHWGDDUELMGHWHNVWµDOVGHVORRSGRRUJDDWZRUGW
Fuchs achtervolgd door een geest uit het verleden. Als de sloop niet doorgaat, heeft u gelijk
JHKDG¶149

Beveiliging en toegankelijkheid van het museum
In het Stedelijk Museum is twee keer een groot doek van Barnett Newman zwaar beschadigd de eerste keer op 21 maart 1986, onder het bewind van Wim Beeren, de tweede keer onder dat
van Rudi Fuchs.150 Publieke reacties op kunstwerken variëren sterk. Iemand kan een
kunstwerk met respect en zelfs bewondering bekijken en bestuderen en vervolgens een
oordeel ontwikkelen. Hij of zij kan het object mooi en interessant vinden, nietszeggend,
onbegrijpelijk of zelfs lelijk. Een vèrgaande vorm van kunstreVSRQVLVµLFRQRFODVPH¶
kunstvernieling.151 Een dergelijke agressieve daad roept meestal reacties van afschuw op,
PDDUWRFKRRNVRPVYDQEHJULS=R¶QGHEDWZRUGWYDDNXLWJHYRFKWHQLQGHPHGLD- het
genereert veel publiciteit.152 De vernielingen in het Stedelijk roepen beide een heftige
polemiek op in de pers. In eerste instantie ging de discussie hoofdzakelijk over
restauratiemethoden en de mate van authenticiteit van het vernielde en gerestaureerde werk.
Na de tweede aanslag wordt echter het oeuvre van Newman zèlf op de korrel genomen en
abstracte kunst in het algemeen.
Op 21 november 1997 wordt in het Stedelijk Museum het schilderij Cathedra van
Barnett Newman uit 1951 ernstig beschadigd met een stanleymes: drie lange horizontale
halen en twee kortere verticale.153 Een geschiedenis herhaalt zich: de gearresteerde dader
blijkt dezelfde man te zijn die elf jaar daarvoor Who¶s afraid of Red, Yellow and Blue III
stuksneed.154 Van B. had eigenlijk dit gerestaureerde schilderij voor ogen, maar toen hij dat
niet kon vinden, richtte hij zijn woede op Cathedra . Als hij na verhoor diezelfde dag wordt
vrijgelaten, verklaart hij op het Radio--RXUQDDOµLNKHEKHWJHGDDQXLWNZDDGKHLGGDW]H
:KR¶V$IUDLG van Newman hebben opgeknapt. Ik heb er elf jaar over nagedacht. « Ik weet
QXZDWGHWRHNRPVWLVYDQGHVFKLOGHUNXQVWNDSRWWHDEVWUDFWLHHQNDSRWUHDOLVPH¶'H]HODDWVWH
sloop vleugel YDQ6WHGHOLMN¶,Q Het Parool DSULOHQµ5HGGH6DQGEHUJYOHXJHO]HJJHQHUVWHHGVPHHU¶
In: de Volkskrant, 2 april 1999.
149
-KLP/DPRUHHµ$FWLHWHJHQVORRSYOHXJHOYDQ6WHGHOLMN¶,Q Het Parool , 26 april, 1999 en µ5HGGH
Sandbergvleugel, zeggeQHUVWHHGVPHHU¶,Qde Volkskrant, 2 april 1999.
150
Zie over abstract expressionist Barnett Newman (1905-1970) de paragraaf µVoortgaande vernieuwingen¶in
deel I, hoofdstuk 1 en de paragraaf µPubliek debat over vernieling en restauratie van abstracte kunst¶ in deel II,
hoofdstuk 1.
151
Zie over iconoclasme Dario Gamboni, The Destruction of Art, London 1997 en 0DULMNHYDQ(HFNKRXWµ+HW
PRGHUQHLFRQRFODVPHHQDQGHUHYHUKDOHQ(HQ]LFKWRSKHWRQEHNHQGH¶. In: Claire van Damme en Francisca
Vandepitte (redactie), Hedendaagse Kunst en Vandalisme. Gent, 1998.
152
Het is anders gesteld met beeldende kunst in de openbare ruimte: kunstwerken buiten de omgeving van het
sacrale en beschermde museum. Die beelden moeten zich niet alleen meten met de natuur, maar vooral met
YDQGDOLVPHEHNODGGLQJEHVFKDGLJLQJHQYHUQLHOLQJ=LH&KULVWLDQYDQ¶W+RI Vernielde beelden. Controversen
over kunst in de openbare ruimte . Amsterdam, 1998.
153
µWeer schilderij beschadigd van Barnett Newman¶,Q NRC Handelsblad 21 november 1997.
154
µ2SQLHXZZHUNYDQ1HZPDQYHUQLHOGPHWVWDQOH\PHV¶,Q de Volkskrant, 22 november 1997.
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XLWLQJLVYRRU)XFKVUHGHQRPWHYUH]HQGDWGHPDQRSQLHXZ]DOWRHVODDQµ'HVQRRGVKDQJHQ
ZHHHQIRWRYDQKHPRSELMGHNDVVD¶RP]RWHYRRUNRPHQGDWKLMQRgmaals binnenkomt. Hij
is erg teleurgesteld dat de man zo snel na zijn daad weer op vrije voeten is gesteld. Zowel
staatssecretaris Aad Nuis als Rudi Fuchs pleiten ervoor musea meer armslag te geven om
kunstvernielers buiten de deur te houden. Het vernielen van een schilderij zou niet onder
gewoon vandalisme moeten vallen. Formeel kan het museum bezoekers niet de toegang
weigeren. Van B. is na de eerste aanslag in 1986 veroordeeld tot acht maanden en kreeg een
museumverbod van drie jaar.155
Sinds de aanslag op :KR¶VDIUDLGRI5HG<HOORZDQG%OXH,,, werd het Stedelijk
Museum drie keer eerder opgeschrikt door een kunstvernieling. Op 17 juni 1996 schreef een
EH]RHNHUHHQXXUYRRUVOXLWLQJVWLMGLQGLNNHOHWWHUVKHWZRRUGµcrap¶RSHHQVFKLOGHULMYDQGH
Duitse kunstenaar Sigmar Polke: dit is rotzooi. Een suppoost ontdekte de beschadiging een
paar minuten later.156 Het betrof het monochroom oranjekleurige Mennige uit 1986-1987, dat
deel uitmaakt van de achtdelige serie F arbtafeln. Wim Beeren kocht de serie in 1987 aan.157
Een dag later begon een restaurator in het atelier van het Stedelijk meteen aan het herstel,
nadat tijdens een besloten vergadering de leden van de Amsterdamse raadscommissie Cultuur
op de hoogte waren gesteld van de beschadiging. Het voorval werd aanvankelijk stil
gehouden - het gemeentebestuur wilde niet met de zaak in de openbaarheid treden, om te
voorkomen dat anderen op gedachten worden gebracht. Gelukkig waren de letters met potlood
op het doek gekrast, zodat het niet moeilijk was om het doek te restaureren.158
Op zaterdag 4 januari 1997 bekladde de Russische kunstenaar Aleksandr Brener met
een spuitbus een groot dollarteken op Suprematistisch schilderij (breed wit kruis op grijs) van
Kazimir Malevich uit 1920-1927.159 Onmiddellijk na de aanslag paste restaurator Elisabeth
%UDFKWµHHUVWHKXOS¶WRHHQYHUZLMGHUde de groene verf zo goed mogelijk met terpentine.160 Het
VFKLOGHULMEHYLQGW]LFKVLQGVLQGHFROOHFWLHYDQKHW6WHGHOLMN0XVHXPHQLVµppQYDQGH
eerste abstracte werken ooit. « Het verbeeldeQYDQKHWJHYypOGDW³GHGLQJHQ´XLWVWUDOHQ
zonder die dingen zelf te schilderen, was hier het streven. Gevoel zichtbaar maken zonder
YRRUZHUSHQWHVFKLOGHUHQ¶161 Brener verklaarde GDWKHWKLHUHHQµSHUIRUPDQFH¶EHWUoIµHHQ
NXQVW]LQQLJHDFWLH¶- hij wilde met zijn daad de corruptie en commercie in de kunsthandel
EHNULWLVHUHQµKHWGROODUWHNHQDDQKHWNUXLV « QDJHOHQ¶5XGL)XFKVZeeVµGHLQWHUYHQWLH¶
YDQGHNXQVWHQDDUDI=R¶QµDUWLVWLHNH[SHULPHQW¶YLQGWKLM]LHNHOLMNµKet museum heeft altijd
gestaan voor een maximum aan vrijheid. We zijn openbaar, want anders worden we een
JHYDQJHQLVYDQGHNXQVWPDDUGLWZLM]HQZHDI¶162 Volgens het Stedelijk Museum is het
RQPRJHOLMNRPDFWLHV]RDOVGLHYDQ%UHQHUWHYRRUNRPHQµ-HNXQWDOOHVDFKWHUJODV]HWWHQGDW
iVGHHQLJHUHPHGLH0DDUGDDUWRH]DOGHGLUHFWHXUZDDUVFKLMQOLMNQLHWEHVOXLWHQ¶DOGXVGH
woordvoerster van het museum.163 ,QGHUGDDGEHVOXLW)XFKVGDWQLHWWHGRHQµHHQVFKLOGHULM
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RQGHUJODVJHHIWNLOWHDOVRIMHKHWGRRULMV]LHW¶164 Het schilderij is voorgoed beschadigd, er
OLJWµHHQJURHQ]ZHHP¶RYHUKHWZLWDO]LHMHGDWPHWKHWEORWHRRJQLHW165 Brener werd
veroordeeld tot tien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, en moet bijna vijftienduizend
gulden restauratie- en taxatiekosten betalen; hij mag zich twee jaar niet in het Stedelijk
vertonen.166
+HWLFRQRFODVPHYDQ%UHQHUGRHWGHELRORRJ7LMV*ROGVFKPLGWGHQNHQDDQµKHWJHGUDJ
van IJslandse paarden. Hengsten, of zelfs ruinen, maken hun positie in de hiërarchie manifest
door over elkaars vijgen heen te poepen. Een hogergeplaatst dier stapt over de vijg heen van
een inferieur mannetje en deponeert zijn eigen vijg er precies bovenop. Daardoor wist hij de
geurvlag van die ander uit. Vervolgens snuift hij de damp van zijn eigen vijg op alvorens
verder te lopen. « In feite ging Brener te werk als een inferieure hengst die over de vijg van
een veruit superieur dier heen poept. Een onbetekenende kunstenaar die een uniek werk,
YROVWUHNWWHJHQGHKLsUDUFKLVFKHYHUKRXGLQJHQLQYRRUJRHGEHVFKDGLJGH¶167
Het Stedelijk wordt op 17 mei 1997 voor de derde keer in korte tijd slachtoffer van
ernstig vandalisme. Een uit een psychiatrisch ziekenhuis ontsnapte man beschadigt Vrouwelijk
naakt voor tuin (1956) van Pablo Picasso met een aardappelschilmes - het blijkt dezelfde man
die in 1990 de Nachtwacht in het Rijksmuseum beschadigde. Hij sneed de Picasso open met
grote, half cirkelvormige halen die elkaar net niet raken. De restauratie vindt weer in eigen
huis plaats, begeleid door een commissie van deskundigen. Eerst wordt nader onderzoek
gedaan naar de aard van de beschadigingen. Een nadeel is dat het mes waarmee de aanslag
werd gepleegd vrij bot was - daardoor zijn stukjes olieverf aan weerszijden van de sneden eraf
gesprongen. Deze beschadigingen moeten later worden geretoucheerd.168
$OVJHYROJYDQGLWLQFLGHQWNRQGLJWFXOWXXUZHWKRXGHU6DVNLD%UXLQHVDDQµRSNRUWH
WHUPLMQ¶HHQEUHGHGLVFXVVLHWHRUJDQLVHUHQPHWGHVNXQGLJHQEHVWXXUGHUVHQSV\FKLDWHUV=H
ZLOKHWGHEDWKHURSHQHQRYHUSUHYHQWLHHQEHYHLOLJLQJLQPXVHDµPDDUWHgen dergelijke acties
van mensen die zeer in de war zijn, kun je geen honderd procent preventieve maatregelen
QHPHQ'HWRHJDQNHOLMNKHLGYDQGHPXVHDPRHWYRRURSEOLMYHQVWDDQ¶)XFKVLVKHWKLHUPHH
HHQVµ1HGHUODQGVHPXVHD]LMQEHIDDPGRPKXQRQJHGZRQJHQKeid en benaderbaarheid.
Schilderijen hangen gewoonlijk niet achter glas, alleen als het moet om conservatorische
UHGHQHQ'DWZLOOHQZH]RKRXGHQ¶169 +LMNULMJWELMYDOYDQ]LMQFROOHJD¶V]LM]LMQQLHWYDQSODQ
µPXVHDLQEDVWLRQVWHYHUDQGHUHQRPGHUJHOLMNH XLWZDVVHQWHYRRUNRPHQ¶170
'H1HGHUODQGVH0XVHXPYHUHQLJLQJSXEOLFHHUWHLQGPHLµQLHXZH
EH]RHNHUVYRRUZDDUGHQYRRUPXVHD¶'LUHFWHXU$QQHPDULH9HOV+H\QµGLHKRXGHQLQGDWZH
mensen mogen weigeren en fouilleren als we vermoeden dat ze iets van plan zijn, of al eerder
LHWVKHEEHQJHGDDQ0XVHXPGLUHFWHXUHQ]LHQHHQDDQVODJWHQGHOHDOVµHHQEHGULMIVULVLFR¶]R
blijkt op de algemene ledenvergadering in Amersfoort op 17 mei 1999. Over de strafmaat
YRRUGDGHUVZLOOHQ]H]LFKQLHWXLWVSUHNHQµGDWPRHWZRUGHn overgelaten aan het
UHFKWVV\VWHHP¶9HOV+H\QµHHQPXVHXPPRHWWRHJDQNHOLMN]LMQHQ]RYHHOPRJHOLMNODWHQ
zien, aan de andere kant moeten we de kunstwerken beveiligen. Daartussen zit een
spanningsveld. Incidenten zijn ten dele onvermijdelijk. Bovendien hebben maatregelen
negatieve bijwerkingen. Als je net als op het vliegveld gefouilleerd wordt, maakt dat het
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PXVHXPEH]RHNWRWLHWVRQDDQJHQDDPV¶0XVHD]LMQHUQLHWYRRURPVFKLOGHULMHQDFKWHUJODVWH
zetten vanwege het kwaliteitsverlies, vooral bij moderne kunst. D66-Kamerlid Boris Dittrich
SOHLWZHOYRRUNXQVWDFKWHUJODVµVFKLOGHULMHQPRHWHQDEVROXXWEHWHUEHVFKHUPGZRUGHQ-H
kunt daarvoor niet-spiegelend glas gebruiken, dat niet de intensiteit van het schilderij aantast.
Maar het is erg duur. We zoudeQPRHWHQEHJLQQHQPHWGHWRSVWXNNHQ « ,QKHW
Rijksmuseum liepen dit weekeinde toeristen met hun rugzak nog op. Het gaat een beetje ver
om overal detectiepoortjes te plaatsen, maar bij de ingang kan dat wel. En het afgeven van
tassen en jassen lijkt me hHWHHUVWHRPPHHWHEHJLQQHQ¶171
Op verzoek van het mLQLVWHULHYDQ2&HQ:LQYHQWDULVHHUW,QWRPDUWµGHPDWHYDQ
FULPLQDOLWHLWJHULFKWWHJHQGH RSHQEDUH FROOHFWLHYDQ1HGHUODQGVHPXVHD¶(UZRUGWHHQ
schriftelijke vragenlijst naar de 436 leden van de Nederlandse Museum Vereniging. De
respons is 52%: 227 musea. Er blijken 78 van deze musea in 1999 slachtoffer te zijn geweest
µYDQHHQRIDQGHUHYRUPYDQFULPLQDOLWHLW¶  - bij deze slachtoffers werden 389 objecten
vermist of beschadigd. Van deze musea is 19% slachtoffer van opzettelijke beschadiging van
objecten in tentoonstellingsruimten en 1% in depot.172 Als gevolg van deze bevindingen wordt
er niet alleen geld gereserveerd voor preventie en en calamiteitsplannen, ook het strafrecht
krijgt een aanpassing: het vernielen van publieke kunst wordt zwaarder aangerekend dan
UHJXOLHUYDQGDOLVPH$DQKHWNXQVWEHJULSZRUGWµHHQUXLPHLQYXOOLQJ¶JHJHYHQQDDVWNXQVW
ZRUGWKHWEHJULSµFXOWXXUJRHG¶RSJHQRPHQµ]RDOVYRRUZHUSHQYDQNXQVWQLMYHUKHLG+HW
voorwerp moet in ieder geval een expressieve werking hebben en zijn ontstaan als gevolg van
HHQFUHDWLHISURFHV¶+HWVWUDIPD[LPXPZRUGWYHUKRRJGYDQWZHHQDDUYLHUMDDU173
Op 21 november 1997 wordt Cathedra (1951) belaagd. Het is één van Newmans
µPRQRFKURPH¶GRHNHQHHQGiepblauw oppervlak dat wordt doorsneden door een witte en een
lichtblauwe verticale streep - GRRU1HZPDQµ]LSV¶ ULWVOXLWLQJHQ JHQRHPG174 Newman was
van joodse afkomst en verwerkte vaak elementen uit het joodse en christelijke geloof in zijn
schilderijen. 'HWLWHOYHUZLMVWQDDU*RGV7URRQ]RDOVGLHLQ-HVDMDZRUGWYRRUJHVWHOGµ]R
zag ik de Heer, zittend op een hoge en verheven troon, en zijn slepende gewaden vulden de
WHPSHO¶ Cathedra is regelmatig vergeleken met een hemels visioen waarbij de zips goddelijke
lichtstralen voorstellen.175 'HWZHH]LSVNXQQHQDOVµELQGHQGHHQDOVVFKHLGHQGHHOHPHQWHQ¶
JH]LHQZRUGHQ6FKHLGHQGLQGLH]LQGDWGHµIOLWVHQ¶GHGLHSEODXZHGXLVWHUQLVZDDURYHUGH
profeet Jesaja schrijft, doorstralen. Bindend, omdat God op deze wijze hemel en aarde bij
elkaar brengt. Jesaja is de profeet die het volk Israel het heil mag aankondigen: de komst van
de Messias.176 Het doek is 240 x 543,5 cm groot en geldt als een sleutelwerk uit zijn oeuvre.
Cathedra doet zich steeds - µRQGHUZLVVHOHQG licht, op verschillende momenten of de plaats
YDQZDDUMHKHWEHNLMNW¶- anders voor.177 Het werk is behalve met olieverf ook met magna, een
VRRUWDFU\OYHUIEHVFKLOGHUGµ+HWGRHNKHHIWHHQXOWUDPDULMQEODXZEHHOGYODNZDDULQYOHXJMHV
rood, geel, groen en zwDUWWH]LHQ]LMQGLHHHQ³JHZRONW´EHHOGRSOHYHUHQ¶178 µ+HWRSSHUYODN
is diepblauw, wollig geschilderd waardoor de indruk van diepte ontstaat. Je wordt er als het
ZDUHLQRSJH]RJHQ¶179 Newman wilde dat je op een bepaalde manier naar het werk keek. Hij
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vond dat het schilderij van heel dichtbij moest worden bekeken, zodat de aanschouwer als het
ZDUHZRUGWRQGHUJHGRPSHOGLQGHNOHXUHQKHWVFKLOGHULMµEHOHHIW¶180 Op zijn tweede expositie
in 1951, waar ook Cathedra was te zien, hing hij een briefje op met de teksWµPHQKHHIWGH
neiging om grote schilderijen van een afstand te bekijken. De grote schilderijen op deze
WHQWRRQVWHOOLQJ]LMQEHGRHOGRPYDQGLFKWELMEHNHNHQWHZRUGHQ¶,QHHQLQWHUYLHZOHJde hij uit
ZDDURPµLHGHUHHQGLHYRRUPLMQVFKLOGHULMHQVWDDWPRHt voelen dat de verticale
koepelvormige gewelven hem omsluiten, om in een gewaarwording van volledige ruimte het
EHVHILQKHPRSWHZHNNHQGDWKLMOppIW¶181
Edy de Wilde kocht Cathedra in 1975 aan van Barnett Newman, na langdurige
onderhandeling. Daarvoor verwierf hij in 1967 The Gate (1954) en in 1969 :KR¶VDIUDLGRI
Red, Yellow and Blue III (1967-1968). Het werd een sleutelstuk in het collectiebeleid van De
Wilde: samen met werken van Willem de Kooning kon hij hiermee één van de belangrijkste
ontwikkelingen in de abstracte kunst van de twintigste eeuw tonen.182 Hij schreef aan de
ZHWKRXGHU&XOWXXUµDOOHSULQFLSLsOHEHVOLVVLQJHQGLH1HZPDQVYHUGHUHRQWZLNNHOLQJKHEEHQ
bepaald zijn in dit werk genomen. Het schilderij vormt de doorbraak tot een geheel nieuwe
opvatting van de schilderkunst, die tot de dag van vandaag werkzaam is. Uit de kunst van na
1945 is het niet meer weg te denken. De reproductie van het werk verschijnt dan ook
regelmatig in de literatuur over de na-RRUORJVHNXQVW¶183 Cathedra was voor de aankoop al
twee keer in Europa gepresenteerd. Het hing in 1959 op de tweede Documenta Kunst nach
1945 te Kassel te midden van het abstract expressionistische werk van Jackson Pollock,
Willem de Kooning, Robert Motherwell en Mark Rothko - Newman kreeg in de catalogus,
YHUJHOHNHQPHW]LMQFROOHJD¶VµEHVFKHLGHQUXLPWH¶'DQN]LMLQVSDQQLQJHQYDQ'H:LOGH
kwam Cathedra in het voorjaar van 1972 weer naar Europa. Hij bemiddelde met hulp van
Newman om een grote overzichtstentoonstelling van het Museum of Modern Art te laten
toeren langs Amsterdam, Londen en Parijs. Op 30 maart 1972 opende de tentoonstelling
Barnett Newman in het Stedelijk Museum. Net als in New York was slechts een klein
gedeelte van de bezoekers geïnteresseerd in Newmans werk, maar volgens De Wilde maakte
KHWRSGHJHQHQGLHZHONZDPHQNLMNHQRQGHUZLHYHHONXQVWHQDDUVµZHOGHJHOLMNGLHSH
LQGUXN¶184
Rudi )XFKVEHVFKRXZWGHDDQYDODOVHHQDDQVODJRSGHµIUDJLOLWHLWGHZHHUORRVKHLGHQ
GH]XLYHUKHLG¶µKHWGRHNLVWH]XLYHUHQGDWLVLHWVZDWPHQVHQhindert, waarvan ze agressief
NXQQHQZRUGHQ¶185 µ'HGDGHUKHHIWKHWVFKLOGHULMQLHWDOOHHQYDQGHNXQVWHQDDUDIJHQRPHQ
PDDURRNYDQKHWSXEOLHN¶186 Cathedra is direct na de aanslag plat op de grond gelegd om te
voorkomen dat de sneden gingen doorhangen. Restaurateurs dichten de scheuren met zuurvrij
SODNEDQG)XFKV]LHWKHWDOV¶HHQ]ZDDUJHZRQGHHQELMHHQ]ZDDUJHZRQGHPRHWMHHHUVWKHW
bloeden stelpen. « Bij alle drama is het een geluk dat de man een zeer scherp mes heeft
gebruikt. Daardoor heeft het doek geen kartels opgelopen¶.187
7HUYRRUEHUHLGLQJYDQGHUHVWDXUDWLHGLH)XFKVKHWOLHIVWµLQHLJHQKXLV¶ZLOODWHQ
uitvoeren, wordt een commissie ingesteld waarvoor drie Newmankenners worden
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uitgenodigd.188 De restauratie is door de commotie rondom die van Who¶s afraid of Red,
Yellow and Blue III een gevoelige kwestie en wordt daarom met veel zorg omgeven. Het
restauratieplan zal eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente. Fuchs verwacht
dat op Cathedra littekens zichtbaar zullen blijven, ongeacht welke restauratiemethode wordt
toegepast, µmDDUHHQRXGHGDPHPHWHHQOLWWHNHQNDQRRNKHHOHUJPRRL]LMQ¶189

De waarde van abstracte kunst onder vuur
De vernieling van Cathedra roept evenals de vorige keer afschuw op. Volgens kunstcritica
Janneke WessHOLQJµ]LMQZLMDOOHQLQppQNODSYHHODUPHUJHZRUGHQ¶=HRPVFKULMIWLQHHQ
RSLQLHVWXNKRH1HZPDQWRW]LMQµYRONRPHQRULJLQHOH¶VWLMONZDPHQOHJWXLWµZDW1HZPDQ
met hart en ziel nastreefde: het oproepen van een intense, haast fysieke ervaring van het
³VXEOLHPH´ «  Cathedra is een bijzonder kwetsbaar, teder, delicaat schilderij. Het is niet te
UHVWDXUHUHQ+HWLVKDQGPDWLJJHGDDQGHEODXZHQFUHsUHQHHQDGHPHQGHOHYHQGHWH[WXXU¶190
Maar meer nog dan verontwaardiging levert de aanslag een debat op dat niet zozeer gaat over
de authenticiteit van het werk na de beschadiging, maar over het oeuvre van Barnett Newman:
zijn werk roep verzet op. Sterker nog, de abstracte kunst in het algemeen wordt bekritiseerd.
De aversie blijkt uit talloze ingezonden brieven en opiniestukken in kranten. Er ontstaat een
hevige polemiek over het elitaire karakter van moderne kunst en de rol die musea en
kunstcritici daarbij spelen.191 Het verschil met het debat over de vernieling van Who's afraid
of Red, Yellow and Blue III is dat de dader nu begrip oogst. De verminking brengt een
ommekeer in de publieke opinie aan het licht: de tolerantie en nieuwsgierigheid die in 1986
QRJGHRYHUKDQGKDGGHQKHEEHQSODDWVJHPDDNWYRRUHHQRQYHUGUDDJ]DPHKRXGLQJµ:DW
sommigen in vervoering brengt, PDJYDQDQGHUHQJHHQNXQVWPHHUKHWHQ¶]RFRQVWDWHHUW
Ariejan Korteweg in de Volkskrant.192
Filosoof Paul Cliteur en kunstcritica Anna Tilroe spelen in dit debat de hoofdrol.
Cliteur¶s stuk verschijnt op dezelfde opiniepagina als Wesselings woedende reactie en ode
aan Newmans eigenzinnige stijl. Cliteur beschouwt de kwestie als nuchtere buitenstaander,
niet gehinderd door specialistische kennis of betrokkenheid met de kunstenwereld. Hij ziet de
EHVFKDGLJLQJDOVHHQDUWLVWLHNHGDDGµ(HQGDDGYDQYHU]HW9Hrzet tegen het soort abstracte
kunst als dat van Newman, verzet tegen de musea die het ophangen, tegen mensen die dit
VRRUWVFKLOGHULMHQNRPHQEHNLMNHQ¶193 Omdat hij denkt dat dit verzet wel eens een omslagpunt
zou kunnen markeren in de geschiedenis van de moderne kunst, stelt Cliteur voor het
VFKLOGHULMLQ]LMQEHVFKDGLJGHVWDDWWHKDQGKDYHQ+LMYLQGWWRFKDOGDWHUQXPHHUµVSDQQLQJ¶
zit in het schilderij - µYóóUGHEHZHUNLQJZDVKHWHHQWLNMHVDDL¶(ULVYROJHQVKHPHHQQLHXZ
kunstwerk ontstaan, waarschLMQOLMNWUHNWKHWVFKLOGHULM]RPHHUDDQGDFKWYDQWRHULVWHQGDQµLQ
GHYRUPZDDULQKHWGRRU1HZPDQZHUGDIJHOHYHUG¶&OLWHXUEDJDWHOOLVHHUWGHHVVHQWLHYDQGH
kleur en de verticale zips, door de opmerking te maken dat Newman het schilderij evengoed
groen hDGNXQQHQVFKLOGHUHQRIYDQGHYHUWLFDOHOLMQHHQKRUL]RQWDOHOLMQµ+HWJDDWRPLHWV
DQGHUVRPHHQLGHH¶194 Beeldend kunstenaar Marlene Dumas reageert verontwaardigd dat
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Cliteur - µYRRULHPDQGGLHRQGHUPHHUILORVRILHGRFHHUW¶- µHUJERWWHRSPHUNLQJHQ¶RYer kleur
PDDNWµ%DUQHWW1HZPDQRQWURHUWHQYHUZDUPWPLMRQGHUDQGHUHRPGDWKLMNOHXUHQNDQODWHQ
stralen en bloeien. « Niet iedereen hoeft naar musea te gaan. Er is nog veel meer op aarde
om van te genieten. Maar wilt u alstublieft geen reactionaire, intolerante, kleine daden tot
assertieve, intelligente revolte verheffen, alleen maar omdat u zelf uw eigen saaiheid zat
EHQW¶195
Anna Tilroe¶VVWXN verschijnt op dezelfde opiniepagina in NRC als de artikelen van
Wesseling en Cliteur. Ze zwengelt het debat aan over abstracte moderne kunst en de
kunstwereld die elitair is en in zichzelf gekeerd.196 Rudi Fuchs reageerde op 21 november
1997 toen hij de beschadiging van Cathedra in ogenschouw nam met de bespiegeling dat de
te grote zuiverheid van het doek de agressie uitlokte. Maar hij voegde daaraan toe dat hij
YHUPRHGWGDWµGHELMQDULWXHOHVODFKWLQJ¶QLHWDOOHHQLVJHULFKWRSHHQVFKLOGHULMµPDDURRNRS
HHQFXOWXXUZDDULQPXVHDGLWVRRUWVFKLOGHULMHQRSKDQJHQ¶7LOURHJHHIWKHPJHOLMNµ9DQ%LV
een kunst-hooligan. Maar al zal zijn fysieke daad geen brede bijval vinden, zijn ongenoegen
zal dat wel. De laatste tijd wordt in brede kring er steeds luider over geklaagd dat de cultuur
waar de musea voor moderne kunst een representant van zijn, de cultuur dus die officieel de
twintigste eeuw vertegenwoordigt, een elite-cultuur is. Die klacht is oud, en hij is absoluut
WHUHFKW¶197 =LMKHULQQHUWHUDDQGDWGH]HNULWLHNQLHWDOOHHQWHKRUHQLVµELMGHJURWHJURHSGLH
VRZLHVRQLHWLQKHWPXVHXPNRPW¶PDDURRNELMµVSHFLDOLVWHQ]HOI¶=LMGRHOWKLHURS
kunstcritica Riki Simons die datzelfde jaar in een essay betoogt dat de beeldende kunst in een
µreservaat¶ is beland - interessant voor ingewijden, maar voor de rest van de bevolking niet.198
Volgens Simons is alles de schuld van de overheid, de museumdirecteuren en adviseurs, die
GHUROYDQGHNODVVLHNHPHFHQDVVHQKHEEHQRYHUJHQRPHQ+XQµLQWHOOHFWXHOHEHOHYLQJVZHUHOG¶
YHURRU]DDNWµHHQKDXVVHLQPXVHXPNXQVW¶6LPRQVYLQGWµGDWKHWLQRQ]HPXVHDYDDN]R
VWRPYHUYHOHQGLV¶199
Tilroe haalt ook De nieuwe salon van kunstenaar Diederik Kraaijpoel uit 1990 aan,
ZDDULQKLM]LMQDINHHUYDQPRGHUQHNXQVWSURFODPHHUWµQLHWVGDQHLJHQWLMGVHG\QDPLHNZLH
HYHQQLHWRSOHWORRSWPHWHHQWZHHMDDUDFKWHU¶200 In de polemiek over Barnett Newman mag
Kraaijpoel in HP/De Tijd zijn mantra herhalen en betogen dat het werk van een conceptueel
VFKLOGHUµSUREOHHPORRVGRRUHHQDQGHUNDQZRUGHQJHNRSLHHUG¶201 Tilroe pleit ervoor het
debat over kunst te heropenen, en dan niet in een esoterisch abstract jargon met uitdrukkingen
195

0DUOHQH'XPDVµ%HHOGHQVWRUPHUZLO]LMQPLMOSDDOYRRUQLNVGHUZDDUGHQ¶,Q NRC Handelsblad, 29
november 1997.
196
$QQD7LOURHµ'HHOLWHKHHIWHU]HOIRPJHYUDDJG¶,Q NRC Handelsblad, 25 november 1997 en Chris
5XWHQIUDQVµ0DDNHHQHLQGDDQGHHUHGLHQVWYDQGHNXQVW¶In: Trouw, 19 december 1997. Anna Tilroe is een
prominent kunstcriticus die essays publiceert in onder meer NRC Handelsblad. Ze publiceerde een drietal
essaybundels, waaronder Het blinkend stof. Op zoek naar een nieuw visioen . Amsterdam, 2002. Opmerkelijk is
dat kunstenaar Marlene Dumas kwaad reageerde op Cliteur, maar geen woord wijdde aan het kritische betoog
van Tilroe.
197
$QQD7LOURHµ'HHOLWHKHHIWHU]HOIRPJHYUDDJG¶,Q NRC Handelsblad, 25 november 1997.
198
Riki Simons, De gijzeling van de beeldende kunst $PVWHUGDPHQ5LNL6LPRQVµ.XQVWHQDDUVLQ
KRXGJUHHSYDQVWDUUHDPEWHOLMNHHOLWH¶,Q Het Parool , 27 juni 1998. Zie voor een kritiek op het essay: Warna
2RVWHUEDDQµ7KHRULHRYHULVROHPHQWYDQGHNXQVW¶,Q NRC Handelsblad, 12 september 1997 en Jeroen
%RRPJDDUGµ%HHOGHQGHNXQVWZRUGWGRRGJHNQXIIHOG¶,Q de Volkskrant, 12 september 1997.
199
Simons schrijft dit in een opiniestuk in de Volkskrant en wordt JHFLWHHUGLQ$ULHMDQ.RUWHZHJµ-DFKWRS
PRGHUQHNXQVWLVJHRSHQG¶,Qde Volkskrant, 4 december 1997.
200
Diederik Kraaijpoel, De nieuwe salon. Groningen, 1990, p. 9. Kraaijpoel (1928-2012) was schilder, schrijver
en kunstcriticus. +LMNHHUGH]LFKWHJHQµGHQLHXZHVDORQ¶: het circuit van kunstenaars dat door een publiek van
ingewijden wordt omhelsd en gesubsidieerd, in de musea voor moderne kunst gepromoot en op de Nederlandse
NXQVWDFDGHPLHVWHQYRRUEHHOGJHVWHOG'H]HDEVWUDFWHNXQVWLVYRRUKHPµDOVGHQLHXZHNOHUHQYDQGHNHL]HU¶+LM
YRQGµJRHGHNXQVW¶DPEDFKWHOLMNHILJXUDWLHYHNXQVWGLH]LFK]HOIYHUNRRSW]RQGHUGDWGHEHODVWLQJEHWDOHU
daarvoor opdraait. %URQ5XWJHU3RQW]HQµ5RPDQWLVFKHFULWLFDVWHU¶,Qde Volkskrant, 13 augustus 2012.
201
Sven LüttLFNHQµ6FKULMQHQGHRQNXQGHLQGHEDWRYHUZHUNYDQ%DUQHWW1HZPDQ¶,Q Het Parool , december
1997.
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DOVµKHPHOVYLVLRHQ¶HQµWH]XLYHU¶µGRRUGLWVRRUWELJRWWHULJHWDDOZRUGWKHWLGHHGDWPRGHUQH
EHHOGHQGHNXQVW « HHQ]DDNLVYRRULQJHZLMGHQDOOHHQPDDUEHYHVWLJG¶2PGDWKHW
openbaar debat ontbreekt, roept de elite van de specialisten - die ontkent dat zij een elite is HHQµFXOWXXUYDQVWDQOH\PHVVHQRYHU]LFK]HOIXLW¶=HOIV de µLQWHOOLJHQWVLD¶- Gerry van der List
en Ileen Montijn - stellen volgens Tilroe in columns de hedendaagse beeldende kunst voor als
µHHQGHIWLJHYRUPYDQ]ZHQGHO¶HHQKREE\GLHHHQH[FOXVLHYHJURHSRSNRVWHQYDQDQGHUHQ
XLWOHHIW¶202
De analyse van Anna Tilroe roept veel verontwaardiging op, temeer omdat veel
VFKULMYHUVPHQHQGDW]LM]HOIGHHOXLWPDDNWYDQµGHNOLHNYDQLQ]LFK]HOIJHNHHUGH
SURIHVVLRQDOV¶203 En inderdaad, haar stuk is te interpreteren als een instemming met
criticasters als Simons en Kraaijpoel. Opmerkelijk is dat Tilroe over De nieuwe salon bij het
YHUVFKLMQHQHHQYHUQLHWLJHQGHUHFHQVLHVFKUHHI¶.UDDLMSRHOZULQJW]LFKLQGHPHHVW
weerzinwekkende ERFKWHQRP]LMQVWHOOLQJWHEHZLM]HQGDWYHUDQGHULQJHQLQGHNXQVW « LQ
IHLWHQHHUNRPHQRSYRONVYHUODNNHULMHQFROOHFWLHI]HOIEHGURJ¶204 Het lijkt erop dat Tilroe
geweld tegen kunst begrijpelijk vindt en dat de kunstwereld de gewelddadige acties aan
zichzelf heeft te danken. Kunstenaar Marien Schouten noemt het statement YDQ7LOURHµNRNHW
LQWHOOHFWXDOLVPH¶HQGHRSYDWWLQJHQYDQ&OLWHXU]HOIVµURQGXLWSHUYHUV¶- uit zijn opmerkingen
over kleur blijkt dat hij niet weet waarover hij het heeft. Voor Schouten is Cathedra een
belangrijk oriëntatiepunt voor zijn eigen werk. Hij voelt zich door de vernieling persoonlijk
JHWURIIHQµ Cathedra maakte deel uit van een groter conglomeraat van kunstwerken die de
ORRSYDQGHNXQVWJHVFKLHGHQLVGLHSJDDQGEHwQYORHGKHEEHQ¶205
Kunstcritica Wilma SüW|EHWRRJWGDWGHOLHIKHEEHUVYRRUDEVWUDFWHNXQVWµDOOHUPLQVW¶
GHJHOHGHUHQJHVORWHQKRXGHQµ7LOURHYHUZLMWGHHOLWHKDDUSULYLOHJH'HNXQVWHQDDULVHFKWHU
geen politicus die een meerderheid nodig heeft. Afgezien daarvan, dat een elite niet per se
bezwaarlijk is, is het een idee-fixe, die door Rudi Fuchs fijnzinnig werd gecorrigeerd toen hij
LQGHGLVFXVVLHRSWYVSUDNYDQHHQ³PLQGHUKHLGYDQOLHIKHEEHUV´ « 0DDURRNGLH
PLQGHUKHLGLVRQGHUKDQGHHQPHXWH¶6üW|ZLMVWRSGHµLPSRsante bezoekersstromen die de
PXVHDGDJHOLMNVWHYHUZHUNHQNULMJHQ¶µGHDDQWUHNNLQJVNUDFKWYDQGHYLMIJHVWUDQGHSRWYLVVHQ
kon het afgelopen weekeinde zo groot niet zijn, of een ander deel van het volk verzamelde
zich elders aan de kust. In het museum Beelden aan Zee in Scheveningen liep het elkaar voor
de voeten, zelfs in zulke grote aantallen dat de losjes over de vloer verspreide sculpturen er
]RZDWKHWVODFKWRIIHUYDQZHUGHQ « +HW]HOIGHZHHNHLQGHZDDULQNXQVWFULWLFD$QQD7LOURH
op de televisie beweerde dat een elite zich de kunst als een privilege toe-eigent, dat die elite
zich daarmee vervreemdt van het volk en dat die elite het daarom aan zichzelf te wijten heeft
wanneer dat volk zwaaiend met messen in het museum de aandacht komt opeisen, kon ik bij
6WLFKWLQJ'H3RQWLQ7LOEXUJPLMQMDVDPSHUPHHUDDQGHNDSVWRNNZLMW¶206
Eind 1997 publiceert Anna Tilroe een tweede opiniestuk in NRC en daaruit wordt
duidelijker dan in het vorige wat ze bedoelt: de gerichtheid van de kunst op zichzelf, door
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$QQD7LOURHµ'HHOLWHKHHIWHU]HOIRPJHYUDDJG¶,Q NRC Handelsblad, 25 november 1997. Van der List en
Montijn zijn columnist van resp. de Volkskrant en NRC Handelsblad. Zie in dit verband ook: Mariëtte
+DYHUPDQµ+HWQDJHVODFKWNLMNWPHH¶,Q Vrij Nederland, 22 september 1990.
203
5XWJHU3RQW]HQµ,QKDDOUDFH'HQLHXZHDYDQW-JDUGHYROJHQV$QQD7LOURH¶,Qde Volkskrant, 28 november
2002. Zie bijvoorbeeld de reactie van beeldend kunstenaar Marien Schouten, µ&DWKHGUD¶,Q NRC Handelsblad,
2 december 1997, $ULHMDQ.RUWHZHJµ-DFKWRSPRGHUQHNXQVWLVJHRSHQG¶,Q de Volkskrant, 4 december 1997
en NRC redacteur 3LHWHU.RWWPDQµ7LOURH¶V³YDOVHOLWDULVPH´Ls ORRV¶,Q NRC Handelsblad, 16 december 1997.
204
$QQD7LOURHµ$UPRHWURHIGXV¶,Qde Volkskrant, 31 augustus 1990.
205
0DULHQ6FKRXWHQµ&DWKHGUD¶,Q NRC Handelsblad, 2 december 1997. Marien Schouten (1956) is beeldend
kunstenaar - beïnvloed door de Amerikaanse minimal art en kunstenaars als Donald Judd en Richard Serra. Hij
ZDVHQLJHWLMGDVVLVWHQWYDQ6RO/H:LWW%URQ-XGLWK.RHOHPHLMHUµ:DWLVHUPLVPHWRQWURHULQJ"9ROJHQV
0DULHQ6FKRXWHQ¶,Qde Volkskrant, 6 september 1996.
206
:LOPD6ĦW|µ´.XQVWHOLWH´QHHPWQLHPDQGLHWVDI¶,Qde Volkskrant, 6 december 1997.
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modernisering en autonomisering, maakt haar ontoegankelijker.207 Hier zijn Warna
Oosterbaans begrippen van toepassing: de toenemende stijlverscheidenheid en
smaakonzekerheid waartoe de autonomisering van de kunsten heeft geleid.208 De discussie
over inhoud en kwaliteit is zich meer gaan afspelen binnen een kleine groep van
kunstkenners: de ingewijden. Tilroe betwijfelt of abstracte kunst niet moeilijk toegankelijk is,
zoals Fuchs heeft opgemerkt. Hij verklaarde zondag 30 november 1997 in het
televisieprogramma Buitenhof dat hij in Cathedra kon verzinken zoals zijn vader - die graag
uit vissen ging - een dag kon mijmeren langs de waterkant.209 µ'HFRQQHFWLHVGLH)XFKV]LHW
kan hij zien doordat hij een bepaalde taal kent die hem op een speciale manier visueel
gevoelig heeft gemaakt. Het is als bij een bokswedstrijd. Om de schoonheid daarvan te
kunnen waarderen moet je weten hoe je moet kijken en wat de regels en tradities zijn. «
Het opmerkelijke is nu dat juist dit aspect door wat ik maar de gevestigde kunstelite zal
noePHQZRUGWJHEDJDWHOOLVHHUG¶210
De kritiek dat moderne kunst schatplichtig is aan de voor buitenstaanders moeilijk te
volgen retoriek van de ingewijde, is in 1975 al geuit door new journalist Tom Wolfe in zijn
essay The Painted Word. Hij betoogt dat hedendDDJVHNXQVWIXURUHPDDNWLQµWKH%RKRVFHQH¶
dankzij retoriek.211 +HWJDDWRPKHWYHUKDDOHQQLHWRPKHWZHUN]HOIµ,KDGDVVXPHGWKDWLQ
art, if nowhere else, seeing is believing. Well - how very shortsighted! Now, at last, on April
28, 1974, I could see. ,KDGJRWWHQLWEDFNZDUGDOODORQJ1RW³VHHLQJLVEHOLHYLQJ´\RXQLQQ\
EXW³EHOLHYLQJLVVHHLQJ´IRU0RGHUQ$UWKDVEHFRPHFRPSOHWHO\OLWHUDU\WKHSDLQWLQJVDQG
RWKHUZRUNVH[LVWRQO\WRLOOXVWUDWHWKHWH[W¶Het verschil met de criticasters in het debat over
Newmans abstracte werk is dat Wolfes satire scherp én geestig is.212 Tilroe is serieus en boos.
=HQRHPWGHUHWRULHNGLHGHµNOHLQHFOXE¶ hanteertµGLHYHQWDDO¶GLHµDOVHHQKDDJYDQ
SULNNHOGUDDGYRRUGHNXQVWZHUNHQ¶VWDDW=HSOHLWHUYRRUGLWµYDOVe elitarisme dat nu rond de
NXQVWKDQJWKHWHOLWDULVPHYDQGHVSHFLDOLVWHQ¶, te erkennen en naar buiten te treden.213
In Tilroes betoog klinkt een echo van de column van Abram de Swaan uit 1985 waarin
hij wijst op de problematiek van de toenemende isoleriQJYDQGHµNXQVWNXQVW¶+LM
waarschuwt dat het stelsel van peer review - DIJDDQRSKHWµNHQQHUVRRUGHHO¶- er toe kan
leiden dat de kunst nog autonomer wordt dan zij al is, en zich verder verwijdert van de smaak
YDQKHWJURWHSXEOLHN¶214 Het debat over de isolering van de moderne kunst en de versterking
daarvan door overheidssubsidiëring in een stelsel van toewijzing door kunstspecialisten sluit
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Anna 7LOURHµ:DQQHHUNRPWGHHOLWHXLWKDDUEDVWLRQ"¶,Q NRC Handelsblad, 9 december 1997.
Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit . µs-Gravenhage, 1990, pp. 17-31.
209
$ULHMDQ.RUWHZHJµ-DFKWRSPRGHUQHNXQVWLVJHRSHQG¶,Q de Volkskrant, 4 december 1997.
210
7LOURHµ:DQQHHUNRPWGHHOLWHXLWKDDUEDVWLRQ"¶In: NRC Handelsblad, 9 december 1997.
211
Wolfe doelt hier op de kring van kenners en ingewijden, the bohemiens.
212
Tom Wolfe, The Painted Word, New York, 1975, pp. 4-5. Zie ook: Ton Bevers, µ'HFKURQLVFKHUHIOHFWLH
Over kunstkritiek in Nederland en elders¶,QT. Gubbels (redactie), Beeldende kunstkritiek in Nederland.
Amsterdam, 2000, pp. 11-42 en RXGL/DHUPDQVµ6SOLWWLQJWKHGLIIHUHQFH2YHUNXQVWPDVVDFXOWXXUHQ
FXOWXXUEHOHLG¶,Q+DQVYDQ'XONHQHQ3DXO.DOPD UHGDFWLH  Sociaal-democratie, kunst, politiek. Amsterdam,
1993, p. 83. Ariejan Korteweg refereert aan Wolfe in zijn beschouwing over het debat over abstracte kunst:
µ-DFKWRSPRGHUQHNXQVWLVJHRSHQG¶,Qde Volkskrant, 4 december 1997. De Amerikaan Tom Wolfe (1931) is
journalist en auteur. Hij is één van de grondleggers van New Journalism: een mix van conventionele
journalistieke methoden en fictie, geïnspireerd door de Beat Poets, als Jack Kerouac, Allen Ginsberg en William
S. Burroughs. Hij brak als auteur door met The Right Stuff (1979) en The Bonfire of the Vanities (1987) - beide
romans zijn verfilmd.
213
7LOURHµ:DQQHHUNRPWGH HOLWHXLWKDDUEDVWLRQ"¶,Q NRC Handelsblad, 9 december 1997.
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WarnD2RVWHUEDDQµ7KHRULHRYHULVROHPHQWYDQGHNXQVW¶,Q NRC Handelsblad, 12 september 1997 en
$EUDPGH6ZDDQµ.XQVWNXQVWHQJXQVWNXQVW¶,QLGHP Halverwege de heilstaat. Amsterdam, 1983, pp. 114 en
116. Zie ook: Ministerie van OCW, Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag, 1998, p. 192. Zie over de toewijzing
YDQVXEVLGLHVHQGHSRVLWLHYDQNXQVWHQDDUVHQGHµEHRRUGHODDUV¶RRN&RU%ORN Over de veroordeling van
beeldende kunst. Amsterdam, 1992. Ik haalde De Swaans analyse eerder aan in dHSDUDJUDDIµDebat: de
eenzijdige nadruk op aanbodbeleid¶ in deel III, hoofdstuk 1.
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aan bij de discussie die publicaties van de marktliberale economen Paul de Grauwe en
William Grampp begin jaren negentig opriepen - zij pleitten voor de kunstmarkt als enige
graadmeter voor kwaliteit.215
Pieter Kottman vindt de discussie over kunst naar aanleiding van de aanslag op
Cathedra µ]RW¶HQµ7LOURH¶V³NULWLHNYDQELQQHQXLW´ « HHQZDUERHO,URQLVFKLVGDWMXLVt
iemand die zulke redeneringen ophangt aan een enkel geval van kunstvandalisme, een
SOHLGRRLKRXGWYRRU³KHOGHUHNXQVWNULWLHN´¶(HQPHQLQJRYHUNXQVWHQ1HZPDQVVFKLOGHULMLQ
KHWELM]RQGHUGRHWHUµLQKHWJHKHHOQLHWWRHRSKHWPRPHQWGDWHHQVFKLOGHULMvernield wordt.
Het kwalijke gevolg van de discussie die nu, mede dank zij de bezorgde Tilroe, gevoerd
wordt, is dat de indruk ontstaat dat geweld tegen kunst begrijpelijk is of, sterker nog, uitgelokt
wordt en dat de kunst het aan zichzelf te danken heeft. De indruk dus, dat over het gebruik
van stanleymessen in musea te praten valt. Dat is een misverstand. Sommige taboes dienen
onverkort van kracht te blijven en schending ervan hoort ondubbelzinnig te worden
afgewezen. Vernielen van kunst is één van die tDERHV¶216
Tijdens het debat over Barnett Newman houdt Rudi Fuchs zich opmerkelijk stil, op het
optreden in Buitenhof na. In een interview in NRC Handelsblad - naar aanleiding van zijn uit
de vaste museumcollectie samengestelde expositie De Vertelling - laat hij weten veel reacties
LQGHGLVFXVVLHµQRJDOHQJ¶WHYLQGHQµ(URQWVWRQGHHQUDUHSRSXOLVWLVFKHback-lash tegen de
moderne kunst, die volgens mij grotendeels was gebaseerd op onwetendheid. Neem de
beschrijving die al die critici gaven van Cathedra: een blauw vlak. Maar dat is het helemaal
niet! Allereerst lopen er twee strepen over het doek, maar bovendien is het ook niet effen
blauw: in het blauw zit beweging; er zit zwart in, en geel. Ik wed dat al die populisten, die nu
plotseling zoveel kritiek op de moderne kunst hadden, het doek nooit in het echt hebben
gezien - heb je dat wel dan praat je er niet zo over. En daar zit meteen onze belangrijkste taak:
wij moeten ervoor zorgen dat ze dat wel doen, dat mensen met aandacht naar moderne kunst
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Paul de Grauwe, De nachtwacht in het donker. Tielt, 1990 en William Grampp, Pricing the priceless. New
York, 1989, p. 233. =LHRRN:DUQD2RVWHUEDDQµ7KHRULHRYHULVROHPHQWYDQGHNXQVW¶,Q NRC Handelsblad, 12
september 1997.
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3LHWHU.RWWPDQµ7LOURH¶V³YDOVHOLWDULVPH´LVORRV¶,Q NRC Handelsblad, 16 december 1997. Kottman is
redacteur van NRC Handelsblad . Overigens zijn niet alleen abstracte schilderijen het slachtoffer van
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schilderijen, waaronder werk van Ferdinand Bol, Albert Cuyp en Nicolaas Maes. In 1989 kerfde een man in het
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YDQGHU+HOVWRPµPHHUDDQGDFKWYRRU]LMQSUREOHPHQ¶WHNULMJHQ'DW]HOIGHMDDUYHUQLHOGHHHQYURXZWZHH
schilderijen in het Leidse PXVHXP'H/DNHQKDORPGDW]HµWHZHLQLJDDQGDFKWNULMJW¶2SDSULOZHUG
Rembrandts Nachtwacht met een bijtend zuur (kopersulfaat) bespoten door een 31-jarige Hagenaar, die volgens
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was aangetast. Bron: µ9HUQLHOHUYDQ1DFKWZDFKWQLHWYHUYROJG¶,Q Het Parool , 14 augustus 1994. En dit was
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Mauritshuis te Den Haag drie schilderijen van 17de-eeuwse Hollandse schilders met een scherp voorwerp
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DOVHHQµ]LQOR]HXLWLQJ¶ Bronnen: µ'ULHGRHNHQEHNUDVWLQ0DXULWVKXLVGDGHUQRJYRRUWYOXFKWLJ¶,Q NRC
HandelsbladDSULOHQµ9HUQLHOLQJHQLQ0DXULWVKXLV¶In: Het Parool , 26 april 1993.
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gaan kijkeQ¶217 De ironie in dit debat over abstracte kunst is dat het hier gaat om een klassiek
modern werk uit 1951 van een inmiddels gecanoniseerd schilder.218
Diverse marketeers spelen in op de commotie over het vandalisme van de schilderijen
van Newman, met wisselend resultaat. De pr-afdeling van het aartsbisdom Utrecht ontwerpt
in november, kort na de vernieling, een affiche om bij de jeugd interesse te wekken voor het
geloof. Daarop is een variatie op :KR¶VDIUDLGRIUHG\HOORZDQGEOXH afgebeeld - de gele en
blauwe vlakken zijn verwisseld en in het rode vlak zijn twee inkervingen aangebracht die een
kruis vormen. De titel is geparodieerd tot :KR¶VDIUDLGRI*RGin combinatie met in kleine
OHWWHUVGHZHUYHQGHWHNVWµ*RGKHHIWMHZDWWHYHUWHOOHQRYHUMH]HOI*a eens bij hem langs, Hij
LVHUHONH]RQGDJ¶+HW6WHGHOLMN0XVHXPgeeft als FRPPHQWDDUµRQDDQJHQDDPYHUUDVWWH]LMQ
dat een eerbiedwaardige instelling als het bisdom de vernieling van een kunstwerk aangreep
YRRUHHQGHUJHOLMNHDFWLH¶2RNGH6WLFKWLQJ%HHldrecht in Amsterdam maakt bezwaar:
µFUXFLDDOLVGDWGHFDPSDJQHYDQKHWELVGRPEHGRHOGLVDOVUHFODPH-uiting, als werving. Maar
als het bisdom minder letterlijk gebruik gemaakt had van Newmans werk en er meer afstand
van had gehouden door niet èn het formaat èn de vlakverdeling èn de titel over te nemen dan
ZHOELMQDOHWWHUOLMNWHFLWHUHQGDQKDGGHQZLMHUJHHQEH]ZDDUWHJHQJHPDDNW¶219 De president
van de Utrechtse rechtbank oordeelt dat het bisdom inbreuk maakt op het auteursrecht van de
erfgename van de kunstenaar en sommeert de verspreiding van het affiche te stoppen en
binnen tien dagen alle op scholen verspreide exemplaren terug te halen. Het bisdom wordt
veroordeeld tot een geldboete van 13.952 gulden, waarvan 5.000 gulden nadrukkelijk bedoeld
is als smartegeld - µJHOHWRSGHOHYHQVEHVFKRXZHOLMNHRSYDWWLQJHQYDQ1HZPDQ¶220 De
schildersbranche refereert ook aan de vernielde Cathedra in een reclame campagne: een
blauw monochroom vlak, met daaronder de oproep de winterschilder in huis te halen. Hier
wordt een associatie gewekt die voor de ingewijde net zo duidelijk is als het citaat op het
bisdom-affiche, maar auteursrechtelijk blijkt dit wel door de beugel te kunnen.221 Rudi Fuchs
siert de affiche van de KunstRAI, die van 23 tot en met 28 juni 1998 wordt gehouden. Hij is
door grafisch ontwerper Anthon Beeke afgebeeld onder een masker van verbandgaas, watten
en geronnen bloed - een gele en blauwe pleister op zijn gezicht verwijzen naar Who¶s afraid of
red, yellow and blue III. %HHNHµGit affiche heeft niets met dat schilderij te maken. Nou ja, die
gele en blauwe pleister verwijzen ernaar « . Dit is een verwijzing naar het geweld tegen
kunst, naar het geweld tegen musea. Dat was het grootste nieuws van de laatste tijd. Geen
grote tentoonstellingen. Nee, steeds kunst en musea die in de zeik werden genomen. Je hoorde
haast niets anders. Overigens, mijn model is juist een beschermer van de kunst. Maar ook hij
is weerloos. Ook hij wordt steeds gekwetst¶.222
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Restauratie in eigen huis
Op 28 januari 1998 verklaart Rudi Fuchs dat de restauratie door eigen conservatoren verricht
wordt. Het herstel gaat lang duren - µ]HNHUHHQMDDU¶- omdat de bijna twintig sneden heel
YRRU]LFKWLJPRHWHQZRUGHQJHGLFKWµ(QLNYHUZDFKWGDWHULHWVYDQGHYHUQLHOLQJ]LFKWEDDU]DO
blijven¶'HUHVWDXUDWLHZRUGWEHJHOHLGGRRUHHQLQWHUQDWLRQDOHFRPPLVVLHYDQH[SHUWVGLH
waar nodig advies geeft en als klankbord voor de restauratoren functioneert. De verzekering
van het museum dekt de herstelkosten - die staat garant voor een bedrag van een miljoen
gulden per incident.223 Het Stedelijk laat na een eerste analyse een diepgaand
vervolgonderzoek doen alvorens over te gaan tot de restauratie. Het Instituut Collectie
Nederland nam in opdracht van het Stedelijk al op 4 december 1997 monsters van het
schilderij om te weten te komen welke materialen Newman gebruikte en de
schildertechnische gegevens die bij het museum bekend zijn te controleren. De commissie
gaat GHEDWWHUHQµRYHUKHWZHORIQLHWYHUZLMGHUHQYDQGHEHGRHNLQJYDQ Cathedra , over het
hechten van de sneden aan de achterkant van het doek, over een eventuele nieuwe bedoeking
van het schilderij, over het opvullen van de lacunes, over het retoucheren van de sneden. Een
open discussie voorafgaande aan de restauratie stuurt de manier waarop het schilderij onder
KDQGHQZRUGWJHQRPHQ¶+HWJDDWHURPGDWGHUHVWDXUDWRUHQZRUGHQJHOHLGGRRUµKHWSULQFLSH
YDQUHYHUVLELOLWHLW¶HONHKDQGHOLQJPRHWRQJHGDDQNXQQHQZRUGHQJHPDDNWHONJHEUXLNW
materiaal moet verwijderd kunnen worden.224
Het team voert de restauratie uit volgens zeer geavanceerde onderzoeksmethoden. Bij
de opzet van het restauratieproject wordt overleg gevoerd tussen gemeente, museum en
restauratoren.225 Er gaat uitgebreid, interdisciplinair onderzoek aan vooraf, uitgevoerd door
het Instituut Collectie Nederland in samenwerking met de TU Delft, waar onder andere
computermodellen worden ontwikkeld om de conditie van het doek te taxeren. Pas na dit
onderzoek en overleg met de internationale commissie van experts wordt een besluit genomen
over de manier waarop het doek wordt gerestaureerd. Het onderzoek richt zich onder meer op
de soort verf en de pigmenten die moeten worden gebruikt en de manier waarop de kerven
kunnen worden gedicht. Eén van de moeilijkste opgaven is om de spanning in het enorme
doek terug te krijgen. Er wordt voor 120.000 gulden een atelier voor het project ingericht en
voor 70.000 gulden een speciale tafel gemaakt om het doek op te kunnen herstellen - deze kan
verticaal worden gezet wanneer de restauratoren eraan werken. Twee medewerkers uit eigen
huis, Elisabeth Bracht en Louise Wijnberg, voeren het precisiewerk uit, bijgestaan door Irene
Glanzer die tijdelijk aan het team is toegevoegd. De verzekering dekt alleen de eigenlijke
kosten van de restauratie, een bedrag van 345.000 gulden. De rest, begroot op 295.000
gulden, moet het Stedelijk Museum bekostigen, dat al kampt met een tekort van 1,1 miljoen
gulden.226
Louise Wijnberg was net in dienst bij het Stedelijk toen :KR¶V$IUDLGRI5HG<HOORZ
and Blue III in 1986 werd vernield - ze hielp nog mee om het doek op te rollen, toen het naar
Amerika ging voor de restauratie. Haar collega Elisabeth Bracht had een belangrijk aandeel in
GHRQWKXOOLQJGDW*ROGUH\HUGHDXWKHQWLHNHYHUIODDJKDGRYHUJHVFKLOGHUG:LMQEHUJµDOV
restaurator komt KHWQLHWLQMHKRRIGRSRPHHQVFKLOGHULMRYHUWHVFKLOGHUHQ¶9URHJHUKDGGH
restaurator het aureool van een magiër die alles weer nieuw maakte, zonder dat je er iets van
223

µ'ULHWDOEHJHOHLGWUHSDUDWLH1HZPDQ¶,Qde Volkskrant, 29 januari 1998 en µ Cathedra -UHVWDXUDWLHGXXUWMDDU¶
In: Het Parool , 28 januari 1998. De experts zijn: Carol Mancusi-Ungari van de Menil Collection in de Verenigde
Staten, Brydon Smith van de National Gallery uit Canada (Smith had een nauwe band met het echtpaar
Newman) en Ysbrand Hummelen van het Instituut Collectie Nederland - Hummelen was één van de critici in de
polemiek over de restauratie van :KR¶VDIUDLGRI5HG<HOORZDQG%OXH,,,.
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Elisabeth Bracht e.Dµ'HUHVWDXUDWLHYDQ%DUQHWW1HZPDQV Cathedra ¶,QJan van Adrichem, Margreeth
Soeting en Louise Wijnberg (redactie), Barnett Newman. Cathedra . (SMA Cahiers 24) Amsterdam, 2001, p. 68.
226
µ6WHGHOLMNPRHWELMQDGULHWRQ]HOIEHWDOHQ5HVWDXUDWLH1HZPDQ¶,Q NRC Handelsblad, 22 december 1999.
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zag. Maar de allerbelangrijkste regel is dat je het schilderij zoveel mogelijk in zijn
oorspronkelijke waarde laat. Het is een zoeken naar evenwicht. Een schilderij hoort er
natuurlijk acceptabel uit te zien, maar om dat resultaat te bereiken, moet je zo min mogelijk
ingrepen doen. Alles wat de restaurator doet, moet ook weer ongedaan kunnen worden
gemaakt. Het is niet voor de eeuwigheid wat we doen. Die pretentie van vorige generaties
KHEEHQZHQLHWPHHU¶'HHHUGHUHUHVWDXUDWLHVNXQQHQQLHWPHHURQJHGDDQZRUGHQJHPDDNW
Ze horen nu bij de geschiedenis van het doek, net als vage strepen zullen herinneren aan het
VWDQOH\PHVYDQ*HUDUG-DQYDQ%µ2Q]HEHYLQGLQJHQNRPHQLQGHFDWDORJXVWHVWDDQHQ]R
NDQLHGHUHHQHUNHQQLVYDQQHPHQ¶EHORRIW:LMQEHUJ227
Het moeilijkste en meest tijdrovende deel van de restauratie zit aan de achterkant van
het schilderij - deze fase van het project duurt twee jaar. Met chirurgisch naald- en draadwerk
wordt het kapotgestoken linnen aan elkaar genaaid - twintig sneden. Om te voorkomen dat het
linnen gaat knikken, zijn aan de achterkant op regelmatige afstanden van elkaar metalen
staafjes genaaid, die ook gebruikt worden voor gebitsbeugels - ze kunnen er later weer
gemakkelijk uitgetrokken worden. De sneden worden aan de voorkant onder een microscoop
opgevuld met blauwe plamuur waarmee de verfstructuur wordt geïmiteerd.228 Bij :KR¶V
Afraid of Red, Yellow and Blue III zijn de sneden gedicht door een laag linnen achter het doek
te plakken. Cathedra ZDVHFKWHUDOYRRU]LHQYDQ]R¶QOLQQHQEHGRHNLQJ229
Het blijkt dat Cathedra twee keer eerder is gerestaureerd. Tijdens het afbouwen van de
tweede Documenta expositie in 1959 - waar het als bruikleen van Newman hing - is het
schilderij PHWGHOLQNHUKRHNRSGHJURQGJHYDOOHQ(OLVDEHWK%UDFKWµLQGLHWLMGJLQJPHQQRJ
erg onvoorzichtig met die doeken om. Barnett Newman was nog niet de ster die hij nu is. Het
doek werd als een rol vervoerd. We denken daarom dat het tijdens het op- of afspannen op de
JURQGLVJHYDOOHQ¶230 Newman eiste dat het nooit meer zou worden opgerold en bij
transporten in een kist vervoerd zou worden.231 Het schilderij werd voorzien van linnen
bedoeking aan de achterkant.232 Begin 1970 liep het schilderij tijdens een tentoonstelling in
het Pasadena Art Museum enkele lichte schaafplekken en krassen op.233 Daniel Goldreyer, die
in opspraak kwam omdat hij :KR¶V$IU aid of Red, Yellow and Blue III overschilderde, blijkt
toen op verzoek van Newman Cathedra gereinigd en geretoucheerd te hebben - dat heeft hij
RYHULJHQVµKHHOJHUHVHUYHHUG¶JHGDDQ]HJW/RXLVH:LMQEHUJ+LMEOLMNWKHWHFKWHURRN
voorzien te hebben van een lichte, matte vernislaag - de restauratoren ontdekken dit bij
PLFURVFRSLVFKRQGHU]RHN:LMQEHUJµ*ROGUH\HUKHHIWGLHYHUQLVODDJZDDUVFKLMQOLMN
aangebracht om het schilderij beter te beschermen, maar dat had natuurlijk nooit gemogen,
omdat je nooit iets mDJWRHYRHJHQZDWGHNXQVWHQDDUQLHWKHHIWJHEUXLNW¶234 In het
restauratiecircuit wordt dit als een doodzonde beschouwd. Zeker bij Cathedra, waar de
YHUIKXLG]R¶QEHODQJULMNHUROVSHHOWELMGHµEHOHYLQJ¶YDQKHWGRHNKDGKLMGLWQRRLWPRJHQ
doen. Het restauratieteam verwijdert de vernislaag niet - de ingreep van Goldreyer hoort bij de
geschiedenis van het doek.235 In een briefwisseling uit 1970 tussen Goldreyer en Newman
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maakt Goldreyer melding van de vernislaag - Newman heeft er dus van geweten. Het team
spreekt Goldreyer hier niet op aan.236
Het restauratieproject duurt in totaal vier jaar. Het restauratieteam begint met een
uitgebreid literatuur- en bronnenonderzoek - GH]HRULsQWDWLHIDVHGXXUWWZHHMDDU)XFKVµKHWLV
voor het eerst dat een schilderij van dit type, met een groot monochroom oppervlak met
zoveel zorg, aandacht en expertise wordt omgeven. De informatie die dat oplevert kan een
YHUULMNLQJEHWHNHQHQYRRUGHUHVWDXUDWLHZHUHOGHQGHNXQVWKLVWRULHYDQGHWZLQWLJVWHHHXZ¶
Uit een eerste onderzoek blijkt dat Newman vijf tot zes verflagen opbracht van afwisselend
licht en donker ultramarijn, op een katoenen doek - dit is later van een linnen steundoek
YRRU]LHQ'HFRPPLVVLHZLOQRJQDGHU¶XLWSXWWHQG¶RQGHU]RHNQDDUGHYHUIVRRUWHQHQGH
variaties in blauw die Newman heeft gebruikt.237
Begin december 2001 is het restauratieproject afgerond. Louise Wijnberg vertelt in
een interview in Trouw GDWKHWJURWHEODXZHGRHNKDDUµJHHQVHFRQGHLVJDDQWHJHQVWDDQ¶
Integendeel, nog steeds ontdekt ze er nieuwe elemenWHQLQDIKDQNHOLMNYDQGHOLFKWYDOµ'DWLV
voor mij ook de bevestiging dat we ons werk goed hebben gedaan. Waar het ons om ging, was
dat het schilderij weer leesbaar zou worden en in een zo authentiek mogelijke staat
WHUXJJHEUDFKW¶'HUHVWDXUDWLHZDVµHen ontdekkingsreis. Nog nooit is er in de wereld een
ernstig beschadigd doek van deze omvang (5,5 bij 2,5 meter) op deze wijze gerestaureerd.
Een extra complicerende factor was dat het een bijna monochroom schilderij betreft, waarop
zelfs de kleinste oneffenheid onverbiddellijk opvalt. Beschadigingen op een schilderij met
WDIHUHOHQODWHQ]LFKJHPDNNHOLMNHUUHWRXFKHUHQ¶:LMQEHUJµZHGHGHQ]R¶QWRWFPSHU
GDJ « +HWKDGLHWVZHJYDQPHGLWHUHQ¶'RRUGH]HUHVWDXUDWLHEHVHIW]HQRJEHWHUKRH
zorgvuldig en doordacht Newman het doek heeft opgebouwd en wat hij ermee heeft bedoeld.
µ=LMQRQGHUZHUSZDVNOHXU+RHNULMJMHGLHSWHGDDUZDVKLMYRRUWGXUHQGPHHEH]LJ+LMZDV
ook erg gehecht aan dit schilderij, wilde dat mensen er dichtbij gingen staan zodat ze als het
ZDUHRYHUVSRHOG]RXGHQZRUGHQGRRUKHWEODXZ¶(OLVDEHWK%UDFKWµGDWGRHNKHHIW]RYHHO
emoties losgemaakt. Die zorg die we erom gehad hebben, en de wanhoop: hoe krijgen we dit
YRRUHONDDU"¶=H]LHWJHHQUHGHQRPWH]HJJHQGDWKHWJHHQ1HZPDQPHHULVµ+HWLVHHQ
beschadigde Newman, dat wel. Maar het kunstwerk is er nog, dat is belangrijker dan de
VFKDGH¶=LM]LHW]HOIHFKWHUYRRUORSLJDOOHHQGHEHVFKDGLJLQJHQµ%LMHHQPRQRFKURRPLVHU
geen voorstelling die de aandacht afleidt. En je hebt er zo lang met je neus bovenop gestaan.
0DDULNZHHWYDQDQGHUHUHVWDXUDWLHVRYHUHHQWLMG]LHMHKHWGRHNZHHUPHWQRUPDOHRJHQ¶238
De rechtbank te Amsterdam acht de vernieler van de Barnett Newman schilderijen
µYROOHGLJRQWRHUHNHQLQJVYDWEDDUWHQWLMGHYDQ]LMQGDDG¶ - hij hoeft niet de gevangenis in.
Conform de eis wordt hij ontslagen van rechtsvervolging, met de verplichting zich gedurende
een jaar te laten behandelen in een psychiatrisch ziekenhuis.239 Tijdens de rechtzitting
verklaart hij dat de tentoonstelling La Grande Parade in 1985 in het Stedelijk Museum ervoer
µDOVHHQNODSLQKHWJH]LFKW¶ZHJHQVGHJURWHDDQGDFKWYRRUDEVWUDFWHZHUNHQµ'DWLVGHNLHP
JHZHHVWYDQPLMQJURWHRQYUHGH¶240
De vernieling van Cathedra en de strafmaatregel geven aanleiding tot de vraag hoe de
beveiliging van de museale collecties zich verhoudt tot de toegankelijkheid van het museum.
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Tot waar kan een museum gaan met het beschermen van de kunstwerken zonder dat zijn
functies in het gedrang komen?241 Fuchs vindt het vreemd dat het vernielen van kunst als
gewoon vandalisme geldt.242 µ1XOLJWKHWEHVFKDGLJHQYDQHHQNXQVWZHUNVWUDIUHFKWHOLMNQRJ
LQppQOLMQPHWKHWEHNUDVVHQYDQHHQDXWRRIKHWYHUQLHOHQYDQHHQSODQWVRHQ¶243 Hij probeert
Winnie Sorgdrager, de minister van Justitie, over te halen tot strengere straffen voor
kunstbeschadiging.244 In het voorwoord van de publicatie over Cathedra pleit hij ook voor
MXULGLVFKHPDDWUHJHOHQµGLHKHWRQPRJHOLMNPDNHQGDW]RDOVQDGHDDQVODJHQRSEHLGH
Newmans, de dader na een paar dagen weer vrij URQGORRSW¶245 Omdat het Stedelijk Museum
µHHQRSHQEDUHUXLPWH¶LVNDQGHGDGHUYDQGHDDQVODJGHWRHJDQJWRWKHWPXVHXPQLHWZRUGHQ
RQW]HJG+HWKRRIGYDQGHEHZDNLQJ]HJWµGHNXQVWYDQGDDO¶QLHWWHNXQQHQKHUNHQQHQRPGDW
wegens het recht op privacy zijn beeltenis niet onder de suppoosten mag worden verspreid.246
Op 8 december 2001 is Cathedra weer op zaal te zien, als het middelpunt in een
tentoonstelling over de restauratie van het schilderij. Het Stedelijk Museum viert deze
terugkeer met een expositie van monochrome werken uit de eigen collectie: Rondom
Cathedra. ,QGHµGRFXPHQWDLUHWHQWRRQVWHOOLQJ¶ZRUGHQGHWZHHDQGHUHVFKLOGHULMHQHQGHVHULH
OLWKR¶VYDQ1HZPDQXLWKHWEH]LWYDQKHWPXVHXPJHWRRQGWXVVHQDQGHUHHHQNOHXULJHZHUNHQ
van Yves Klein, Jo Baer, Dan Flavin, Alan Charlton, Jan Schoonhoven, Lucio Fontana, Marc
5RWKNR0DUWLDO5D\VVHHQ(OVZRUWK.HOO\µ'HWHQWRRQVWHOOLQJZLOGXLGHOLMNPDNHQKRH]HHU
monochromie van kunstenaar tot kunstenaar kan verschillen en hoe rijk van textuur en
schakering eeQHIIHQNOHXUYODNLQZHUNHOLMNKHLGNDQ]LMQ¶247
Op de eerste dag van de expositie organiseert het Stedelijk een symposium over de
verwerving van de vier schilderijen van Barnett Newman, zijn ideeën en oeuvre, de
kunsttheoretische en technische aspecten daarvan. Het verzet dat zijn werk oproept bij een
groot publiek wordt ook aangekaart. Irene Glanzer vertelt gedetailleerd hoe de restauratie is
verlopen. De geslaagde restauratie is niet de enige aanleiding voor de tentoonstelling en het
symposium. De museumsWDISUREHHUW]RµHHQWHJHQZLFKW¶WHELHGHQYRRUKHWKHIWLJHGHEDWGDW
de vernieling opriep. Het museum publiceert bovendien een cahier met artikelen over de
geschiedenis van Cathedra , het aankoopbeleid van Edy de Wilde en een uitvoerige
beschrijving van het restauratieproject.248 0HWGLWYHUVODJZRUGWµRSHQKHLG¶JHJHYHQLQ
µPXVHXPZHUNGDWYRRUGHEXLWHQZHUHOGYDDNYHUERUJHQEOLMIW¶+HWWHFKQLVFKLQJHZLNNHOGH
restauratieproces wordt in heel toegankelijk proza inzichtelijk gemaakt, ondersteund door
fotomateriDDO)XFKVVFKULMIWLQKHWYRRUZRRUGµKHWUHVWDXUHUHQYDQZHUNHQLQGHFROOHFWLH
behoort tot de publieke taken van het museum. Daarbij is het nodig steeds inzichtelijk te
maken welke stappen zijn genomen en hoe ze zijn verlopen, en wat de beslismomenten zijn
geweest. Dat is een kwestie van ethiek en transparantie, maar ook een in educatief opzicht
LQWHUHVVDQWHNZHVWLH+HWLVDOVKHWZDUHHHQDVSHFWYDQKHWPXVHXPDOVOHHULQVWHOOLQJ¶249
Op de expositie moet het publiek de schilderijen van Newman bekijken vanuit een
corridor, een gang die langs de schilderijen voert: HHQµJOD]HQERUVWZHULQJ¶PHWHHQKRRJWH
241
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µ2YHUOHJRYHUNXQVWYDQGDOLVPH¶,Q Trouw, 24 november 1997.
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246
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van één meter dertig, ontworpen door beeldend kunstenaar Marien Schouten, die dwars door
de zaal rechtstreeks naar het schilderij leidt. Hierdoor kan de bezoeker niet meer dicht bij en
ook niet recht vóór het schilderij staan, wat Barnett Newman nu juist voorstond.250 Fuchs
YHU]HW]LFKWHJHQKHWµJOD]HQSDQWVHU¶RPGDWGRHNHQDOVGLHYDQ1HZPDQµGLHGHEH]RHNHU
DOVKHWZDUHRS]XLJHQ¶µEHQDGHUEDDU¶PRHWHQElijven.251 µ%HHOGHQGHNXQVWLVQLHWEHGRHOGRP
RSHHQDIVWDQGWHEHNLMNHQRILQNRRLHQRSWHVOXLWHQ¶252 Maar de staf beslist dat het niet
anders kan dan de schilderijen achter glas te tonen: µdHULVLFR¶V]LMQWHJURRW¶253 Ook voor de
restauratoren staat het vast dat de schilderijen van Newman met een glazen wand beschermd
moeten worden - KHWNDQQLHWDQGHUV/RXLVH:LMQEHUJµ]HNHUQDGHUHVWDXUDWLH]DOLHGHUHHQ
gericht zijn op wat er nog te zien is van de messneden. Dan ga je al gauw met je vinger naar
het doHNRPRQHIIHQKHGHQWHYRHOHQ'DWNDQJHZRRQQLHWPHHU¶254 )XFKVµWRHQ Cathedra
van Newman hier zo beschadigd lag, kwam een meisje een bloem leggen, als bij een graf, met
tranen in de ogen. Schilderijen of andere kunstwerken zijn bijna mensen, die heel dichtbij
VWDDQZDDUMHPHHSUDDW]RDOVSULQVHV,UHQHPHWHHQERRPSUDDW¶255

Audi als sponsor
Om de tweede fase van het nieuwbouwplan van Siza te kunnen bekostigen, gaat het Stedelijk
op zoek naar sponsorgeld - GHJHPHHQWHJDI)XFKVLQµFDUWHEODQFKH¶.256 Het museum is
al een tijd in gesprek met autofabrikant Audi, die het grote retrospectief van Georg Baselitz in
het voorjaar van 1999 sponsorde.257 De firma blijkt bereid een groter bedrag op tafel te leggen
YRRUGHPHGHILQDQFLHULQJYDQGHYHUERXZLQJµ'DDUmoet uiteraard een grotere tegenprestatie
WHJHQRYHUVWDDQ¶DOGXVHHQZRRUGYRHUVWHUYDQGHDXWRIDEULNDQWµ:HKHEEHQYHUVFKLOOHQGH
RSWLHVLQJHGLHQG¶+HWJHUXFKWJDDWGDW$XGLHHQVKRZURRPLQKHWPXVHXPNULMJWLQGHQLHXZ
te bouwen vleugel aan de Van Baerlestraat, in ruil voor een renteloze lening - dat schijnt in
het vertrouwelijke contract te staan dat het museum met de autofabrikant wil tekenen.258 Sinds
een aantal jaren bestaat er een code voor cultuursponsoring: gedragsregels waaraan de leden
van de Nederlandse Museum Vereniging zich vrijwillig onderwerpen - ook het Stedelijk. Eén
YDQGHUHJHOVOXLGWGDWµGHRYHUKHHUVHQGHDDQZH]LJKHLGYDQFRPPHUFLsOHXLWLQJHQ¶QLHWLV
toegestaan.259
Het Amsterdamse stadsbestuur heeft grote moeite met de Audi-deal.260 Inmiddels is er
een nieuwe gemeenteraad aangetreden en heeft de PvdA-IUDFWLHHHQQLHXZHµSULQFLSLsOHUH
NXQVWZRRUGYRHUGHU¶: Sybren Piersma vindt de voorgestelde overeenkomst met Audi over de
schreef gaan.261 Als in een besloten vergadering van de cultuurcommissie het vertrouwelijke
VSRQVRUFRQWUDFWWXVVHQ$XGLHQKHW6WHGHOLMN0XVHXPZRUGWEHVSURNHQYHUODDW3LHUVPDµLQ
JURWHVWDDWYDQRSZLQGLQJ¶GHYHUJDGHU]DDO1HHKLMNDQQLNV]HJJHQRYHUKHWFRQWUDFWGDWKLM
net besproken heeft. Maar hij wil voor de camera¶s van de Amsterdamse kabelzender AT5
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wel even QDGUXNNHOLMNNZLMWµGDWKHWHHQVFKDQGHZDVDOV$XGL]RXJDDQEHSDOHQZDWHULQKHW
6WHGHOLMNWH]LHQ]RX]LMQ¶262 Hij is in heel wat musea ter wereld geweest, maar nergens is hij
RRLW]R¶QDJUHVVLHYHDDQZH]LJKHLGYDQGHVSRQVRUWHJHQJHNRPHQµ(QGDWVOHFKWVYRRUKHW
YHUVFKDIIHQYDQHHQUHQWHOR]HOHQLQJYRRUGHERXZ¶+LMJHORRIWHUµJHHQVLNNHSLWYDQGDW
Audi zich zal onthouden van bemoeienis met de programmering en de
WHQWRRQVWHOOLQJVUXLPWH¶263
Gaandeweg sijpelt naar buiten wat de deal inhoudt. Audi wil het Stedelijk sponsoren
µPHWHHQUHQWHOR]HOHQLQJYDQWZDDOIPLOMRHQJXOGHQYRRUWLHQMDDUHQHHQMDDUOLMNVEHGUDJYDQ
WDFKWLJGXL]HQGJXOGHQYRRUELM]RQGHUHSURMHFWHQ¶+HW6WHGHOLMNNDQPHWGHOHQLQJGH
Sandbergvleugel vervangen door de nieuwe vleugel van Alvaro Siza. De indruk ontstaat dat
Audi in de nieuwe vleugel een showroom krijgt op de begane grond en in de kelder van het
museum om zijn nieuwste modellen te tonen.264 Op de gevel van de vleugel zal de naam
µ$XGL-FRUXP¶SULMNHQ265 De angst ontstaat dat het Stedelijk zijn autonomie verliest en zich de
wet laat voorschrijven door de commercie.266 De plannen van het Stedelijk en Audi roepen
een hevig debat op, in de gemeenteraad en in de pers. Hoe ver mag een museum gaan in een
overeenkomst met een commerciële partner? Is de hoofdstedelijke Partij van de Arbeid - de
machtigste partij in Amsterdam - bang voor nieuwe vormen van samenwerking tussen
kunstinstellingen en het bedrijfsleven?267
De PvdA organiseert op 15 oktober 1999 een discussie over de kwestie. Raadslid
*HHUW'DOHV 99' MXLFKWµRS]LFK¶VSRQVRULQJWRHµPDDUKLHUPHHLVKHW6WHGHOLMNYROJHQVPLM
niet op het goede spoor. Mogelijk is er een andere constructie te bedenken, maar het museum
moet oppassen dat het niet GRRUVODDW¶6\EUHQ3LHUVPDKHUKDDOW]LMQNULWLHNµKHWLVHHQ
VFKDQGHGDW$XGL]RXJDDQEHSDOHQZDWHULQKHW6WHGHOLMNWH]LHQLV¶268 Zijn partijgenoot Ab
Cherribi nuanceert het carte blanche GDW)XFKVZDVJHJHYHQµZHKHEEHQKHW6WHGHOLMNGH
opdracht gegeven sponsors te zoeken, maar de presentatie moet wel op een fatsoenlijke en
DFFHSWDEHOHPDQLHU¶269 9RRU)UDQVGH5XLWHUYRRU]LWWHUYDQ.XQVWHQµVWDDWGHDXWRQRPLH
YDQKHWPXVHXPYRRURS+LMZDDUVFKXZWHUYRRUGDW$XGLEHNHQGVWDDWDOVµHHQDJUHVVLHYH
sponsor: pontificaal tegenover het Festspielhaus bij de Salzburger Festspiele staat een auto
YDQGHIDEULNDQWLQHHQYLWULQH¶270 5XGL)XFKVLVZHOLVZDDUµHHQKHHUOLMNHQDwHYHPDQ¶PDDU
De Ruiter vindt dat hij zich door Audi laat inpakken. Directeur van het Joods Historisch
Museum, Judith Belinfante, YLQGWKHWµUHLQHFRPPHUFLH¶- ]R¶QµSURGXFWSUHVHQWDWLH¶LVLQVWULMG
PHWGH&RGH&XOWXXUVSRQVRULQJGLHµLHGHUHRSHQEDUHDDQSULM]LQJYDQJRHGHUHQGLHQVWHQRI
GHQNEHHOGHQ¶YHUELHGWZDQWVSRQVRULQJLVJHHQUHFODPH:LP%HHUHQYLQGWHHQDXWRµJHHQ
kunstproduct en dat moet je niet aanprijzen in ons Stedelijk Museum. « Hoe kan een
weldenkend mens als Fuchs akkoord gaan met een zo vergaande aanwezigheid van een
VSRQVRULQ]LMQPXVHXP"¶271
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Ernst Veen, sinds 1981 directeur van de Stichting De Nieuwe Kerk, wijst er tijdens het
GHEDWRSGDWGHJHPHHQWHKHWPXVHXPPHWYDJHLQVWUXFWLHVRSSDGKHHIWJHVWXXUGµGDWLV
VOHFKW¶272 'H5XLWHULVKHWGDDUPHHHHQVµWRHQGHJHPHHQWHUDDGKHW6WHGHOLMNYHU]RFKWJHOG
voor die nieuwbouw WHYLQGHQZDVGDWYUDJHQRPPRHLOLMNKHGHQ¶+LMSOHLWHUYRRUGH
JHPHHQWHµGLHQLHXZERXZ¶WHODWHQEHWDOHQ- µGDWLVDEVROXXWJHHQSUREOHHP¶3YG$ZHWKRXGHU*XXVMHWHU+RUVWYUDDJW]LFKKDUGRSDIRIµGDWQRXQLHWKHWVQRGHSODQYDQ5XGL
)XFKV¶is geweest? « De gemeenteraad stelde het geld voor die nieuwe vleugel niet
beschikbaar. Als ik directeur van het museum was geweest, had ik met de meest agressieve
sponsor een plan gesmeed, waarna de gemeenteraad dat plan alleen maar kon afkeuren en
alsnog zelf dat JHOGWHUEHVFKLNNLQJPRHVWVWHOOHQ¶3YG$UDDGVOLG6\EUHQ3LHUVPDZHLJHUW
HFKWHU]RVOHFKWYDQ)XFKVWHGHQNHQ+HWJDDWKHPRPKHWSULQFLSHµHHQPXVHXPLVHUYRRU
RPNXQVWXLWWHVWDOOHQHQJHHQNRRSZDDU¶273
In het debat verklaart )XFKVGDWKLMGDFKWµGHYULMHKDQGWHKHEEHQ¶RPGDWKLMcarte
blanche NUHHJYDQGHJHPHHQWHUDDG+LMµEH]ZHHUWELMKRRJHQELMODDJGDWGHDXWRVSRQVRULQJ
de grenzen van het betamelijke niet overschrijdt¶. Hij wil in het sponsorcontract opnemen dat
zijn museum µhet laatste woord houdt over de inrichting van de ruimte. Ook in de
programmering blijft het museum onafhankelijk¶. Dat Audi µeen jaarlijks portie Duitse kunst
eist in de nieuwe vleugel¶, vindt Fuchs geen probleem. Het Stedelijk heeft al vrijwel elk jaar
een expositie van een Duitse kunstenaar. Fuchs vindt de ruimte die de autoshowroom inneemt
geen probleem. Het Stedelijk krijgt de benodigde vierkante meters expositieruimte. Dat
daaronder een kelder komt met zes automobielen en nog eens één in een glazen stolp bij de
ingang, µlaat¶ Fuchs µverder koud. « (U]XOOHQDIHQWRHZDWDXWR¶VVWDDQPDDUZDWLV
GDDURSWHJHQ"+HWLVEHWUHNNHOLMNGLVFUHHW¶274
+XJR%RQJHUVOHJWXLWGDWµGHUXLPHDOJHPHQHRSGUDFKWDDQKHWPXVHXPZDVWH
streven naar privaat-publieke samenwerking. Ik vind dat met het contract met Audi aan die
RSGUDFKWLVYROGDDQ¶275 Als Michael Margitich, directeur Fundraising van het Museum of
Modern Art de vraag krijgt voorgelegd of het daar bespreekbaar is dat een autobedrijf voor
een renteloze lening een showroom krijgWUHDJHHUWKLMµHHQDXWRLQKHW0R0$"1HH
uitgesloten. Als we hier een auto willen tentoonstellen, dan alleen als onderdeel van de
collectie design. Het bedrijfsleven weet dat sponsoring hier aan strikte regels is gebonden.
Geen logo¶s in advertenties of catalogi, hooguit een bescheiden naamsvermelding, één of
PHHURQWYDQJVWHQYRRUUHODWLHVHQYHUGHU³QRVD\DWDOO´:HKRXGHQRQ]HLQWHJULWHLWVFKHUS
LQGHJDWHQ¶276
De onderhandelingen tussen het museum en autofabrikant Audi stranden op een veto
van de PvdA-IUDFWLHLQGHJHPHHQWHUDDGGLHGHJUHQ]HQYDQKHWVSRQVRUVFKDSµLHWVWHYHU¶
vindt opgerekt. Wethouder van Cultuur, Saskia Bruines (D66) trekt op 20 oktober 1999 het
omstreden sponsorcontract terug. Ze belooft de zaak opnieuw te bekijken en ze gaat weer bij
het Stedelijk en Audi sonderen over andere oplossingen.277 Binnen enkele weken komt ze met
µLHWVDQGHUVLHWVQLHXZVLHWVDDQJHSDVWV$XGLEOLMIWZHODOVEHODQJULMNVWHVSRQVRULQEHHOG¶
µ(ULVQXLQLHGHUJHYDOSROLWLHNHGXLGHOLMNKHLG¶]RUHDJHHUt Paul Mosterd, woordvoerder van
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het Stedelijk. Voorheen voerden de gemeente en het Stedelijk apart overleg met Audi, er zal
QXµHHQGULHKRHNVRYHUOHJ¶SODDWVYLQGHQ0RVWHUGµKHWZRUGWHHQODVWLJHH[HUFLWLHZH]XOOHQ
HONDDUGLHSLQGHRJHQPRHWHQNLMNHQ¶278 Piersma heeft geen alternatief scenario voor het
6WHGHOLMNµ+HW6WHGHOLMNPRHWPDDUZDFKWHQWRWGHVWDGJHOGYRRUGHQLHXZHPXVHXPYOHXJHO
KHHIW¶279
Fuchs en Bongers staan alleen in hun vertrouwen in het contract met Audi. In het
verhitte debat suggereren de critici dat het Stedelijk op het punt staat te gaan dansen naar de
pijpen van het autobedrijf - GHSROHPLHNDSSHOOHHUWDDQGHYUHHVYRRU¶$PHULNDDQVH
WRHVWDQGHQ¶ZDDULQKHWZHUYHQYDQSDUWLFXOLHUJHOGWHQNRVWHJDDWYDQGHLQKRXGHOLMNH
kwaliteit. Toen Ronald de Leeuw nog directeur was van het Van Gogh Museum, schreef hij in
een essay dat de sponsor in een museum een toegevoegde waarde zoekt waarmee hij
JHDVVRFLHHUGNDQZRUGHQ'HHUNHQWHOLMNKHLGLQHHQERRGVFKDSELMGHLQJDQJGHORJR¶VRS
affiches en flyers en recepties voor zakenrelaties in het museum heeft zo geen invloed op de
kwaliteit van de tentoonstelling. 0DDUKLMZDDUVFKXZGHGDWµWKHJUHDWHVWGDQJHUIDFLQJ
museums is that they will be too anxious to please their new patron and make the mistake of
WU\LQJWRDQWLFLSDWHKLVZLVKHV « ,IVSRQVRUVKLSZHUHWROHDGWRWKHHQWLUHPXVHXPEHLQJ
caught up in the frantic pursuit of money, with every curator adopting a populist approach to
exhibitions and making artistic and scientific values subordinate to the balance sheet,
PXVHXPVZRXOGEHEHWWHURIIVWD\LQJSRRU¶280
Het debat wordt gevoerd op grond van allerlei interpretaties die een eigen leven gingen
OHLGHQZDDULQYRRUDOGHµVKRZURRP¶YRRU$XGLPRGHOOHQUHVRQHHUGH:DWVWDDWHULQGDW
vertrouwelijke contract? In oktober 1999 publiceert Paul Steenhuis een analyse van de zaak.
+LMFRQVWDWHHUWGDWµGHIHLWHQ « KHHODQGHUV¶]LMQµGDQ3LHUVPDHQ]LMQRSJHZRQGHQ
PHGHVWDQGHUVRQVZLOOHQGRHQJHORYHQ¶$XGLZLOQLHWEHSDOHQZDWKHWEHOHLGYDQKHW6WHGHOijk
moet worden - )XFKV]HLDOGDW]LMQµDXWRQRPLH¶LQKHWFRQWUDFWµJHZDDUERUJG¶LV6WHHQKXLV
µ$XGLZLORRNJHHQDXWRVKRZURRPLQGHQLHXZHPXVHXPYOHXJHO]RDOV3LHUVPDEHZHHUW+HW
ligt anders. Het autobedrijf wil tien miljoen gulden betalen voor de bouw van de nieuwe
museumvleugel, en het wil tien jaar lang het tentoonstellingsprogramma jaarlijks steunen met
RQJHYHHUHHQWRQ¶281
0XVHXPZRRUGYRHUGHU3DXO0RVWHUGOHJWGHDIVSUDDNXLWµ$XGLRQGHUVWHXQWLQ
overleg met het museum, onderdelen van een tentoonstellingsprogramma dat de directeur van
KHWPXVHXPYDVWVWHOW'LHWHQWRRQVWHOOLQJHQZLO$XGLJUDDJJHSUHVHQWHHUG]LHQLQGH³YLWULQH´
van de vleugel die de naam Audi Forum krijgt. De gevel van de nieuwe vleugel aan de Van
Baerlestraat heeft in het ontwerp van de Portugese architect Siza een glaswand. Drie vijfde
van die wand wordt in beslag genomen door de museumbrasserie, en de rest van de wand is
HHQHWDODJH YLWULQH ZDDULQKHWPXVHXP³UHFODPH´NDQPDNHQYRRU]LMQWHQWRRQVWHOOLQJHQ
Audi wil graag dat daar kunstwerken of installaties komen van exposities die Audi steunt - en
af en toe zou daar dan ook een auto in komen te staan, die in verband met de expositie wordt
gebracht. In een vertrouwelijke brief aan de raadsleden, na de tumultueuze vergadering, heeft
$XGLGDWQRJHHQVSUREHUHQXLWWHOHJJHQ¶,QGHPXVHXPYLWULQH]RXYRRUQDPHOLMNNXQVW
JHWRRQGZRUGHQµKHWJURRWVWHGHHOYDQGHWLMG]DOHUJHHQDXWRVWDDQ¶]RVFKULMIW$XGLLQGH
brief, die Steenhuis las. Audi heeft helemaal geen behoefte aan een shoZURRPµZHKHEEHQ
278
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KRQGHUGVKRZURRPVLQKHWODQGHQGLHYROGRHQ¶6WHHQKXLVµ$XGLLVGXVHHQYHHOEHVFKDDIGHU
sponsor dan de PvdA ons wil doen geloven - en dat is ook logisch, want Audi wil niet een plat
autoverkopersimago bevorderen, maar een verfijnd cultureel imago creëren. Het wil
geassocieerd worden met grensverleggende, moderne kunst, niet met geheide culturele
successen als de Vijfde van Beethoven. Voor de symfonische sector staan de sponsors in de
rij. Voor omstreden moderne kunst niet. Audi wil bij de avant-garde horen - en dat brengt met
zich mee dat je de kunstenaars en hun museumdirecteuren hun gang laat gaan. Dat Audi graag
wil dat wij weten dat zij dat allemaal betalen, door een naam of een logo hier en daar, of af en
toe eens een auto, dat lijkt me niet verwerpelijk. Dat gebeurt ook al, bijvoorbeeld in het
Filmmuseum in Amsterdam, met de Grolschzaal, of de Dr. Anton Philips concertzaal in Den
+DDJ¶$XGLZLORSGHEHQHGHQYHUGLHSLQJYDQGHQLHXZHPXVHXPYOHXJHOYRRUHHQSHULRGH
YDQWLHQMDDUµHHQKRHNYDQUXLPYLHUKRQGHUGYLHUNDQWHPHWHU¶YRRUGHGRRU$XGLJHVSRQVRUGH
H[SRVLWLHVµ2RNGDDUNDQDOVGDWWHSDVNRPWHHQDXWRQHHUJH]HWZRUGHQ0DDUQLHW]RQGHU
RYHUOHJPHWGHPXVHXPGLUHFWLH¶282
6WHHQKXLVFRQFOXGHHUWµGHGLVFXVVLHGUDDLWRPGHYUDDJ of het erg is dat er in een
duidelijk afgebakende ruimte in een museum kunst of design getoond wordt, die de
PXVHXPGLUHFWLHKHHIWJHNR]HQLQRYHUOHJPHWHHQVSRQVRU0LMOLMNWGDWJHHQEH]ZDDU¶:DW
KLMµ]HHUYHUZDUUHQG¶YLQGWLQGLWGHEDWLVGHWHUPVSRQVRULQJµKHWJDDWLQKHWJHYDOYDQ$XGL
en het Stedelijk helemaal niet om sponsoring. Kunstsponsoring bestaat uit kortlopende steun,
in ruil voor een discrete naamsvermelding of een feestje voor medewerkers van het
sponsorende bedrijf. Fuchs heeft in 1993 van de gemeenteraad, ook van de PvdA dus, te
horen gekregen: als jij naast de uitbreiding achter het museum, die ons als stad 35 miljoen
gulden kost, ook nog de oude, slooprijpe Sandberg-vleugel wil vervangen, dan moet je daar
zelf het geld maar voor zoeNHQ³3ULYDDW-SXEOLHNHVDPHQZHUNLQJ´ZDVGHOHWWHUOLMNH
omschrijving en dat is een vorm van financiële steun, of participatie, die veel verder gaat dan
bescheiden sponsoring. Die houdt in dat zowel de publieke partij, de stad of het museum, als
de private partij, in dit geval Audi, beide een duidelijk voordeel van deze samenwerking
hebben. Dus het beroep op de Code Cultuursponsoring is niet van toepassing op deze vorm
van steun. Sterker nog: Audi stelt zich juist terughoudend op. Audi houdt zich eigenlijk wèl
aan die code, door geen zeggenschap over het beleid te willen, en vraagt alleen een ruimte
waarin door Audi gesponsorde kunst te zien is - af en toe met een auto erbij. En een logo of
HHQQDDPVYHUPHOGLQJKLHUHQGDDU¶+LMYLQGWKHWµRQYHUVWDQGLJ¶YDQFuchs en Audi dat zij
QLHWH[SOLFLHWHUµGHEHHOGYRUPLQJKHEEHQJHFRUULJHHUG¶WRHQKHWSROLWLHNHWXPXOWORVEDUVWWH
µ+XQVMLHNHDUJXPHQWGDWKHWRPYHUWURXZHOLMNHDIVSUDNHQJDDWVFKDDGWGHRQWZLNNHOLQJYDQ
hun eigen plannen. Maar dat niet alleen. Het schaadt ook de culturele ontwikkeling van de
KRRIGVWDG¶283
Vlak na het tumult over Audi vertrekt zakelijk directeur Hugo Bongers naar museum
Boijmans Van Beuningen. Dankzij Bongers kon Fuchs de afgelopen jaren bij het Stedelijk
]LMQUHNHQLQJHQVWHHGVµEXGJHWWDLUQHXWUDDO¶DIVOXLWHQhij µbehoedde Fuchs voor misstappen en
KLHOGGHKDQGRSGHNQLS¶)XFKVJDIZHOLVZDDUELMQDLHGHUMDDUWHYHHOJHOGXLW- na aftrek van
inkomsten - maar de gemeente Amsterdam verleende daar in de tussentijdse
begrotingswijzigingen haDUJRHGNHXULQJDDQµ'XVNRPHQZLMLHGHUMDDURSHHQRYHUVFKULMGLQJ
YDQQXOXLW¶DOGXV%RQJHUV284 Stevijn van Heusden volgt hem op - hij neemt de financiële
leiding en de bedrijfsvoering op zich, Fuchs blijft verantwoordelijk voor het artistieke beleid.
Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan de wensen van de ondernemingsraad, die zich
grote zorgen maakt over het financieel beheer van het museum na %RQJHUV¶ vertrek.285 Saskia
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%UXLQHVEHQDGHUWKHPYRRUGHIXQFWLH7HUXJEOLNNHQGYHUWHOW]HµZHKDGGHQHHn stevige
zakelijk directeur nodig. Van Heusden had een zakelijke achtergrond, én een enorme staat van
dienst in het cultureel management en op het ministerie van OCenW. Het was bovendien heel
fijn dat hij met Rudi Fuchs kon samenwerken. Van Heusden kreeg de boel redelijk op orde,
PDDUKLMZDVRRNKHHOEHWURNNHQHQJHwQWHUHVVHHUGLQPHQVHQ&RQVFLsQWLHXVRRN¶286 Hij
VFKULNWYDQZDWKLMDDQWUHIW2SGHHHUVWHGDJYDQ]LMQDDQVWHOOLQJµRQWVODDWKLMYLHUPDQELMGH
NDVVDZHJHQVGLHIVWDO¶3HUVRQHHOVOHGHQEOLMNHQRRNWHVWHOHQXLWGHZHUNSODDWVµ+HWJHYRHO
YDQPLMQHQGLMQLVQLHWJRHGRQWZLNNHOG¶]RFRQVWDWHHUWKLMQXFKWHUKLMLQ]LMQ
kennismakingstoespraak. Van Heusden inventariseert nog meer problemen: een enorm tekort
in het bouwbudget.287 Het onderhoud aan het museumgebouw en de collectie is
µ]RUJZHNNHQG¶- hiervoor had Fuchs de begroting verlaagd, ten gunste van een verruiming
van het budget voor tentoonstellingen. Deze keuze verdedigt Van Heusden diplomatiek met
de constatering dat het Stedelijk dankzij die WHQWRRQVWHOOLQJHQµGLFKWRSGHKXLG¶]LWYDQGH
tijd.288 Stevijn van Heusden en Fuchs delen de directiekamer. Ze kennen elkaar al langer en
ZHWHQZDW]HDDQHONDDUKHEEHQ9DQ+HXVGHQµGHVDPHQZHUNLQJPRHWJURHLHQ9DQEHODQJ
is onze gezamenlijke ambitie. Daarnaast moet je elkaar natuurlijk vertrouwen en elkaars
gezag accepteren. Alle belangrijke beslissingen nemen we samen. Het voordeel van één
kamer is dat je aan het einde van de dag samen nog even uit het raam kunt kijken en wat kunt
QDSUXWWHOHQ¶289
Op verzoek van de wethouder sleutelt de directie van het Stedelijk aan een alternatief
sponsorplan met Audi. Stevijn van Heusden voert voor het museum de onderhandelingen.290
De directie formuleert een voorstel tot gedeeltelijke verzelfstandiging van het museum:
$PVWHUGDP]DOGHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGQHPHQYRRUGHµKDUGZDUH¶- de gebouwen en de
collecties - WHUZLMOµGHEHZHJHQGHGHOHQ¶- de organisatie en het beleid - ondergebracht
worden in een stichting onder toezicht van een bestuur. Van Heusden kent het klappen van de
zweep, want hij maakte op het ministerie de operatie van de verzelfstandigde Rijksmusea van
nabij mee.291
Op 13 juni 2000 geven Bruines, Fuchs en Van Heusden een persconferentie - ze
hebben goed nieuws. Beide directeuren zijn tot een nieuwe overeenstemming met Audi
gekomen: twee miljoen gulden voor de nieuwbouw en tien jaar lang jaarlijks tachtigduizend
JXOGHQYRRUHHQWHQWRRQVWHOOLQJPHWLQUXLOGDDUYRRUµHUJHQVLQGHQLHXZHYOHXJHOHHQERUGMH
PHWHHQYHUPHOGLQJ¶- een stuk minder exposure voor Audi. 292 Volgens Fuchs is dit een
primeur: voor het eerst gaat een bedrijf over tot een langdurige vorm van sponsoring van
PRGHUQHNXQVWµ7RWGXVYHUZDVKHWhit and run. Hun betrokkenheid zit in het tienjarige
EHOHLG¶'HWDFKWLJGXL]HQGJXOGHQLVEHGRHOd om jaarlijks een tentoonstelling te sponsoren
over Duitse kunstenaars - inmiddels zijn er twee van dergelijke exposities georganiseerd, over
*HRUJ%DVHOLW]HQ.XUW6FKZLWWHUV)XFKV]LHWµJHHQHQNHOHDDQOHLGLQJGDW$XGLJDDWGLFWHUHQ
wat wij moeten doen. =HKHEEHQEDDWELMHHQVXFFHVYROPXVHXP¶293 Audi wil µdat het merk
PHHUJHDVVRFLHHUGJDDWZRUGHQPHWKHWHODQGDWKRRUWELMPRGHUQHNXQVW¶ - daar vindt hij
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helemaal niets mis mee.294 µ:H]LMQWHUXJJHJDDQQDDUGHPRWLHYHQYDQ$XGL=HZLOOHQPHWGH
sponsoring een andere beeldvorming van het product. Ze richten zich op jonge mensen die
$XGL¶VULMGHQ¶295
De gemeente geeft nog eens achttien miljoen voor de nieuwbouwplannen. Eerder was
al een bedrag van 37 miljoen gulden beschikbaar gesteld, waarvan de helft afkomstig is van
het rijk. Daarmee is de benodigde 55 miljoen gulden na meer dan tien jaar lobbyen en
onderhandelen bij elkaar en kan architect Alvaro Siza aan de slag. Het is de bedoeling dat de
verbouwing in mei 2001 begint en in 2003 wordt afgerond. Fuchs voegt hier aan toe dat het
oude pand eveneens ingrijpend moet worden gerenoveerd. Deze operatie - waarover het
college nog niets heeft besloten - gaat nog eens rond de zestig miljoen gulden kosten.296
Bruines onthult ook waarom het college ineens zo genereus is: dHUHGHQLVµRPGDWDQGHUVGH
rijksbijdrage van zeventien miljoen, die in die 55 miljoen zit, weg zou vallen. Daar zit een
WLMGVOLPLHWDDQ¶297 µ8NXQWPLMQLHWNZDOLMNQHPHQGDWLNJHHQ]HVWLJPLOMRHQJXOGHQLQPLMQ
achterzak heb. Er zijn nauwelijks projecten waarvoor je in één keer het hele verhaal voor
HONDDUNULMJW+HWEOLMIWHHQEHHWMHSXQQLNHQ¶298
De gemeenteraad is in juni 2000 nog steeds niet tot een bouwbesluit gekomen.
Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Duco Stadig, lanceert het idee om het Stedelijk
Museum in zijn geheel naar het Beatrixpark op de Zuidas te verplaatsen. Zijn plan wordt
meteen door het college van B en W afgekeurd. Een week later oppert stadsdeelbestuurder
Piet Polderman van Zuideramstel om op de Zuidas een museum voor hedendaagse kunst te
bouwen. Het museum valt dan in twee delen uiteen, met de twintigste-eeuwse kunst op het
Museumplein en de 21ste-eeuwse aan de Amsterdamse Zuidas. Het projectbureau Zuidas
trekt er honderd miljoen gulden voor uit - geld uit de grondexploitatie van het gebied.
3ROGHUPDQµPHWKHWPXVHXPZLOOHQZHHHQVWDWHPHQWPDNHQHQ$PVWHUGDPLQWHUQDWLRQDDORS
GHNDDUW]HWWHQ¶+HWJHELHGPRHWQDDVWNDQWRUHQHQZRQLQJHQRRNFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQJDDQ
KHUEHUJHQ(UZRUGWPHWGHµEXUHQ¶$%1$PURHQ,1*JHSUDDWRver eventuele
cofinanciering.299 :HWKRXGHU%UXLQHV]HJWWRH¶QDWHGHQNHQ¶RYHUGHERXZYDQHHQFXOWXUHOH
LQVWHOOLQJDDQGH=XLGDVPDDUµGHQLHXZERXZYDQKHW6WHGHOLMNJDDWYRRU¶3ROGHUPDQ]LHWKHW
SODQµDOVGHRSORVVLQJYRRUGHILQDQFLsOHSUREOHPHQYDQKHW6WHGHOLMN¶+HWEHVWDDQGHSDQG
PRHWZRUGHQJHUHQRYHHUGPDDUKLHUYRRULVQRJJHHQJHOGEHVFKLNEDDUµ$OVKHWJHOGYRRUGH
nieuwe vleugel wordt besteed aan de renovatie van het pand aan de Paulus Potterstraat en er
voor de uitbreiding van het museum een dependance in het Beatrixpark wordt gebouwd, is het
PXVHXPXLWGHILQDQFLsOHSUREOHPHQ¶'HGLUHFWLHYDQKHW6WHGHOLMNYRHOWHUQLHWVYRRU300
'H$PVWHUGDPVHUDDGVFRPPLVVLHYRRUFXOWXXUEHVOLVWLQIHEUXDULµDFKWHUJHVORWHQ
GHXUHQ¶GDWGHGLUHFWLHYDQKHW Stedelijk wordt gereorganiseerd: financieel directeur Stevijn
van Heusden wordt de nieuwe algemeen directeur, Rudi Fuchs zal zich als artistiek directeur
YRRUWDDQDOOHHQPDDUPHWGHLQKRXGEH]LJKRXGHQµ'HVWRHOHQGDQVKHHIWGHLQVWHPPLQJYDQ
beide betrokkHQGLUHFWHXUHQ¶9ROJHQVHHQZRRUGYRHUGHUYDQ)XFKVKHHIWKLMKLHU]HOIRP
gevraagd.301
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MoMA en MoMA QNS : looking ahead
Wat in Amsterdam maar niet wil lukken, verloopt in Londen en New York voorspoedig. In
een vergelijking valt op dat de te besteden budgetten sterk uiteenlopen. De begroting van het
Stedelijk voor de restauratie van het oude gebouw in de oorspronkelijke staat en de
nieuwbouw ernaast van 120 miljoen gulden is bescheiden.
In Londen barst de Tate Gallery uit zijn voegen. Op 12 mei 2000 opent Tate Modern
aan de oevers van de Thames zijn deuren - deze voormalige elektriciteitscentrale is bestemd
voor internationale kunst van de twintigste eeuw en Tate Britain in het oude gebouw aan de
Thames presenteert Britse kunst van voor 1900.302 De meest opvallende vernieuwing in Tate
Modern LVGHWRHYRHJLQJYDQHHQµJOD]HQGRRV¶YDQWZHHYHUGLHSLQJHQRYHUGHKHOHOHQJWHYDQ
het gebouw. Hierin zijn onder andere een museumwinkel met een uitgebreid assortiment en
het museumrestaurant gevestigd. De verbouwing kost rond de vijfhonderd miljoen gulden tweehonderd miljoen is bijgedragen door de Nationale Loterij, de rest komt van de staat,
Londen, bedrijven, liefdadigheidsfondsen en particulieren.303
Ook het Museum of Modern Art heeft meer ruimte nodig. Niet met twaalf jaar
vertraging zoals in Amsterdam, maar een jaar later dan gepland sluit MoMA op 21 mei 2002
de deuren vanwege een grootscheepse renovatie en nieuwbouw, waarvoor de Japanse
architect Yoshio Taniguchi tekent.304 MoMA kan zich niet veroorloven drie jaar van het
toneel te verdwijnen door de sluiting tijdens de bouw. Daarom wijkt het museum uit naar de
overkant van de East River: in een voormalige nietmachinefabriek in Queens continueert het
museum het - aangepaste - tentoonstellingsprogramma.305 MoMA QNS opent op 29 juni 2002
de deuren voor de eerste tentoonstelling. Een grootscheepse marketingcampagne wijst het
SXEOLHNLQ0DQKDWWDQRSGHYHUKXL]LQJHQGHQLHXZHµKRWVSRW¶RQGHUKHWPRWWRµ7KLV:D\WR
0RGHUQ$UW¶306 2SKHWGDNYDQKHWµWHPSRUDU\0XVHXPRI0RGHUQ $UW4XHHQV¶VWDDWLQ
enorme letters de brand 0R0$HHQµURRIWRSELOOERDUG¶307 De verhuizing van MoMA wordt
een groot succes, zowel voor het museum als voor de buurt: de marketingstrategie werkt en
Queens - een wijk met desolate buurten, voorheen zeer onaantrekkelijk voor toeristen - wordt
µWKHSODFHWREH¶(HQJHYDULHHUGSXEOLHNZHHWGHGHSHQGDQFHWHYLQGHQ- de klandizie van
1HZ7KRPSVRQ¶V'LQHUDDQGHRYHUNDQWVWLMJWLQGHHHUVWHZHNHQDOPHWGHUWLJSURFHQW
MoMa QNS is een mooie illustratie van hoe een nieuw cultuurcentrum functioneert als
instrument voor citymarketing en als katalysator in de revitalisering van een buurt, voor
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economische en sociale opleving.308 Goed verdienende professionals kopen oude panden op
die ze restaureren en uitbaten. De huren stijgen en er komen nieuwe winkels, restaurants,
FDIp¶VHQJDOHULHsQ'HDOEHVWDDQGHFDIHWDULD¶VSDVVHQKXQPHQXDDQHQVHUYHUHQQXPLQGHU
vette gerechten, vegetarisch voedsel, sandwiches en behalve koffie ook kruidenthee. Er komt
HHQSURFHVYDQµJHQWULILFDWLRQ¶RSJDQJ - dat begon al met de samenwerking van het MoMA
met galeries en het centrum voor hedendaagse kunst PS1 in 1999.309
Op 20 november 2004 opent het verbouwde museum in Manhattan zijn deuren weer.
Het project kostte 858 miljoen dollar en werd een jaar te vroeg opgeleverd en kwam tot stand
met 65 miljoen dollar van de gemeente - de rest komt van bedrijven, particulieren en fondsen.
De entree bedraagt nu 2,5 keer zoveel als daarvoor: twintig dollar. De directeur van MoMA,
Glenn Lowry, rechtvaardigt de stijging met de argumenten dat de kosten in het nieuwe
gebouw hoger zijn, de expositieruimte is verdubbeld en dat na de terreuraanslag op 11
september 2001 de kosten van verzekering en beveiliging enorm zijn toegenomen. Als
µJHEDDUYDQJRHGHZLO¶is het museum de komende jaren elke vrijdag tussen vier en acht uur
gratis toegankelijk.310 Aan de vooravond van de opening poneert Glenn Lowry dat hij
µFRQFXUUHQWLHYHUZHONRPW¶- Fuchs waarschuwde hier juist voor in zijn nieuwjaars speech in
/RZU\µGHZHUeld van de cultuur is even competitief als de zakenwereld. Wij
concurreren met elkaar om kunstwerken, bezoekers, leden, bestuursleden, sponsors, kapitaal
en prestige. Ik hoop dat de voorzieningen die wij hebben getroffen voor dit project - een
studie- en opslagcentrum in Queens, verruiming van het vaste kapitaal en de aankopen van de
laatste vijf jaar - RQVLQVWDDWVWHOOHQQRJFRQFXUUHUHQGHUWH]LMQ¶6RPPLJHFULWLFLYLQGHQ
HFKWHUGDWRQGHU/RZU\¶VEHZLQGKHW0R0$µPHHURSHHQEHGULMIGDQRSHHQPXVHXPLV gaan
OLMNHQ¶311

Expositiebeleid en bijzondere gastcuratoren
Fuchs doet pogingen om het Stedelijk met onconventionele tentoonstellingen onder de
DDQGDFKWWHEUHQJHQ+LMYUDDJWµPHQVHQGLHPHWDQGHUHRJHQQDDUEHHOGHQGHNXQVWNLMNHQ¶DOV
gastconservator en genereert daar uitgebreide persaandacht mee.312 De schrijvers Gerrit
Komrij en Harry Mulisch en koningin Beatrix krijgen carte blanche. In 1996 richt Komrij de
expositie Kijken is bekeken worden in. Hij kiest vooral figuratieve schilderijen uit de collectie
van het Stedelijk, met de nadruk op werk van kunstenaars rond de eeuwwisseling - beelden,
installaties en collages ontbreken, ZDQWµGDDULQEHQLNKHHOHHQYRXGLJLNYLQGGDWNXQVWDDQ
HHQVSLMNHUKRRUWWHKDQJHQ¶313 .RPULMµLQIHLWHNRPWPLMQNHX]HHUJHwoon op neer dat ik
door die depots ben gelopen en alles heb aangewezen wat ik zelf graag boven mijn bed zou
ZLOOHQKDQJHQ¶314 Toen hij nog in Amsterdam woonde, bezocht hij het museum geregeld.
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$UWLVQXWZHHNHHU]RJURRW¶,Q NRC Handelsblad, 19 november 2004.
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Sinds zijn verhuizing naar Portugal in 1984 loopt hij er als hiMLQKHWODQGLVYDDNµHYHQ
GRRUKHHQ¶315 Tijdens deze visites raakte hij bevriend met Rudi Fuchs, die hij daarvoor in één
YDQ]LMQEHUXFKWHSROHPLHNHQQRJKDGWRHJHGLFKWµHYHQYHHOKHUVHQVWHKHEEHQDOVKHWNOHHGMH
YRRU]LMQRSHQKDDUG¶316 Hij vindt dat het SWHGHOLMNµHHQXQLHNHFROOHFWLH¶KXLVYHVWDOKRHZHO
hij hiaten ziet: homo-HURWLVFKHNXQVWRQWEUHHNWHQZHUNYDQYURXZHQLVVOHFKWVµVSDDU]DDP
DDQZH]LJ¶- volgens hem is dit het resultaat van de persoonlijke voorkeur van de directeuren:
µKHWLVGXLGHOLMNPHUNEDDUGDWHHQKDOYHHHXZGRRUKHWHURVHNVXHOHPDQQHQLVYHU]DPHOG¶317
Niet alleen de kunstcritici wijden er uitgebreide, lovende beschouwingen aan, ook
essayisten analyseren de selectie in hun column. µ+LMPDDNWHGHPXVHXP]DOHQWRWHHQJURRW
YHUKDOHQERHN¶constateert Kees Fens.318 Criticus Willem Ellenbroek begint zijn beschouwing
RYHUGHµVFKLWWHUHQGHNHOGHUNHX]H¶DOVYROJWµJHHIHHQGLFKWHUHHQVWRIMDVHQGHVOHXWHOVYDQ
een museumkelder en hij komt niet alleen met handenvol schatten boven, maar ook met een
JHGDFKWHHHQILORVRILHHHQOLHG¶'HWHQWRRQVWHOOLQJEHJLQWPHW Museumbezoek (1870) van
August Allebe: een heer en dame die een museum bezoeken en een suppoost die in een hoekje
GHNUDQWOHHVWµ9RRU.RPULM]LMQGLHWZHHGDDUQLHWRPQDDUNXQVWWHNLMNen, maar om bekeken
te worden. Het paar wil zelf het onderwerp van de aandacht zijn, het bezoekt niets, het
vertoont zich. Een deel van het schilderij is er ooit afgesneden en hangt nu in museum
Mesdag in Den Haag. Op dat deel staat een tweede suppoost, die een militaire steek op heeft
HQHHQVWRINZDVWGUDDJW³'LHVXSSRRVW´]HJW.RPULM³EHQLN'LHVXSSRRVW]LMQZLM:H
ontdekken niets, alles is er al. Het moet alleen af en toe een beetje afgestoft. Door een oude
soldaat, met de herinnering aan slagveldeQ´¶.319 Hij koos voor kunstwerken die het depot
nauwelijks verlaten. Dat komt volgens Fuchs µQLHWRPGDWKHWPXVHXPLHWVWHJHQ]HKHHIW
maar omdat wie van de moderne kunst is graag van een schilderij de geruststellende
PHGHGHOLQJ³LNEHQPRGHUQ´ZLONULMJHQ Net zoals het sonnet op een gegeven moment weer
opnieuw zijn plaats moest veroveren in de poëzie, zo moet de figuratieve schilderkunst haar
SODDWVKHURYHUHQLQGHPRGHUQHNXQVW¶320 De tentoonstelling valt deels samen met ruimere
openingstijden: sinds 1 april is het museum dagelijks tot zeven uur µs avonds open, twee uur
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langer dan normaal. Ongeveer acht à tien procent van de bezoekers blijkt een kaartje na vijf
uur te kopen; rond de de helft van dat publiek bestaat uit buitenlandse toeristen.321
Harry MuliscKNULMJWYDQ)XFKVHHQXLWQRGLJLQJPHWGHDDQPRHGLJLQJµH[SRVHHUPDDU
ZDDUMH]LQLQKHEW¶322 Evenals Komrij krijgt hij twaalf zalen tot zijn beschikking - hij noemt
]HRS]LMQH[SRVLWLHOLHYHUµNDELQHWWHQ¶323 Dat aantal bevalt hem zeer, zo schrijft hij in het
ERHNGDWGHH[SRVLWLHEHJHOHLGWµKHWZDVHHQPRRLJHWDOJHVFKLNWYRRUPDDQGHQXUHQWRQHQ
stammen Israels en apostelen - dus ook niet te min om mijn basisindeling te volgen. Met zes,
negen of elf had ik mij niet op mijn mythische gemak gevoeld, terwijl tien te statisch zou zijn
JHZHHVW¶0XOLVFKNLHVWYRRUHHQWHQWRRQVWHOOLQJµDOVHHQRQYHUZLVVHOEDDUSV\FKLVFK
]HOISRUWUHW¶HQQRHPWKHP Zielespiegel - µGDWZRRUGVWDDWQLHWLQGH9DQ'DOHPDDUKHW]DOHU
QXZHOLQNRPHQKDKD¶+LMSXWXLWGHJHKHOH&ROOHFWLH1HGHUODQGµDOVLHPDQGPLMHQPLMQ
werk zou kennen, maar niet zou weten wie de expositie had ingericht, zou hij aan het eind van
de rondgang moeten weten dat het niemand anders geweest kon zijn dan ik. En wie niets van
mij en mijn werk wist, moest ten slotte een beeld hebben van mijn persoon - al was geen
HQNHOYDQGHJHs[SRVHHUGHZHUNHQYDQPLMQKDQG¶&RQVHUYDWRU-DQ+HLQ6DVVHQEHJHOHLGW
KHPELMGHVDPHQVWHOOLQJµWRHQ+DUU\EHJRQ]HLLN³DOVLNKHWJRHGEHJULMSJDDWMH
tentoonstelling over hHWNODVVLHNHKHWYLVLRQDLUHKHW'HUGH5LMNHQKHWVFKULMYHUVFKDS´³=R
NXQMHGDWZHO]HJJHQ´]HLKLM¶324 ,QGHNDELQHWWHQNRPHQLQGHUGDDGGHWKHPD¶VDDQGHRUGH
uit zijn oeuvre: de Duitse geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog (met werk van Anselm
KiefeUHQ0DUNXV/ĦSHUW] GHNODVVLHNHRXGKHLGGHILORVRILHGHDOFKHPLHHQKHWVFKULIW]LMQ
geboorteplaats Haarlem, het modernisme (PHWNXQVWHQDDUVDOV3LUDQHVL'ĦUHU3LFDVVR
Chagall, Mondriaan, Kandinsky, Klee, Malevich, De Chirico en Alma Tadema).325 Er staan
een buste van Homerus en twee Egyptische beelden uit het Rijksmuseum van Oudheden: de
RSSHUJRG3WDKGHµOHYHQZHNNHU¶HQ7KRWGHVFKULMYHUYDQGH*RGHQµDOVHHXZHQRXGH
V\PEROHQYDQ0XOLVFK¶P\WKLVFKHGHQNZHUHOG¶,QKHWODDWVWHGRQNHUHNDELQHWMHliggen twee
brieven, de ene brief is van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, de andere is van Mulisch
DDQ9LQFHQWµGHVFKHPHULQJLQGLWNDELQHWHUYDDULNDOVHHQYRRUSRUWDDOYDQGHHHXZLJHQDFKW
ZDDULQXYHUNHHUW¶326 Ook deze keer verschijnen er veel positieve beschouwingen in de pers,
met gedetailleerde impressies van de kabinetten.327
Als derde in de reeks nodigt Rudi Fuchs koningin Beatrix uit een persoonlijke keuze te
maken voor een expositie, ter ere van haar twintigjarige jubileum als vorstin in 2000.328
Tijdens de opening van Zielespiegel µKDGSULQV&ODXVYRRU]LFKWLJDDQ)XFKVYRRUJHVWHOGGDW
GLWPLVVFKLHQRRNZHOLHWVYRRU]LMQYURXZ]RX]LMQ¶)XFKVYHUWHOWRSGHSHUVFRQIHUHQWLHELM
de opening dat hij zich had afgevraagd of de koningin eigenlijk wel een tentoonstelling mag
maken. HLMJHHIWKHWDQWZRRUGµjDGDWPDJZDQW]HKHHIWKHWJHGDDQ « =HKHHIWDOOH
eigenschappen van een goede conservator. Ze is ongeduldig, en heeft de ononderdrukbare
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neiging om kunstwerken aan te raken, op te pakken, te verpODDWVHQHQRPKRRJWHKRXGHQ¶%LM
de inrichting van haar tentoonstelling De Voorstelling: Nederlandse kunst in het Stedelijk
Paleis KDGGHYRUVWLQYROJHQV)XFKVµGHUHJLHVWUDNLQKDQGHQ=HKHHIWQRJQHWQLHW]HOI
getimmerd, maar wel de hamer aangegeven aDQGHPHQVHQGLHRSGHWUDSSHQVWRQGHQ¶329
Beatrix EUDFKW]R¶QWZLQWLJDYRQGHQGRRULQKHWPXVHXPvanaf een uur of zes tot soms één
uur ¶s nachts)XFKVµZe onderbraken alleen voor een half uurtje voor broodjes en soep. Het
ging er zeker niet ceremonieel WRH¶330 De wanden van sommige zalen zijn voor de
gelegenheid geverfd - µELMKHWEHSDOHQYDQGHNOHXUHQYRRUGHZDQGHQWRRQGHGHYRUVWLQKDDU
perfectionistische aard. Soms moest een wand diverse keren worden overgespoten voordat de
kleur roze of geel naar hDDU]LQZDV¶%LMGHRSHQLQJOHJW%HDWUL[XLWGDWGHWLWHOQLHWDOOHHQ
YHUZLMVWQDDUKHWWKHDWHUµPDDURRNQDDUGHYHHOJHKRRUGHNODFKWGDWMHELMDEVWUDFWHNXQVWQLHW
NXQW]LHQZDWKHWYRRUVWHOW¶0HWGH]HWHQWRRQVWHOOLQJKRRSW]HµWHEHUHLNHQGDWKHWSXEliek
RQGHUYLQGWGDWRRNLQDEVWUDFWHNXQVWHHQYRRUVWHOOLQJVFKXLOW¶331 De tentoonstelling is
LQJHULFKWµDOVHHQGHQNEHHOGLJSDOHLVYDQGDDUGHRQGHUWLWHO'HLQGHOLQJYDQGHYHUVFKLOOHQGH
zalen, met namen als Balzaal, Rookkamer, Boudoir, Eetzaal, Ontvangkamer, Familiegalerij en
Bibliotheek, bedacht de koningin zelf.332 'HHHUVWHYHUGLHSLQJYDQKHWPXVHXPELHGWµHHQ
breed overzicht van de Nederlandse kunst na 1945: schilderijen, tekeningen, sculpturen,
wandkleden, reliefs en assemblages. Een overzicht dat haar twintigjarig ambtsjubileum
PDUNHHUW¶333 Ze heeft de kunstwerken geselecteerd uit de collectie van het Stedelijk. Het viel
KDDUGDDUELMRSGDWKHWPXVHXPµKHHOZHLQLJVFXOSWXUDOHNXQVW¶EH]LWZDDUYDQGHNRQLQJLQ
juist zo gecharmeerd is.334 Bij hoge uitzondering µQHHPW¶%HDWUL[WZHHZHUNHQµYDQKXLV
PHH¶HHQUHFHQWSRUWUHWGDW-HURHQ+HQQHPDQYDQKDDUPDDNWHHQHHQSRUWUHWYDQKDDU
moeder geschilderd door Carel Willink in 1976.335
.RQLQJLQ%HDWUL[OHJWLQHHQLQWHUYLHZXLWGDW]HGH]HNDQVDDQJUHHSRPµGH
NedeUODQGVHNXQVWHQNXQVWHQDDUV « ZHHUHHQVLQGHVFKLMQZHUSHUVWHSODDWVHQ'DDURPKHE
ik uiteindelijk toegestemd. « Rudi Fuchs heeft ooit eens een artikel geschreven waarin hij
zich voorstelde dat hij een leeg paleis mocht inrichten met kunst. Toen ik dat artikel had
gelezen wist ik meteen: dat is een inspirerende uitdaging - stel dat je voor een leeg paleis staat
en je hebt de hele collectie van het Stedelijk Museum ter beschikking, wat zou je dan doen?
=R¶QGHQNEHHOGLJSDOHLVOHJWQLHWDOOHHQEHSHUNLQJen op, het doet ook een beroep op de
fantasie, het heeft ruimtelijke mogelijkheden en het kan aanleiding zijn tot een beetje humor
RI]HOIVSRW-HNXQWHUVHULHXVPDDURRNVSHHOVHQOXFKWKDUWLJPHHRPJDDQ¶336 Er komt veel
publiek op de expositie af - het eerste weekend na de opening geeft een indicatie: meer dan de
helft meer bezoekers dan gebruikelijk. Gewoonlijk ontvangt het Stedelijk in een weekeinde
FLUFDGULHGXL]HQGEH]RHNHUVQX]LMQGDWHUµ0HQVHQVWRQGHQEHLGHGDJHQDOUXLP
voordat we om elf uur opengingen voor de deuren. Ze stormden naar binnen en vroegen
PHWHHQ³ZDDULVGHWHQWRRQVWHOOLQJYDQGHNRQLQJLQ"´(UJOHXNRPWH]LHQ¶DOGXVHHQ
woordvoerder.337 De keuze van de koningin trekt 119.131 bezoekers. Het laatste weekeinde
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loopt het nog storm, omdat veel mensen hem op het laatste nippertje willen zien. De
tentoonstelling wordt geprolongeerd, maar dat kan slechts voor een deel, omdat een aantal
zalen moet vrijkomen voor de opbouw van de presentatie van werk van Dennis Hopper.338 De
beschouwingen in de pers zijn niet zo uitvoerig en gedetailleerd als bij haar twee voorgangers,
maar overwegend wel positief.339 -KLP/DPRUHH]LHWLQGHWHQWRRQVWHOOLQJµRYHUGXLGHOLMNGH
eigen keuze van de koningin. Diezelfde soevereine houding spreekt ook uit de inrichting van
de tentoonstelling. Daardoor is ze meer dan een overzicht van de Nederlandse kunst na de
oorlog. Zij is een hommage aan de kunst geworden. Een ideaalbeeld, gemaakt door een dame
die als privéverzamelaar met veel gevoel voor de materie haar eigen gDQJLVJHJDDQ¶340 Cees
6WUDXVVFKULMIWµKDDUVHOHFWLHKHHIW]RYHHODDQWUHNNHOLMNHNDQWHQGDWYDQHHQJHVODDJGH
tentoonstelling kan worden gesproken. (. . .) Het zorgt voor een frisse vitale kijk op een
onderdeel van de Nederlandse beeldende kunst, dat anders nauwelijks aan de orde wordt
JHVWHOG³1HGHUODQGVFKLOGHUVODQG´NULMJWQDDUJRHGHWUDGLWLHHHQNRQLQNOLMNVWHPSHO¶341
In het voorjaar van 2001 organiseert Fuchs een grote overzichtstentoonstelling van
Dennis Hopper, die vernietigende kritieken krijgt in de pers. Dennis Hopper. A Keen Eye is de
eerste overzichtstentoonstelling van zijn oeuvre.342 Hopper vertelt in een interview dat hij
)XFKVOHHUGHNHQQHQLQ.DVVHOµ5XG\]DJPLMQZHUNHQ]HL³MLMYHUGLHQWHHQJURRWPXVHDDO
overzicht, en Amsterdam is daar GHSODDWVYRRU´+HWLVKHWEHODQJULMNVWHGDWLHPDQGPHRRLW
zei. Iedereen ziet me als Dennis Hopper, de acteur. Voor Rudy ben ik Dennis Hopper, de
EHHOGHQGNXQVWHQDDU¶343 Martin Bril wijdt zijn column in Het Parool aan de persconferentie:
µHHQHQNHOHNHHUleek het wel alsof Hopper voor het eerst hoorde dat hij een belangrijk
kunstenaar was+LMPRHVWQRJZDWZHQQHQDDQKHWLGHH « +RSHOLMNUDDNWKLMQLHWYDQVODJ
van zijn nieuwe rol als kunstenaar. Straks is hij weer lost en verloren¶344 Uit respect voor
Fuchs draagt Hopper bij de opening van de tentoonstelling een das: µ5XGi draagt altijd een
GDVGXVLNYDQGDDJRRN¶=LMQEUXLQULEIOXZHOHQNRVWXXPLVYDQ+XJR%RVV- één van de
sponsors. Het werk op het retrospectief is zeer gevarieerd: popart, abstract werk, bill boards,
IRWR¶VDVVHPEODJHV+RSSHUµKHWYOLHJWDOOHNDQWHQRS+HWPHHVWHKHELNRRNQRRLWHHUGHU
laten zien, hooguit aan intimi. Maar Rudi kwam bij me thuis en zag meteen verbanden. Voor
KHP]LWHUHHQKHHOGXLGHOLMNHOLMQLQPLMQZHUN¶345 Op de tentoonstelling in Kassel
H[SRVHHUGH+RSSHUIRWR¶VGLHKLMVLQGVGHMDUHQYLMIWLJWXVVHQKHWDFWHUHQGRRULQ/RV$QJHOHV
maakte van pop art kunstenaars als Ed Ruscha, Ed Kienholz, Robert Rauschenberg, Andy
338
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Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Jasper Johns en acteurs als Peter en Jane
Fonda.346
In de pers verschijnen vernietigende kritieken, maar het publiek komt in groten
getale.347 $OOHHQGH]ZDUWZLWIRWR¶VXLWGHMDUHQYLMIWLJHQ]HVWLJZDDUYRRU)XFKVLQ.DVVHO
YLHONULMJHQHHQSRVLWLHIRRUGHHOµKXQNUDFKWHQZDDUGHEOLMIWRYHUHLQG¶0DDUGHVFKLOGHULMHQ
HQDVVHPEODJHVZRUGHQQLHWPHHUGDQµVODSSHWRWPLQGHUVODSSHDIWUHNVHOV¶JHYRQGHQµYDQ
NODVVLHNHUVXLWGHSRSDUWRIHHQDQGHUHVWURPLQJ¶348 -DQQHNH:HVVHOLQJVFKULMIWµ+RSSHUV
impotente, keurig ingelijste graffiti-LPSURYLVDWLHV]LMQURQGXLWHHQDDQIOXLWLQJ¶349 Van zijn
ZHUNµYDOWYULMZHOQLHWVDQGHUVWH]HJJHQGDQGDWKHWVODSSHUHFRQVWUXFWLHVHQLPLWDWLHV]LMQYDQ
allerlei Amerikaanse verschijnselen, van abstract expressionisme tot het werk van Jasper
Johns en Robert Rauschenberg, en van billboards tot graffiti. « Deze tentoonstelling is een
EHOHGLJLQJYRRULHGHUHVHULHX]HNXQVWHQDDUHQYRRULHGHUHNXQVWOLHIKHEEHU¶350 Maartje Somers
HQ-KLP/DPRUHHQRHPHQµKHWHYHQHPHQW- want dat is het, meer dan HHQWHQWRRQVWHOOLQJ¶HHQ
µPDUNHWLQJFRQFHSW¶µKHWPHUN%RVVKHWPHUN+RSSHUHQKHWPHUN6WHGHOLMNQLHPDQGZRUGW
natuurlijk slechter van deze hartelijke omhelzing. Fuchs zet opnieuw een drukbezochte
tentoonstelling op zijn naam, Boss wordt opnieuw geassocieerd met prestigieuze kunst en het
publiek kan na een bezoek aan het museum in de nabijgelegen P.C. Hooftstraat bij Hugo Boss
zijn slag slaan. Op de top van deze golf ziet Dennis Hopper zich opeens gelanceerd als groot
kunstenaar. Het siert Hopper dat hij daar zelf een beetje van lijkt te schrikken. Hij kwam op
GHSHUVFRQIHUHQWLHQLHWYHUGHUGDQ³tKDQN\RXWKDQN\RX5XGL´¶351 Flora Stiemer constateert
GDW+RSSHUDOWLMGDONXQVWHQDDUZLOGH]LMQµHQRPGDWKLM]HJWGDWGDW]RLVLVKLMKHW2I]LMQZH
met zijn allen gehypnotiseerd door de blik van een acteur en de behoefte van een directeur om
LQDOOHVEHHOGHQGHNXQVWWH]LHQ"¶352
&RQVHUYDWRU-DQ+HLQ6DVVHQGLHGHWHQWRRQVWHOOLQJLQULFKWWHLVµRQWGDDQRYHUGH
NULWLHN¶µPLVVFKLHQLVKHWQDLHIYDQRQVPDDU die enorme publiciteit heeft ons overvallen.
,HGHUHHQZLOGH'HQQLV+RSSHULQWHUYLHZHQ(QQXNRPHQGLHNHLKDUGHNULWLHNHQ¶:LPYDQ
.ULPSHQYHUPRHGWGDW)XFKVGH]HH[SRVLWLHF\QLVFKKHHIWEHGRHOGµGHSROLWLHNKHHIWKHP
zenuwachtig gemaakt. Hij moet meer mensen zijn museum binnenkrijgen en dan krijg je
H[SRVLWLHVYDQGHNRQLQJLQHQ'HQQLV+RSSHU1XGHSDXVQRJ¶0DDUKLMZLOQLHW]HJJHQµRI
Fuchs een knieval maakt voor het publiek. « We hebben met de museumdirecteuren
afgesproken dat we alleen maar aardLJHGLQJHQRYHUHONDDU]HJJHQ¶353 Na Hoppers overlijden
LQPHLW\SHHUW)XFKVKHPDOVYROJWµ'HQQLV+RSSHUZDVLQQLHWVGHEHVWH1LHWLQILOP
maken, of acteren, of fotograferen of schilderen. Maar zijn enthousiasme en intensiteit maakte
hem tot een oQEHWZLVWLFRRQYDQKHWWLMGSHUNZDDULQKLMGRRUEUDN¶+LMSULMVWQRJVWHHGVGH
NXQVWGLH+RSSHUDOVVFKLOGHUPDDNWHµKHWZDVQLHW]XLYHUPDDUKHWVWRQNHHQEHHWMHQHWDOV
goede kaas. Hij improviseerde bijna alles wat hij maakte. Dat gaf zijn werk een versheid en
346
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DOHUWKHLGGLHMHPDDU]HOGHQ]LHW¶9ROJHQV)XFKVLV]LMQµNXQVWHQDDUVRRJ¶DOWH]LHQLQGHILOPV
die hij regiseerde, zoals Easy Rider µDOVMHGLHILOPWHUXJ]LHWLVHLJHQOLMNHONHVFHQHDOHHQ
schilderij. Ik heb ook nooit zo goed begrepen waarom sommige mensen hem niet serieus
ZLOGHQQHPHQDOVVFKLOGHU¶354

Eye Infection: Christiaan Braun
Kunstverzamelaar en mecenas Christiaan Braun stichtte in 1987 Museum Overholland in een
verbouwde villa aan het Museumplein, waar hij tot 1990 spraakmakende tentoonstellingen
organiseerde, puttend uit zijn verzameling. Omdat de gemeente Amsterdam eerder gedane
toezeggingen niet nakwam, sloot hij het museum.355 Sinds 1999 stelt Rudi Fuchs aan Braun
HHQDSDUWH]DDOWHUEHVFKLNNLQJZDDUKLMUHJHOPDWLJ]LMQµ.DELQHW 2YHUKROODQG¶LQULFKW Fuchs
YLQGW]LMQµYHU]DPHOLQJYDQHHQKRRJHQQREHOJHKDOWH¶356 µ+LMKHHIWDQGHUVGDQYHHODQGHUH
verzamelaars behoefte zijn collectie te laten zien. Wij geven hem daarom een zaaltje, en wij
krijgen daarvoor prachtige tentoonstellingeQWHUXJ¶357 Daar toonde hij werken op papier van
René Daniels, Willem de Kooning, Gerhard Richter en Richard Tuttle en twee
groepstentoonstellingen, F ace to F ace en Dutch Glory.358 In het najaar van 2001 nodigt Fuchs
hem uit om als vierde gastconservator op te treden, na Gerrit Komrij, Harry Mulisch en
koningin Beatrix. Braun is een bekende, en niet alleen in de Amsterdamse kunstwereld. Braun
is de enige Europeaan die lid is van één van de zes Trustee Committees van het Museum of
Modern Art in New York - direcWHXU*OHQQ'/RZU\µ&KULVWLDDQEHKRRUWWRWRQ]HIDPLOLH¶
%UDXQNULMJWUHJHOPDWLJEUXLNOHQHQYDQKHW0R0$YRRU]LMQNDELQHWµHHQVDPHQZHUNLQJGLH
]DOZRUGHQYRRUWJH]HW¶DOGXV/RZU\+LMNUHHJUHFHQW]HVWLJWHNHQLQJHQDTXDUHOOHQHQ
gouaches van Jean Dubuffet in bruikleen - werken die niet eerder buiten Amerika waren te
zien.359
Zodra Braun is uitgenodigd, besluit hij de hulp in te roepen van elf collegaYHU]DPHODDUV+LMYLQGWKHWEXGJHWYDQGHPXVHXPGLUHFWLHRQWRHUHLNHQGµRPHHQVSDQQHQGH
tentoonstelliQJVDPHQWHVWHOOHQ¶360 Want, waarom geen particulier geld gebruiken voor een
expositie in een openbaar museum, zoals in de Verenigde Staten zo gewoon is? Deze
tentoonstelling stelt hij niet, zoals zijn drie voorgangers deden, samen uit de Stedelijkcollecties, maar uit bruiklenen van binnen- en buitenlandse musea en verzamelaars. Hij wil
µQLHWVGRHQZDWDQGHUHQDOKHEEHQJHGDDQKHHIWQLHWJHQRHJDDQZDWJUDVGXLQHQLQGHNHOGHU
YDQKHW6WHGHOLMNGLWZRUGW]LMQWHQWRRQVWHOOLQJ]LMQNHX]H¶361 Hij haalt bij ]LMQFROOHJD¶VHHQ
kwart miljoen op voor de financiering van zijn tentoonstelling, zonder voorwaarden vooraf en
buiten de directie van het museum om.362 Zijn mede-magnaten en -collectioneurs - onder wie
Joop van Caldenborgh - weten nog niet wat Braun voor concept zal kiezen, noch voor welke
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kunstenaars hij kiest.363 Geen van de gevers verlangt echter een tegenprestatie of wil
nadrukkelijk als sponsor worden vermeld. Dit is een voor Nederlandse museale verhoudingen
XQLHNLQLWLDWLHIHQYROJHQVKHW6WHGHOLMNHHQµZHONRPHJHVWH¶'HZRRUGYRHUGHUYDQKHW
Stedelijk, J. Bouwhuis, VSUHHNWµPHWNOHP¶WHJHQGDWHUHHQFRQIOLFWLVJHZHHVWWXVVHQGH
GLUHFWLHHQ%UDXQRYHUGHKRRJWHYDQKHWEXGJHWµ'HGLUHFWLHLVZHOLVZDDUYHUUDVWGRRUGH
actie van Braun, maar kan daar alleen maar blij mee zijn. We hopen dat het niet bij één keer
EOLMIW¶'LWLVµHHQXQLHNHDFWLHZDDUPHHZHHUJEOLM]LMQ¶Volgens Bouwhuis is het µYROVWUHNW
XQLHN¶GDWSDUWLFXOLHUHYHU]DPHODDUVJHOGZLOOHQJHYHQYRRUHHQH[SRVLWLH]RQGHU]LFKWH
bemoeien meWGHRS]HWHQLQKRXGµ.HQQHOLMNKHEEHQ]HDOOHYHUWURXZHQLQ%UDXQQHWDOVZLM
RYHULJHQV¶364 Zakelijk directeur Stevijn van Heusden vindt de schenking van een kwart
PLOMRHQYDQHOISDUWLFXOLHUHNXQVWYHU]DPHODDUVµHHQGRRUEUDDNHHQSUDFKWLJHDFWLHYDQ
Christiaan Braun en een goede aanleiding om in de toekomst meer wezenlijke dingen te
RQWZLNNHOHQ « :LMPRHWHQHULQHONJHYDODDQZHUNHQGDWGLWLQLWLDWLHIHHQYHUYROJ
NULMJW¶365
Braun krijgt zeventien zalen tot zijn beschikking, waar hij schilderijen en tekeningen
exposeert van Amerikaanse kunstenaars die bepaald niet tot de mainstream worden
gerekend.366 Conservator Jan-Hein Sassen werkt met Braun samen en vindt het project
µURQGXLWIDVFLQHUHQG¶+HWFRQFHSWOHYHUWYROJHQV6DVVHQµHLJHQOLMNYLMIVROR-exposiWLHVRS¶367
+HW]LMQµUHFDOFLWUDQWH¶NXQVWZHUNHQYDQYLMINXQVWHQDDUVµGLHKHWOHYHQRSHHQHVWKHWLVFK
RQJHZRQHQLHWPRGLHX]HHQYDDNFRQIURQWHUHQGHPDQLHUYHUEHHOGHQ¶ com ic tekenaar Robert
Crumb, schilder Mike Kelley, schilder en tekenaar Jim Nutt, schilder Peter Saul en tekenaar
H.C. Westermann.368 De expositie heet Eye Infection HQKHHIWDOVPRWWRµ,W¶VEHWWHUWREH
KDWHGIRUZKDW\RXDUHWKHQWREHORYHGIRUZKDW\RX¶UHQRW¶369
'HH[SRVLWLHNULMJWSRVLWLHYHUHFHQVLHVµ%UDXQODDW6WHGHOLMNZHHUVZLQJHQ¶370 Cees
Straub merkt in Trouw RSGDWGHYLMINXQVWHQDDUVZHUNPDNHQµGDWLQKHWDQGHUV]RVHUHQH
Stedelijk als mokerslag aankomt. Het Amsterdamse museum staat immers voor het smetteloze
wit van Robert Rymann, de wiskundige perfectie van Donald Judd, Richard Serra en Sol
LeWitt of de getourmenteerde figuren van Baselitz, maar zeker niet voor deze pastiches op de
Amerikaanse low en high culture. Ook in hun thuisland zijn de vijf randfiguren te
beschouwen als kunstenaars die hun landgenoten een spiegel voor houden waarin de doorsnee
$PHULNDDQ]LFKOLHYHUQLHWZLOKHUNHQQHQ¶0DDU]HJDDQYHUGHULQKXQLQWHUSUHWDWLHYDQ
SRSXODUFXOWXUHGDQELMYRRUEHHOG$QG\:DUKRO5R\/LFKWHQVWHLQHQ-DVSHU-RKQVµ0HW Eye
Infection bedrijft het Stedelijk Museum eindelijk weer eens kunstgeschiedenis, die in dit geval
HHQDFWXHOHGUDDLNULMJW¶371 Ook in NRC Handelsblad ZRUGWGHH[SRVLWLHJHSUH]HQµWULYLDOLWHLW
is overvloedig aanwezig op Eye Infection. Het werk van Crumb, Nutt en Kelley en in mindere
mate Westermann, is dubbelzinnig: het lijkt erop dat het triviale in hun werk, namelijk de
363
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vervormingen en overdrijvingen, voorkomt uit kwaadaardigheid of uit een verlangen naar
destructie. Maar het triviale wordt wel verheven tot een soort high art. Eye Infection is een
prachtige tentoonstelling met een bijzondere thematische samenhang, het zou mooi geweest
zijn als er een zaal was geweest met werk van Europese tegenhangers als Lucebert, Dubuffet,
Immendorf - DOOHVQHWDOV*XVWRQYRRUKDQGHQLQGHFROOHFWLH¶372
De expositie van Christiaan Braun is om twee redenen interessant: inhoudelijk en
organisatorisch. HHWLVHHQµZHHUEDUVWLJHWHQWRRQVWHOOLQJPHWRRNDDQGDFKWYRRUVOHFKWH
VPDDN¶373 )XFKVQRHPW%UDXQLQKHWYRRUZRRUGYDQGHFDWDORJXVµHHQPDQGLHHHQLQVWLQFWLHI
wantrouwen koestert tegen gevestigde reputaties - meer nog tegen het mechanisme van
geleidelijke publieke meningsvorming die reputaties maakt en draagt. Daarom zoekt hij graag
naar kunst die nog niet past. De kunst in Eye Infection komt van de rand, uit de
buitengebieden vDQGHPRGHUQLVWLVFKHWUDGLWLHV=LMLVXLW]RQGHUOLMNHQHLJHQJHUHLG¶374 Eye
Infection werkt ontregelend en dat is helemaal in de stijl van Christiaan Braun. De
fondswerving van Braun bij geestverwante kunstverzamelaars is ook bedoeld om aandacht te
vragen voor de rol van de verzamelaar. De boodschap is dat musea in Nederland de
verzamelaar en zijn collectie veel meer moeten koesteren, zoals dat ook in het buitenland
gebeurt.375 (HQSDVVDJHXLWGHEULHIGLHKLMVFKUHHIDDQGHGLUHFWLHZLMVWKLHURSµGH]HJHVWH
toont aan dat ook hier verzamelaars verantwoordelijkheid willen dragen en bereid zijn met
RSHQEDUHPXVHDVDPHQWHZHUNHQ¶376 %UDXQEHVFKRXZWGH]Hµ1HGHUODQGVH Committee als een
eerste stap op weg naar het Amerikaanse model¶.377 µ7HUZLMOLQ$PHULND(QJHODQGHn
Duitsland collectioneurs en musea nauw samenwerken, bestaat hier zelfs geen uitwisseling
van gedachten of een museale interesse voor het karakter van privé-YHU]DPHOLQJHQ¶DOGXVGH
groep van schenkers. Hun gift is een oproep tot samenwerking en een uiting van onvrede over
het tentoonstellingsbeleid van het Stedelijk Museum.378

Een Nieuw-Zeelandse ontdekking: A Question of F aith
5XGL)XFKVHQFRQVHUYDWRU0DUMD%ORHPGRHQµHHQ1LHXZ-=HHODQGVHRQWGHNNLQJ¶HQSRJHQ
GH]HµQLHXZHVWHU¶WHµODQFHUHQ¶379 Ze richten een overzichtstentoonstelling in met 78
VFKLOGHULMHQYDQGHRQEHNHQGHYROJHQV)XFKVµYROVWUHNWPLVNHQGH¶&ROLQ0F&DKRQ A
Question of F aith.380 In het Stedelijk was al eerder werk van hem te zien in een klein
retrospectief, namelijk in 1996 in de expositie Under Capicorn: The World Over ,
372
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GHVFKLOGHUNXQVWJHPDQLIHVWHHUGGLH]LFKPLQGHUDDQWURNYDQGHRIILFLsOHUHJHOVYDQKHWVSHO¶Bron:
www.bonnefantenmuseum.nl (geraadpleegd op 25 oktober 2013). =LHRRN-RRVW=ZDJHUPDQµ%DOOLQJVFKDSDOV
NHXUPHUN'HNXQVWHQDDUVLQ³([LOHLQ0DLQVWUHHW´¶,Q Alles is gekleurd. Amsterdam, 2011, pp. 104-113.
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5XGL)XFKVµ9RRUZRRUG¶In: Christiaan Braun, (editor), Eye Infection (catalogus). Amsterdam, 2001, p. 5.
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µ([SRVLWLHLQKHW6WHGHOLMNJHVSRQVRUG¶,Q Het Parool , 5 september 2001.
376
µ9HU]DPHODDUVVSRQVRUHQH[SRVLWLHLQ6WHGHOLMN¶,Q Trouw, 5 september 2001.
377
0DULDQQH9HUPHLMGHQµ.XQVWYHU]DPHODDUVVODDQKDQGHQLQHHQ¶In: NRC Handelsblad, 4 september 2001.
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Ibidem en Marianne VermeLMGHQµ´0XVHDKHEEHQWHZHLQLJDDQGDFKWYRRUYHU]DPHODDUV´ Musea reageren op
JLIWSDUWLFXOLHUHQYRRUH[SRVLWLH¶,Q NRC Handelsblad, 5 september 2001.
379
+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµ+RRSRSHUNHQQLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 23 september 2003.
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McCahon leefde van 1919 tot 1987. A Question of F aith was te zien van 30 augustus tot en met 10
november 2002. $QQHYDQ'ULHOHQ5XWJHU3RQW]HQµ,FK",FKELQEHIUHLW ³,NKDGHHQGURRPLN]RXYDQKHW
Stedelijk het mooiste museum teUZHUHOGJDDQPDNHQ´¶In: de Volkskrant, 28 december 28 2002.
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georganiseerd in samenwerking met de City Gallery in Wellington, Nieuw Zeeland.381 Marja
%ORHP]DJRSGHH[SRVLWLHHHQµRQYHUJHWHOLMN¶VFKLOGHULMYDQ0F&DKRQWalk. Beach Walk:
Series C (1973) - µWKDWSDLQWLQJPDGHDQHQRUPous impression on me because the Dutch have
such a tradition in seascape painting, and this canvas has that same kind of light, the sense of
WKHVHDWKHVXUIWKHDLU « 0F&DKRQLVDPRGHUQLVWEXWRQHLQWKHSHULSKHU\+LVGDLO\OLIH
triggered metaphorical thoughts, human doubt but also affirmation, in a language he had to
LQYHQWKLPVHOIVRPHWKLQJWRWDOO\GLIIHUHQWWKDQDQ\WKLQJ,KDGFRPHDFURVVEHIRUH¶382 Het
werk raakt haar en ze weet Fuchs te overtuigen een expositie over zijn werk te organiseren. 383
)XFKVKDGHHQµZHUHOGWReU¶YRRUKHWUHWURVSHFWLHILQJHGDFKWHQPDDUJHHQ(XURSHHVRI
Amerikaans museum is geïnteresseerdµ:DWGRHMHGDQDOVPXVHXPGLUHFWHXURYHUWXLJGYDQ
GH³RQWKXWVHQGHLQGLYLGXDOLWHLW´YDQHHQVFKLOGHU"¶)XFKVOHJWELMGHRSHQLQJYDQ de expositie
XLWGDWKLMHYHQWZLMIHOGHPDDUWRFKGRRU]HWWHµZDQWKRHYDDNNRPWKHWYRRUGDWMHDQQRQX
GHNDQVNULMJWHHQNXQVWHQDDUWHRQWGHNNHQ"¶'RRUGDWGHNRVWHQQLHWJHGHHOGZRUGHQPHW
FROOHJDPXVHDLVKHWUHWURVSHFWLHIYDQZHJHµGHYHOHWRQQHQ HXUR¶VDDQYHUVFKHSLQJV- en
YHU]HNHULQJVNRVWHQ¶ppQYDQGHNRVWEDDUVWHH[SRVLWLHVLQKHW6WHGHOLMN+LHUQDUHLVWGH
tentoonstelling alleen nog door naar McCahons thuisbasis: Australië en Nieuw-=HHODQGµZDDU
de critici hem gedurende zijn leven beschimptenPDDUKHPQD]LMQGRRGXLWULHSHQWRW³GH9DQ
Gogh van de Nieuw-=HHODQGVHNXQVW´¶384
0F&DKRQRQWZLNNHOGH]LFKµYDQHHQUHOLJLHXVILJXUDWLHIVFKLOGHUWRWHHQPRGHUQLVWGLH
]LMQGRHNHQPHWFLMIHUVHQOHWWHUVYXOGH¶,Q]HYHQ]DOHQKDQJHQLQKHW6WHGHOLMNODndschappen
HQSRUWUHWWHQµLQHHQZDWRQEHKROSHQQDwHYHVWLMO0LMOHQYHUYDQGHFHQWUDYDQPRGHUQHNXQVW
verwijderd, maar geïnspireerd door de zwart-wit reproducties die in tijdschriften tot hem
NZDPHQZLHUS0F&DKRQ]LFKYDQDIGHMDUHQYLMIWLJRSHHQ³VWXGLHRSDIVWDQG´]LMQ
VFKLOGHULMHQPHWUHOLJLHX]HWKHPD¶VZHUGHQHHQEHHWMH0RQGULDDQHHQEHHWMHNXELVWLVFKHHQ
EHHWMH&KDJDOO¶9ROJHQV)XFKVµVFKXLOWLQGLHYURHJHGRHNHQDOGHJURRWVKHLGYDQGH
NXQVWHQDDU¶+HWODQGVFKDS- µPHUNZDDUGLJ]DFKWHQURQG GRRUGHZLQGJHVOHWHQ¶- blijft in
0F&DKRQVZHUNDOWLMGDDQZH]LJPDDUZRUGWVWHHGVYDNHUGHDFKWHUJURQGDOVGHVFKLOGHUµ]LMQ
WRHYOXFKWWRWKHWJHVFKUHYHQZRRUG¶QHHPW¶7HNVWHQXLWGHELMEHOGLH]LMQWZLMIHORYHUKHW
geloof uitdrukken, en getallen die volgens de christelijke leer een symbolische betekenis
hebben - zaal na zaal vullen ze de aardkleurige schilderijen die, naarmate McCahon vaker
RYHUYDOOHQZRUGWGRRUGHSUHVVLHV]ZDUWHUZRUGHQYDQNOHXU¶)XFKVHQ%ORHPZRUGHQMXLVW
JHWURIIHQGRRUµGLHPDQLDNDOHHQ]ZDUWHDWPRVIHHU¶LQFRPELQDWLHPHWµGHPRGHUQLVWLVFKH
VWLMO¶385 'HJHKRRSWHHUNHQQLQJEOLMIWXLWHQµHHQ9DQ*RJKGLHDOOHHQLQGH3DXOus Potterstraat
ZRUGWHUNHQGLVJHHQ9DQ*RJK¶YLQGW+DQVGHQ+DUWRJ-DJHU386 Verschillende recensenten
schrijven op schampere toon over het retrospectief. Alleen een criticus in Trouw YLQGWµKHW
geloof van het Stedelijk in deze Nieuw-=HHODQGVHVFKLOGHU « DEVROXXWRS]LMQSODDWV¶387
381

Deze expositie was te zien van 29 juni tot 18 augustus 1996. Tegelijkertijd werd er een internet site µWHQGRRS
JHKRXGHQ¶waarop interactieve werken waren geprogrammeerdµ6WXGLR$QWKRQ%HHNH bedacht een strakke layout in zwart-ZLWJHULFKWRSLQIRUPDWLHHQEHGLHQLQJVJHPDN¶1DDVWZHUNYDQZHVWHUVH RQGHUDQGHUHQ*HUYDQ
Elk, Jan Dibberts, James Lee Byars) en Nieuw Zeelandse zijn er kunstenaars samengebracht die met de nieuwste
media werken - zij waren op internet te vinden, onder anderen Laurie Anderson, Peter Struycken, Han Schuil,
Merel Mirage, John Hurrell. Bronnen: +DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµ'HPXLVVODDWGHYOHXJHODDQ- Muziek!
,QWHUDFWLHIDOVWRYHUZRRUGYDQGULHWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶,Q NRC Handelsblad, 5 juli 1996 en Robbert Goos,
µ%HHOGHQGHNXQVW¶In: Trouw, 9 juli 1996.
382
%ORHPJHFLWHHUGLQ7KRPDV&URZµ6SUHDGLQJWKHZRUGColin McCahon: Thomas Crow talks with Marja
%ORHP¶In: Artforum, september 2003, pp. 198-261, p. 198.
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Hans dHQ+DUWRJ-DJHUµ+RRSRSHUNHQQLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 23 september 2003.
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$QQHYDQ'ULHOµ)XFKV ontdekt nieuwe Van Gogh. Nieuw-Zeelander McCahon liet zich op afstand
EHwQYORHGHQGRRU(XURSHVHNXQVW¶,Qde Volkskrant, 30 augustus 2002.
385
Fuchs geciteerd in: ibidem.
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+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµ+RRSRSHUNHQQLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 23 september 2003.
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6DQGUD6SLMNHUPDQµ(HQNZHVWLHYDQJHORRI¶In: Trouw, 6 september 2002.
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5XWJHU3RQW]HQLVXLWJHVSURNHQQHJDWLHIRYHUGHµZHO]HHUPLGGHOPDWLJHVFKLOGHU¶
µDUWLVWLHNJH]LHQVWHOWKHWZHLQLJYRRU « Alle superlatieven die Fuchs aan het werk van
0F&DKRQZLMGWNOLQNHQRYHUVSDQQHQ¶GHµORYHQGHNZDOLILFDWLHVWHQVSLMWLVKHWZHUNQLHW
meer dan een slap aftreksel van wat vijftig jaar geleden al in het westen ZDVJHPDDNW¶+HW
EHYUHHPGW3RQW]HQGDWMXLVW)XFKV]RO\ULVFKLVRYHUµGH]HJURWHPRGHUQHPHHVWHU¶WHUZLMOKLM
µGHFHQQLDODQJ]HOIGHGLHQVWKHHIWXLWJHPDDNWDOVppQYDQGHPHHVWWRRQDDQJHYHQGH
KRJHSULHVWHUVYDQKHWJHYHVWLJGHPRGHUQLVPH¶+LMYLQGW]LMQ SOHLGRRLµYHUZDUUHQG¶ZDQW
µYDQDI]LMQEHJLQSHULRGHLQKHW9DQ$EEHWRWQXLQKHW6WHGHOLMNLVDOOHVJHUHODWHHUGDDQGH
lange strakke lijnen die Fuchs door de kunstgeschiedenis trok. Zijn kunstgeschiedenis, waarin
experimenten uit de jaren zeventig langzaam maar zeker uitgroeiden tot een dogma, en waarin
VWHHGVPLQGHUSODDWVZDVYRRUQLHXZHZHQGLQJHQHQYHUUDVVHQGHRQWZLNNHOLQJHQ¶388 Toch
staan Fuchs en Bloem niet alleen in hun bewondering voor McCahon. De gezaghebbende
Thomas Crow, directeur van het Getty Research Institute in Los Angeles en redacteur van
Artforum, betreurt het dat andere musea de tentoonstelling niet wilden programmeren,
µGHVSLWHWKHEHVWHIIRUWVRIWKHLURUJDQL]HUV¶389 Hij plaatst de schilder op gelijke hoogte met
µMark Rothko, Barnett Newman, Jackson Pollock, Cy Twombly en Jasper Johns: an artist
IXOO\DWWKHLUOHYHORIDFKLHYHPHQW¶390 Als Marja Bloem de expositie begeleidt bij de
YHUKXL]LQJYDQ$XFNODQGQDDU0HOERXUQHHQ]HYDQXLW$PVWHUGDPHHQµVWRSRYHU¶ in Los
Angeles maakt, interviewt Crow haar. Hij besteedt in Artforum PHHUGDQ]HYHQSDJLQD¶VDDQ
hun gesprek vol gedetailleerde, inhoudelijke exegese van het oeuvre van de miskende
meester. Helaas komt niet ter sprake waarom de poging van Fuchs en Bloem tot erkenning
voor McCahon vooralsnog mislukte.391 Fuchs kan zich er niet druk over maken dat de
expositie door de pers is neerJHVDEHOGµDOVFULWLFLYLQGHQGDWKHWDOOHPDDOQLHWVLVGDQ]LMQ]LM
dom. Niet ik « :DFKWPDDURYHUWLHQMDDUGDQNRPWPHQHUZHODFKWHU¶392

Hannah Belliot: je zegt ja tegen mijn plan en houdt verder je mond
Op 10 april 2002 wordt Hannah Belliot (PvdA) wethouder Cultuur - zij is verantwoordelijk
voor de renovatie en nieuwbouw van het Stedelijk Museum.393 Geert Dales (VVD) krijgt de
portefeuilles Financiën en Economische Zaken - hij ambieerde Cultuur.394 Belliott is de eerste
Amsterdamse wethouder van Surinaamse afkomst - hiervoor was ze sinds 1994 voorzitter
Stadsdeel Zuidoost.395 Ze zorgt regelmatig voor gefronste wenkbrauwen bij de bestuurlijke
elite in Amsterdam door haar RQFRQYHQWLRQHOHXLWVSUDNHQ,QKDDUµ6WDWHRIWKH8QLRQ¶ELMGH
RSHQLQJYDQKHW7KHDWHUIHVWLYDORSVHSWHPEHUSRQHHUW]HELMYRRUEHHOGµKHWULJLGH
onderscheid tussen amateurkunst en professionele kunst is volstrekt achterhaald. « De
toekomst van de kunst en cultuur in Amsterdam moet gewaarborgd worden met nieuwe
LPSXOVHQ,NEHQYRRUQLHXZEORHGRSGHSRGLDHQQLHXZSXEOLHNLQGH]DOHQ*HHQLQWHHOW¶396
2YHUKHW6WHGHOLMNYHU]XFKW]HGDWKHWPXVHXPµGHKRHUYDQ$PVWHUGDP>LV@,HGHUHHQvond
KDDUPRRLPDDUQLHPDQGKDGJHOGYRRUKDDURYHU¶397
388

Rutger Pontzen, µ,QJHYHFKWPHWGHHQJHOHQGHGXLYHOWHJHOLMN6WHGHOLMNMuseum-directeur sluit verbond met
GRGHVFKLOGHU¶In: de Volkskrant, 5 september 2002.
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York City.
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7KRPDV&URZµ6SUHDGLQJWKHZRUG&ROLQ0F&DKRQ7KRPDV&URZWDONVZLWK0DUMD%ORHP¶In: Artforum,
september 2003, pp. 198-199.
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Fuchs geciteerd in: $QQHYDQ'ULHOHQ5XWJHU3RQW]HQµ,FK",FKELQEHIUHit! ³,NKDGHHQGURRPLN]RXYDQ
KHW6WHGHOLMNKHWPRRLVWHPXVHXPWHUZHUHOGJDDQPDNHQ´¶,Q de Volkskrant, 28 december 28 2002.
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PvdA, VVD en CDA sloten een akkoord over een nieuw college.
394
0DUFHO:LHJPDQµ:HWKRXGHUVNULMJHQSLWWLJHNOXVVHQ¶,Q Het Parool, April 10, 2002.
395
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396
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,QGHEHJURWLQJVEHVSUHNLQJHQYRRUZRUGWGXLGHOLMNGDWHUµGUDVWLVFK¶EH]XLQLJG
GLHQWWHZRUGHQ'DOHVµQXGHILQDQFLsOHVLWXDWLHYDQGHJHPHHQWHWHQJHYROJHYDQ
conjuncturele ontwikkelingen en rijksbezuinigingen, minder rooskleurig wordt, zullen nieuwe
ZHJHQEHZDQGHOGPRHWHQZRUGHQRPRQ]HJURWHDPELWLHVWHUHDOLVHUHQ¶+HWFROOHJHYDQ%HQ
W besluit de nieuwbouwplannen voor het Stedelijk te schrappen en het gebouw alleen te
renoveren. Het plan XLWZRUGWZHHUYDQVWDOJHKDDOG$PVWHUGDPµ]HWLQ¶RSGH
RQWZLNNHOLQJYDQHHQµ0XVHXPYDQGHHHHXZ¶DDQGH=XLGDVµGDDUNXQQHQSODQQHQYRRU
KHW6WHGHOLMN0XVHXPELMEHWURNNHQZRUGHQ¶DOGXV'DOHV%HOOLRWYHUNODDUWµRSJHOXFKW¶WH]LMQ
dat de renRYDWLHYDQVWDUWNDQJDDQµQD]RYHHOMDUHQSUDWHQOLJWHUQXHHQEHVOXLWGDWLQKHW
licht van de financiële toestand en de noodzaak tot bezuinigen het meest realistisch is voor het
Stedelijk Museum. Met de directie ga ik nu aan de slag om de renovatie aan te pakken. En
VDPHQKHEEHQZHGHNDQVRPLHWVJHKHHOQLHXZVWHRQWZLNNHOHQDDQGH=XLGDV¶398
Er ontstaat commotie over de afgelaste nieuwbouw van het Stedelijk Museum. Meer
dan duizend Nederlandse en buitenlandse kunstenaars protesteren in een petitie aan het
$PVWHUGDPVHJHPHHQWHEHVWXXUµGLWLVJHHQNXQVWHQEHOHLGPDDUDIEUDDNEHOHLGHQGH
GRRGVWHHNYRRU$PVWHUGDPDOVLQWHUQDWLRQDOHNXQVWHQVWDG¶399 De directeuren Ronald de
/HHXZYDQKHW5LMNVPXVHXPHQ-RKQ/HLJKWRQYDQKHW9DQ*RJK0XVHXPµKRSHQGDWGH
gemeHQWHRSKDDUEHOHLGWHUXJNRPW¶=HOIVFROOHJD¶s van musea in het buitenland, zoals Tate
0RGHUQLQ/RQGHQKHW*XJJHQKHLPHQKHW0R0DLQ1HZ<RUNHQKHW3DULMVH0XVHHG¶$UW
Moderne, scharen zich achter het Stedelijk.400 %HOOLRWEHJULMSWµGDWQLHWLHGHUHHQEOLMLV¶401
0DDU]HµYHUZDFKWYDQZHOGHQNHQGHPHQVHQGDW]LM]LFKWKHEEHQRSZDWHULQGLWODQG
gebeurt. Er ligt bijna 58 miljoen euro voor de renovatie van het museum en jaarlijks vier
miljoen euro voor de exploitatie. Dat is een gigantisch succes in tijden van economische
PDODLVH=ZLMJHQLVGHWDDNGLHMHGDQKHEW¶402 µ2YHUYLMIMDDUKHHIW$PVWHUGDPDDQGH=XLGDV
HHQSOHNZDDUGHHFRQRPLHYDQGHNDQWRUHQYHUERQGHQ]DO]LMQPHWGHNXQVW¶403
Fuchs en Belliot staan lijnrecht tegenover elkaar: Fuchs is tegen het opnieuw
JHODQFHHUGHSODQRPGDWµKLMQLHWZHHWZDWKLM]LFKGDDUELMPRHWYRRUVWHOOHQ¶404 %HOOLRWµKLMLV
een man van groot statuur. Ere wie ere toekomt. Maar grotere eer is er voor de toekomst en
YRRUKHQGLHGDDUQDDUWRHPHHZLOOHQ¶9RRU)XFKVZRUGWKHWµNLH]HQRIGHOHQ¶µMH]HJWMD
tegen mijn plan en houdt verder je mond. Of je zegt nee en neemt je eigen
YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG'LWEHVOXLWVWDDWERYHQDOOHJHNZHWVWHHJRRWMHV¶405 De woordvoerder
van de PvdA, Charlotte Riem Vis, zegt verrast te zijn door dit EHVOXLWµYRULJHZHHNEHVOLVWH
Belliot nog dat alleen de renovatie van het Stedelijk kon doorgaan. Nu zegt ze dat er binnen
vijf jaar een nieuw museum langs de Zuidas zal komen. Ik ben benieuwd hoe dat financieel is
RQGHUERXZG¶406 Eind september 2002 voeren de directie en de wethouder een gesprek waarin
µGHPLVYHUVWDQGHQGLH]LMQJHUH]HQXLWGHZHJJHUXLPG¶ZRUGHQ- dat melden beide partijen na
398

+DQV9HUPDDNµ´6OHFKWV´UHQRYDWLH6WHGHOLMN0XVHXP¶,Q De Telegraaf, 17 september 2002.
µ:HWKRXGHUVQDSWZRHGHQLHW³6WHGHOLMN0XVHXPPDJEOLM]LMQPHWRSNQDSEHXUWYDQPLOMRHQ´¶,Q Trouw,
September 23, 2002 en µ6WHGHOLMNHQBelliot QDGHUWRWHONDDU¶,Qde Volkskrant, 25 september 2002.
400
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402
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DIORRSLQHHQJH]DPHQOLMNHYHUNODULQJ'HXLWNRPVWHQYDQµKHWFRQVWUXFWLHYHJHVSUHN¶ZRUGHQ
echter niet duidelijk.407
Enkele dagen later vindt er een openbaar debat plaats in het stadhuis tijdens de
vergadering van de raadscommissie Cultuur over de toekomst van het Stedelijk. Belliot legt
YLHUVFHQDULR¶VYRRUZDDUELMµ2QGHUKRXGVYDULDQWPD[LPDDO¶KDDUYRRUNHXUKHHIW5 miljoen
euro voor de renovatie van het gebouw aan het Museumplein en daarnaast de mogelijkheid
YDQQLHXZERXZµODWHURIHOGHUV¶- als het aan Belliot ligt op de Zuidas. Het gebouw aan het
0XVHXPSOHLQEOLMIWGDQµHHQWUHNSOHLVWHUYDQGHHHUVWHRUGHHHQSOHNPHWJUDQGHXU¶408 Op de
Zuidas NDQGDQHHQµKDO¶komHQµRPOHXNHGLQJHQLQWHRUJDQLVHUHQ¶- EORFNEXVWHUVµHHQ
Mondriaan-tentoonstelling bijvoorbeeld, of misschien een tentoonstelling met werken van
+HUPDQ%URRG¶, aldus Belliot.409 Rudi Fuchs volgt het deEDWµPLQ]DDP¶+LM]LWRSGHHHUVWH
rij van de publieke tribune - µEHVWXGHHUGHKHWSODIRQGEHVWXGHHUGH]LMQYLQJHUWRSSHQ:DVHU
ZHOHLJHQOLMNRRNQLHW¶+LMZHHWppQGLQJ]HNHUµVSOLWVLQJYDQKHWPXVHXPZLOKLMQLHW
meemaken. Algehele verhuizing naar dH=XLGDV"/LHYHUQLHWPDDUGHVQRRGV¶(pQGLQJZHHW
KLMZHO]HNHU+HUPDQ%URRGNRPWHUELMKHPQLHWLQ]RODQJKLMDUWLVWLHNGLUHFWHXULVµHQGDDU
JDDWKHWJHPHHQWHEHVWXXUYDQ$PVWHUGDPJHOXNNLJQRJQLHWRYHU¶Direct na afloop van het
debat verklaart Belliot voor de camera van de lokale zender AT5 dat het Stedelijk in zijn
JHKHHOQDDUGH=XLGDVPRHWYHUNDVVHQ2SGHYUDDJZDW]HµQXHLJHQOLMN¶PHWKHW6WHGHOLMN
0XVHXPZLODQWZRRUGW]HµQRXGDWLVQLHW]RLQJHZLNNHOG(HQXOWUDNRUWHUHQRYDWLH- zeg
maar oneerbiedig: het dak dichtmaken. Dan houd ik van het budget van 57,6 miljoen euro
YHHUWLJPLOMRHQHXURRYHUHQGDWVWRSLNLQKHWQLHXZHPXVHXPDDQGH=XLGDV¶410
µHHWLVGHSROLWLHNGLHKLHUGHOLMQHQXLW]HW¶ - Stevijn van Heusden noemt deze
opmerking vDQ%HOOLRWµHHQJRWVSH « wij zijn beiden van mening dat het Stedelijk Museum
niet mag worden opgesplitst. Het liefst willen we het complete museum behouden aan het
Museumplein, maar als de politieke realiteit anders is, zullen we ons daarbij neerleggen. Dan
PRHWKHW6WHGHOLMNPDDULQ]LMQJHKHHOYHUKXL]HQQDDUGH=XLGDV¶ Bij de gemeenteraad geeft
de VZLWFKYDQ%HOOLRWµYHUZDUULQJ¶HQLV GDDUGRRUµde ergernis over Belliot « tot grote
KRRJWHJHVWHJHQ¶&KDUORWWH5LHP9LV 3YG$ µGLWLVEORHGOLQN$OVMH het Stedelijk minimaal
RSNQDSWHQKHWSODQYRRUGH=XLGDVORRSWYHUNHHUGDIGDQEOLMIMHDFKWHUPHWOHJHKDQGHQ¶411
Tijdens een VPRO-uitzending zegt FuchsµWXVVHQYHUEHHOGLQJHQPDFKWOLJWHHQGXQQHOLMQ¶
Hij suggereert dat de Amsterdamse gemeente die dunne lijn heeft overschreden door het
Zuidas-plan te lanceren - KHWYRRUVWHOLVµHHQRQJHQRGHYHUPHQJLQJYDQSROLWLHNHQNXQVW¶412
Geert Dales verklaart in het actualiteitenprogramma Netwerk µGDW5XGL)XFKVPDDUEHWHUNDQ
vertrekken als directeur van het StHGHOLMN0XVHXP¶+LM]HJWGLWQDDUDDQOHLGLQJYDQKHWYHU]HW
van Fuchs tegen een verhuizing van het museum naar de Zuidas.413 µ'e tragiek van Rudi
)XFKVLVGDWKLMQLHWPHHUGHMXLVWHPDQRSGHMXLVWHSODDWVLV¶414 Geconfronteerd met deze
uitspraak, reageert )XFKVJHsUJHUGµDOVKLMGDWKHHIWJH]HJGPRHWKLMGDWHHUVWPDDUHHQVLQ
PLMQJH]LFKW]HJJHQ¶415 'DOHVYHUZHHUW]LFKGDW]LMQXLWVSUDDNµXLW]LMQYHUEDQGJHUXNW¶LV.
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µ6WHGHOLMNHQBelliot QDGHUWRWHONDDU¶In: de Volkskrant, 25 september 2002.
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Zowel burgemeester Job Cohen als de fracties van de PvdA en D66 vinden echter dat een
politicus zo niet met gemeenteambtenaren dient om te gaan.416
+HW6WHGHOLMN0XVHXPOXLGWKDOIQRYHPEHU¶GHQRRGNORN¶RPGDWKHWYRRUKHWNRPHQG
jaar een bezuiniging vreest van 1,3 miljoen euro op het jaarbudget - dat is iets meer dan tien
procent. Het College van B en W keurt het jaarplan voor 2003 op verschillende punten af, het
honoreert geen enkele van de extra prioriteiten die het Stedelijk voorstelt met het oog op de
UHQRYDWLH+HWPXVHXPYHUZLMW%HOOLRWHQ'DOHVµRQZLOHQRQEHJULS¶:RRUGYRHUGHU-HOOH
BouZKXLVYHUNODDUWGDWGRRUµGHWUDJHEHVOXLWYRUPLQJYDQGHJHPHHQWH¶HHQRQZHUNEDUH
VLWXDWLHLVRQWVWDDQµZHORSHQYRRUWGXUHQGWHJHQHHQPXXURS¶417 µ:HZHWHQQRJVWHHGVQLHW
precies over welk budget we volgend jaar kunnen beschikken. Er heerst grote onrust bij het
SHUVRQHHO¶418
6WHYLMQYDQ+HXVGHQZRUGWµRQWERGHQ¶ELM+DQQDK%HOOLRW- desgevraagd meldt de
ZHWKRXGHUGDWKHWQLHWµHHQSUHWWLJJHVSUHN¶LVJHZHHVW2RNEXUJHPHHVWHU-RE&RKHQUHDJHHUW
RQPLGGHOOLMNLQHHQSHUVEHULFKWODDWKLMZHWHQµRQWVWHPG¶WHzijn dat het Stedelijk publiekelijk
NULWLHNXLWRSKHWFROOHJH'DWµGUXLVWLQWHJHQGHDIVSUDNHQGLHRQODQJV]LMQJHPDDNWRYHUGH
wijze waarop het Stedelijk en het college met elkaar communiceren. « De directie van het
Stedelijk Museum moet niet via de publiciteit dit soort acties ondernemen, terwijl ze precies
ZHHWKRHGHYRUNLQGHVWHHO]LW'DWLVQLHWLQKHWEHODQJYDQGHVWDG¶, aldus Cohen. Stevijn
van Heusden beschuldigde een maand eerder het college al in het tijdschrift Binnenlands
Bestuur YDQµRQEHKRRUOLMNEHVWXXU¶URQGGHYHUERXZLQJYDQ]LMQPXVHXP: µals wij geen
gemeentelijke dienst zouden zijn, zouden we gaan procederen. Een particuliere stichting was
DOODQJQDDUGHUHFKWHUJHVWDSW¶+HWFROOHJHOLHWGH]HNULWLVFKHRSPHUNLQJHQSDVVHUHQGRRUGDt
9DQ+HXVGHQYHUNODDUGHGDWKLMµYHUNHHUGZDVJHFLWHHUG¶- KLMKDGµDOOHHQLQDOJHPHQH]LQ
ZLOOHQ]HJJHQ¶GDWµDOVHHQJHPHHQWHOLMNHLQVWHOOLQJODVWKHHIWYDQRQEHKRRUOLMNEHVWXXUMH
GDDUZHLQLJWHJHQNXQWGRHQ¶419
Tijdens de behandeling van de cultuurbegroting voor het komend jaar pleit Boris
Dittrich (D66) in de Tweede Kamer voor steun van de rijksoverheid om nieuwbouw van het
Stedelijk Museum in Amsterdam mogelijk te maken. Staatssecretaris Cees van Leeuwen
/3) YHU]HW]LFKGDDUWHJHQµVWUDNVVWDDQDOOHVWHGHOLMNHPXVHDYRRUGHGHXU¶'LWWULFKYLQGW
GHFROOHFWLHYDQKHW6WHGHOLMNµYDQLQWHUQDWLRQDOHDOOXUH¶HQGDWUHFKWYDDUGLJWULMNVEHPRHLHQLV
Van Leeuwen heeft echter veel kritiek op het cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam - hij
wenst µGH]HPXVHDOH GUROQLHWRS]LMQERUGJHOHJG « WHNULMJHQ¶'HULMNVRYHUKHLGKRXGW
zich buiten deze kwestie.420
In het debat klinkt steeds explicieter door dat de huidige directie van het Stedelijk de
ontwikkelingen in de weg staat - journalisten tekenen deze uitspraken gretig op. Jan Jessurun,
oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur, reageert verbolgen op het geruzie over de toekomst
YDQKHW6WHGHOLMN0XVHXPµKHWLVYDQGHJHNNH.UDQNMRUXPLQHONRS]LFKW. « +LHUZUHHNW
zich het feit dat het Stedelijk niet is verzelfstandigd. Dat kan je het gemeentebestuur
verwijten. De directie van het museum kan je verwijten het zo ver te hebben laten komen. De
heren hebben het spel slecht gespeeld en staan nu een oplossing in de weg. Er moet zo snel
mogelijk een interim-directeur worden aangesteld, bij voorkeur een ongebonden persoon met
NHQQLVYDQ]DNHQ¶.XQVWYHU]DPHODDU&KULVWLDDQ%UDXQVOXLW]LFKELM-HVVurun aan. Hij pleitte
DOHHUGHUYRRUHHQ]HOIVWDQGLJ6WHGHOLMN0XVHXPµGDW]LMQHLJHQERRQWMHVGRSWHQQDDVW
416

µ2SPHUNLQJRYHU)XFKVNHHUW]LFKWHJHQ'DOHV¶,Q Het Parool , 11 oktober 2002.
6WHGHOLMNPRHWWLHQSURFHQWEH]XLQLJHQ¶,Q Het Parool , 15 november 2002 HQµ6tedelijk Museum luidt de
noodklok. %HJURWLQJVSODQDIJHNHXUG¶,Q NRC Handelsblad, 15 november 2002.
418
µ6WHGHOLMN0XVHXPOXLGWGHQRRGNORN. %HJURWLQJVSODQDIJHNHXUG¶,Q NRC Handelsblad,
15 november 2002.
419
0DUFHO:LHJPDQµ'HODDQXLWPHWGLH)XFKV¶,Q Het Parool , 16 november 2002.
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µVan Leeuwen ZLOJHHQ³PXVHDOHGURO´¶,Qde Volkskrant, 26 november 2002 en µVan Leeuwen wil geen
PXVHDOHGURO¶,Q Het Parool , 26 november 2002.
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publiek geld ooNSULYDDWJHOGNDQDDQWUHNNHQ¶421 (HQPXVHXPµPHW]HJPDDUHHQRaad van
Bestuur, die de directie stimuleert en controleert, maar ook naar huis kan sturen als het
PLVJDDW,Q]R¶QJHYDOZRUGWLHGHUHHQJHGZRQJHQRSKHWWRSSXQWYDQ]LMQNXQQHQWH
functioneren. 'DWWRSSXQWKHELNKLHUQRJQLHWDDQJHWURIIHQ¶422 Er wordt geopperd dat Wim
YDQ.ULPSHQHHQµEHJHHVWHUGHGHVNXQGLJH¶]RXNXQQHQ]LMQDOVLQWHULP-directeur. Maar hij
UHDJHHUWDIZLM]HQGµLNEHQWHGXXUJHZRUGHQ¶9DQ.ULPSHQLVGUXNPHWGHPRGHUQLVHULQJ
van het Haags Gemeentemuseum, waar hij sinds 1 september 2000 directeur is.423 Hij pleit
YRRUµDDQSDNNHQ « Nooit van het Museumplein weggaan, niet met de Zuidas bemoeien,
dat komt later wel. Een andere architect dan Siza in de arm nemen, die op de plek van de
huidige vleugel een nieuwe bouwt en het oude gebouw renoveert, terwijl een deel van het
JHERXZJHZRRQRSHQEOLMIW¶424
Op 4 december 2002 maken Belliot en de directie van het Stedelijk bekend dat het
college van B en W van Amsterdam heeft besloten dat het museum aan het Museumplein
EOLMIW+HWFROOHJHNLHVWµQDODQJEHUDDGµYRRUUHQRYDWLHYDQGHRXGERXZDDQKHW
Museumplein, uitgebreid met nieuwbouw naar het oorspronkelijke ontwerp van de Portugese
architect Alvaro Siza - de Sandbergvleugel wordt gesloopt. In hoeverre de nieuwbouw
commerciële functies krijgt, is nog niet besloten. Voor het ontwerp van de nieuwbouw is de
JHPHHQWHZHHUµLQRQGHUKDQGHOLQJ¶PHW6L]DZLHQVYRULJHSlan voor het Stedelijk werd
afgewezen wegens te hoge kosten.425 Voor het gekozen plan komt het museum nog zes
PLOMRHQHXURWHNRUWµ(UPRHWRSKHW0XVHXPSOHLQJHOGYHUGLHQGJDDQZRUGHQ¶]R
waarschuwt Belliot - LQGHQLHXZERXZNDQELMYRRUEHHOGµHHQUHVWDXUDQWRIZLQNHO¶NRPHQ
µPDDU]HNHUJHHQGLVFRRIKRWHOHQRRNJHHQDSDUWHPHQWHQ¶%HOOLRWVSUHHNWYDQµFXOWXUHHOFRPPHUFLsOHDFWLYLWHLWHQ¶:HONHµGDWPRHWHQZHQRJXLW]RHNHQ0DDUELMYRRUEHHOGHHQ
grand café. Het moeten echte attracties worden. Met een beetje grandeur. Plekken om in
gesprek te raken en te socializen. Een mooi restaurant. (HQPRRLHPXVHXPZLQNHO¶426
Het Stedelijk gaat verzelfstandigd worden om meer ruimte te krijgen voor
IRQGVZHUYLQJ]RGDWKHWPXVHXPµQDGHYHUERXZLQJLQYULMNDQRSHUHUHQLQGHZHUHOG
van het geld. « (en uitbreiding zonder commercie kun je alleen betalen via de exploitatie.
En dat moet je niet willen. Zoiets blijft in de toekomst op het museum drukken. En op de stad,
ZDQWGLH]DOKHWXLWHLQGHOLMNYLDGHVXEVLGLHDDQKHWPXVHXPPRHWHQEHWDOHQ¶427 Voor de
depots moet nog een oplossing worden gevonden; er zou een nieuw collectiecentrum komen,
maar daarvoor ontbreekt de financiering. De verbouwing begint in 2004 en drie jaar later
moet het nieuwe Stedelijk klaar zijn.428 'HZHWKRXGHU]HJWµYHHOWHKHEEHQJHOXLVWHUGHQ
JHOH]HQ¶HQµHUGRRUGHIHOOHUHDFWLHVYDQRYHUWXLJGWH]LMQJHUDDNW¶GDWKHWPXVHXPRSKHW
0XVHXPSOHLQPRHWEOLMYHQ)XFKV]HJWµEXLWHQJHZRRQRSJHZHNWWH]LMQGDWGHLPSDVVHURQG
KHW6WHGHOLMNLVGRRUEURNHQ¶- KHWQLHXZHSODQLVµQLHW]RPRRLDOVGHGURRPYDQWLHQMDDU
geleden, maar zo is het nu eenmaal. Het bootje kan weer varen. « Er hing een tijd lage
EHZRONLQJERYHQKHWPXVHXPPDDUQXVFKLMQWGH]RQZHHU¶429
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=LHYHUGHURSLQGHSDUDJUDDIRYHUVWDDWVVHFUHWDULV&HHVYDQ/HHXZHQµ&ulture of giving en renaissance van
het mecenaat¶
422
-KLP/DPRUHHµ6WHGHOLMN-ZDWFKHUVWRSPRHWZHJ¶,Q Het Parool, 23 december 2002.
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De periode dat Van Krimpen daar directeur was komt verderop uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 4.
424
-KLP/DPRUHHµ6tedelijk-ZDWFKHUVWRSPRHWZHJ¶,Q Het Parool, 23 december 2002.
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µStedelijk op Museumplein gerenoveerd. Zuidas-SODQYDQGHEDDQ¶,Q NRC Handelsblad, 4 december 2002.
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Belliot geciteerd in: 0DUFHO:LHJPDQµ´$PVWHUGDPKHHIWODQJJHQRHJJHOHGHQ´¶,Q Het Parool , 4 december
2002.
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Ibidem en µ6WHGHOLMNRS0XVHXPSOHLQJHUHQRYHHUG Zuidas-SODQYDQGHEDDQ¶,Q NRC Handelsblad, 4
december 2002.
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µ6WHGHOLMN0XVHXPEOLMIWDDQKHW0XVHXPSOHLQ8LWEUHLGLQJ¶,Q Trouw, 5 december 2002.
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Fuchs geciteerd in: Stedelijk op Museumplein gerenoveerd. Zuidas-SODQYDQGHEDDQ¶,Q NRC Handelsblad,
4 december 2002 en µ6WHGHOLMN0XVHXPEOLMIWDDQKHW0XVHXPSOHLQ8LWEUHLGLQJ¶,Q Trouw, 5 december 2002.
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De directie neemt afscheid
(HQZHHNQD]LMQRSWLPLVWLVFKHZRRUGHQPDDNW5XGL)XFKVNHQEDDUGDWKLMµELQQHQDI]LHQEDUH
WLMG¶YHUWUHNt als directeur van het Stedelijk Museum - dat wordt 1 januari 2003. 430 Stevijn van
+HXVGHQNRQGLJWRRN]LMQµYHUWUHNRSWHUPLMQ¶DDQKLMµPDDNWRYHUHHQKDOIMDDUGHZHJYULM
YRRUHHQQLHXZHGLUHFWLHGLHGHQLHXZERXZRS]DOSDNNHQ¶431 +LMQRHPWKHWµQRJDOZLHGHV¶
GDW]LMQYHUWUHNWHPDNHQKHHIWPHWµGHZRHOLJHJHPHHQWHOLMNHEHVOXLWYRUPLQJRYHUGH
YHUERXZLQJYDQKHW6WHGHOLMN¶+LMOHJWXLWGDWKLMELM]LMQDDQWUHGHQZLOGHµGDWGHWRHVWDQG
zich zou normaliseren. Ik ben gevraagd om duidelijkheid te scheppen en met reële
toekomstplannen voor het Stedelijk te komen. Zo is het ook gebeurd. Onze voornaamste
ambitie was om de hele collectie te kunnen laten zien. De gemeente wist wat dat zou gaan
kosten, en heeft ons onderweg steeds het groene licht gegeven. In december 2001 kwam er
zelfs een fors bedrag bij, en in september jongstleden bleek toen dat het niet door kon gaan.
Daar zijn allerlei externe verklaringen voor gegeven, maar het voornaamste probleem is mijns
inziens dat de ambities van de stad met het museum niet helder zijn. Onze wensen waren
EHNHQGHQQLHWEXLWHQVSRULJ+HW5LMNVPXVHXPLVGXXUGHU¶432
Doordat hij te dicht tegen zijn pensioen aan zit, vindt Fuchs zich niet geschikt om de
bouwperiode te begeleiden.433 )XFKVYRHOW]LFKµJHHQWHOHXUJHVWHOGPDQ¶+ij geeft toe dat hij
LQVHSWHPEHUZHOHYHQWHOHXUJHVWHOGZDVµWRHQGHSROLWLHNHHQYHUKXL]LQJYDQKHW6WHGHOLMN
Museum naar de Amsterdamse Zuidas opperde. Toen leken mijn dromen in duigen te vallen.
« Later heb ik me bij de gang van zaken neergelegd. De wereld is nu eenmaal zo. Het
UHJHQWRIKHWUHJHQWQLHW¶2RNGHUHFHQWHRSWLHRPHHQWHNRUWDDQQLHXZERXZEXGJHWWH
dichten met cultureel-FRPPHUFLsOHEHVWHPPLQJHQWHUZLMOKLMMXLVWHHQYRRUVWDQGHULVYDQµHHQ
YHUVWLOGWHPSHODFKWLJPXVHXP¶, is geen reden YRRU]LMQYURHJWLMGLJHYHUWUHNµ'DWLVQLHWDDQ
de orde, het gaat alleen om een restaurant. Ik denk dat het wel goed komt met het museum.
Dat zoekt als een rivier de weg waar het door kan gaan. Het heeft geen zin tegen de berg op te
stromen, heb ik in Italië geleerd. Laten we er het beste van maken. Dat klinkt niet heroïsch,
PDDULNEHQQLHW]RYDQGHEDUULFDGHQ¶434
)XFKVQRHPWWZHHUHGHQHQYRRU]LMQYHUWUHNµ]RDOVKHWHUQXXLW]LHWPHWGH
aanpassingen en de bouwplannen die herzien moeten worden, start de bouw begin 2004. Dat
is geen emotie, maar het koele vaststellen van een feit. Als het museum over vier jaar
heropent, ben ik met pensioen. Het museum heeft nog een moeilijke fase voor de boeg. Het
lijkt mij beter dat degene die de verbouwing gaat trekken, RRNZHUNWDDQKHWEHOHLGGDDUQD¶
'DDUNRPWQRJELMGDWKLMGHNXQVWZHUHOGGHODDWVWH]HYHQMDDUKHHIW]LHQYHUDQGHUHQµHULVHHQ
vervaging ingetreden tussen amusement en kunstwereld, dat is heel sterk te zien in de
videokunst. Dat proces is onvermijdelijk. Dat kan je niet negeren als je een bouwproces
EHJLQW0DDUKHWLVQLHWKHOHPDDOPLMQZHUHOG¶435 µ+HWGHQNHQRYHUFXOWXXULVYHUDQGHUG+HW
moet dichter bij vermaak staan. De grootste culturele gebeurtenis van de laatste tijd is de
opening van een winkel YDQ/RXLV9XLWWRQLQGH3&+RRIWVWUDDW¶436 Hij KHHIWJHHQµWLSV¶YRRU
]LMQRSYROJHUµ]LMPRHWKHW]HOIPDDURSNQDSSHQ¶437
Eind december geeft Fuchs LQHHQLQWHUYLHZDDQGDWKLMµDFKWHUDI¶]LFK]HOIµPDDUppQ
GLQJ¶NZDOLMNQHHPWKLMKHHIWWHODQJJHORRIGZDWGHSROLWLHNKHPYRRUVFKRWHOGHµ+HW
430

µ'LUHFWLHYDFDWXUHELM6WHGHOLMN¶,Q Trouw, 13 december 2002.
$QQHYDQ'ULHOµ9HUWUHNFuchs en Van Heusden onvermijdelijk. Vertrek Rudi )XFKV¶,Qde Volkskrant, 13
december 2002.
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Van Heusden geciteerd in: µ2RNDOJHPHHQGLUHFWHXUZHJELM6WHGHOLMN 2QYUHGHRYHUEHOHLGVWDG¶,Q NRC
Handelsblad, 13 december 2002.
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Fuchs geciteerd in: 5RP5RPERXWVµ:LMKDGGHQDOV6WHGHOLMNZDWPLQGHU EUDDIPRHWHQ]LMQ¶,Q Het Parool,
16 december 2002.
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probleem was dat we al die jaren maar plannen zijn blijven ontwikkelen, terwijl het geld er
nooit helemaal was. Dales vertelde me vorige zomer nog dat het met het geld voor het
museum wel goed zou komen. Hij ontkent het nu, maar hij heeft het wel degelijk gezegd. De
gemeente liet weten nog met het rijk te gaan praten. Ze denken dat anderen heel makkelijk
geld zullen geven. Ondertussen zwommen we langzaam een fuik in. Alleen, je zag die fuik
niet. « Ik zat daar te wacKWHQWRWGHVWRUPRYHUZDVDOVHHQVODNRSGHZHJ¶)XFKVYLQGWGH
SROLWLHNµWHQDELMJHNRPHQ$OV'DOHV]HJWGDWLNQLHWPHHUGHMXLVWHPDQRSGHMXLVWHSOHNEHQ
NDQLNHYHQJRHG]HJJHQGDWGHSROLWLHNQLHWPHHUGHMXLVWHLVYRRUKHWPXVHXPHQGHNXQVW¶
+LMJHHIWGH0XVHXPQDFKWDOVYRRUEHHOGµPHWRQYHUKROHQPLVSULM]HQ¶µGDQVHQGULQNHQ
ORXQJHQLQKHWPXVHXPWRWµVDYRQGVODDW'DWLVZDWSROLWLFLPHWPXVHDYRRUVWDDQ « De
politiek is mondiger geworden, individualistischer en luimiger. « Je groeit op een gegeven
moment uit je tijd. Dat is nu gebeurd. Dat wil ik best toegeven. Het is onvermijdelijk. De
kunst van mijn generatiegenoten staat me het meest nabij. Ik ben immers met hen opgegroeid,
KHEGH]HOIGHILOPVJH]LHQKHEGH]HOIGHPX]LHNJHKRRUG¶ Daarom is het voor hem tijd
JHZRUGHQµRPKHWVWRNMHDDQGHYROJHQGHJHQHUDWLHGRRUWHJHYHQ « Dat wil niet zeggen
dat ik de jongste kunst niet meer begrijp. Ik ben alleen niet meer Tussen kunstenaars, zoals
mijn laatste boek heet. Ik kijk anders naar de nieuwe kunst. Met meer afstand. Zoals een vader
QDDU]LMQNLQGHUHQNLMNW¶438
2SDSULOVWDUW)XFKV¶DIVFKHLGVWHQWRRQVWHOOLQJ Tot zo ver µHHQK\PQHDDQGH
verzameling. Niet alleen aan de nalatenschap van Fuchs zelf, ook aan die van voorgangers
SanGEHUJ'H:LOGHHQ%HHUHQ¶439 De opzet van de expositie lijkt op zijn niet-chronologische
presentaties Coupletten. 9ROJHQV5XWJHU3RQW]HQKHHIW)XFKVµHHQDDQJHQDPHZDQGHOLQJ
XLWJHVWLSSHOG¶µZLHQX]LMQDIVFKHLGVHSRVEH]RHNW, zal moeten concluderen hoezeer Fuchs
zichzelf de afgelopen jaren geweld heeft aangedaan. Traagheid en concentratie zijn de
belangrijkste ingrediënten van deze expositie - en van de scheidende directeur. Het lijkt dat
Fuchs, nu zijn positie in het Stedelijk is uitgespeeld, zijn oude stiMOKHHIWKHUYRQGHQ¶+LM]LHW
LQGHH[SRVLWLHHHQSOHLGRRLµRPGHRXGERXZYDQKHW6WHGHOLMNWH EOLMYHQ UHVHUYHUHQYRRUGH
collectie die het museum in haar meer dan honderdjarige traditie heeft opgebouwd. Kortom,
als hèt museum voor de twintigste eeuw dat LQWHUQDWLRQDDOZHOGHJHOLMNWRWGHWRSEHKRRUW¶
Pontzen ziet de expositie ook als een oproep HHQDSDUWHUXLPWHWHERXZHQYRRUµDOOH
luidruchtige electronica, exorbitante installaties en andere zaalvullende pionierskunst van de
DIJHORSHQWLHQMDDU¶- die heeft Fuchs weggelaten.440 Martin Bril vindt Tot zo ver µHHQIHHVW
YDQHHQWHQWRRQVWHOOLQJ « HHQSUDFKWLJHUHLVGRRUGHVFKDWNDPHUYDQKHW6WHGHOLMNDDQGH
KDQGYDQHHQDEVROXXWEHYORJHQNHQQHUHQYRRUDOHHQJURRWNLMNHU¶441 In zijn dankwoord zegt
Fuchs: µPHWGH]HH[SRVLWLHGUXNLNGHKRRSXLWGDWHULHWVYDQEHVFKDYLQJ]DOEOLMYHQ
EHVWDDQ¶442
Fuchs krijgt per september 2003 voor twee jaar een benoeming aan de Universiteit van
$PVWHUGDPDOVµJDVWGRFHQW.XQVWSUDNWLMN¶YRRUVWXGHQWHQYDQGH8Y$GH$PVWHUGamse
Hogeschool voor de Kunsten en de Rietveld Academie. Hij gaat een reeks masterclasses en
lezingen geven, getiteld State of the ArtµZDDULQUHIOHFWLHRSGHNXQVWSUDNWLMNFHQWUDDO
VWDDW¶443 In 1997 verzuchtte hLMDOLQHHQLQWHUYLHZµLQPLMQGLHSVWHZH]en ben ik een
438

Fuchs geciteerd in: $QQHYDQ'ULHOHQ5XWJHU3RQW]HQµ,FK",FKELQEHIUHLW ³,NKDGHHQGURRP ik zou van
KHW6WHGHOLMNKHWPRRLVWHPXVHXPWHUZHUHOGJDDQPDNHQ´¶,Q de Volkskrant, 28 december 2002.
439
Tot zo ver was van 18 april tot en met 31 december 2003.
440
5XWJHU3RQW]HQµ5XGL)XFKVWRRQW]LMQOLHIGHYRRUFROOHFWLHèQJHERXZ¶,Qde Volkskrant, 19 april 2003.
441
Bril zag hem na de opening in de museumtuin zitten: µ´GHPHQVHQNXQQHQQLHWNLMNHQPRPSHOGHKLMHQKLM
YHUWHOGHKRHKLMPHWHHQYDQ]LMQNOHLQNLQGHUHQODQJVHHQUR]HQVWUXLNZDVJHZDQGHOG³.LMNHHQURRV´KDGKHW
NLQGJH]HJG³.LMNQRJHHQURRV´KDGKHWJH]HJGWRHQKHWHHQWZHHGHURRVDDQGHVWUXLNRQWZDDUGH³.LMNRSD
QRJHHQURRV´'DWZDVGHGHUGHURRV+LM]XFKWWHPDDU]LMQRJHQWZLQNHOGHQHYHQ³:LMJURWHPHQVHQORSHQ
]R¶QVWUXLNYRRUELMHQGHQNHQ³DFKUR]HQ´¶Martin Bril, µ)XFKV¶,Q Het Parool , 18 april 2003.
442
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ)XFKVKRXGW]LMQPHHVWHUOLMNRRJ¶,Q NRC Handelsblad, 18 april 2003.
443
µ)XFKV YHUWUHNWELM6WHGHOLMN0XVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 12 december 2002.
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OHUDDU¶444 Hij wil ]LFKJDDQµVSHFLDOLVHUHQLQGHPRHL]DPHHQIDVFLQHUHQGHZLVVHOZHUNLQJ
tussen de wereld van de kunsthistorici, die altijd maar willen ordenen, en die van de levende
kunstenaar, die totaal niet weet wat hij de volgende dag gaaWGRHQ¶445 Als thema kiest Fuchs
µ+HWODDWVWHZHUN¶JHwQVSLUHHUGGRRUHHQXLWVSUDDNYDQ+HQUL0RRUH- op de vraag hoe het
NZDPGDW]LMQODDWVWHZHUNHQµ]RPRRLYULMSRVWLJZDUHQ¶DQWZRRUGGHde beeldhouwerµDOVMH
zo oud bent zoals ik nu, kan het niet meer VFKHOHQZDWDQGHUHPHQVHQHUYDQ]HJJHQ¶446 Een
YRRUSURHIYDQ)XFKV¶EHQDGHULQJYHUVFKHHQDORSPHL Tussen kunstenaars. Een
romance - kunstbeschouwingen onder het motto van zijn leermeester Henri van de Waal:
µODWHQ]LHQZDWHULVGDWLVHLJHQOLMN DOOHV¶447 De bundel bevat artikelen en catalogusteksten
die Fuchs schreef over twintigste eeuwse kunstenaars, hun werk en hun ateliers, die hij als
PXVHXPGLUHFWHXUJHGXUHQGHYLHUGHFHQQLDEH]RFKWµYRRULNLHWVHUYDQPRHWYLQGHQYRQGLN
het interessanter om uit te vinden hoe dingen eruit zagen en hoe, met welke kunstgrepen, ze
WRWVWDQGJHNRPHQ]LMQ¶448 (HQFULWLFXVFRQFOXGHHUWLQKDDUUHFHQVLHµDOVHULQ1HGHUODQGppQ
mens bestaat wiens visie voldoende samenhangend, erudiet, gepassioneerd en goed is
geformuleerd om er een museum voor te bouwen, is hij het wel. Vernieuwend is hij misschien
niet, maar wat dan nog? Museumdirecteuren zijn er niet om alles te veranderen, en evenmin
GHNXQVW%HZDUHQHQHHUELHGLJHQGDDUJDDWKHW)XFKVRP¶449 Zijn talent als
kunstbeschouwer wordt ook - genuanceerd - geprezen in een redactioneel artikel in de
VolkskrantµVFKULMYHQHQSUDWHQRYHUNXQVWGDWNDQ)XFKVKHHOPRRL+LMYHUWHJHQZRRUGLJW
het uitstervende type museumdirecteur dat als een leermeester zijn bezoekers door de
wondere wereld van kunst leidt. Maar het museum is niet meer een kunstbolwerk met de
directeur als opperste orakel. De echte ontwikkelingen vinden elders plaats, op festivals, in
galeries en performances. Dat was ook de tragiek van Fuchs: van zijn expertise werd steeds
minder gebruik gemaakt. Fuchs zag zelf niet dat zijn eens zo vooruitstrevende visie tot
stilstaand water was geworden. In zijn tentoonstellingsbeleid bleef hij teruggrijpen op de tijd
GDWKLMQRJSLRQLHUZDV¶450
Het officiële afscheid van Fuchs komt moeizaam tot stand. Op 3 april stelt de
gemeente Amsterdam heWXLWRPGDWKHW20HHQRQGHU]RHNVWDUWQDDUµGHNZHVWLH-$SSHO¶451
Begin 2002 werd Fuchs uit Amerika gebeld door de echtgenote van Karel Appel met het
YHU]RHNµRI]HYLHUVFKLOGHULMHQHQeen beeldje - een zwaar bronzen olifantenbeeld - in
bruikleen naar het museum kon sturen¶. )XFKVOHJWDFKWHUDIXLWµ$SSHOZDVDOWLMGKHHO
genereus. Ik ben er bijna zeker van dat het uiteindelijk een schenking zou zijn geworden. Dus
ik ging zonder veel nadHQNHQDNNRRUG¶ Appel betaalt echter geen invoerrechten en de
kunstwerken worden niet in het museum maar bij Appels huis in Amsterdam afgeleverd. In
het museum verspreidt zich het gerucht dat Fuchs betrokken is bij fraude. Toen Stevijn van
Heusden ervan hoorde, informeerde hij Belliot - KLMµZLOQLHWKHWYHUZLMWNULMJHQ]DNHQRQGHU
444

µ'HMDUHQ)XFKV¶,Q Het Parool , 13 december 2002. Zie ook: +HQQ\GH/DQJHµ,NKHEUHFKWRSGHKHPHO¶
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449
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GHSHWWHKRXGHQ¶%HOOLRWZDDUVFKXZde YHUYROJHQVEXUJHPHHVWHU&RKHQ2S)XFKV¶YHU]RHN
VFKULMIW$SSHOHHQEULHIDDQKHWFROOHJHµGDWKHWHHQPLVYHUVWDQGEHWUHIW¶ Door een
µVORUGLJKHLG¶YDQKHP]LMQHUSUREOHPHQRQWVWDDQ+LMEHYHVWLJWGDWKLMGHYLMIZHUNHQLQ
bruikleen had gegeven aan het museum. Hij had ze echter thuis in Amsterdam laten bezorgen
RP]HGDDUµQRJHHQVJRHGWHNXQQHQEHNLMNHQ¶.RUWGDDUQDYHUWURNKLMQDDU$PHULka en
verzuimde de objecten naar het Stedelijk te laten transporteren. Cohen schakelt het
gemeentelijk Bureau Integriteit in voor een onderzoek. Het Bureau kaart de zaak aan bij de
douane, waarna justitie de zaak in behandeling neemt.452
Als Fuchs op 31 december 2002 zijn functie neerlegt, worden hij en Appels vrouw nog
uitvoerig verhoord door de Fiod. Cohen wil geen officieel afscheid zolang het gerechtelijk
onderzoek over mogelijke fraude loopt. Belliot betreurt dat het vertrek van Fuchs zo
respectloos verORRSWµPHWHHQFKDPSDJQHEUXQFKLQ7KH*UDQGEHWXLJW]HKHPUHVSHFW¶453
Bijna een jaar later ziet het OM af van vervolging - HULVµJHHQVSUDNH « YDQKHWRS]HWWHOLMN
SOHJHQYDQHHQVWUDIEDDUIHLW¶454 1XZLOGHEHOHGLJGH)XFKVJHHQµSDVVHQGDIVFKHLG¶PHHUµLN
PRHWQX]HNHUGHQNHQ]DQGHURYHU'DWNDQLNQLHW¶455 Zijn vriend Hans van Mierlo weet
echter bij Job &RKHQWHEHZHUNVWHOOLJHQGDWKLMµRSHQOLMNH[FXVHV]DODDQELHGHQ]RDOV)XFKV
YHUODQJW¶456
Op 5 juni 2004 vindt het officiële afscheid plaats, in het restaurant op de elfde
verdieping boven de tijdelijke vestiging van het Stedelijk naast het Centraal Station.457 Onder
GHJDVWHQRSGHUHFHSWLHEHYLQGHQ]LFKKRRJJHSODDWVWHSROLWLFLVFKULMYHUVFROOHJD¶VHQ
internationaal vermaarde kunstenaars als Gilbert & George, Günther Förg, Georg Herold en
Luciano Fabro.458 In zijn toespraak excuseert Cohen zich heel omfloerst; KHWZRRUGµVRUU\¶
NRPWQLHWRYHU]LMQOLSSHQµEHVWH5XGLLk ben blij dat het er nu van gekomen is jou een
passend afscheid te geven. Wij kennen de reden van het eerdere uitstel van je
afscheidsreceptie. Ik heb geen enkele behoefte daarover uit te weiden. Ik heb alleen maar
behoefte hier tot uitdrukking te brengen dat ik verheugd ben dat die reden nu helemaal
verdwenen is. Door die zure appel zijn ZHQXZDWRQVEHWUHIWKHHQ¶459 Hij zwaait Fuchs veel
ORIWRHµYRRUKHWYHU]DPHOHQHQWRQHQYDQNXQVW¶. &RKHQQRHPWKHPµGHZLFKHOURHGHORSHUYDQ
GHHLJHQWLMGVHNXQVW¶ HQµLHPDQGGLHGHEORHPHQDDQGHUDQGYDQKHWUDYLMQRS]RHNW¶. Hij reikt
KHPµGHJRXGHQPXVHXPPHGDLOOH¶XLW460 Fuchs verwelkomt tijdens zijn toepraak de
internationale kunstenaars - KXQDDQZH]LJKHLGLVµKHWJURRWVWHJHVFKHQNYDQGHDYRQG¶
452
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457
-RRVW5DPDHUµ&RKHQ]HJWJHHQVRUU\WHJHQ)XFKV¶,Qde Volkskrant, 7 juni 2004.
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µToespraak van burgemeester Cohen bij het afscheid van Rudi Fuchs in het TPG-gebouw¶, 5 juni 2004.
460
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([FXVHVYDQGHJHPHHQWHGLHKLM]RJUDDJKDGJHKRRUGEOHYHQXLWµPDDUGHZRRUGHQYDQGH
burgemeester gaveQDDQGDWGHJHPHHQWHQLHWDOOHVJRHGJHGDDQKDG¶(QKLMGDQNWµGHJHQHQ
GLHPLMGZDUVKHEEHQJH]HWHQ=HZLVWHQQLHWZDW]HGHGHQ¶461 Fuchs EOLMIWWHOHXUJHVWHOGµLN
neem Cohen kwalijk dat hij in 2002 meteen naar het Bureau Integriteit ging, in plaats van
HYHQXLWOHJWHYUDJHQ)RUPHHONRQKHW0DDULVKHWFROOHJLDDO"¶462 Hij zegt later over de
kwestie in een interview: µiNZLVWYRRUPH]HOIGDWHUQLHWVDDQGHKDQGZDV « (LJHQOLMNZLO
ik er niks meer over zeggen, behalve dat het onderzoek wel erg lang heeft geduurd en dat het
naar mijn idee sommigen goed uitkwam dat ik ook nog als een mogelijke fraudeur kon
worden afgeschilderd. Ja, dat zit me wel dwars, dat ze van alles over je kunnen roepen, zonder
GDWKHWZDDULV¶Hij is niet verbitterd wat hij erover iQGHNUDQWODVµKRHNRPHQ]HHUELM",N
ben niet bitter, ik ben kwaad en dat niet eens over die Appel-affaire, maar vooral over het feit
dat deze stad nog steeds niet het mooie nieuwe museum heeft waar het recht op heeft en waar
ik tien jaar voor geijverd KHE¶463
De reacties op het vertrek van Fuchs zijn diplomatiek en respectvol. Job Cohen zegt
EHJULSWHKHEEHQYRRU]LMQEHVOXLWµZHKDGGHQHHQKDOIMDDUGLVFXVVLHDFKWHUGHUXJGLHLV
geëindigd op een manier waar hij ook gelukkig mee was. Nu er duidelijkheid over de
toekomst van het museum is, is het een relatief logische keuze voor hem om ermee te stoppen.
0DDUDOVLHPDQGDIVFKHLGQHHPWLVKHWQDWXXUOLMNDOWLMGRSKHWYHUNHHUGHPRPHQW¶*HHUW'DOHV
YLQGWZHOLVZDDUILQDQFLsQµQLHW)XFKV¶EHVWHNDQW. (...) Maar ik heb zeer grote bewondering
voor hem als artistiek directeur. Zijn vertrek geeft me een gevoel van melancholie en
ZHHPRHG:DWPLMEHWUHIWKDGKLMRSGLHSOHNPRJHQEOLMYHQ]LWWHQ¶464 PvdA-raadslid
Charlotte Riem Vis vindt de manier waarop Fuchs ziMQYHUWUHNKHHIWJHUHJHOGµEXLWHQJHZRRQ
FKLF¶µJHHQZDQNODQNRYHUGHPHQVHQGLHKHPGHODDWVWHPDDQGHQKHWYXXUDDQGHVFKHQHQ
hebben gelegd, geen openbare uithalen naar de politiek verantwoordelijken. Gewoon:
ZHJJDDQRSKHWPRPHQWGDWKHWYHUVWDQGLJLV¶465 Voormalig staatssecretaris van Cultuur,
Rick van der Ploeg, YLQGW)XFKVµHHQPDQPHWHHQHQRUPHLQWHUQDWLRQDOHUHSXWDWLH=RDOV
Henk van Os een absoluut expert op het gebied van de oude meesters is, is Fuchs het in de
moderne kunst. Maar het is niet zo gek dat na een aantal jaren een nieuwe generatie het stokje
overneemt. Het Stedelijk is allang niet meer de Talk of the Town¶.466
In de ontwikkeling naar verzelfstandiging en verzakelijking is cultureel
ondernemerschap een vereiste voor een museumdirecteur. WLPYDQ.ULPSHQYLQGWµKHWHHQ
EHZRQGHUHQVZDDUGLJHHQYHUVWDQGLJHNHX]H¶GDW)XFKVµQXHLQGHOLMNYRRUKHWKRRJOHUDDUVFKDS
NLHVW0DDUKLMYLQGWKHWRRNµHHQEHHWMHGUDPDWLVFK5XGLPDUNHHUWKHWHLQGHYDQKHWNODVVLHNH
museum. Ik ben een groot bewonderaar van hem. Hij is altijd een voorloper geweest. Wat
Rem Koolhaas is voor de architectuur, is Rudi Fuchs voor de kunst: hij is in grote delen van
de wereld het gezicht van de Nederlandse kunst. Maar zijn tijd is voorbij. Hij had eigenlijk
een paar jaar geleden al moeten opstappen. « Rudi is een fantastische
WHQWRRQVWHOOLQJVPDNHUPDDUHHQPXVHXPUXQQHQGD¶VWRFKLHWVDQGHUV(QGDDUELM- en nu
moet ik een beetje op mijn woorden passen - de musea zijn de afgelopen tien jaar wel
veranderd, maar Rudi niet. Rudi is de klassieke museumdirecteur met veel bezieling en
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fantastische contacten. Maar het museum is niet meer een meneer. En bezieling alleen is niet
YROGRHQGH¶467
-KLP/DPRUHHFRQVWDWHHUWLQ]LMQDQDO\VHYDQ)XFKV¶VWLMODOVGLUHFWHXUGDWKLMµHHQ
stiefzoon vDQ]LMQWLMG¶ZDVGLHDDQNRFKWµDOVHHQSDUWLFXOLHUHYHU]DPHODDU « PHWVSHFLILHNH
en haast onwrikbare voor- HQDINHXUHQ¶'HYHUDQGHUHQGHWLMGHQHQNXQVWKDGGHQRSKHP
µYULMZHOJHHQYDW¶+HW6WHGHOLMNUDDNWHYHUVWULNWµLQ]LMQHLJHQFRFRQ¶HQNZDPLQHen
µPDDWVFKDSSHOLMNYDFXP¶WHUHFKW/DPRUHHSULMVWKHPDOVNXQVWFULWLFXVHQ
tentoonstellingsmaker, een functie die Fuchs graag vergelijkt met een regisseur: hij ensceneert
µGLDOHFWLVFKHUHODWLHV¶HQ DQDO\VHHUWµPHWZRRUGHQHQNXQVWZHUNHQPHWDOVGRHO
³JHKHLP]LQQLJHYHUZDQWVFKDSSHQ´DDQKHWOLFKWWHEUHQJHQ¶+LMOHJWHHQEH]RHNHURRNJHHQ
YDVWSDUFRXUVRSPDDUODDWKHPIODQHUHQODQJVGHNXQVWZHUNHQHQ]Hµ´op zijn gemak met
HONDDUYHUJHOLMNHQ´¶]RDOVKLMLHGHUHHQDDQUDDGGH¶468 /DPRUHHEHSOHLWKHPµDOVJDst nog één
keer op zijn PDQLHU¶LQKHWQLHXZH6WHGHOLMNGHFROOHFWLHWHSUHVHQWHUHQµ'HIHQRPHQRORJLH
van de kunst onder woorden brengen en in tentoonstellingen uit de doeken doen, was en is
zijn kracht. « Fuchs kan kijken als een kunstenaar. Hij is als KHWZDUHppQYDQKHQ¶469
2 H et M auritshuis en V ermeer : mar keting, sponsoring en blockbusters
+HW0DXULWVKXLVLVHHQSDUHOLQKHWPXVHXPEHVWHO'LWµ.RQLQNOLMNKabinet van Schilderijen¶
is een rijksmuseum en verkeert daardoor in een andere positie in het museumbestel dan het
Stedelijk, dat afhankelijk is van het Amsterdams gemeentebeleid. Frits Duparc speelde een
sleutelrol in het netwerk van museumdirecteuren. Door zijn toedoen werd Vermeer nog meer
een icoon dan hij al was. Duparc mengt zich nauwelijks in het openbaar debat - hij zocht
minder persoRQOLMNGHSXEOLFLWHLWGDQHQNHOHQYDQ]LMQFROOHJD¶V In museale kringen staat hij
EHNHQGDOVµHHQXLWVWHNHQGHNXQVWKLVWRULFXVPDDURRNDOVHHQJHGUHYHQQHWZHUNHUGLHYRRUKHW
museum tal van schilderijen verwieUI¶470 Als hij op 7 januari 2008 afscheid neemt, wordt
467

Van Krimpen geciteerd in: ibidem en µ9HUVWDQGLJGUDPDWLVFK HQHLJHQOLMNHHQSDDUMDDUWHODDW¶,Q Het
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SXEOLHNSXEOLHNWRHJDQNHOLMNSUREHHUWWHPDNHQZDWQLHWYRRULHGHUHHQRQPLGGHOOLMNWRHJDQNHOLMNLV¶$OGXV&DUHO
Blotkamp, Arjen Oosterman, Timo de Rijk en Flos Wildschut in het juryrapport van de Mondriaanstichting - dan
]RMXLVWYRRUWJHNRPHQXLWHHQIXVLHYDQKHW0RQGULDDQIRQGVHQKHW)RQGV%.9%'HMXU\SULMVWKHPDOVµHHQ
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KHWJURWHEHODQJYDQGHSODDWVYDQNXQVWLQGHVDPHQOHYLQJKHHIWEHQDGUXNW¶%URQµ(UHPHGDLOOHYRRU5XGL
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2RVWHQULMNVH(UHNUXLVYRRU:HWHQVFKDSHQ.XQVWH.ODVVH¶%URQµ2RVWHQULMNVHHHUYRRU)XFKV¶,Q De
Telegraaf, 18 februari 2011.
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helemaal van de grond gekomen is, maar waarvan Fuchs een warm pleitbezorger wDV¶5XIµYHUZDFKW « HHQ
QLHXZHEHQDGHULQJYDQKHPRPGDWKLMQXEHYULMGLVYDQGHLQVWLWXWLRQHOHRPJHYLQJZDDULQKLMGHVWLMGVZHUNWH¶
%URQ5XWJHU3RQW]HQµ5XGL)XFKVWHUXJLQ6WHGHOLMN¶,Q de Volkskrant, 11 september 2015.
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+DUPHQ%RFNPD¶´(HQJRHGVFKLOGHULMNHQMHQRRLW´,QWHUYLHZ0XVHXPGLUHFWHXU)ULWV'XSDUF¶ In: de
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F inancieele Dagblad, 8 november 2003. Zie ook: Peter van der Ploeg en Quentin Buvelot (samenstelling en
redactie), Met hart en ziel. F rits Duparc als directeur van het Mauritshuis, 1991-2008. Zwolle, 2008 en

574

Duparc door verschillende journalisten uitgebreid geïnterviewd - in die stukken komt telkens
naar voren hoe mooi hij zijn passie voor het artistieke - µZDWLN]LHLVGHVFKRRQKHLGYDQKHW
ZHUN¶- weet te verweven met het zakelijke.471
Het Mauritshuis is een stadspaleis uit de zeventiende eeuw, gelegen aan de Hofvijver
LQµV-Gravenhage, gebouwd in Hollands-classicistische bouwstijl. Het huis is vernoemd naar
de man die het liet bouwen en er woonde: graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen.472 In 1820
kocht de Nederlandse Staat het Mauritshuis om er tweehonderd schilderijen van koning
Willem I in onder te brengen.473 De basis voor de collectie werd gelegd door de prinsen van
Oranje. In 1822 opende het museum zijn deuren voor het publiek474. De kern van de
verzameling bestaat uit schilderijen uit de Hollandse zeventiende eeuw - de Gouden Eeuw.475
9ROJHQV.HHV)HQVLVKHW0DXULWVKXLVKHWPRRLVWHPXVHXPYDQ1HGHUODQGµGH(HUVWH.DPHU
onder de musea. Eenmaal binnen en boven staat men in een verfijnd woonkamerinterieur - de
superieurste vorm van Hollandse huiselijkheid - tussen kunstwerken die de eeuwen niet tellen.
Allemaal Nederlands. Een andere dan de intieme ruimte is voor de schilderijen nooit gezocht:
ze hangen nog gewoon boven elkaar. «   Ik ken geen museum dat zo indrukwekkend
Hollands is¶.476

Pionier in fondswerven: Hans Hoetink
In zijn verbinding van het artistieke met het zakelijke continueert Duparc het beleid van zijn
voorganger. In het Mauritshuis is al vroegtijdig een traditie ontwikkeld in particuliere
betrokkenheid, sponsoring en marketing. Hans Hoetink was in de jaren zeventig een zakelijk
ingestelde museumdirecteur. Hij is de eerste museumdirecteur in Nederland die op grote
schaal met sponsors werkte. In 1971 kreeg kunsthistoricus Hoetink het aanbod om directeur
van het Mauritshuis te worden. Hij was twaalf jaar conservator prenten en tekeningen in
museum Boymans-van Beuningen - daar ontwikkelde hij een levendige interesse in moderne
kunst en ging hij zeOIYHU]DPHOHQ+RHWLQNµDDQYDQNHOLMNYURHJLNPHDIZDWLNGDDUPRHVW,N
had een grote belangstelling voor moderne kunst en het was hier een statische zaak. Er was
een administrateur en wat bewaking, maar praktisch geen staf en geen bibliotheek. Er woonde
hier een conciërge met twee dochters en twee hondjes. Er was dus eigenlijk niets behalve een
LM]HUVWHUNHFROOHFWLH¶'HYHU]DPHOLQJwas toen al wereldberoemd. Maar het gebouw was een
probleem. Het Mauritshuis waVµVOHHWV¶JHZRUGHQHUwas nauwelijks personeel en aan de
eisen van verantwoord beheer werd niet voldaan. Hoetink transformeerde KHWPXVHXPµYDQ

Merlijn Schoonenboom, µ.XQVWKLVWRULFXVPHWNRQLQNOLMNHFRQQHFWLHV¶,Qde Volkskrant, 19 juni 2007.
471
Frits Duparc was van mei 1991 tot en met januari 2008 directeur van het Mauritshuis. Kunsthistoricus Duparc
(1949) groeide op in een Haagse regentenfamilie, in een milieu van kunstgeschiedenis en musea. Zowel zijn
grootvader als zijn vader waren hoofd van de afdeling Musea, Monumenten en Archieven van het ministerie van
Cultuur. Als jongen verzamelde hij al briefkaarten met afbeeldingen van schilderijen van Vermeer, Rembrandt,
Frans Hals. µ,NEODGHUGHLQDOOHFDWDORJLGLHELMRQVLQKXLVODJHQ¶%URQ+DUPHQ%RFNPDµ0XVHXPGLUHFWHXU
)ULWV'XSDUF³(HQJRHGVFKLOGHULMNHQMHQRRLW´¶,Qde Volkskrant, 3 januari 2008. Zijn vader, F.J. Duparc is de
auteur van het overzichtswerk Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel Erfgoed¶V-Gravenhage, 1975 - hij
werkte van 1949 tot 1972 op het ministerie van OKW en is de zoon van topambtenaar M.I. Duparc. Bron: Agnes
Grondman e.a., Over passie en professie. Utrecht, 2010, p. 45, noot 116. Duparc junior kreeg in oktober 2010 de
YHUVLHUVHOHQRYHUKDQGLJGYDQ2IILFLHUGHOD/pJLRQG¶KRQQHXU - µhiermHHZRUGWHHQ³$PEDVVDGHXUYDQGH.XQVW
HQHHQDPEDVVDGHXUYDQKHW0XVHXP´JHsHUG¶ %URQµ'LUHFWHXU0DXULWVKXLV)ULWV'XSDUFZRUGW2IILFLHUGHOD
/pJLRQG¶KRQQHXU¶www.ambafrance-nl.org. (bezocht op 22 januari 2014).
472
Johan Maurits - achterneef van stadhouder Frederik Hendrik - was van 1636 tot 1644 gouverneur van de
Hollandse kolonie in Brazilië.
473
1XRPYDWGHFROOHFWLHYDQKHW0DXULWVKXLV]R¶QDFKWKRQGHUGVWXNNHQ
474
5XWJHU3RQW]HQµ$OWLMGNDOPJHEOHYHQ¶In: de Volkskrant, 20 juni 2014.
475
Zie voor de geschiedenis van het Mauritshuis onder meer: Frits Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands
cultureel erfgoed¶V-Gravenhage, 1975, pp. 56-57, pp. 116-126, pp. 165-170, pp. 210-213 en pp. 271-280.
476
Kees Fens, µ+HW0DXULWVKXLV'HQ+DDJKHWPRRLVWHPXVHXP¶,Qde Volkskrant, 4 april 2008.
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HHQWRFKWLJVFKLOGHULMHQNDELQHWWRWHHQHLJHQWLMGVJHRXWLOOHHUGPXVHXP¶477 Hij leidde een
ingrijpende restauratie en verbouwing, opdat het kon voldoen aan de eisen van een modern
museum - het souterrain werd toegankelijk gemaakt voor het publiek, onder het voorplein
kwamen kantoorruimtes en een depot, en de klimaatbeheersing werd gemoderniseerd.478
Hoetink was al in de jaren zeventig een pionier in fondswerving voor
tentoonstellingen. In die tijd werd er zonder al te veel voorwaarden subsidie verstrekt en
bestond de taak van de directeur er vooral uit geen overschrijdingen te veroorzaken. Maar
Hoetink wilde meer en daarvoor genereerde hij particulier geld. In 1974 sponsorde
bierbrouwerij Grolsch een Gerard ter Borch tentoonstelling, naar aanleiding waarvan er in de
Tweede Kamer kritische vragen werden gesteld.479 Toen tussen 1982 en 1987 het Mauritshuis
werd verbouwd, ging een deel van de collectie langdurig op tournee naar Amerika, Japan en
Parijs. Hierop kwam veel kritiek, maar op die manier kon wel de restauratie bekostigd
worden. +RHWLQNµKHWSDVWHSROLWLHNJH]LHQLQGH%LFHQWHQQLDO-viering van de diplomatieke
betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten en daar heb ik gebruik van gemaakt.
8LWHLQGHOLMNKHHIWKHWYHHOJHOGRSJHOHYHUG¶480 Het Mauritshuis moest overigens de helft van
de zes ton winst aan het ministerie geven, terwijl de overheid begin jaren tachtig de musea
juist ging stimuleren om marktgericht te opereren en eigen inkomsten te genereren. Toen dit
lukte, frustreerde het departement dat succes door te korten op de structurele subsidie!481
Een ander gevoelig thema was de afstoting van objecten. Hoetink was daar niet
SULQFLSLHHORSWHJHQµHLJenlijk ben ik er wel voor dat een museum zou kunnen verkopen,
zoals particulieren. Maar als je iets voor twee ton zou verkopen en een jaar later is het vier ton
ZDDUGLVGDWQLHWOHXN(QERYHQGLHQ5LMNVJHERXZHQGLHQVW]RXWHJHQPH]HJJHQ³XZGDN
lekt, mLMQKHHU+RHWLQN0RRLGDQYHUNRRSWXPDDUHHQ5X\VGDHO´¶ Het aankoopbudget van
het Mauritshuis was zeer laag, maar met zijn diplomatie wist Hoetink bruiklenen en geld los
te krijgen. Hij richtte de Stichting Johan Maurits van Nassau op om kunst aan te kopen en
boorde fondsen aan die het museum een gezonde financiële basis gaven en wetenschappelijk
onderzoek mogelijk maakten. Ook was hij creatief met particuliere betrokkenheid: in het
museum werd al vroegtijdig gebruik gemaakt van de diensten van vrienden en vrijwilligers.482
Hoetink staat bekend als een internationaal georiënteerd museumdirecteur: hij richtte in 1982
µ7KH$PHULFDQ)ULHQGVRIWKH0DXULWVKXLV¶RS in New York om het Amerikanen mogelijk te
maken kunst te schenken en toch belastingaftrek in eigen land te genereren.483
477

Hoetink geciteerd in: 5RHORIYDQ*HOGHUµDe meeste 17de-eeuwse schilderijen vind ik stomvervelend.
*HVSUHNPHW+5+RHWLQNGHGLUHFWHXUYDQKHW0DXULWVKXLV¶,Q NRC Handelsblad, 26 april, 1991.
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Bron: www.mauritshuis.nl en Joost Elffers en Mike Schuyt (samenstelling) en Annemiek Overbeek (tekst en
redactie), Groot Museumboek. Amsterdam, 1989, p. 167.
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(GZLQ%XLMVHQµ7ZHHGHFHQQLD0DXULWVKXLVLQYRJHOYOXFKW¶,Q5LHNHYDQ/HHXZHQ UHGactie), Twee
decennia Mauritshuis. Ter herinnering aan Hans R. Hoetink directeur 1972-1991. Zwolle, 1991, p. 13 en Rieke
YDQ/HHXZHQµ9RRUZRRUG¶,Q ibidem, p. 7.
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5RHORIYDQ*HOGHUµDe meeste 17de-eeuwse schilderijen vind ik stomvervelend. Gesprek met H.R. Hoetink,
GHGLUHFWHXUYDQKHW0DXULWVKXLV¶In: NRC Handelsblad, 26 april, 1991.
481
-KLP/DPRUHHµ$ORXHU¶,Q Het Parool , 30 december 1995. Michiel Jonker beaamde dit in een gesprek op 1
oktober 2010 te Amsterdam. Kunsthistoricus Jonker (1947-2014) werkte van 1995 tot 1998 in het Mauritshuis
als Hoofd Collecties en stuurde de conservatoren en restauratoren aan. Hij was indertijd hoofd van de afdeling
Boeken, waar hij zorgdroeg voor de catalogi. Daarvóór werkte hij sinds 1971 in het Amsterdams Historisch
Museum, eerst als conservator, na 1984 als hoofd Collecties en sinds 1993 als Hoofd Algemene Zaken.. was van
1971 tot 1995 respectievelijk bibliotecaris, conservator schilderijen en hoofd collecties in het Amsterdams
Historisch Museum. Sinds 1998 opereerde hij als kunsthandelaar, vooral van tekeningen van Oude Meesters,
was hij inhoudelijk adviseur voor musea en trad hij op als docent Museologie aan de UvA.
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5RHORIYDQ*HOGHUµDe meeste 17de-eeuwse schilderijen vind ik stomvervelend. Gesprek met H.R. Hoetink,
GHGLUHFWHXUYDQKHW0DXULWVKXLV¶,Q NRC Handelsblad, 26 april, 1991.
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Bron: Michiel Jonker in een gesprek op 6 juli 2011 te Amsterdam. Edwin Buijsen beschrijft de functie van de
foundation meer omfORHUVWµWHQEHKRHYHYDQYHUVFKLOOHQGHLQWHUQDWLRQDOHDFWLYLWHLWHQYDQKHW0DXULWVKXLV¶=LH
(GZLQ%XLMVHQµ7ZHHGHFHQQLD0DXULWVKXLVLQYRJHOYOXFKW¶,Q5LHNHYDQ/HHXZHQ UHGactie), Twee decennia
Mauritshuis. Zwolle, 1991, p. 15 en p. 17.
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Hoetink was van mening dat in het Mauritshuis ook eigentijdse kunst thuishoort.
7HJHQZRRUGLJLVGLWQLHW]R¶QRSPHUNHOLMNHRSYDWWLQJPHHUHQZRUGHQHUUHJHOPDWLJ
historische werken met hedendaagse gecombineerd, maar toen was dit not done - ook hierin
was Hoetink een trendsetter. In 1986 schafte hij een zeefdruk van Andy Warhol aan: Portrait
of Queen Beatrix  PHWGHDUJXPHQWDWLHµLQGLWPXVHXP « KXLVWHHQFROOHFWLH
zeventiende eeuwse schilderijen die toch worden gezien door de ogen van de moderne tijd.
'DWSOHLWYRRUHHQOHYHQGPXVHXPZDDUDDQDFWXHOHHOHPHQWHQZRUGHQWRHJHYRHJG¶484 Het
hing in de overloop van het museum van oud- naar nieuwbouw, tegenover het borstbeeld van
Johan Maurits.485 Onder het zelfde motto liet Hoetink in het kader van de één procentregeling
voor openbare gebouwen in 1987 de kleurrijke plafondschildering Icarus Atlanticus
aanbrengen door de kunstenaar Ger Lataster.486 +LMJDIWRHGDWµGH]HIHHVWHOLMNHG\QDPLVFKH
decoratie « HHQELM]RQGHUFRQWUDVW¶YRUPWPHW het gebouw en de collectie, maar hij wilde
KLHUPHHµGHDFWXDOLWHLWYDQKHW0DXULWVKXLVEHQDGUXNNHQ¶487
In 1988 dineerde Hoetink in een Indiaas restaurant in Washington met Roger Mandle,
directeur van de National Gallery of Art en Arthur Wheelock. Mandle opperde daar het plan
een Johannes Vermeer retrospectief te organiseren - een in museale kring onhaalbaar geacht
project.488 De aanwezigen voQGHQGLWZHOHUJµVWRXWPRHGLJ¶µLPDJLQHWKHJDOOLWZRXOGWDNH
« WRJRDURXQGDVNLQJ³ZRXOG\RXOHQG\RXU9HUPHHU"´¶Nee, een Vermeertentoonstelling
was zelfs voor Hans Hoetink een brug te ver.489
Hoetink organiseerde in 1990 Hollandse Meesters uit Amerika in het Mauritshuis - de
voorbereiding nam ruim drie jaar in beslag. De expositie kwam tot stand in samenwerking
met The Fine Arts Museums of San Francisco en toonde 73 Hollandse zeventiende eeuwse
µPHHVWHUZHUNHQ¶XLW$PHULNDDQVRSHQEDDUHQSDUWLFXOLHUEH]LW490 Hoetink nam een
opmerkelijk initiatief - nieuw in de museumwereld: hij gaf aan communicatieadviseur Paul
Mertz, werkzaam bij het Amsterdamse reclamebureau Prad (Progressive Advertising), de
opdracht om een campagne te ontwikkelen. Dit was een grote stap: reclame en de museale
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De zeefdruk op zijde met diamantpoeder werd in 1986 door de Stichting Johan Maurits van Nassau
aangekocht en in permanent bruikleen gegeven aan het Mauritshuis. Bron: µ6FKLOGHULMHQHQNXQVWYRRUZHUSHQ
Een chronologisch overzicht¶. In: Rieke van Leeuwen (redactie), Twee decennia Mauritshuis. Zwolle, 1991, pp.
90-91.
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Michiel Jonker koQ]LFKQLHWKHULQQHUHQGH]HHIGUXNµRRLW¶LQKHWPXVHXPJH]LHQWHKHEEHQ]RYHUWHOGHKLM
me op 6 juli 2011 te Amsterdam. Het borstbeeld is een kopie, in 1986 in opdracht van het museum gemaakt, naar
de buste van Bartholomeus Eggers. Maurits liet het vlak voor zijn dood verplaatsen naar Berg und Tal bij Kleef,
voor zijn graftombe. Bron: ibidem.
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Ger Lataster (1920-2012) was abstract expressionistisch schilder. In 1951 werd op initiatief van het Ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen door de ministerraad de kern van de huidige percentageregeling voor
µJHERXZHQLQEHKHHUYDQGH5LMNVJHERXZHQGLHQVW¶YDVWJHVWHOG2SJURQGYDQHHQDGYLHVLQGH Nota Kunst bij
Rijksgebouwen in 1997 van de Werkgroep Beeldende Kunst Rijksgebouwendienst besloot de minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot een verbreding van de toepassing van de Rijksregeling, zodat in
principe bij alle projecten van de Rijksgebouwendienst voor bouw en renovatie de regeling geldend was. Bob
van der Kamp, Percentageregeling beeldende kunst bij Rijksgebouwen. Beschrijving van de regeling en de
procedure voor de realisatie van beeldende kunst bij rijksgebouwen . Den Haag, 16 augustus 2004, p. 4 en Bram
.HPSHUVµ+HWDUWLVWLHNDGYLHVZH]HQ&RPPRWLHLQGHSUDNWLMNYDQKHWRSGUDFKWHQEHOHLGYDQKHWULMN¶,Q
Boekmancahier 8; 3de jrg. juni 1991, pp. 136-137.
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0DXULWVKXLVGRQHHUGH%URQµ6FKLOGHULMHQHQNXQVWYRRUZHUSHQ(HQFKURQRORJLVFKRYHU]LFKW¶,Q5LHNHYDQ
Leeuwen (redactie), Twee decennia Mauritshuis. Zwolle, 1991, pp. 106-109.
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Hij werkte toen aan een project met Arthur Wheelock, conservator van het National Gallery of Art in
Washington en Ben Broos, conservator van het Mauritshuis.
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Ralph Blumenthal, µ8QOXFN\$UW6KRZ,V2II2Q2II$QG,W+RSHV2Q¶In: The New York Times, 10
januari 1996.
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Koningin Beaterix opende op 27 september 1990 de tentoonstelling. (GZLQ%XLMVHQµ7ZHHGHFHQQLD
0DXULWVKXLVLQYRJHOYOXFKW¶,Q5LHNHYDQ/HHXZHQ UHGactie), Twee decennia Mauritshuis. Zwolle, 1991, p. 24.
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wereld leken toen nog onverenigbaar.491 3DXO0HUW]WHUXJEOLNNHQGRS]LMQZHEVLWHµHULVJeld
voor een bescheiden campagne. Advertenties - naast de standaard affiches en folders. Dat is
ongewoon ten tijde. Reclame is vies, is vuig, is ordinair, in de ogen van. Van conservatoren,
vooral. Mijn ruimte is beperkt. Veel staat al vast. De titel. Van tentoonstelling en catalogus.
³+ROODQGVH0HHVWHUVXLW$PHULND´(QGHW\SRJUDILHGHYRUPJHYLQJ(QKHWIRUPDDWELM
benadering. Ik kan hooguit een paar zinnetjes kwijt. Luttele woorden. Die moeten dan wel
WUHI]HNHU]LMQ¶492 Mertz bedacht de volgende advertHQWLHWHNVWµ%RO&X\S'RX+DOV
Hobbema, De Hooch, Lievens, Metsu, Van Mierlo, Van Ostade, Potter, Steen, Vermeer.
Amsterdam gaf ze straten, maar Den Haag heeft ze hangen. De mooiste stukjes Holland. Uit
KHHO$PHULND¶493 'HµNRSMHV¶LQGHGDJEODGDGYHUWHQties benadrukten de bijzondere herkomst:
µ:HSURXGO\SUHVHQW¶HQµ'LH$PHULNDQHQZLVWHQZHOZDW]HNRFKWHQ¶- en de laatste weken
YDQGHH[SRVLWLHGHXUJHQWLHµ1RJHYHQHQ]HJDDQZHHUWHUXJ$OOHPDDO$EVROXXW¶HQµ:LH
nu niet komt kijken, ziet ze nooit PHHUVDPHQ¶494 Met meer dan 180.000 bezoekers was dit de
meest succesvolle expositie uit de geschiedenis van het Mauritshuis tot dan toe. Daarna reisde
hij door naar San Francisco.495
Op 27 april 1991 nam Hoetink afscheid als directeur. Ondanks zijn zakelijke instelling
sprak hij in zijn afscheidstoespraak de vrees uit dat de toekomstige museumdirecteur steeds
minder wetenschappelijk onderzoeker zal zijn en steeds meer een manager wiens activiteiten
pas succes zullen oogsten als zij voor de media aantrekkelijk zijn. Als gevolg daarvan zullen
GHPXVHDRQGHUOLQJVWHHGVPHHURSHONDDUJDDQOLMNHQµGHXQLIRUPHULQJQHHPWWRHWHUZLMOGH
musea veel van hun artistieke, intellectuele en wetenschappelijke soevereiniteit zullen
YHUOLH]HQ¶496 Hij maakte zich ernstig zorgen over de toenemende bedrijfsmatige aanpak van
de musea, de vercommercialisering en bureaucratisering ten koste van een creatief klimaat.
¶0XVHDZLOOHQLQKHWQLHXZV]LMQRPPHHUEH]RHNHUVWHNULMJHQ'DDUGRHLNRRNDDQPHH
Men wil meer mensen binnenhalen. De geldschieter, of het nu de overheid is of de sponsor,
kijkt naar het bezoekersaantal. Amerika is op vele manieren een voorloper, maar daar zijn de
PHHVWHPXVHDSDUWLFXOLHU¶497

F rits Duparc: oog voor schoonheid en alert op de markt
Duparc volgt in mei 1991 Hans Hoetink op. Op het ministerie wordt de combinatie zakelijk
en inhoudelijk inmiddels gewaardeerd, getuige zijn aanstelling als directeur. Duparc was na
zijn studie kunstgeschiedenis wetenschappelijk medewerker in het Mauritshuis. In 1982
vertroNKLMQDRQHQLJKHLGPHW+RHWLQN'XSDUFµRPNRUWWHJDDQGLHUHODWLHZDVQLHW
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Paul Hefting, Twee werelden. Het werk van Paul Mertz. Eindhoven, [Z]OO producties, 25 mei 2005, p. 5.
De expositie liep van 28 september 1990 tot 13 januari 1991. Bron: www.paulmertz.nl (geraadpleegd op 2
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LGHDDO¶498 Daarna was hij enige jaren werkzaam bij kunsthandel Noortman te Maastricht.
'XSDUFµDOVYDNJDIGHNXQVWKDQGHOPLMZHLQLJEHYUHGLJLQJ-HPRHVWRQW]HWWHQGMHEHVWGRen
om een schilderij in huis te krijgen en vervolgens heel hard werken om het zo snel mogelijk
GHGHXUXLWWHNULMJHQ'DWGUXLVWLQWHJHQPLMQQDWXXU,NZLOLHWVEOLMYHQGVWRWVWDQGEUHQJHQ¶
0DDUPHWGLWµFRPPHUFLsOHLQWHUPH]]R¶GRHWKLM]LMQYRRUGHHOµWRHQLNLQDOV
ZHWHQVFKDSSHOLMNPHGHZHUNHULQKHW0DXULWVKXLVEHJRQ]DJLNELMHHQDDQWDOFROOHJD¶VLQGH
museumwereld een totaal gebrek aan zakelijk inzicht. Ik wilde die ervaring beslist opdoen,
wilde leren hoe de kunsthandel denkt en functioneert¶499 Naast zakelijk inzicht en een
getraind oog levert de kunsthandel Duparc veel internationale contacten op - vooraanstaande
particuliere verzamelaars, die soms belangrijke schenkingen aan musea doen. In Nederland
werd gedacht dat hij na zijn keuze voor de kunsthandel niet meer kon terugkeren in de
museumwereld - die circuits lagen ver uit elkaar. Maar toen hij in 1985 naar Canada vertrok,
bleek dat in het Montreal Museum of Fine Arts zijn ervaring in de kunsthandel juist op prijs
werd gesteld - hij werd daar conservator en vanaf 1986 hoofdconservator.500
Duparc continueert het beleid van Hoetink - ]LMQFROOHJD¶VLQKHW0DXULWVKXLVHUYDUHQ
geen trendbreuk. Toch botsen beide persoonlijkheden - Duparc toont zich nu hij directeur is,
allergisch voor bepaalde aankopen van Hoetink, met name de hedendaagse kunstwerken.501
Op 1 mei 1991 begint Duparcs directeurschap met een conflict. Hans Hoetink liet bij zijn
afscheid de sculptuur Titaan (1985) van Markus Lüpertz op het voorplein zetten.502 De
aanleiding was een schenkLQJYDQYLMIWRQµYDQHHQRQEHNHQGHGDPH¶DDQ+RHWLQNRPGHWZHH
en een halve meter hoge, bronzen mansfiguur aan te kopen en daar te plaatsen.503 De dag dat
Duparc in zijn nieuwe functie begint, wordt het beeld geplaatst.504 µ1DWH]LMQEHNRPHQYDQ
zijn verrassing over deze ongewenste aanwinst, wordt de rest van de dag besteed aan het in
JDQJ]HWWHQYDQKHWDIYRHUHQYDQKHWREMHFW¶505 Duparc: µwat vormgeving en kleur betreft is
het beeld van Lüpertz niet in overeenstemming met het voorplein en de gevel. Zowel plein als
gevel zijn door dezelfde architect ontworpen en ik ben van mening dat het beeld de harmonie
YHUVWRRUW¶0DDUKLMNDQ]LFKJRHGYRRUVWHOOHQGDWHUHHQDQGHUµFRQWHPSRUDLQEHHOG¶RS
datzelfde voorplein geplaatst wordt. Hoetink betreurt de afwijzing: µKHW]RXGHYROWRRLLQJYDQ
PLMQEHOHLG]LMQJHZHHVW+HWLVMDPPHUYRRUKHW0DXULWVKXLVHQMDPPHUYRRU'HQ+DDJ¶
=RZHOGH5LMNVJHERXZHQGLHQVWDOV5XGL)XFKV]LMQYROJHQV+RHWLQNµSRVLWLHI]HHUSRVLWLHI¶
over Titaan.506 Hij had van het ministerie te horen gekregen dat hij het beeld mocht plaatsen,
PLWVLQJRHGRYHUOHJPHW]LMQRSYROJHU'XSDUFµGDWLVQLHWJHEHXUG « 'DWEHHOGWRRQGH
een gebrek aan respect voor het gebouw. Je moet heel terughoudend zijn als je wordt
aangesteld of vertrekt als directeur. Je moet de zeventiende eeuwse collectie met respect
EHKDQGHOHQ]RRRNKHWJHERXZHQGHRPJHYLQJ'DWEHHOGZDVHHQLQJUHHS*HHQJRHGH¶507
De gemeente Den Haag oppert nog het beeld voor het voormalige Paleis aan het Lange
Voorhout te plaatsen, waar de dependance voor hedendaagse kunst van het Haags
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Gemeentemuseum wordt gevestigd. De schenkster laat echter per deurwaarder weten dat ze
afziet van haar donatie.508 Met zijn actie laat Duparc meteen zien dat er met hem niet valt te
spotten.509 De plafondschildering van Lataster is hem eveneens een doorn in het oog. Maar als
hij gebiedt het boek over Latasters werk uit het winkelassortiment te verwijderen, reageert de
GDDUYHUDQWZRRUGHOLMNHµGDWERHNYDQ/DWDVWHUEOLMIWPRRLOLJJHQ¶510
Het museum is Duparcs lust en zijn leven. Hij krijgt daarbij veel steun van zijn gezin.
Als er buitenlandse conservatoren overkomen, logeren ze regelmatig bij hem thuis.511 Duparc:
µPLMQYURXZKHHIWRSGHDFKWHUJURQGHQRUPELMJHGUDJHQDDQGHJRHGHFRQWDFWHQ$OVLNZHHW
dat een buitenlandse collega-directeur in Nederland is, vraag ik hem bij ons thuis te eten, want
kunsthistorici horen een goede smaak te hebben. Mijn vrouw kookt dan een fantastisch diner.
In dat opzicht verschillen wij, dan bedoel ik mijn vrouw en ik, wel van veel andere
directeuren. We geven aan de vooravond van een opening een diner thuis voor
bruikleengevers, we staan samen bij de voordeur van het Mauritshuis om te ontvangen tijdens
GHYULHQGHQDYRQGHQ¶512 Hij heeft ook goed zicht op welke Hollandse meesters zich in
particuliere collecties bevinden.513
Het Mauritshuis is volgens DuSDUFµKHWPRRLVWHPXVHXPWHUZHUHOG:LMKHEEHQHHQ
topcollectie zestiende- en zeventiende-eeuwse Hollandse en Vlaamse schilders in een
schitterend gebouw uit dezelfde periode. Dat is een bijzondere FRPELQDWLH¶514 In 1995 leidt
KLMGHYHU]HOIVWDQGLJLQJYDQKHWPXVHXPLQJRHGHEDQHQ'XSDUFµGDWZDVHHQ]HJHQ¶
Minder bureaucratie, sneller beslissingen kunnen nemen. Samen met de Raad van Toezicht,
die ook fungeerde als klankbord. Daarin µ]LWWHQGLYHUVe mensen, de ene is kunsthistorisch
RQGHUOHJGGHDQGHUMXULGLVFKGHGHUGHILQDQFLHHO « $OOHPDDOPHQVHQGLHELQQHQKXQHLJHQ
specialisme van waarde zijn voor het museum. Ik hoefde ze niet vaak te bellen, maar als ik dat
wilde, kon dat any ti me. De verzelfstandiging van het museum maakte mij als directeur
VODJYDDUGLJHU¶515 µ%LMHHQYHLOLQJPRHWMHVRPVVQHOEHVOLVVHQRYHUGHDDQVFKDIYDQHHQ
VFKLOGHULM'DQLVKHWSUHWWLJQLHWDIKDQNHOLMNWH]LMQYDQKHWRRUGHHOYDQKHWPLQLVWHULH¶(HQ
ander voordeel van de verzelfstandiging is dat geld dat wordt verdiend met succesvolle
tentoonstellingen, aangewend kan worden voor andere doeleinden. Met de opbrengst van de
Vermeertentoonstelling van 1996 ]HW'XSDUFHHQDDQWDOHGXFDWLHYHSURJUDPPD¶VRSµZH
hebben nu specLDOHSURJUDPPD¶VYRRUNLQGHUHQHQHHQDXGLRWRXU3HUMDDUNRPHQHU
tienduizenden kinderen naar het museum. Bovendien is het museum gratis voor iedereen tot
HQPHWDFKWWLHQMDDU¶516
'XSDUFZRUGWJHSUH]HQRP]LMQJHULFKWHDFTXLVLWLHEHOHLGHQGHµVSHFWDFXODLUH¶
tentoonstellingen die hij organiseert. Met aankopen en schenkingen slaagt hij er in ruim dertig
schilderijen aan de verzameling toe te voegen.517 Morris Tabaksblat, acht jaar lang voorzitter
van de Raad van Toezicht van het Mauritshuis, typeert Duparc alVµHHQFRPSOHWH
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PXVHXPGLUHFWHXUPHWRRJYRRUDOOHDVSHFWHQYDQKHWYDN¶518 Ook Ronald de Leeuw is
FRPSOLPHQWHXVµKH¶VWKHEHVWWKLQJWKDWKDSSHQHGWRWKH0DXULWVKXLV¶- begaafd in het leggen
van contacten en betekenisvol als verwerver van schilderijen.519 Het Mauritshuis is altijd
Duparcs IDYRULHWHPXVHXPJHEOHYHQµLNEHQHHQSDDUNHHUEHQDGHUGYRRUJURWHPXVHDPDDU
ik heb nee gezegd, zonder een seconde te aarzelen. Ik wilde geen fulltime manager zijn. Ik wil
ook bezig zijn met de kunst zelf, met tentoonstellingen maken, aankopen, teksten maken voor
GHFDWDORJL'HLQKRXG¶520 'XSDUFLVHHQYRRUVWDQGHUYDQµKXPDQSURSRUWLRQV¶µNOHLQHUH
overzichtelijke musea zijn zowel voor het publiek als voor de directeur aantrekkelijk. Ik ben
een kunsthistoricus in hart en nieren. Bij de tentoonstelling in 2004 van de zeventiendeeeuwse schilder Carel Fabritius heb ik zelf de catalogus kunnen schrijven. Die zuurstof van de
LQKRXGKHELNDOWLMGQRGLJJHKDG¶521 µHet klinkt misschien een beetje als een preek, maar ik
vond dat ik als museumdirecteur een missie had. Het belangrijkste dat de mens onderscheidt
van de aap, is de cultuur. Wij moeten de cultuur en onze culturele identiteit beschermen. Niet
omdat de Hollandse cultuur de beste is. Maar als mensen zich in hun eigen culturele identiteit
bedreigd voelen, staan ze niet meer open voor de cultuur van anderen. Ze bouwen dan een
muur op « ,NKHEYRRUPLMQJHYRHOLHWVELMNXQQHQGUDJHQDDQGLHHLJHQFXOWXXU¶522

Portret van een oude man
Frits Duparc neemt in januari 2008 met moHLWHDIVFKHLGPDDUKLMPRHWKHWµKHODDVZDW
UXVWLJHUDDQJDDQGRHQ¶523 Terugblikkend noemt Duparc als wapenfeit in zijn aankoopbeleid
de verwerving van Rembrandts Portret van een oude man. µ,HGHUHHQYUDDJW]LFKRSHHQ
gegeven moment af wat hij heeft gedaan met zijn leven. Dat ik de Oude Man heb
WHUXJJHKDDOGQDDU1HGHUODQGGDDUJHQLHWLNQRJHONHGDJYDQ¶524 µ=LHMHZDWHHQI\VLHNH
DDQZH]LJKHLGGLHPDQKHHIWLQGH]H]DDO":DDUMHRRNVWDDWKLMWUHNWGHDDQGDFKW¶525 µ,N]DJ
het schilderij voor het eerst in 19LQGH1DWLRQDO*DOOHU\LQ/RQGHQ¶+HWPDDNWHHHQ
RQXLWZLVEDUHLQGUXNRSKHPµ+HWSRUWUHWUHSURGXFHHUWQLHWJRHG0DDUDOVMHHUYRRUVWDDW]LH
MHHHQPDJLVWUDDOVFKLOGHULM¶+LM]DJKHWLQLQ0HOERXUQHWHUXJHQKRRUGHGDWGHHLJHQDDU
het misschiHQZLOGHYHUNRSHQ+LMEHVORRWGHSRJLQJWHZDJHQµ,NYRQGGDWLNKHWPRHVW
proberen. Late portretten van Rembrandt zijn zeldzaam. In Nederland is er bijna niets. En dit
is het laatste portret uit die periode in particulier bezit. Dus de laatste kans om een lacune in
de CROOHFWLH1HGHUODQGRSWHYXOOHQ¶526 De Rembrandt kostte eenendertig miljoen gulden dan het hoogste bedrag dat door een museum werd betaald voor een kunstwerk.527
518
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Volkskrant, 3 januari 2008. Zie over het portret ook: *DU\6FKZDUW]µ2SKHWWZHHGHJH]LFKW¶,Q Het
F inancieel Dagblad, 21 augustus 1999.
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Door het commerciële succes van de Vermeer expositie in 1996 kon Duparc zelf drie
PLOMRHQJXOGHQLQOHJJHQ]RYHHOKDGGHWHQWRRQVWHOOLQJRSJHOHYHUGµ-H]RXNXQQHQ]HJJHQ
mede dankzij Vermeer kregen we Rembrandt in zicht. Als ik dat schilderij in het Mauritshuis
zie hangen, dan krijg ik daar een kick van. Dit portret is hier over honderd jaar nog. Een
VOHXWHOVWXNYDQ]R¶QNZDOLWHLWLVHHQVXSHUGURRP(HQGURRPGLHEHJLQWPHWSDVVLH:DQWDOV
GLHRQWEUHHNWLVKHWRQPRJHOLMNRPHIIHFWLHIIRQGVHQWHZHUYHQ¶528 De aankoop werd
JHVWHXQGGRRUHHQEUHGHµFRDOLWLH¶HLJHQIRQGVHQYDQKHW0auritshuis, het ministerie van
OCW, de Vrienden van het Mauritshuis, de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, het VSB
Fonds en de Vereniging Rembrandt. Het Nationaal Fonds Kunstbezit kreeg - zoals hiervoor al
beschreven - in 1998 de schenking van honderdtien miljoen gulden van De Nederlandsche
Bank, waarvan voor tweeëntachtig miljoen gulden Victory Boogie Woogie werd aangekocht.
Duparc weet een deel van de resterende dertig miljoen uit deze particuliere stichting te
YHUZHUYHQµWRHQGHVWLFKWLQJYLMIODWHU zes miljoen voor de aanschaf van het schilderij van
5HPEUDQGWVFKRQNYROJGHKHWPLQLVWHULHYDQ2&:KHWYRRUEHHOG¶529 De Sponsor Loterij
droeg het nog ontbrekende bedrag van 8,3 miljoen gulden bij - GHORWHULMKLHOGGDWMDDUµHHQ
H[WUDWUHNNLQJ¶YRRUGH5Hmbrandt.530 De aankoop ging bijna niet door, omdat de Britse
VWDDWVVHFUHWDULVYDQNXQVWHHQWLMGHOLMNYHUERGRSYHUNRRSXLWYDDUGLJGH,QµGULHPDDQGHQRI
XLWHUOLMN]HV¶NRQHHQNRSHUXLWHLJHQODQG]LFKDDQGLHQHQGLHKHWERGYDQKHW0DXULWVKXLV
diende te evenaren.531 Er kwamen echter geen belangstellenden opdagen.532

De noodzaak van public relations, fondswerving en sponsoring
Frits Duparcs slotakkoord is in 2007 Hollanders in Beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw van
onder anderen Rembrandt en Rubens.533 Het hoogtepunt van de expositie is het portret dat
5HPEUDQGWVFKLOGHUGHYDQ]LMQYULHQGHQPHFHQDV-DQ6L[9ROJHQV'XSDUFLVGLWµKHW
PRRLVWHSRUWUHWWHUZHUHOG¶%LMKRJHXLW]RQGHULQJOHHQWGHIDPLOLH Portret van Jan Six uit.534
De sponsor is Shell, omdat honderd jaar geleden de basis werd gelegd voor Royal Dutch
Shell, zo legt directeur Jeroen van der Veer uit: µdaarom sponsoren wij deze tentoonstelling in
528
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Volkskrant, 20 mei 2008. Zie ook: Wieteke van Zeil, µ(HQSRODURLGXLWGHJRXGHQ(HXZ,Qterview Jan Six X en
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GHWZHHDOOLDQWLHVWHGHQYDQ6KHOO/RQGHQHQ'HQ+DDJ'H]HWHQWRRQVWHOOLQJ « EUHQJWGH
ontwikkeling in beeld van de portretschilderkunst in de zeventiende eeuw en biedt een blik op
OHYHQVUHODWLHVHQVRFLDOHQHWZHUNHQYDQGLHWLMG¶535 Paul Mertz bedenkt voor de
SXEOLFLWHLWVFDPSDJQHKHWPRWWRµ0qQVHQNLMNHQ,QKHW0DXULWVKXLV(ULVQLHWVOHXNHU(ULV
nietVPRRLHU¶536
De expositie genereert in het oog springende free publicity. µ&XOWXXUJORVV\¶ Hollands
Diep besteedt er in het herfstnummer een mooie reportage aan. M, het maandelijkse magazine
van NRC Handelsblad biedt een kleurrijke fotoreportage waarvoor portretfotograaf Koos
%UHXNHOµQRWDEHOHQYDQQX¶IRWRJUDIHHUWLQGH]HOIGHSRVHDOVppQYDQGHGRRU5HPEUDQGWHQ
Rubens afgebeelde Hollanders uit de Gouden Eeuw.537 Zo plaatst hij Job Cohens portret
tegenover dat van Jan Six, dat van imam Abdurrahman Aydin tegenover een predikant en dat
van Jan Wolkers tegenover Rembrandts Portret van een oude man.538 Een tweede fotoportret
van Wolkers siert de omslag.539 In drie maanden tijd trekt de tentoonstelling ruim 96.000
bezoekers.540
Sinds 1998 heeft het Mauritshuis een contract met de BankGiro Loterij, waarvan het
DQGHUKDOIPLOMRHQHXURSHUMDDUNULMJW'XSDUFµGDWKHHIWPLMQOHYHQDOVPXVHXPGLUHFWHXU
aanzienlijk veranderd, daardoor kan ik überhaupt dromen van aankopen. Met dat geld kan ik
aan andere fondsen laten zien dat LNKHWVHULHXVPHHQ¶541 µ'DWJHOGKHHIWHHQYOLHJZLHOIXQFWLH
Het is niet genoeg om een Rembrandt te kopen, maar het kan wel een basis vormen. Als je als
PXVHXP]HOIDOZDWELMHHQKHEWJHVSDDUGNULMJMHGHDQGHUHIRQGVHQRRNVQHOOHUPHH¶542
µ/RWHULMELMGUDJHn werken als magneetgelden waarmee bijdragen van culturele fondsen kunnen
ZRUGHQDDQJHWURNNHQ¶543 'XSDUFµYLMIWLHQMDDUJHOHGHQZDVHUYHHOPLQGHUPRJHOLMN7RHQ
had je natuurlijk al de Vereniging Rembrandt, maar nu zijn er veel meer fondsen waar je kunt
aankloppen, zoals het VSB Fonds en het nieuwe SNS Reaal Fonds. De Mondriaan Stichting is
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JHWRRQG%URQµ0DXULWVKXLVYHUZHUIW]HHJH]LFKW¶,Qde Volkskrant, 8 januari 2008. Daarna kreeg de voormalige
bezitter van het schilderij het weer terug. De verzamelaar wilde het werk namelijk tot aan zijn dood in zijn eigen
omgeving bekijken. Op termijn komt het doek weer in de collectie van het Mauritshuis terug. Bron: Cees Straus,
µMonumentale marine PDUNHHUWDIVFKHLG'HDDQZLQVW¶,Q Trouw, 22 maart 2008.
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Bron: www.paulmertz.nl (bezocht op 22 januari 2014).
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Harmen Bockma, ¶´(HQJRHGVFKLOGHULMNHQMHQRRLW´,QWHUYLHZ0XVHXPGLUHFWHXU)ULWV'XSDUF¶,Q : de
Volkskrant, 3 januari 2008.
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Sandra Smallenburg, µ'H]HVFKLOGHULMHQ]LMQYDQRQVDOOHPDDO¶,Q NRC Handelsblad, 23 februari 2008.
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%HUW.RRSPDQµTopverzamelaar met zakelijk instinct¶,Q Het F inancieele Dagblad, 29 december 2007.
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ook heel belangrijk.544 µ=RQGHUORWHULMHQHQEHGULMYHQ]LMQZHQHUJHQV-HPRHWGDDUKHHO
UHDOLVWLVFKLQ]LMQ¶6SRQVRULQJ]LHW'XSDUFQLHWDOVµHHQKRJHUHYRUPYDQEHGHOen. « Het is
een zakelijke overeenkomst. Shell sponsort nu de tentoonstelling Hollanders in beeld, maar in
ruil daarvoor zie je wel overal dat logootje. Ik heb gisteren een hoge Shell-baas uit Londen
rondgeleid, we geven avonden voor Shell-relaties. Zij maken ook goede sier. Bovendien,
zonder sponsoring geen tentoonstelling, dat is heel simpel. Ik heb er geen moeite mee, mits
heel duidelijk is waar de grens loopt. Die angst dat Shell ons komt vertellen waar de
schilderijen moeten hangen, of dat een werkje van de neef van de CEO er ook bij moet, ik heb
KHWLQDOGLHMDUHQQRJQLHWPHHJHPDDNW¶545 +LMKHHIWGHµNRXGZDWHUYUHHV¶YDQPXVHDLQGH
MDUHQ]HYHQWLJQRJPHHJHPDDNWRPRYHUHHQNRPVWHQDDQWHJDDQPHWEHGULMYHQµ,NKHULQQHU
mij hoe ik in 1974 stage liep bij het Mauritshuis. Bierbrouwer Grolsch was destijds sponsor
van de Terborch-tentoonstelling. Overal op de stations hingen affiches om de expositie te
annonceren. Maar de steun van Grolsch leidde tot een bezetting van het Mauritshuis door
beeldend kunstenaars. Hoe kon een museum zich inlaten met het bedrijfsleven? Dat was
YORHNHQLQGHNHUN¶546 µ,NKHEHUJHHQPRHLWHPHHDOGDWJHOGELMHONDDUWHEUHQJHQZDQWDOOHV
wat hier komt te hangen, wordt onderdeel van de collectie-Nederland. Ik doe dat voor u, voor
uw buren, voor uw kennissen in Meppel en Appelscha. Maar ik zou nog geen tien eurocent
DDQXGXUYHQYUDJHQYRRUHHQEURRGMH¶547

Johannes Vermeer voor het eerst en voor het laatst
Frits Duparc organiseerde succesvolle blockbusters over het werk van twee iconen van de
Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw: in 1996 van Johannes Vermeer en in 1999
een thematentoonstelling over Rembrandt. Hoe hij beide exposities voor elkaar kreeg en
organiseerde, geeft een helder inzicht in de diplomatieke en sensitieve handelswijze van
Duparc. Daarnaast spelen de marketingcampagnes van communicatieadviseur Paul Mertz een
belangrijke rol. Beide cases gelden als best practises: volgens Duparc is het geheim om
EUXLNOHQHQYRRUHONDDUWHNULMJHQµSHUVRRQOLMNFRQWDFW9HHOSUDten, netwerken, maar vooral:
]HOIODQJVJDDQ¶'LWOXNWKHPPHWYHHOJHGXOGGLSORPDWLHHQµZLVVHOJHOG¶VRPVEHORRIWKLM
een collega dat hij tezijnertijd een schilderij uit het Mauritshuis mag lenen.548
Op 27 februari 1996 opent koningin Beatrix de tentoonstelling Johannes Vermeer in
het Mauritshuis. Daarvoor was de expositie al in de National Gallery of Art in Washington te
zien, onder de titel Vermeer and the Art of Painting.549 Het Mauritshuis verwacht tussen de
250.000 en 300.000 bezoekers.550 De Rabobank sponsort de expositie - het is de eerste keer
dat de bank zich financieel aan een cultuurproject lieert.551 Frits Duparc werkte met zijn
collega en vriend Arthur Wheelock vijf jaar lang nauw samen om de Vermeers bijeen te
544

Harmen Bockma, ¶´(HQJRHGVFKLOGHULMNHQMHQRRLW´,QWHUYLHZ0XVHXPGLUHFWHXU)ULWV'XSDUF¶. In: de
Volkskrant, 3 januari 2008.
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RRN%UDP.HPSHUVµ$DQGHOHQLQRQVWHUIHOLMNKHLG0XVHDDOPHFHQDDWSDUWLFXOLHULQLWLDWLHIHQRYHUKHLG¶,Q&DV
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Zutphen, 1990, pp. 72-129.
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Duparc geciteerd in: Harmen Bockma, ¶´(HQJRHGVFKLOGHULMNHQMHQRRLW´,QWHUYLHZ0XVHXPGLUHFWHXU)ULWV
'XSDUF¶. In: de Volkskrant, 3 januari 2008.
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0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµOperatie Holbein. 0DXULWVKXLVOREE\WMDUHQYRRUGH³5DIDHOYDQKHW1RRUGHQ´¶,Q
de Volkskrant, 7 augustus 2003.
549
In Washington liep de expositie van 12 november 1995 tot 11 februari 1996.
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&HHV6WUDXVµ9ROJHQGMDDU9HUPHHU-UDJH¶,Q Trouw, 10 november 1995 en µ$OYHHOLQWHUHVVHYRRU9HUPHHU
LQKHW0DXULWVKXLV¶In: Het Parool , 21 december 1995.
551
$OGXV3DXO0HUW]LQHHQJHVSUHNLQPXVHXP2QV¶/LHYH+HHURS6ROGHUte Amsterdam, op 10 mei 2011. Hij
was intensief bij de marketingstrategie van de blockbuster betrokken.
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brengen: 22 van de 35 bekende schilderijen - tweederde van zijn oeuvre. Dit is nog nooit
vertoond. Het is al erg moeilijk om één werk van de Vermeer in bruikleen te krijgen. Als een
museum een Vermeer bezit, is het een topstuk waar publiek op afkomt.552 Johannes Vermeer
is één van de beroemdste Nederlandse kunstschilders uit de Gouden Eeuw: zijn gebruik van
NOHXUOLFKWHQSHUVSHFWLHIVWDDWEHNHQGDOVµRQJHsYHQDDUG¶553 Aan Vermeer is niet eerder een
overzichtstentoonstelling van dit gehalte gewijd. Dit wordt een once in a lifeti me
experience.554 Er is geen speciale aanleiding dat de expositie nu wordt gehouden, geen
geboorte- of sterfjaar of andere markering.555 =RYHHO9HUPHHUVELMHHQLVµYRRUKHWHHUVWVLQGV
op 16 mei 1696 de erven Dissius een collectie van twintig schilderijen naar een veilinghuis
bUDFKWHQ¶556 De laatste tentoonstelling gewijd aan Vermeer was in 1966, in het Mauritshuis
en het Louvre. Onder de titel In het licht van Ver meer werden toen elf schilderijen uit zijn
oeuvre getoond in de context van kunstenaars uit de 15de tot de 19de eeuw, onder wie Van
Eyck en Bellini, Caravaggio en De la Tour, Velazquez en Zurbaran, Corot en Degas, Pissarro
en Cézanne.557
'XSDUFµWRHQLNDDQPLMQGRFWRUDDOVFULSWLHZHUNWHHQLHGHUHGDJELMKHW5LMNVEXUHDX
voor Kunsthistorische Documentatie zat, leerde ik Arthur Wheelock kennen, die daar ook zat
te studeren. Ik droomde van het Mauritshuis, hij van de National Gallery in Washington.
³)ULWVODWHUDOVZHJURRW]LMQGDQGRHQZHHHQ9HUPHHU-WHQWRRQVWHOOLQJ´]HLKLMWHJHQPH
toen we vrienden waren geworden. Na de bekendmaking van mijn benoeming, was hij één
van de eersten die belden³:HOO)ULWVOHW¶VGRLW´]HLKLMLQPLGGHOVFRQVHUYDWRUYDQGH
National Gallery. Ik begreep niet direct waar hij het over had. We zijn het inderdaad gaan
doen, al leek het een mission i mpossibleDOGLHZHUNHQELMHONDDUNULMJHQ¶558 :KHHORFNµGLW
was werkelijk het meest gecompliceerde werk dat Frits en ik ooit hebben verricht. We hebben
DFKWMDDUODQJJHUHLVGRQGHUKDQGHOGJHSUDDWHQQRJHHQVJHSUDDW¶0HWKHWJHGXOGHQKHW
onderhandelingstalent van een diplomaat werkten ]HVLQGVDDQGHH[SRVLWLHµ*HHQ
enkele curator staat graag en snel zijn Vermeer af. De doeken zijn kwetsbaar en vormen in de
meeste gevallen het pièce de resistance van een collectie. Curatoren zijn, volkomen
EHJULMSHOLMNEHYUHHVGGDWDOV]LMKXQ9HUPHHUXLWOHQHQKHWSXEOLHNZHJEOLMIW¶'LWZDV
bijvoorbeeld het geval bij het kleine Herzog Anton Ulrich Museum in Brunswick, eigenaar
van Het Meisje met het wijnglas:KHHORFNµYRRU]R¶QPXVHXPSMHLVKHWHHQKHOHgrote
552
553

.

Vermeer (1632-1675) is geboren in Delft, en leefde daar zijn hele leven. Omdat er zo weinig over hem
bekend is, ZHUGKLMLQGHQHJHQWLHQGHHHXZµGH6ILQ[YDQ'HOIW¶JHQRHPG9HUPHHUYURHJ en ontving tijdens zijn
leven aanzienlijke bedragen voor zijn doeken, raakte echter in de achttiende eeuw in vergetelheid en werd in de
QHJHQWLHQGHHHXZJHUHKDELOLWHHUG%URQµ9HUPHHU-H[SRVLWLHRSHQWLQ:DVKLQJWRQ¶,Q Het Parool , 7 november
1995.
554
Het lukte overigens het Metropolitan Museum of Art in New York in 2001 om de tentoonstelling Vermeer
and the Delft School te organiseren, met vijftien schilderijen van Vermeer. Uit het Mauritshuis hing daar Diana
en haar gezelschap en uit het Rijksmuseum Het Straatje. De expositie liep van 8 maart tot 27 mei 2001, BP was
de sponsor. Bron: www.metmuseum.org/special/vermeer_delft/vermeer_more.htm (bezocht op 22 januari 2013).
In 2012 was er een grote Vermeertentoonstelling in Rome, in het museum Scuderie del Quirinale: Vermeer - il
secolo G¶RURGHOO¶DUWHRODQGHVH (Vermeer - de gouden eeuw van de Hollandse schilderkunst). De expositie liep
van 1 oktober 2012 tot 20 januari 2013 en presenteerde acht van de inmiddels 37 aan Vermeer toegeschreven
werken. Afwezig waren Het m eisje met de parel uit het Mauritshuis, dat zich toen in Kobe, Japan bevond en
Brieflezende vrouw in het blauw, recent door het Rijksmuseum gerestaureerd en op dat moment in Shanghai te
zien. Bron: www.ilgiornale.nl/2012/grote-vermeer-tentoonstelling-in-rome ( bezocht op 22 januari 2013).
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*HUGD7HOJHQKRIµTopstukken van Vermeer NULMJHQKXQKHOGHUHNOHXUHQZHHUWHUXJ¶,Q NRC Handelsblad,
10 mei 1994.
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2VFDU*DUVFKDJHQµCurator National Gallery of Art hoopt raadsels rond Delftse schilder op te lossen.
Vermeer LQ:DVKLQJWRQLV³QLHXZEHJLQ´¶,Qde Volkskrant, 7 november, 1995.
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Bert -DQVHQµ6FKRNNHQGHVFKRRQPDDNYDQKHWZHUNYDQ9HUPHHU¶,Q Het F inancieele Dagblad, 6 augustus
1994. In het licht van Vermeer was daar van 25 juni tot 5 september 1966 te zien.
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+DUPHQ%RFNPDµ0XVHXPGLUHFWHXU)ULWV'XSDUF³(HQJRHGVFKLOGHULMNHQMHQRRLW´¶,Q de Volkskrant, 3
januari 2008.

585

beslissing om de enige Vermeer die zij hebben voor acht of negen maanden uit te lenen. Pas
WRHQ]LMEHJUHSHQZDWRQVYRRURJHQVWRQGEHVORWHQ]LMPHHWHZHUNHQ¶559
Het Metropolitan Museum in New York staat twee van de vijf Vermeers af: Vrouw
met waterkan en Allegorie op het geloof.560 De Frick Collection in New York doet niet mee volgens het testament van de erflater, de groot-industrieel Henry Clay Frick, mag geen enkel
schilderij van zijn verzameling het pand verlaten.561 Het langst duren de onderhandelingen
met het Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie in Frankfurt over het uitlenen van De
Geograaf - het is nog nooit uitgeleend. Het Kunstinstituut leent in principe niet uit, maar na
GULHMDDUNRPWHUWRFKHHQµGRRUEUDDN¶ZDDUELMHHQUROVpeelt dat Wheelock belooft De
Geograaf op de omslag van de catalogus te plaatsen.562 Tien musea en twee particuliere
collectioneurs, onder wie de Britse vorstin, lenen hun schilderij(en) van Vermeer uit.
Daarvoor moeten vijf, zes bezoeken aan de Gemäldegalerie in Berlijn en het Louvre in Parijs
worden afgelegd. Het Louvre lobbiet om de tentoonstelling ook te presenteren. De sponsors
zijn echter faliekant tegen een derde presentatie.563 Het Louvre leent tenslotte De
Kantwerkster uit, maar niet De Astronoom.564 De toestemming van koningin Elizabeth om De
Muziekles uit te lenen, laat lang op zich wachten, maar komt uiteindelijk ook.565 Het
Kunsthistorisches Museum in Wenen kan het beroemde schilderij De schilderkunst niet
afstaan, omdat het toe is aan restauratie.566 Ook de Gitaarspeelster in het Londense Kenwood
House is te fragiel - het is het enige schilderij van Vermeer dat niet is bedoekt.567
Het prestige van de National Gallery of Art als onderdeel van The Smithsonian
Institution speelt een belangrijke rol in de bruikleenonderhandelingen. Het museum kan grote
sponsors aantrekken, waardoor het mogelijk wordt om acht Vermeers te restaureren. Wat ook
meespeelt bij het verkrijgen van medewerking van andere musea is dat Gezicht op Delft, in
het bezit van het Mauritshuis, het uitgangspunt is voor de expositie. Valt dit schilderij af, dan
vindt de tentoonstelling niet plaats. Het was echter twijfelachtig of dit werk - nog nooit buiten
Europa getoond - gerestaureerd en verplaatst kon worden. Na ampele afweging door een
groep internationale kunsthistorici luidt de slotsom dat het topstuk zonder gevaar kan worden
getransporteerd - het project kan doorgaan. Het kernensemble van het project wordt gevormd
door Vrouw met weegschaal en Schrijvend meisje van de National Gallery in Washington,
Melkmeisje en Straatje van Vermeer van het Rijksmuseum en Gezicht op Delft van het
Mauritshuis.568 :KHHORFNµHURQWVWRQGRQGHUGHFXUDWRUHQYDQGHDQGHUHPXVHDHHQVIHHUYDQ
wij-willen-geen-spelbreker zijn. Iedereen zag dat met deze expositie een nieuw begin werd
559

2VFDU*DUVFKDJHQµCurator National Gallery of Art hoopt raadsels rond Delftse schilder op te lossen.
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De National Gallery leverde nog twee schilderijen - Meisje met de rode hoed en Meisje m et de fluit - maar
daarvan staat de authenticiteit ter discussie.
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gemaakt met het ontdekken, interpreteren en bekijken van Vermeer, die volgens mij de
belangrijkste Nederlandse schilder van de 17-GHHHXZLV¶569
Het communicatietraject voor de tentoonstelling is grondig voorbereid, gepland en
uitgekiend - het museum genereert op strategische momenten free publicity. Al in de zomer
YDQZRUGWYLDGHSHUVQDDUEXLWHQJHEUDFKWGDWKHW0DXULWVKXLVµVHULHXVDDQKHW
LQYHQWDULVHUHQLV¶ZDWGHPRJHOLMNKHGHQ]LMQYRRUHHQRYHU]LFKWVWHQWRRQVWHOOLQJ570 Om de
paar maanden wordt er een bericht in de pers geventileerd over de vorderingen van het
project, zonder al teveel details. Dat Duparc en Wheelock de uitdaging aangaan zoveel
mogelijk Vermeers bij elkaar in bruikleen te krijgen, wordt in de pers gebracht als een
intrigerend avontuur - KHWOHHNRQPRJHOLMNGDW]R¶QRQGHUQHPLQJ]RXVODJHQJH]LHQGH
enorme kosten die hieraan verbonden zijn. Door de stukjes in de krant wordt de
nieuwsgierigheid geprikkeld en de spanning erin gehouden.571 Bovendien wordt er lyrisch
over de reputatie van Vermeer en de schoonheid van zijn werk geschreven.572
Ter voorbereiding van de expositie in Washington en Den Haag verrichten
restauratoren in zowel Het Mauritshuis als de National Gallery of Art uitgebreid onderzoek
naar de technische conditie van alle schilderijen van Vermeer, in samenwerking met
internationale instellingen. Dit project krijgt veel media aandacht - voor de projecten en de
komende expositie, maar ook voor de ontdekkingen over de werkwijze van Vermeer,
waarover weinig bekend is.573 +HWRQGHU]RHNJHHIWLQ]LFKWLQGHZLM]HZDDURS9HUPHHUµ]LMQ
SLFWXUDOHHIIHFWHQEHUHLNWH¶574
De twee beroemde schilderijen uit het bezit van het Mauritshuis, Meisje met de parel
(1660-1665) en Gezicht op Delft (1660) worden van 10 mei tot en met 28 augustus 1994
gerestaureerd. Beide schilderijen zijn, nadat ze tientallen jaren continu waren geëxposeerd,
hard toe aan een schoonmaak- HQUHVWDXUDWLHEHXUW'XSDUFµKHWJDDWHURPGDWGHVFKLOGHULMHQ
ZHHU]RZRUGHQGDW9HUPHHUHUWURWVRS]RX]LMQ¶575 Voorbijgangers en bezoekers kunnen de
restauratoren op de voet volgen. Een dergelijke restauratie is niet eerder zo in de openbaarheid
uitgevoerd.576 In overleg met de Rijksgebouwendienst wordt op het voorplein van het
Mauritshuis in de bestrating een groot venster aangebracht, waardoor voorbijgangers over de
schouders van de restaurateurs kunnen meekijken. Onder het venster bevindt zich, in de
vroegere bibliotheekruimte, een tijdelijk ingericht restauratie-atelier. In het museum zelf kan
het publiek de schoonmaakoperatie van nog dichterbij observeren. Het publiek krijgt
informatie met behulp van tekstborden, koptelefoons en een diapresentatie.577 Wat de
restaurator door de microscoop ziet, wordt tegelijkertijd op een televisie aan het publiek
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getoond.578 Het is overigens voor de restauratoren erg wennen dat hun - doorgaans solitaire werkzaamheden zo publiekelijk op de voet kunnen worden gevolgd. Duparc vindt dat deze
LQYHVWHULQJQXWKHHIW+LM]HJWWRWGHRSHQEDUHUHVWDXUDWLHWHKHEEHQEHVORWHQµJH]LHQGH
groeiende interHVVHELMKHWSXEOLHNYRRUGLWRQGHUZHUS¶579 En het project genereert weer een
µSHUVPRPHQW¶
Het openbare restauratieproject Vermeer in het licht blijkt een stimulans voor bezoek
DDQKHW0DXULWVKXLV'XSDUFµKHWZDVHHQH[SHULPHQWRPSXEOLHNELMKHWSURMHFt te laten
toekijken. We vonden dat deze beroemde schilderijen niet zo maar een half jaar aan het
SXEOLHNRQWWURNNHQNRQGHQZRUGHQPDDUGDQPRHW]R¶QH[SHULPHQWQDWXXUOLMNZHOVODJHQ
Dat is zeker gebeurd; de mensen keken geboeid en geconcentreerd toe en kwamen vaak terug
RPKHWSURFHVWHNXQQHQYROJHQ¶580 Het project blijkt een stimulans voor bezoek aan het
0DXULWVKXLV'XSDUFµKHWZDVHHQH[SHULPHQWRPSXEOLHNELMKHWSURMHFWWHODWHQWRHNLMNHQ
We vonden dat deze beroemde schilderijen niet zo maar een half jaar aan het publiek
RQWWURNNHQNRQGHQZRUGHQPDDUGDQPRHW]R¶QH[SHULPHQWQDWXXUOLMNZHOVODJHQ'DWLV
zeker gebeurd; de mensen keken geboeid en geconcentreerd toe en kwamen vaak terug om het
SURFHVWHNXQQHQYROJHQ¶581 Bezoekers en voorbijgangers op straat blijven soms wel tien
minuten kijken naar het precisiewerk van de drie restauratoren, dat is langer dan een
museumbezoeker normaal gesproken naar een kunstwerk kijkt. De zomer van 1994 betekent
voor de meeste musea in Nederland een daling van bezoekersaantallen, maar het Mauritshuis
trekt juist meer belangstellenden dan het voorgaande jaar.582 Restaureren in het openbaar
wordt een museale trend.
'XSDUFQRHPWGHUHVXOWDWHQYDQKHWUHVWDXUDWLHSURMHFWµIDQWDVWLVFK « We hebben
geen enkele calamiteit gehad, en dat terwijl het toch om een heel ingrijpende zaak ging. Beide
doeken zijn mooier dan we ooit hadden kunnen denken uit het project tevoorschijn gekomen.
Met name Gezicht op Delft LVYHHOKHOGHUGHUJHZRUGHQGDQZHYHUPRHGGHQ¶'LWNRPWRPGDW
er een dikke laag vernis is weggehaald dat bij de laatste restauratie in 1956 is aangebracht.
Restaurator Jørgen WadumµXLWJDDQGHYDQGHWRHQKHHUVHQGHRSYDWWLQJHQRYHU]HYHQWLHQGH
eeuwse schilderkunst moest het schilderij er goudglanzend uit zien. Nu vinden we dat een
VFKLOGHULM]RGLFKWPRJHOLMNELMGHRRUVSURQNHOLMNHLQWHQWLHVYDQGHPDNHUPRHWVWDDQ¶583
'XSDUFµHHQJRHGUHVWDXUDWRU]RUJWHUDOWLMGYRRUGDWHUHHQYHUQLVODDJ]LWWXVVHQ]LMQZHUNHQ
dat van de schilder. Dan kan men bij latere restauraties altijd zien wat de een en wat de ander
KHHIWJHGDDQHQNDQPHQKHWZHUNYDQGHUHVWDXUDWRUJHPDNNHOLMNYHUZLMGHUHQ¶584
De National Gallery in Washington restaureert ook zijn Vermeers.585 Er worden
vergeefs pogingen ondernomen om het fragiele De Schilderkunst uit het Kunsthistorisches
0XVHXPLQ:HQHQLQKHWUHVWDXUDWLHSURMHFWWHEHWUHNNHQ+HWPXVHXPZLOKHWµDEVROXXWQLHW¶
uitlenen.586 De restauraties maken de werkwijze van Vermeer duidelijker: hij blijkt meer op
een spontane manier te schilderen dan werd aangenomen. Hij mengde op verschillende
plekken de verf met zand - in de zeventiende eeuw erg ongebruikelijk - µRPKHWUHOLsIHQGH
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WH[WXXUYDQKHWVFKLOGHULMH[WUDWHEHQDGUXNNHQ¶587 In Washington wordt bij de restauratie van
Meisje met de rode hoed een ontdekking gedaan. Er blijkt een ander werk onder te zitten: een
ondersteboven geschilderd mannenhoofd - dit is vermoedelijk werk van Carel Fabritius, een
leerling van Rembrandt.588
Duparc laat bewust de primeur van de Vermeertentoonstelling over aan Washington.
Het Amerikaanse museum wil de tentoonstelling voor de winter in huis hebben, het Haagse
museum verwacht juist dat het in het voorjaar de meeste bezoekers zal trekken. Het ligt voor
de hand de primeur te willen hebben van een tentoonstelling, maar het is efficiëQWHURPµWKH
VHFRQGYHQXH¶WH]LMQGDQNXQMHGHNLQGHU]LHNWHVHOLPLQHUHQGLHMHLQGHHHUVWHSUHVHQWDWLH
tegenkomt.589 Bovendien levert de eerste tentoonstelling voorpubliciteit op.590 Dit lukt: de
voorbereidingen voor de gezamenlijke tentoonstelling genereert veel free publicity. Het
vertrek van de drie Haagse Vermeers naar de National Gallery of Art in Washington is
ELMYRRUEHHOGHHQµSHUVPRPHQW¶591 En er verschijnen over de tentoonstelling in Washington en
het oeuvre van Vermeer uitgebreide recensies en bespiegelingen, zowel in de buitenlandse als
de Nederlandse pers.592
Inmiddels zijn in Nederland de voorbereidingen in volle gang. KPMG Accountants is
gevraagd de opzet en de begroting van het tentoonstellingsproject te beoordelen en mogelijke
fiscale consequenties te taxeren.593 Er is al enkele maanden een reclamecampagne gaande,
met advertenties in kranten en radio commercials. Hiervoor is weer communicatieadviseur
Paul Mertz ingeschakeld - sinds vijf jaar de vaste pr-adviseur van het museum. Hij ontwikkelt
één vDQGHRPYDQJULMNVWHPXVHDOHFDPSDJQHVµRRLW¶]RPHOGWKLMWURWVRS]LMQZHEVLWH594
Volgens Lieke Vervoorn, hoofd communicatie van het Mauritshuis, dient de campagne niet
alleen om zoveel mogelijk toeschouwers naar Den Haag te trekken, maar is deze vooral
bHGRHOGRPGHYHUZDFKWHJURWHWRHVWURRPYDQEH]RHNHUVLQJRHGHEDQHQWHOHLGHQµ$QGHUVLV
GHNDQVJURRWGDWZHNRPHQGHPDDQGHQYHHONHHU³QHH´PRHWHQYHUNRSHQ¶6RPPLJH
schilderijen, zoals Meisje met de rode hoed, zijn niet groter dan een A4 en moeilijk met
tientallen mensen tegelijk te bekijken. Bovendien is het Mauritshuis ongeschikt om grote
groepen mensen er verantwoord doorheen te leiden. Daarom is een belangrijk doel van de
campagne mensen te informeren hoe een kaartje te kopen. Zomaar op de bonnefooi een
weekend naar Den Haag voor Vermeer wordt afgeraden.595 Mertz benadrukt in zijn campagne
KHWJHYRHOYDQXUJHQWLHµWKHRQFHLQDOLIHWLPHRSSRUWXQLW\¶(pQYDQ]LMQDGYHUWHQWLHWHNVWHQ
OXLGWµYDQPDDUWWRWMXQLKDQJHQ9HUPHHUVLQKHW+DDJVH0DXULWshuis. Tweederde van
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zijn oeuvre bijeen. Voor het eerst en voor het laatst. Boek uw bezoek bij een VVV kantoor of
WHOHIRQLVFK « 'UDDOQLHW+HWJDDWKDUGHQKHW0DXULWVKXLVLVQLHWDOWHJURRW¶596 Het parool
YDQGHFDPSDJQHLVµERHNYRRUDI¶1DDVWJHJHYens over kaartverkoop wordt in de frequent
opduikende advertenties veel informatie verstrekt over de schilderijen van Vermeer. Volgens
9HUYRRUQLVGDWGHKXLVVWLMOµZHJHYHQDOWLMGYHHOLQIRUPDWLHYRRUDIRRNOHXNHSULNNHOHQGH
dingen over het leven van dHVFKLOGHU¶597 De toegangskaarten zijn al te reserveren, om lange
rijen aan de kassa te voorkomen. De kaarten zijn gekoppeld aan tijdsblokken van een uur. Het
publiek moet tijdens een bepaald tijdsblok de tentoonstellingsruimte in - eenmaal binnen
mogen bezoekers zolang blijven als ze willen. Per uur kunnen maximaal 450 mensen de 22
schilderijen bewonderen.598 Sinds 1 november 1995 - vier maanden voordat de tentoonstelling
in Den Haag start - is er al een reserveringslijn van sponsor de Rabobank opengesteld, waar
zich gemiddeld duizend mensen per dag aanmelden, om zo hun bezoekuur vast te leggen.599
Aanvankelijk zou de overzichtstentoonstelling alleen schilderijen bevatten waarover
geen twijfel bestaat. Na veel discussie besluiten de musea toch ook het op paneel geschilderde
Meisje met de fluit, µXLWGHRPJHYLQJYDQ9HUPHHU¶RSWHQHPHQµRPGDWKHWHHQYUDDJLQ]LFK
heeft. Door het te tonen met de andere schilderijen maken we discussie mogelijk. We willen
GDWHURYHUZRUGWQDJHGDFKW¶DOGXV5LNYDQ.RHWVYHOG]DNHlijk directeur van het
Mauritshuis.600 Het is de vraag of het om een Vermeer gaat of een werk van iemand anders,
µYDQHHQYHUYDOVLQJLVJHHQVSUDNH¶601 Ook Meisje met de rode hoed, eveneens op paneel, is
onderdeel van de tentoonstelling. Duparc is ervan overtuigd dat dit werk wel door Vermeer is
JHVFKLOGHUGµHULVHHQHQRUPYHUVFKLOLQNZDOLWHLWHQYHUILMQLQJ¶2SGHWHQWRRQVWHOOLQJLQ
Washington hangen de twee werken naast elkaar.602 De inhoud van de expositie in
Washington is vrijwel identiek aan die in Den Haag. De Nederlandse presentatie wordt alleen
iets uitgebreider doordat het Rijksmuseum alle vier zijn Vermeers aan het Mauritshuis
uitleent. Washington krijgt er twee in bruikleen: Het straatje van Vermeer en Brieflezende
vrouw in het blauw. In Den Haag zullen bovendien Het Melkmeisje en De Liefdesbrief te
bewonderen zijn. Dat het Rijksmuseum maar twee schilderijen uitleent noemt Van Koetsveld
niet meer dan normaal: µjHVWXXUWQRRLWMHKHOHFROOHFWLHYDQHHQVFKLOGHURSUHLV¶603 Bovendien
blijkt Het Melkmeisje in een te fragiele staat om de overtocht aan te kunnen.604 Zowel het
Mauritshuis als de National Gallery lenen elkaar wel alle Vermeers uit - zij zijn immers de
organisatoren.605
Op woensdagavond 8 november 1995 opent koningin Beatrix de Vermeer-expositie in
de National Gallery of Art met een korte toespraak, daarna is er een rondgang en een
galadiner. Eerder op de dag drinken de koningin en prins Claus een kopje thee met president
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Clinton en zijn echtgenote in de Yellow Oval Room.606 De koningin houdt een korte toespraak
waarin ze zegt dat Vermeer een verbroederende uitwerking heeft op Nederland en Amerika.
United Technologies Corporation (UTC), producent van helikopters, liften en straalmotoren,
is de hoofdsponsor van de tentoonstelling - de Rabobank is in Washington co-sponsor en
hoofdsponsor van het Mauritshuis. UTC financiert het vervoer van de kunstwerken en het
galadiner, GDWEHVWDDWXLWµ=HHeuusch zeebanket (zeventiende-eeuwse spelling), een Zuyt
Hollandtsche vleesschotel, cake uit Mechelen, de Nuites-Saintes-Georges en champagne van
%ROOLQJHU¶3UHVLGHQW-directeur George David houdt een toespraak waarin hij de gelegenheid
aangrijpt om het gehoor van Koninklijke gasten, ambassadeurs en politici van de kwaliteit van
zijn producten te overtuigen: µik geef direct toe dat ik meer verstand heb van helikopters en
PDFKLQHVGDQYDQ9HUPHHU¶:DVKLQJWRQFRUUHVSRQGHQW2VFDU*DUVFKDJHQEHVSLHJHOWµLQGLH
zin deed het galadiner denken aan de zogenoemde sky-boxen van Madison Square Garden, het
sportpaleis in New York, waar industriëlen hun vrienden en relaties mee naar toe nemen. De
koningin en de prins waren samen met kunstliefhebbers en journalisten de figuranten in een
publiciteits- en marketingcampagne van UTC. Voor de onderneming was het diner een
schitterende geOHJHQKHLGGHUHODWLHV « WHROLsQ'HRSHQLQJYDQGHH[SRVLWLHZDVsmoozing
op hoog niveau: een vleugje royalty, een vleugje cultuur en een grote scheut mercantiele
SURSDJDQGD¶607
Op 12 november gaat de tentoonstelling open voor het publiek. Al weken lang stonden
mensen in de rij om de toegangskaartjes te bestellen. Alhoewel de toegang gratis is, moeten
bezoekers wel van te voren een ticket reserveren. Verspreid over zeven zalen bevindt de
expositie zich in het West Building van het museum. Eén zaal is gereserveerd voor informatie
over de plaats Delft en de tijd waarin Vermeer leefde. Een andere zaal is gewijd aan het
technologisch onderzoek naar Vermeers werkwijze en de ontwikkeling van zijn technieken,
waaronder zijn gebruik van de camera obscura.608 De besprekingen van de expositie in zowel
de Amerikaanse als de Nederlandse pers zijn uitgebreid en lyrisch.609 De tentoonstelling sluit
twee dagen na de opening voor het publiek wegens een politiek conflict. Jaarlijks moeten in
de Verenigde Staten het Congres en de regering overeenstemming bereiken over een wet die
de regering fondsen toewijst om haar functioneren te bekostigen. President Clinton spreekt
606
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zijn veto uit over een wetsvoorstel van het Congres daarover, omdat hij bezwaar heeft tegen
bepaalde onderdelen. &OLQWRQEHVFKXOGLJWGH5HSXEOLNHLQHQHUYDQµ$PHULNDWHGZLQJHQKXQ
bezuinigingen op de ziektekostenverzekering voor ouderen, op onderwijs, technologie en
PLOLHXWHDFFHSWHUHQ1DPHQVKHW$PHULNDDQVHYRONKHELNQHHJH]HJG¶610 Dit is een mooi
principieel gebaar, maar een grote strop voor de National Gallery. Het conflict raakt ook het
museum, omdat het een federale instelling is en er geen geld meer beschikbaar is. De
tentoonstelling moet dicht.611 $UWKXU:KHHORFNµLWZDVDZIXO,WDOPRVWIHOWOLNHJLYLQJELUth
DQGKDYLQJVRPHERG\WDNHWKHEDE\DZD\IURP\RX¶Zes dagen later mag het museum weer
open. De openingstijden worden uitgebreid om de schade te beperken. Vlak voor kerst moet
het museum echter weer noodgedwongen sluiten wegens de politieke onenigheid. De
museumstaf schat dat 26.800 mensen met een reservering worden gedupeerd.612 Op 27
december kan de expositie in ieder geval tot 3 januari 1996 heropend worden - de rest van het
museum blijft gesloten. 'LUHFWHXU(DUO$µ5XVW\¶3RZHOOµZe needed to get the authority to
open, and then we needed to get the money. ,WZDVDEXV\ZHHNHQG¶613 De dertigduizend
dollar om de bewaking voor de expositie te bekostigen, die normaal gesproken betaald wordt
door de federale fondsen, bekostigt het museum nu zelf uit haar eigHQEXGJHWµ,SXWWKLV
WRJHWKHUIURPPRQH\IRUDIXWXUHH[KLELWLRQEHFDXVHLW¶VDQLPSRUWDQWVKRZ¶DOGXV3RZHOO614
De particuliere Richard King Mellon Foundation dient zich aan en verklaart alle personeelsen overige kosten te betalen, desnoods tot aan de geplande sluitingsdatum van 11 februari.615
De Amerikaanse pers schildert de gedwongen sluiting van de expositie af als een absurd
voorbeeld van de politieke machtsstrijd in Washington. Zo krijgt de Vermeertentoonstelling
ook in Nederland weer extra publiciteit, die het aantal belangstellenden voor de komende
tentoonstelling in Den Haag aanzienlijk doet toenemen.616 Dat effect is ook in Washington te
merken, alleen moet het museum velen teleurstellen. Ondanks dat het negentig minuten per
dag langer open blijft om zo rond de vijfduizend bezoekers per dag te kunnen ontvangen - dat
is duizend meer dan eerst gepland was. De tentoonstelling kan niet verlengd worden, omdat
die in het Mauritshuis strak gepland is.617
In Washington loopt het de laatste dagen van de tentoonstelling storm. Maar een
blizzard in de tweede week van januari gooit nog roet in het eten: het museum moet daardoor
nog eens drie dagen sluiten.618 Gemiddeld trekt de expositie dagelijks 4.489 bezoekers. Maar
de laatste dagen ligt het aantal bezoekers veel hoger, tussen de zes- en zevenduizend.
Ondanks de kou staan mensen vanaf zes XXUµVPRUJHQVEXLWHQLQGHULM6RPPLJHQEUHQJHQ
stoelen mee en slaapzakken om warm te blijven. Een aantal bezoekers moet wegens
bevriezingsverschijnselen worden behandeld. Het was aanvankelijk mogelijk via
voorverkoopadressen kaartjes voor een bepaalde datum te kopen. Maar de 132 duizend
kaartjes die op deze wijze beschikbaar waren, zijn al sinds midden januari uitverkocht. Nu zit
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er niets ander op dan vroeg in de rij te staan.619 De openingstijden worden in februari
XLWJHEUHLGWRWQHJHQXXUµVDYRQGV'HVRQGDQNVPRHWKHWPXVHXPGDJHOLMNVtweeduizend
mensen teleurstellen.620 Tour operators maken kenbaar dat veel Amerikanen belangstelling
hebben voor een bezoek aan Den Haag, inclusief een reservering voor Johannes Vermeer .621
Opmerkelijk is dat de Vermeer hype - VRPPLJHMRXUQDOLVWHQVFKULMYHQ]HOIVµK\VWHULH¶ beperkt blijft tot Washington.622 Deze waait niet over naar New York City. Daar zijn drie
schilderijen van Vermeer te zien in het Metropolitan Museum en twee in de Frick Collection,
waar conservator Edgar Munhall - µQRWLQJWKHQHDU-hysteria that has surrounded the National
*DOOHU\H[KLELWLRQ¶- RSPHUNWµ,¶PDPXVHGWRVHHWKHUH¶VEHHQQRSDUWLFXODULQWHUHVWLQRXU
SDLQWLQJV¶623
Uiteindelijk hebben in Washington ruim 327.551 mensen Vermeer and the Art of
Painting gezien. Dat is iets minder dan verwacht, want het museum had het aantal begroot op
350.000. Wegens de Amerikaanse begrotingsproblemen en de sneeuwstorm moest het
museum bijQDYLHUZHNHQ]LMQGHXUHQVOXLWHQGDDURPLVGLWYROJHQV'XSDUFWRFKµHHQ
RQJHNHQGVXFFHV¶624 'HVFKLOGHULMHQZRUGHQ]RUJYXOGLJLQJHSDNWGRRUµJHVSHFLDOLVHHUGH
YHUKXL]HUV¶LQVSHFLDDORQWZRUSHQFRQWDLQHUVGLHEHVWDQG]LMQWHJHQZLVVHOLQJHQLQ
vochtigheid en temperatuur, om - elk afzonderlijk - op reis te gaan naar Den Haag. Weer een
µSHUVPRPHQW¶625 Het afscheid valt de Amerikanen zwaar en velen vinden dat de expositie te
vroeg is afgelopen. In het museum geven stafleden elkaar buttons met een afbeelding van
Meisje met de parel dat een druppel transpiratievocht van haar wenkbrauw veegt met het
opschriftµ,VXUYLYHG9HUPHHU¶626
Het Mauritshuis is al vóór de opening van de Vermeertentoonstelling uit de kosten. In
de voorverkoop zijn 295.000 kaarten verkocht - waarvan bijna 100.000 in Frankrijk - terwijl
250.000 bezoekers nodig zijn om quitte te spelen.627 Ook in het buitenland is een zorgvuldige
marketingstrategie uitgestippeld - Duparc gaat zelf op pad om de tentoonstelling te promoten.
Voor zijn optreden in Italië heeft hij ter voorbereiding een spiekbriefje bij zich met zijn
wervingstekst in fonetisch Italiaans.628 µ,NQRHPKHWJHHQK\VWHULHPDDUJURRWHQWKRXVLDVPH
YRRUHHQ]HOG]DPHJHEHXUWHQLV¶]HJW)ULWV'XSDUFRYHUGHHQRUPHEHODQJVWHOOLQJYRRU
Vermeer in WasKLQJWRQµ6WUDNVKDQJWKLHUPHHVWHUZHUNQDDVWPHHVWHUZHUN$IJH]LHQYDQ
zeldzaamheid en schoonheid, spelen zuiverheid en toegankelijkheid een belangrijke rol. Veel
mensen herkennen die kwaliteiten bij Vermeer. Bovendien zal het geheel veel meer zijn dan
de VRPGHUGHOHQ¶629 De Haagse presentatie zal in diverse opzichten verschillen van de
$PHULNDDQVH'XSDUFµKHWZDVHHQRYHUZHOGLJHQGHJHEHXUWHQLVRPGH9HUPHHUVGDDUELMHHQ
te zien, maar de zeventiende-eeuwse schilderijen laten zich toch beter combineren met de
intimiteit van dit zeventiende-eeuwse woonpaleisje. Het Mauritshuis heeft stoffen wanden, in
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SODDWVYDQGHNRXGHUHVWHQHQZDQGHQLQGH1DWLRQDO*DOOHU\¶630 µ+LHU]DORRNGHPHQJHOLQJ
van dag- en kunstlicht de doeken ten goede komen. In Washington was alleen kunstlicht. Het
licht hier zal milder zijn, het laat een zekere mystiek van de doeken intact « . Vermeers
Gezicht op Delft bijvoorbeeld reageert op de weersgesteldheid. Op een grijze dag als vandaag
doet dit doek als het ware mee. Ik zal trouwens blij zijn als het hier weer terug is. Dit
schilderij slaat werkelijk alles. De lucht, het water, het perspectief, de scheepvaart, de
bloeiende stad, de glorie van de zeventiende eeuw: het komt er allemaal in samen. Het straalt
ZDDUDFKWLJOLFKWXLW¶'XSDUFhoopt dat de tentoonstelling kunsthistorisch onderzoek zal
stimuleren. Misschien duikt op een dag nog eens Vermeers zelfportret op, waarover in
archieven valt te lezen. Plannen voor een toekomstig, vergelijkbaar project heeft hij niet.631
De Rabobank bedong H[FOXVLYLWHLWELMGHVSRQVRULQJµ'DWLVDOOHHQPDDUSUHWWLJ¶YLQGW
]DNHOLMNGLUHFWHXU5LNYDQ.RHWVYHOGµ:HKRHYHQRQVQXQLHWWHEHNRPPHUHQRP
XLWHHQORSHQGHZHQVHQYDQGLYHUVHJHOGVFKLHWHUV¶,QUXLOYRRUKHWVSRQVRU-geld krijgt de bank
uitgebreide naDPVYHUPHOGLQJHQGHUWLJRQWYDQJVWDYRQGHQYRRUUHODWLHVµ:LMVSRQVRUHQDOOHHQ
HYHQHPHQWHQDOVZHPHHUNXQQHQGRHQGDQRQ]HQDDPHUDDQYHUELQGHQ¶DOGXVHHQ
ZRRUGYRHUGHUYDQGH5DEREDQNµ,QGLWJHYDOZDVGDWGHUHVWDXUDWLHYDQWZHHVFKLOGHULMHQ
Met het exclusieve sponsorschap wil de Rabobank zichzelf profileren op cultureel gebied.
%RYHQGLHQNXQQHQZHQXPHWUHFKW]HJJHQGDWZHLHWVPRRLVPRJHOLMNKHEEHQJHPDDNW¶ Het
Mauritshuis heeft zich bij ABN Amro verzekerd tegen mogelijk onheil die de tentoonstelling
NDQWUHIIHQµYDULsUHQGYDQHHQRRUORJWRWHHQRYHUVWURPLQJHQYDQGLHIVWDOWRWKHWQHHUVWRUWHQ
YDQHHQYOLHJWXLJPHWHHQ9HUPHHUDDQERRUG¶'HEDQNYHU]HNHUGHHHUGHUGH9DQ*RJK- en
GH0RQGULDDQWHQWRRQVWHOOLQJ0HWGHRYHUKHLGLVHHQµLQGHPQLWHLWVUHJHOLQJ¶DDQJHJDDQ
waarbij de overheid garant staat voor een eventuele schade tot zestig miljoen gulden - deze
regeling werd voor het eerst toegepast bij de Van Gogh-tentoonstelling in 1990.632 Hiermee
weet het museum de verzekeringspremie met veertig procent te YHUODJHQµ(HQKRJHUHNRUWLQJ
GDQZHRRLWYRRUPRJHOLMNKDGGHQJHKRXGHQ¶DOGXVHHQZRRUGYRHUGHUYDQ$%1$PUR633
In de periode van de voorbereiding op de tentoonstelling wordt in de pers melding
JHPDDNWYDQGH¶FRPPHUFLsOHPDFKLQHULHGLHRSYROOHWRHUHQGUDDLW¶'XSDUFYRRUVSHOGHKHW
DOELMGHRSHQLQJLQ:DVKLQJWRQµRIZHZLOOHQRIQLHWHU]DOYROJHQGMDDULQ1HGHUODQGVSUDNH
zijn van een Vermeer-rage. Om een voorbeeld te geven: op de dag van de officiële opening in
ons museum, 27 februari, gaat de PTT in drie verschillende waarden aan Vermeer gewijde
postzegels uitgeven. En je zult zien dat de commercie zich gaat storten op Vermeer. Dit wordt
big business¶634 En inderdaad, de hotels in de regio hebben voordat de expositie geopend is al
voor veertig miljoen gulden aan boekingen uitstaan. De KLM heeft samen met touroperator
([FHOOHQW7UDYHOµDUUDQJHPHQWMHV¶RSJH]HWEHVWDDQGHXLWWZHHRYHUQDFKWLQJHQHHQ
entreekaart, een Vermeer-cocktail, een souvenir, een rondwandeling en een Vermeer-diner.
De prijs varieert van 325 tot 435 gulden exclusief vliegticket. Alleen al in Frankrijk heeft
Excellent Travel 8.400 arrangementen verkocht.635 Een medewerker zegt: µik weet niet of je
KHW]RPDJ]HJJHQPDDU9HUPHHUOLJWSULPDLQGHPDUNW¶636 Opzij biedt een speciaal
arrangement aan: een kaartje voor de tentoonstelling, een zondagochtendconcert en een High
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Tea in hotel Des Indes voor 89 gulden.637 De VVV regelt de voorverkoop van de
toegangskaarten.638
Begin februari 1996 gaat het Mauritshuis tijdelijk dicht om zich voor te bereiden op de
te verwachten blockbuster.639 ,QGH+RIYLMYHUZRUGWHHQµ9HUPHHUSDYLOMRHQ¶JHERXZGRS
dertig pontons met een oppervlakte van vijftienhonderd vierkante meter.640 De zestig meter
lange tent is bedoeld om de bezoekersstroom zo goed mogelijk op te vangen. Het paviljoen
huisvest onder meer de balie, de garderobe, het UHVWDXUDQWHQHHQZLQNHOPHWµ9HUPHHUDUWLNHOHQ¶- souvenirs. Ook dient het als in- en uitgang van de tentoonstelling.641
Hoe ver ga je met de merchandizng? Frits Duparc heeft het veto-recht over de keuze
en vormgeving van de Vermeer-VRXYHQLUVµZLM]LMQPLQGHUNULWLVFKJHZHHVWGDQGH
Amerikanen. Zij wilden beslist geen Vermeer-horloge, wij wel. Op het affiche mochten geen
letters in de afbeelding van het schilderij worden verwerkt. Daar hebben wij geen moeite
PHH¶642 Behalve horloges, hangklokjes en flessen wijn met een Vermeer-etiket biedt de
winkel in het paviljoen een Vermeer-koektrommel met Gezicht op Delft erop en Haagse
hopjes of stroopwafels erin, adressenboekjes, A-4 opbergmappen, ballpoints, briefopeners,
notitieboekjes, memoblokken, presse papiers en een donkerblauw T-shirt met Meisje met de
parel DOVSULQWµ9RRUGHDDUGLJKHLGYHUNRSHQZHRRNHHQSDDUOHQNHWWLQJPHWOLQWHQ]RDOVGH
YURXZHQRSGHVFKLOGHULMHQYDQ9HUPHHU]HGURHJHQ¶YHUWelt Pauline Meesman trots,
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHLQNRRSYDQGHZLQNHOµ$OVRRUEHOKHEEHQZHRRNHHQHQNHOHSDUHO
voor vijfenveertig gulden, die gemaakt is naar het voorbeeld van de parel die ons Meisje met
de parel draagt. Het is overigens geen echte parel, dat zou voor die prijs niet kunnen, maar
een hele mooie kopie van glas. We hebben lang gezocht voordat we dat glas hadden
gevonden. Verder ben ik buitengewoon benieuwd hoe de sjaal het gaat doen. Het is een
redelijk gedurfd ontwerp naar de sjaals die de vrouwen op het schilderij Christus in het huis
van Martha en Maria dragen, met daaromheen een collage van motieven die Vermeer voor
]LMQJRUGLMQHQHQWDSLMWHQJHEUXLNWH¶0HHVPDQKHHIWGXL]HQGH[HPSODUHQYDQGH]HVMDDO
ingeslagen. Ze zijn gemaakt van crepe de chine HQNRVWHQKRQGHUGYLMIWLJJXOGHQµ+LMLVHFKW
SUDFKWLJJHZRUGHQ¶$OOH9HUPHHUV]LMQYHUNULMJEDDURSDQVLFKWNDDUWHQHU]LMQGR]HQPHW
NDDUWHQYDQ'HOIWGR]HQPHWGHYURXZHQYDQ9HUPHHUHQGR]HQPHWHHQµ9HUPHHU-PL[¶643
Het restaurant in het 9HUPHHUSDYLOMRHQPHWGULHKRQGHUG]LWSODDWVHQKHHWµ+X\V
0HJKHOHQ¶QDDUGHYRRUPDOLJHKHUEHUJLQ'HOIWZDDU9HUPHHUZRRQGH'Hcateraar voorziet
drie maanden lang zowel de driehonderd- tot vierhonderdduizend bezoekers als de
veertigduizend genodigden van KDSMHVHQGUDQNMHVµ$OVZHXLWJDDQYDQHHQEHVWHGLQJYDQ
drie gulden per bezoeker en een veelvoud daarvan voor alle recepties, diners en buffetten die
op het programma staan, gaat het om de grootste opdracht uit de zeventienjarige geschiedenis
van ons beGULMI¶644 Groepen kunnen in de vroege ochtenduren zelfs Vermeer-ontbijten
boeken.645
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Rik van Koetsveld vindt het heel logisch dat commercie aan de expositie wordt
JHNRSSHOGµZLM]LMQJHHQNXQVWLQVWHOOLQJLQGHWUDGLWLRQHOH]LQZLM]LMQHHQGLHQVWYHUOHQHQG
bedrijf met 17de-eeuwse kunst als core-business. Vroeger volstonden we met openstelling
van tien tot vijf uur, ontvangst van schoolklassen en eens per twee tot drie jaar een expositie.
Dat was het wel. Tegenwoordig trek je daar onvoldoende bezoekers mee. De concurrentie op
de cultureel-recreatieve markt is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen en je zult je moeten
aanpassen aan de wensen van de consument. Door de expositie aan te kleden, bijvoorbeeld
met de verkoop van souvenirs, cateringfaciliteiten en zaken als een Vermeer-ontbijt, hopen
ZHPD[LPDDOUHQGHPHQWXLWGHWHQWRRQVWHOOLQJWHKDOHQ¶0DDUHU]LMQJUHQ]HQµbaseball petjes met een Vermeer-DIEHHOGLQJ]XOWXKLHUQLHWDDQWUHIIHQ¶646 µ:HKHEEHQEHZXVWRRNHHQ
heel professionele marketingstrategie en SXEOLFLWHLWVFDPSDJQHRSJH]HW « :H]LMQHULQ
JHVODDJGKHWSURGXFW9HUPHHUKHHOJRHGLQGHPDUNWWH]HWWHQ¶9DQ.RHWVYHOGQRHPWGLW
YHUVFKLMQVHOLQGHNXQVWZHUHOGµFXOWXUHOHPDUNHWLQJ¶YLDEHSURHIGHUHFODPHWHFKQLHNHQ
mensen laten geloven dat ze moeilijN]RQGHUNXQQHQµ(QGDQJDDWKHWHUQLHWHFKWRPGDWPHQ
van het product geniet, maar des te meer dat men bij de groep hoort die het product heeft
JHFRQVXPHHUGHQHURYHUNDQPHHSUDWHQ « =RDOVKHWYURHJHUJLQJNDQKHWQLHWPHHU
Tegenwoordig is een tentoonstelling onderdeel van een recreatieve, informatieve, toeristische
PDUNW¶647
Het is niet eerder gebeurd dat een tentoonstelling vóór de opening al uitverkocht is.648
Door de massale belangstelling uit binnen- en buitenland wordt besloten om de
openingstijden op te rekken. Tijdens de expositie zal het Mauritshuis in de weekeinden van
Pasen en Pinksteren en een aantal donderdagen en vrijdagen pas om middernacht haar poorten
sluiten - de reguliere openingstijden zijn dagelijks van negen tot zes uur en donderdags en
vrijdags tot negen uur.649 De vijftienduizend extra kaarten die dit oplevert, raken in een dag
uitverkocht.650 De reserveringslijn voor de tentoonstelling wordt gestaakt. Er blijven zich
honderden belangstellenden melden op de prijzige 06-lijn - de wachttijden duren zo lang, dat
de Rabo-EDQNDOVRUJDQLVDWRUµKHW]HOIEHQDXZGNULMJWYDQGHNRVWHQYRRUGDWZDFKWHQ¶651
Koningin Beatrix opent op 27 februari 1996 de expositie Johannes Vermeer , die vanaf
1 maart voor het publiek toegankelijk is.652 Er hangen tweeëntwintig schilderijen en een
SDQHHOµXLWGHRPJHYLQJYDQ9HUPHHU¶3773RVWEUHQJWGULHQLHXZHSRVW]HJHOVXLW
ontworpen door Wigger Bierma uit Arnhem, met schilderijen waarop brieven centraal staan.
Ze worden op de officiële opening gepresenteerd: De Briefschrijfster en haar dienstbode
(zeventig cent), De Liefdesbrief (tachtig cent) en Brieflezende vrouw in het blauw (een
gulden).653
De expositie krijgt veel aandacht in de pers en wordt evenals die in Washington zeer
positief gerecenseerd. Een voorbeeld: µODDWKHWPHWHHQJH]HJG]LMQQLHPDQG]DOWHOHXUJHVWHOG
worden. In vier bescheiden zalen komen de schilderijen, min of meer chronologisch
gerangschikt, in al hun ontroerende kracht tot hun recht. Ze hangen op de groene, stoffen
wanden niet altijd ruim, maar wel huiselijk tussen schouwen en lambriseringen. En dankzij de
contrasterende formaten en lijsten - van zwart essenhout tot verguld eiken - wordt die
LQWLPLWHLWDOOHHQPDDURQGHUVWUHHSW¶(UZRUGWHFKWHURRNJHZDDUVFKXZGYRRUGHGUXNWHµKHW
lang stilstaDQELMHONGRHN « ]DO- ondanks de royale entree en het slimme parcours - veel
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ILOHVHQHUJHUQLVWHZHHJEUHQJHQ¶654 µ0DDUSDVDOVMHGHZHUHOGYDQ9HUPHHUELQQHQEHQW
gestapt, wordt het echt op de kiezen bijten¶+HWwordt µeen kwestie van geduld oefenen. Wie
kijkt, kijkt allereerst over de schouders van anderen heen en weet zich ook hinderlijk over de
schouders heen gekeken. Je moet wel erg van Vermeer en je medemens houden om toch
JRHGJHOXLPGWHEOLMYHQ « (HQNOHLQRQJHPDNLQHHQZHUHOGYROVHUHQLWHLW¶.655 Van
.RHWVYHOGQRHPWGHRSVWRSSLQJHQµLQKHUHQW¶DDQHHQGUXNNHWHQWRRQVWHOOLQJRSHHQNOHLQH
RSSHUYODNWH0DDUKHWJHHIWYROJHQVKHPRRNZHOZHHUHHQJH]HOOLJHVIHHUµGHWHQWRRQVWHOOLQJ
is voor alle bezoekers goed te zien, maar ze moeten wel even wachteQ¶656 Het Mauritshuis is
niet op een blockbuster van dit formaat gebouwd.
De catalogus, uitgegeven in een Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse en Nederlandse
versie, bevat ook reproducties van schilderijen die niet voor deze expositie zijn uitgeleend.657
MichiHO-RQNHUµXLWRQGHU]RHNLVJHEOHNHQGDWRSHHQWHQWRRQVWHOOLQJJHPLGGHOGppQRSGH
twintig bezoekers een catalogus koopt. In het Mauritshuis werd geschat dat er door de
PDUNHWLQJVWUDWHJLHPHHUYHUNRFKW]XOOHQZRUGHQ]R¶QppQRSGHWLHQ0DDUGHEHODQJVWelling
overtreft alle verwachtingen: één op de twee bezoekers schaft een Vermeercatalogus aan!
Telkens weer moet uitgeverij Waanders gebeld worden voor nieuwe drukken van de catalogus
die in vijf talen verschijnt; per dag gaan daar soms twee pallets cataloJLGHGHXUXLW¶658
Kees Fens verwondert zich over de massale belangstelling voor Vermeer en vergelijkt
deze met de middeleeuwse pelgrims, die toestroomden om een reliek te bewonderen die
VOHFKWVHHQHQNHOHNHHUZHUGJHWRRQGµ9LHUNDELQHWWHQOLFKWHQVWLOWe en driehonderdduizend
mensen staan in de rij om er in enkele uitverkoren uren iets van te kunnen zien en horen
tussen hoofden, schouders en het gefluister van elkaar door. Maar gelukkig zullen ze buiten
NRPHQ]HKHEEHQKHWJH]LHQ « $OOHHQGHKHLOLJKHid van de schilder en diens werk, de
vrome bezieling van alle aanwezigen, kan de bijna serene sfeer op zulke tentoonstellingen
YHUNODUHQ¶)HQVEHVOXLWRQGDQNVGHGUXNWHµWRFK¶QDDUGHWHQWRRQVWHOOLQJWHJDDQµ0LVVFKLHQ
zie ik alleen de wolken die op Het Straatje tussen de huizen hangen en die een grote, even
VWLOOHUXLPWH³DFKWHUGHKXL]HQ´VXJJHUHUHQ'HZRONHQ]LMQEOLMYHQVWLOVWDDQ]RDOVDOOHV]LFK
stilhoudt. Even. Voor altijd. In het licht. Als ik alleen die wolken zie, heb ik, denk ik, iets van
de eVVHQWLHYDQ9HUPHHUEHJUHSHQ¶659
Half maart 1996 wordt de tentoonstelling ruimer ingericht. De kritiek op de drukte
neemt toe - bezoekers klagen achteraf dat ze de expositie onvoldoende konden bezichtigen.
µ:H]LMQQLHWGRRIHQEOLQGYRRUGHQHJDWLHYHUHDFWLHV¶DOGXV'XSDUFµ:H]LMQ]HOIRRNQLHW
KHOHPDDOWHYUHGHQ¶+LMQRHPWKHWEHVOXLWµZHOYULMLQJULMSHQG¶'HEUXLNOHHQJHYHUVPRHWHQ
nog toestemming geven voor de uitbreiding van de tentoonstellingsruimte en de verandering
van setting. De eerste dagen na de opening werden al wat verbeteringen aangebracht bij de
garderobe en in de bewegwijzering.660 (QµRSHHQQDFKW¶ZHUGHQGHVFKLOGHULMHQDO]R¶QWLHQ
centimer hoger opgehangen om het zicht te verbeteren. Dat hielp iets.661 Als na toestemming
van de bruikleengevers de uitbreiding heeft plaatsgevonden, stroomt het publiek aanzienlijk
beter door. De bottlenecks zijn dan redelijk verholpen.662
%H]RHNHUVGLH]LFK]RQGHUUHVHUYHULQJ¶VPRUJHQVDDQGHNDVVDPHOGHQVWDDQYDDNDO
om zeven uur in de rij om zeker te zijn van een entreebiljet. Wie een kaartje koopt, reserveert
654
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voor een tijdsblok dat op het hele uur begint. Eenmaal binnen kan de bezoeker in principe zo
lang blijven als hij of zij dat wenst.663 Op de tentoonstelling in Washington is met een
stopwatch bijgehouden hoelang een bezoeker bleef, dat bleek minimaal een kwartier te zijn en
maximaal anderhalf à twee uur - gemiddeld drie kwartier. Echter, de taxatie hoelang een
bezoek aan de tentoonstelling duurt, blijkt voor de Franse bezoekers niet te kloppen - dat is
een misrekening: zij blijven veel langer dan verwacht. En in Den Haag komen bijna 100.000
Fransen op de tentoonstelling af - zij hebben zich Vermeer toegeëigend op grond van de
O\ULVFKHUHDFWLHYDQ0DUFHO3URXVWµYDQDIKHWPRPHQWGDWLN Gezicht op Delft zag in het
PXVHXPLQ'HQ+DDJZLVWLNGDWLNKHWPRRLVWHVFKLOGHULMWHUZHUHOGKDGJH]LHQ¶3URXVW]DJ
het schilderij op 18 oktober 1902 tijdens zijn reis naar Nederland.664 In La Prisonnière uit zijn
romancyclus A la Recherche du Temps Perdu staat een beroemd geworden fragment waarin
het personage Bergotte bezwijkt als hij voor Gezicht op Delft staat, starend naar een detail:
een geel stukje muur.665 Veel Fransen maken van de gelegenheid gebruik om uitgebreid
Vermeer te bestuderen en te bewonderen en blijven veel langer dan het reguliere publiek op
de tentoonstelling. Sommigen becommentariëren Gezicht op Delft uitvoerig met elkaar, met
de roman van Proust in de hand. Een dergelijke exegese ter plekke was niet voorzien en
veroorzaakt opstoppingen.666
Vlak voor de sluiting blijkt de tentoonstelling een week langer open te kunnen blijven
- dit betekent dat er alsnog dertigduizend kaartjes in de aanbieding zijn.667 Als de
tentoonstelling op 9 juni 1996 is afgelopen, hebben 460 duizend mensen het retrospectief
bezocht, van wie er 438 duizend de twintig gulden entree betaalden - dat is in ruim drie
maanden tijd hetzelfde aantal bezoekers als het Mauritshuis gebruikelijk in drie jaar ontvangt!
Van de catalogi wordt een ongekend aantal verkocht - ze waren niet aan te slepen. Duparc
YLQGWKHWµHHQXQLHNSURMHFW:H]XOOHQQRRLWPHHU]R¶QEH]RHNHUVDDQWDOKDOHQ]HOIVQLHWELM
KHWRYHU]LFKWYDQ5HPEUDQGWV]HOISRUWUHWWHQGDWZHYRRUKHEEHQJHSODQG¶668 Volgens
KHPKHHIWGHWRSGUXNWHµQLHWHHQNHHU¶WRWµYHUYHOHQGHGLQJHQ¶ JHOHLGµ,NOLHSHONHGDJZHO
663

µ3XEOLHNLQ'HQ+DDJNLMNWNZDUWLHUODQJHU¶,Q Trouw, 16 maart 1996.
Marcel Proust (1871-1922) was een Frans romanschrijver, essayist en criticus.
665
'LWLVKHWIUDJPHQWµ « HHQNOHLQJHHOPXXUYODN GDWKLM]LFKQLHWKHULQQHUGH ]RJRHGJHVFKLOGHUG « GDW
het, keek men alleen daarnaar, als een kostbaar Chinees kunstwerk was, van een schoonheid die op zichzelf kon
VWDDQ « =LMQGXL]HOLJKHLGQDPWRHKLMKLHOG]LMQEOLNJHYHVWLJGDOVHHQNLQGRSHHQJHOHYOLQGHUGLHKHWZLO
YDQJHQRSKHWNRVWEDUHNOHLQHPXXUYODN³=RKDGLNPRHWHQVFKULMYHQ´]HLKLM³0LMQODDWVWHERHNHQ]LMQWH
schraal, ik had verscheidene lagen kleur moeten aanbrengen, van mijn taal een kostbaarheid op zichzelf moeten
PDNHQ]RDOVGLWNOHLQHJHOHPXXUYODN´¶Marcel Proust, Op zoek naar de verloren tijd. De gevangene I (vertaald
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actually a paWFKRI\HOORZZDOOLQDSDLQWLQJ7KHSDLQWLQJLV9HUPHHU¶V View of Delft ¶. Harold Pinter, The Proust
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een paar keer door de zaal. Om te kijken hoe het met mijn mensen ging, met de schilderijen
en natuurlijk ook met het publiek. Wat mij opviel was het gedisciplineerde gedrag. Het was er
VWLOLHGHUHHQNHHNDDQGDFKWLJ¶9ROJHQV hem hebben de meeste mensen zich niet gestoord aan
GHYHOHPHGHEH]RHNHUVµ'HGRRUVQHH-reactie was toch: ja, er zijn wel veel mensen, maar als
LNHHQPDDOYRRUHHQVFKLOGHULMVWD]LHRIKRRULN]HQLHW¶669 µ'DWRQVPXVHXPHLJHQOLMNWH
NOHLQLVYRRU]R¶QWRevloed, bestrijd ik. De formaten van Vermeer zijn bescheiden. Bij elk
schilderij ontstond een halve cirkel. Dan maakt het niets uit of de zaal veertig of vierhonderd
PHWHULV]RDOVLQ:DVKLQJWRQ¶670
De kunstwerken worden weer zorgvuldig ingepakt en afzonderlijk naar de plaats van
KHUNRPVWJHYORJHQ'XSDUFµKHWJDDWPHKHWPHHVWDDQPLMQKDUWGDW De Melkmeid verdwijnt.
Dat is het beste werk van Vermeer, dat schrijf ik toe aan die sublieme techniek, die rijpheid.
Het is een later werk van hem. Toen had hij niet meer zoveel detail nodig om een werk te
laten spreken; het is meer geabstraheerd dan vroeger werk. Vermeer is niet oud geworden,
maar in zijn laatste jaren kon hij met weinig middelen veel uitbeelden. Die spijker bij
voorbeeld, die zijn eigen schaduw meekreeg. En dat brood dat je hoort knisperen. Die vrouw
staat. Maar gelukkig gaat dat werk naar het Rijksmuseum. Het tweede werk dat ik graag had
behouden is De Brief, die weer terug moet naar Dublin. Ook weer die enorme zeggingskracht,
ditmaal met behulp YDQHHQYRUPYDQSRLQWLOOLVPH$OOHHQGDWJRUGLMQDO¶671
De tentoonstelling is financieel een ongekend succes. De begroting van 5,5 miljoen
gulden is met bijna drie miljoen overschreden. Toch zijn Duparc en Van Koetsveld niet
KDSSLJRSHHQKHUKDOLQJµZLMZillen geen tentoonstellingsfabriek worden. We willen blijven
wat we in 1822 waren en houden vast aan het beginsel dat elke speciale tentoonstelling
gebaseerd moet zijn op onze vaste collectie. « We worden weer een cultureel
dienstencentrum. Vermeer was aIZLMNHQGKHHOOHXNPDDUMHPRHWGDWQLHWWHYDDNGRHQ¶672
De economische spin off van de expositie wordt ook gemeten. Uit impactonderzoek
van het Nederlands Bureau voor Toerisme blijkt dat de bezoekersstroom ongeveer 130
miljoen gulden aan extra bestedingen in Nederland opleverde. Buitenlanders gaven
individueel gemiddeld 420 gulden uit voor verblijf, transport en souvenirs. Collega musea
zoals het Van Goghmuseum, het Rijksmuseum en het Amsterdams Historisch Museum telden
ook meer bezoek. Duparc was vooral verrast door de uitstraling die de tentoonstelling in Den
+DDJWH]LHQJDIRSWHUUDVVHQHQLQZLQNHOVµ'HQ+DDJ]DJHUDQGHUVXLWGHVWDGOHHN]HOIV
HYHQRSHHQZHUHOGVWDG¶673 Duparc wordt samen met zijn collega Arthur Wheelock met de
µVermeerprijs¶ onderscheiden, omdat ze erin slaagden deze als onhaalbaar geachte
tentoonstelling voor elkaar te krijgen. De prijs wordt uitgereikt in Delft en bestaat voor elk uit
een bedrag van tienduizend gulden en een oorkonde.674
Er was hier en daar binnen- en buitenlandse kritiek op de commerciële aanpak in de
PXVHXPZLQNHO9DQGHYHUVFKLOOHQGHµ9HUPHHULD¶KHEEHQµKHWIDQWDVWLVFKJHGDDQ
alleen de verkoop van de ]LOYHUHQEULHIRSHQHUYLHOZDWWHJHQ¶DOGXV'XSDUF675 Hij heeft van
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de merchandising rondom Vermeer geeQVSLMWµ,NKDGHHQYHWRRSHONGLHQEODGHQHON
onderzettertje. Als wij die dingen niet hadden verkocht, had een ander het gedaan: nu komt de
opbrengst weer aan een volgende tentoonstelling ten goede. En vergeet niet: iedereen kent
Vermeer door die koektrommels. Ik weet dat er daardoor meer mensen naar de echte Vermeer
zijn gekomen, die nu ook het Mauritshuis hebben ontdekt. Waar ik problemen mee gehad zou
hebben, ]RXGHQUHSURGXFWLHV]LMQJHZHHVWRSOLQQHQ¶676 9DQ.RHWVYHOGµGHUJHOLMNHJURWHHQ
kostbare projecten zijn, als je ze toegankelijk wil houden voor een groot publiek, alleen nog
maar mogelijk door behalve inkomsten uit de entree, gelden uit andere activiteiten te halen.
Dus Vermeeria (« HQHHQJRHGHPRRLHFDWDORJXV¶+LM]RXGDWQLHWFRPPHUFLHHOPaar
]DNHOLMNZLOOHQQRHPHQµ$OYULMLQGHEHJLQIDVH]LMQZHPHWGHRUJDQLVDWRUHQYDQGH9DQ
Gogh- en van de Rembrandt-tentoonstelling gaan praten. Dat waren heel vruchtbare
RQWPRHWLQJHQZDDUZHYHHOYDQRSJHVWRNHQKHEEHQ¶+HW0DXULWVKXLVLVVLQGV
veU]HOIVWDQGLJGµ:H]LMQWRHQHHQFXOWXUHOHRQGHUQHPLQJJHZRUGHQPDDUKDGGHQJHHQ
algemene reserve. Die is er nu dus wel. Als Vermeer een flop was geworden, hadden we nu
HHQSUREOHHP¶JHHIW9DQ.RHWVYHOGWRHµ:H]LMQEHJRQQHQPHWHHQEHJURWLQJYDQYLMIHn een
half miljoen. Het risico was volledig voor de stichting. We gaan met de winst een groot aantal
projecten en activiteiten opzetten waar we geen subsidie voor krijgen. We draaien alle
tentoonstellingen op eigen risico en daar hebben we nu dus reserves YRRU¶677
Weet Duparc hoe het komt dat deze tentoonstelling een groot succes is geworden en
Piet Mondriaan: 1872-1944 de geschiedenis is ingegaan als fiasco? 'XSDUFµLN]DOGH
Mondriaantentoonstelling nooit een mislukking noemen. Wel waren de verwachtingen toen te
hoog gespannen. Ik denk dat Mondriaan minder bezoekers trok, omdat er al een aantal grote
Mondriaantentoonstellingen waren geweest. Bovendien zijn een aantal van zijn werken altijd
te bezichtigen in het Gemeentemuseum. Deze Vermeertentoonstelling iVHFKWHUXQLHN¶+LMLV
het niet eens met Rudi Fuchs, directeur van het Stedelijk Museum, die niet gecharmeerd is
YDQ]RDOVKLMGDWQRHPWµHFODWDQWHWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶678 'XSDUFµLNYLQGGDWODDWVWHHLJHQOLMN
elitair gedacht. Natuurlijk ervaart een leek die naar Vermeer komt kijken de tentoonstelling
anders dan ik. Maar waarom zou ik meer recht hebben op Vermeer, Mondriaan of Jan Steen
dan de leek die nog nooit in het museum is geweest? Van onze bezoekers was 55 procent voor
het eerst in het Mauritshuis. Ik EHQGDDUWURWVRS¶679
Fuchs reageert in een ingezonden stuk geërgerd op de uitspraken van Duparc. Hij
verbaast zich over de nadruk die Duparc legt op de omzet van 130 miljoen gulden die is
gegenereerd in de hotel-, horeca- en souvenirsector - over de culturele betekenis van de
WHQWRRQVWHOOLQJGRHWKLMYRRUDOVQRJµLQGHFRXUDQW¶JHHQXLWVSUDNHQ0DDUGHDDQOHLGLQJYDQGH
reactie van Fuchs is vooral dat Duparc verschillende redenen noemt waarom de Vermeer
expositie succesvoller zou zijn dan de Mondriaan tentRRQVWHOOLQJµ+LMYHU]XLPW « WH
zeggen dat Mondriaan als kunstenaar moeilijker en ook fundamenteler was dan de Delftse
meester; het dramatische verschil tussen twintigste-eeuws abstract en Gouden-Eeuws
figuratief zal toch wel enige rol gespeeld hebben. Ik begrijp niet waarom die twee
tentoonstellingen in hun mate van publiek succes met elkaar vergeleken moeten worden.
%HLGHH[SRVLWLHVZDUHQYDQELM]RQGHUHNZDOLWHLWHQLNEHQJHOXNNLJ]HJH]LHQWHKHEEHQ¶
)XFKVZDDUVFKXZWGDWµGHblockbuster gedachte en de aantrekkelijkheid van een dergelijk
succes afleiden van een normale dagelijkse museale programmering, waarmee elk museum
]LMQSXEOLHNHWDDNPRHWYHUYXOOHQ¶+LMYLQGWKHWSUDWHQRYHUEH]RHNHUVDDQWDOOHQHQKHW
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vergelijken daarvan niet erg relevant voor wat de betekenis is van een museum. Musea
KHEEHQFXOWXUHOHYHUSOLFKWLQJHQµWHJHQRYHUGHJHKHOHEUHHGWHYDQKXQYHU]DPHOLQJ¶680
De expositie heeft ook inhoudelijke spin off. De Kunsthal te Rotterdam organiseert
naar aanleiding van het Vermeer retrospectief van 10 februari tot en met 6 juni 1996 een
tentoonstelling over het werk van Han van Meegeren, die bekend werd door zijn Vermeervervalsingen. De expositie wordt een succes: er komen 90.000 bezoekers op af.681 Museum
van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum te Den Haag richt de tentoonstelling De
wereld der geleerdheid rond Vermeer in. Hier is zoveel mogelijk van het materiaal dat in de
interieurs is afgebeeld op Vermeers schilderijen De geograaf en De astronoom getraceerd en
LQGH]HµDDQVOXLWHQGHH[SRVLWLH¶ bijeengebracht: kaarten, globes, boeken en meetinstrumenten.
+HWUHVXOWDDWLVHHQH[SRVLWLHµRYHU]HYHQWLHQGH-eeuwse wetenschap door de ogen van de
'HOIWVHPHHVWHU¶682 De tentoonstelling trekt bijna evenveel bezoekers als het museum anders
in een heel jaar. Het Städelsches Kunstinstitut in Frankfurt geeft, gebruik makend van het
concept, een vervolg aan deze tentoonstelling. Het Duitse museum voegt daar echter De
geograaf uit eigen bezit aan toe en toont dat samen met het schilderij De astronoom uit het
Louvre - beide ontbraken in het Mauritshuis.683
Van 24 maart tot en met 28 juni 2005 geeft het Mauritshuis de schilder weer extra
aandacht door De Schilderkunst - RRNZHOµGH:HHQVH9HUPHHU¶JHQRHPG- te exposeren,
samen met uit eigen bezit Diana en haar gezelschap, het Meisje met de parel en het Gezicht
op Delft. Op de blockbuster Johannes Vermeer RQWEUDNGLWµVOHXWHOVWXN¶RPGDWKHWLQHHQWH
zwakke conditie verkeerde om te reizen. Een poging om het te laten restaureren in navolging
van de restauratieprojecten in Den Haag en Washington mislukte toen. Maar nu, negen jaar
later, is het doek gerestaureerd. Paul Mertz bedenkt wederom de marketingcampagne voor
GH]HµLQKDDOVODJ¶µAlleen al voor dit éne doek ga je naar het Mauritshuis. Onverwijld,
terstond, dadelijk¶684 In de dagbladen staan zes keer kolommen - µFXOWXUHOHVWURNHQ¶- met in
zwart wit een fragment van het schilderij en het logo van sponsor Rabobank, en bovenaan een
korte tekst.685 Eind juni reist het schilderij terug naar het Kunsthistorisches Museum in
Wenen. Nu wordt het nooit meer uitgeleend.686
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heugelijke feit weUGJHFRPPXQLFHHUGPHWµ%XLWHQNDQV7ZHHGDJHQODQJHU¶HQJHYLHUGPHWYLMIWLJSURFHQW
toegangskorting.
686
In de periode dat het werk in Den Haag hing, was de tekst respectievelijkµ'H:HHQVH9HUPHHUKDQJWHHQ
poosje iQ'HQ+DDJ¶HQGDDUQDGHYROJHQGHYDULDWLHVµKDQJWHHQWLMGMH¶µKDQJWQRJHYHQ¶µEOLMIWQRJHYHQ¶HQ
µJDDWRSMXQLZHHUWHUXJ¶7HQVORWWHNon geregeld worden dat het doek twee dagen langer op zaal bleev. Dat
heugelijke feit werd gecommuniceerd met: µ%XLWHQNDQV7ZHHGDJHQODQJHU¶HQJHYLHUGPHWYLMIWLJSURFHQW
toegangskorting. Bron: www.paulmertz.nl (geraadpleegd op 30 juli 2010). Het Mauritshuis bleef bijzondere
projecten organiseren ter ere van Vermeer: van 2 mei tot 22 augustus 2010 was De koppelaarster uit de National
*DOOHU\RI6FRWODQGXLW(GLQEXUJKµRSYLVLWLH¶RRNQDHHQJURQGLJHUHVWDXUDWLH'LWZHUNRQWEUDNLQGH
overzichtstentoonstelling van 1996, omdat het wegens de kwetsbare staat niet vervoerd kon worden. Het hing nu
in een ensemble met Christus, Maria en Martha uit Dresden en Diana en haar gezelschap uit Den Haag - de drie
vroegste werken van Vermeer - de expositie heette: De jonge Vermeer . Bron: www.mauritshuis.nl (bezocht op
30 juli 2010).
681
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Het blijft een juwelendoosje
Op 7 januari 2008 neemt Duparc na 16,5 jaar afscheid van het Mauritshuis. Hij draagt zijn
directeurschap over aan Emilie Gordenker, conservator Nederlandse en Vlaamse kunst in de
National Gallery of Scotland in Edinburgh. De selectiecommissie van het Mauritshuis
benadert haar nadat Frits Duparc zijn vertrek aankondigde.687 Veel opvolgingskwesties in
spraakmakende musea doen stof opwaaien, maar hier is de nieuwe directeur zo gevonden en
geworven. Duparc zegt over GordenkerµLNEHQHUYDQRYHUWXLJGGDWPLMQRSYROJHUVDPHQPHW
de toegewijde staf van het museum het succesvolle beleid van het museum van de afgelopen
jaren op het gebied van tentoonstellingen, educatie, public relations, aankopen, publicaties en
UHVWDXUDWLHVYHUGHU]DOXLWERXZHQ¶688
In april 2012 sluit het Mauritshuis de deuren voor een ingrijpende verbouwing en
uitbreiding. Architect Hans van Heeswijk neemt de verbouwing onder handen.689 Delen van
de collectie zijn ondertussen elders te zien - Meisje met de parel en nog vijftig werken reizen
de wereld rond.690 De tournee trekt in totaal 2,2 miljoen bezoekers en versterkt de
internationale faam van de collectie én het museum. Het Mauritshuis krijgt in de
marketingcampagne zelf aandacht: de titel van de expositie vermeldt de naam van het
museum en op de site staat een oproep om geld te doneren voor de verbouwing.691 Gordenker:
µGLWLVSUDFKWLJ'HYHUERXZLQJYDQKHWPXVHXPELHGWHHQJHZHOGLJHNDQVRPPHWHQNHOHYDQ
onze topwerken het MaurLWVKXLVHHQJURWHUHQDDPVEHNHQGKHLGLQGHZHUHOGWHJHYHQ¶692
µ,HGHUHHQNHQW Meisje met de parel , veel minder mensen kennen het Mauritshuis. Daarom zijn
we erg blij dat de naam zowel in Japan als in New York groot op de posters stond. En
daarnaast heeft het geld opgeleverd. Omdat we de verbouwing zelf hebben aangestuurd,
KHEEHQZHRRN]HOIGHILQDQFLsQJHUHJHOG¶693
De opbrengsten van de tournee dekken een groot deel van de verbouwing.694 Shell
verbindt zich voor zes jaar aan het museum als hoofdsponsor, draagt drie miljoen euro bij aan
de uitbreiding en stelt als µSDUWQHULQVFLHQFH¶NHQQLVHQDSSDUDWXXUEHVFKLNEDDUYRRU

687

Gordenker (1965) trad op 1 januari 2008 in dienst. Het museum kooVYRRUKDDURPGDW]LMµHHQJHUHVSHFWHHUG
NXQVWKLVWRULFXVLVPHWHHQJHGHJHQNHQQLVYDQKHWFROOHFWLHJHELHGYDQKHW0DXULWVKXLV¶DOGXV$QWRQ\%XUJPDns,
voorzitter van de Raad van TRH]LFKWµ2RNKDDUNHQQLVHQHUYDULQJRSJHGDDQLQKHWEHGULMIVOHYHQDFKWGHUDDG
van groot belang. « We hebben er alle vertrouwen in dat zij zal voortbouwen op het voortreffelijke werk van
)ULWV'XSDUF¶%URQQHQ'LUN/LPEXUJµ´=RVQHOKDGLNQLHWYHUZDFKW´$PHULNDDQVe kunsthistorica Gordenker
YROJW)ULWV'XSDUFRS¶,Q NRC Handelsblad, 29 augustus 2007, µ$PHULNDDQVHGLUHFWHXU0DXULWVKXLV¶,Qde
VolkskrantDXJXVWXVHQµ*RUGHQNHU GLUHFWHXU0DXULWVKXLV¶,Q NRC Handelsblad, 29 augustus 2007.
Emilie Gordenker is geboren in Princeton, New Jersey in de VS, maar woonde op haar zevende een jaar in
Nederland, waar ze Nederlands leerde. Ze werkte in New York op de mannenafdeling van kledingzaak
Bloomingdales en studeerde ondertussen kunstgeschiedenis. Als freelancer werkte Gordenker voor onder andere
het Metropolitan en de Frick Collection in New York. Ze was vier jaar conservator bij de National Gallery in
(GLQEXUJK%URQ+HQQ\GH/DQJHµ´+HWEOLMIWHHQMXZHOHQGRRVMH´¶,Q Trouw, 20 juni 2014, Speciale uitgave:
Mauritshuis. De parel van Den Haag.
688
www.mauritshuis.nl (geraadpleegd op 6 augustus 2010).
689
Van Heeswijk (1952) is verantwoordelijk voor verschillende verbouwingen van musea. Hij nam tussen maart
2007 en juni 2009 de renovatie van de Hermitage in Amsterdam voor zijn rekening - eveneens een zeventiendeeeuws pand in een sobere, classicistische stijl - en in 2008 de renovatie en uitbreiding van het Graphic Design
Museum in Breda. Voorheen was dit Bredase museum het centrum voor beeldende kunst De Beyerd. Sinds 9
december 2011 heet het MOTI: Museum Of The Image, om de nadruk te leggen op beeldcultuur.
690
Masterpieces from the Royal Picture Gallery Mauritshuis was te zien in: Tokio, Kobe, New York (Frick
Collection), San Francisco, Atlanta en Bologna.
691
5XGROIWHQ+RHGWµ+HW0HLVMHYDQYLMIPLOMRHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 30 juni 2012.
692
3LHWHUYDQ2Vµ0DXULWVKXLVLQ7RNLRKHWGUXNVWEH]RFKW¶,Q NRC Handelsblad, 29 maart 2013.
693
Gordenker geciteerd in: -RNHGH:ROIµ´+HWPHLVMH´DOVURFNLGRRO¶In: Trouw, 30 december 2013.
694
Aldus een woordvoerder. 6DQGUD6PDOOHQEXUJµPLOMRHQEH]RHNHUVYRRUWRSVWXNNHQXLW0DXULWVKXLV¶,Q
NRC Handelsblad, 27 mei 2014.
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kunsthistorisch onderzoek.695 De Frick Collection in New York verleent een wederdienst voor
KHWOHQHQYDQGHVFKLOGHULMHQLQZRUGHQµWRSVWXNNHQ¶XLWGHFROOHFWLHJHSUHVHQWHHUGLQ
Den Haag - de eerste grote tentoonstelling in Europa; het museum leent zelden werken uit.
*RUGHQNHUPDDNWHµGH]HDIVSUDDNGLUHFW « WRHQZLMRQ]HZHUNHQDDQERGHQ¶696
Vanaf 27 juni 2014 is het Mauritshuis weer open, na een twee jaar durende en dertig
miljoen euro kostende verbouwing. De operatie verliep binnen de geplande tijd en is
uitgevoerd binnen het budget. Het Mauritshuis zelf onderging een cosmetische verbouwing,
het tegenover het museum gelegen sociëteitsgebouw is toegevoegd en door een ondergrondse
doorgang verbonden met het museum. Het bevat een zaal voor wisseltentoonstellingen, een
brasserie en biedt kantoorruimte.697 Shell gaat zakenrelaties ontvangen in deze Royal Dutch
Shell Vleugel.698 Vrijwel alle schilderijen hangen op hun oude plaats. Twee hebben inmiddels
een iconenstatus YHUZRUYHQHQ]LMQQXµXQLTXHVHOOLQJSRLQW¶YDQKHWPXVHXP.699 Voor Meisje
met de parel PRHWHHQKRXWHQEDOXVWUDGHµDOWHRSGULQJHULJHIDQVRSDIVWDQGKRXGHQ¶. Zij
wordt ingezet µals troef in de marketingcampagne¶met de slogan µMe vindt het origineel in het
Mauritshuis¶. Het Puttertje (1654) van Johan Fabritius bleek tijdens de tournee eveneens zeer
in trek. Dit schilderij heeft nu een meer prominente plaats: het hangt tegen een eigen wand,
µZDDUKHWYRJHOWMHEHWHUNDQDGHPHQ¶DOGXV*RUGHQNHU700
In de eerste zeven weken ontvangt het Mauritshuis al honderdduizend bezoekers.701
Nu komen er in een openingsjaar altijd meer bezoekers omdat ze benieuwd zijn naar het
resultaat. Maar dit aantal overtreft de verwachtingen.702 Met haar beleid genereert Emilie
*RUGHQNHUPHHUVWDWXVYRRUGHVFKLOGHULMHQHQHHQQLHXZSXEOLHNµ+HWKHHIWRQ]HQDDP
verstevigd in het buitenland, en het heeft Nederland wakker geschud over de waarde van wat
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+HQQ\GH/DQJHµ(UZDVPHWHHQHHQNOLN¶,Q Trouw, 20 juni 2014 en %DUW'LUNVµ6KHOOKHOSWPHW-DQ
6WHHQ0DXULWVKXLVKHHIWKRRIGVSRQVRU¶,Qde Volkskrant, 23 februari 2012.
696
Een landhuis in New York - hoogtepunten uit de F rick Collection was van 5 februari tot 10 mei 2015. Er
werden werken getoond van onder anderen John Constable, Ingres, Cimabue, Memling, Liotard en
Gainsborough. Een landschap van Jacob van Ruisdael was onderdeel van de presentatie - het werd voor dat doel
speciaal gerestaureerd. De drie Vermeers van de Frick waren niet van de partij, want die mogen het museum
nooit verlaten - zo is vastgelegd in het testament van staalmagnaat en mecenas Henry Clay Frick. Bron:
µ0HHVWHUZHUNHQXLWFROOHFWLH)ULFN1HZ<RUNQDDU0DXULWVKXLV¶In: NRC Handelsblad, 14 februari 2014.
697
:LHWHNHYDQ=HLOµ-XZHOHQGRRV]RQGHUIUDWVHQ¶,Qde VolkskrantMXQLHQµ´.RPOHNNHUQDDU
ELQQHQ´6SHFWDFXODLUHUHQRYDWLHpQXLWEUHLGLQJYDQKHW0DXULWVKXLV¶,Q De Telegraaf, 20 juni 2014.
698
Henny de Lange, µ(UZDVPHWHHQHHQNOLN¶,Q Trouw, 20 juni 2014 en %DUW'LUNVµ6KHOOKHOSWPHW-DQ
6WHHQ0DXULWVKXLVKHHIWKRRIGVSRQVRU¶,Qde Volkskrant, 23 februari 2012.
699
5XWJHU3RQW]HQµ6OLPPHYRJHO¶,Qde Volkskrant, 20 juni 2014.
700
Hans den Hartog Jager, µ'HWRSSHUVYDQKHW0DXULWVKXLV.OHLQHFROOHFWLH¶,Q NRC Handelsblad, 26 juni
2014. Het Mauritshuis wist niet dat Donna Tartt een roman over Het puttertje schreef. De staf kwam er achter
toen zomer 2013 de uitgever beeldmateriaal opvroeg. Dat de tentoonstelling in New York op de dag van
ODQFHULQJRSHQJLQJZDVµSXXUWRHYDO¶ 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ6XEWLHOHIDFHOLIWYRRU0DXULWVKXLV¶,Q NRC
Handelsblad, 21 juni 2014µ0DXULWVKXLVNODDUYRRUGHRSHQLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 20 juni 2014, Wieteke
van ZeiOµ-XZHOHQGRRV]RQGHUIUDWVHQ¶,Qde Volkskrant, 27 juni 2014, $UMDQ3HWHUVµ+HW3XWWHUWMHNULMJW
SURPRWLH¶,Qde Volkskrant, 20 juni 2014 HQ+HQN:LOVFKXWµ%RQERQQLqUH¶,Qde Volkskrant, 20 juni 2014.
Voorheen hing Het Puttertje bovenaan de trap.
701
Vóór de sluiting trok het museum gemiddeld vijfduizend bezoekers per week, sinds de heropening gemiddeld
zestienduizend. Daar komt bij dat de openingstijden zijn verruimd en dat tot 1 november 2014 het museum ook
op maandag open was. Bron: µ9HHOEH]RHNHUV0DXULWVKXLV¶,Qde Volkskrant, 12 augustus 2014.
702
µ$OEH]RHNHUVYRRU0DXULWVKXLV¶$13DXJXVWXVHet museum ontving in 2014 332.000
bezoekers - in zes maanden tijd een hoger aantal dan jaarlijks vóór de verbouwing. Met de opening is een combiticket ingevoerd met Galerij Prins Willem V aan het Buitenhof, waar honderdvijftig oude meesters uit de
collectie van het Mauritshuis te zien zijn - vermoedelijk de reden dat daar 29.000 bezoekers op afkwamen, een
stijging van 24% vergeleken met het jaar daarvoor. Bronnen: &ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ+HWPXVHXP
ZDVLQYDQLHGHUHHQ¶,Q NRC HandelsbladGHFHPEHUHQµ6XFFHVYROOHEH]RHNHUVDDQWDOOHQ
RSHQLQJVMDDU0DXULWVKXLV¶ Persbericht op 19 december 2014. Zie: www.mauritshuis.nl/nl-nl/pers (bezocht op
20 december 2014).
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we hier in huis KHEEHQ¶703 +HW0DXULWVKXLVµKHHIWLHWVKXLVHOLMNVHQGDWPRHW]REOLMYHQ¶+HW
LQWLHPHNDUDNWHULVGHNUDFKWµKHWLVHHQMXZHOHQGRRVMHNOHLQPDDUR]RILMQ(Q]RPRHWHQ
mensen het ook blijven ervaren. Dat kan alleen als er niet te veel bezoekers komen. Daarin
SUREHUHQWHVWXUHQLVGHNXQVWZDQWLHGHUHHQLVQDWXXUOLMNYDQKDUWHZHONRP¶704
3 Rembrandt als icoon
Het Mauritshuis organiseert in 1999 in samenwerking met de National Gallery in Londen een
tentoonstelling gewijd aan de zelfportretten van Rembrandt.705 Het is voor het eerst dat er
zoveel zelfportretten van de schilder - weer met veel bruiklenen - samenkomenµ(LJHQOLMNLV
het verbijsterend dat niemand eerder op het idee is gekomen om ze eens naast elkaar te
KDQJHQ¶YLQGW1HLO0DF*UHJRUGLUHFWHXU van de National Gallery.706 Er worden vijfentwintig
schilderijen, vijfentwintig etsen en vijf tekeningen gepresenteerd waarop de schilder zichzelf
heeft afgebeeld.707
+HW0DXULWVKXLVYHUZDFKWHHQNZDUWPLOMRHQEH]RHNHUVµ0LVVFKLHQNULMJHQZHQLHW
dezelfde toeloop als bij Vermeer, maar we zullen opnieuw zorgen voor een tent, zodat de
PHQVHQQLHWLQGHUHJHQKRHYHQWHVWDDQ¶DOGXVFRQVHUYDWRU3HWHUYDQGHU3ORHJ708 De titel
Rembrandt Zelf is ontsproten aan het brein van Paul Mertz.709 De formule is als die van de
9HUPHHUWHQWRRQVWHOOLQJ'XSDUFµGLHRS]HWEOLMIWJHKDQGKDDIG¶'XVVWDDWRRNQXRSGH
toegangskaarten een tijdblok en wordt een klein deel van de kaartjes aan de deur verkocht. Er
wordt weer een drijvende ponton in de Hofvijver gebouwd, voor een restaurant, winkel en
ontvangsthal. Hij verwacht niet dat Rembrandt Zelf het record van Vermeer zal breken, maar
PHWPLQGHUGDQWZHHKRQGHUGGXL]HQGEH]RHNHUV]RXKLMµWHOHXUJHVWHOG¶]LMQ'HUHVHUYHULQJHQ
zijn eind augustus hoopvol: dertigduizend Nederlandse en tachtigduizend uit het
buitenland.710 De National Gallery bijt het spits af op 9 juni 1999.711 In de Nederlandse pers
verschijnen al uitgebreide beschouwingen: free publicity voor de expositie in het Mauritshuis.
De belangstelling blijkt in Londen overweldigend - de openingstijden moeten worden
opgerekt om de hoeveelheid bezoekers aan te kunnen. De expositie trekt daar ruim 200.000
bezoekers.712
Mertz ontwikkelt een uitgebreide communicatiecampagne voor Rembrandt Zelf.
Acteur Hans Croiset spreekt radiocommercials in. Ruim van te voren worden er teasers
geplaatst in de dagbladen, met de bedoeling de voorverkoop van kaartjes te stimuleren.713 In
alle dag- HQZHHNEODGHQµSULHPHQ5HPEUDQGWVRJHQ.OHXULJHDGYHUWHQWLHVEUHQJHQ]LMQWURQLH
als Hollands eigen Uncle Sam, die het publiek oproept naar het Mauritshuis te komen voor de
WHQWRRQVWHOOLQJ¶714 Mertz prikkelt het publiek deze keer in de advertentie-kolommen met een
hoog human interest gehalte in de verhaaltjes over Rembrandt en zijn leerlingen in het atelier,
met titels aOVµ5HPEUDQGW]LWNUDS¶µ5HPEUDQGWLVHHQNUHHIW¶µ5HPEUDQGWWUHNWVPRHOHQ¶HQ
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:LHWHNHYDQ=HLOµ6WLOOHWRFKW¶,Qde Volkskrant, 20 juni 2014.
Gordenker geciteerd in: +HQQ\GH/DQGHµ+HWEOLMIWHHQMXZHOHQGRRVMH´¶,Q Trouw, 20 juni 2014
705
Rembrandt van Rijn leefde van 15 juli 1606 (of 1607) tot 4 oktober 1669.
706
Rik Winkel, µ0\VWHULHX]HVFKDGXZHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 20 februari 1999.
707
µZelfportretten Rembrandt¶,Q NRC Handelsblad, 25 juni 1998.
708
Rik Winkel, MyVWHULHX]HVFKDGXZHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 20 februari 1999.
709
De titel zou eerst - voor de hand liggend - µ5HPEUDQGW=HOISRUWUHWWHQ¶]LMQPDDU0HUW]VWHHNWGDDUHHQVWRNMH
YRRU=LMQUHGHQHULQJLVµMHNRPWKHHOGLFKWLQGHEXXUWELM5HPEUDQGW'ichter dan ooit. Wordt daar iets mee
JHGDDQ",QGHWLWHOELMYRRUEHHOG"¶%URQ3DXO0HUW]µ.RPRSYHUWHO'HNUDFKWYDQYHUVFKLlOHQGHYHUKDOHQ¶,Q
Museumvisie, 2012/4, p. 23.
710
µRembrandt NHHUYDQDGROHVFHQWWRWJHULPSHOGPDQ¶,Q de Volkskrant, 31 augustus 1999.
711
Deze tentoonstelling liep van 9 juni tot 5 september 1999.
712
µ1DWLRQDO*DOOHU\ODQJHURSHQ¶,Q NRC Handelsblad, 7 juli 19999.
713
www.paulmertz.nl, de rubriek µ0DXULWVKXLV¶ EH]RFKWRSPHL .
714
µ5HPEUDQGW=HOI¶,Qde Volkskrant, 23 september 1999.
704
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µ5HPEUDQGWNULMJWULPSHOV¶715 Rembrandts Portret van een oude man (1667) genereert weer
free publicity: als het in Den Haag arriveert, wordt het tien dagen gratis tentoongesteld om
dat te vieren. Daarna gaat het museum twee dagen dicht om de portrettententoonstelling in te
richten.716
Bij de officiële opening spreekt Duparc op de bijeenkomst voor de internationale pers
de hoop uit dat de ruim zes miljoen gulden kostende tentoonstelling een commercieel succes
wordt. Er zijn honderdertigduizend kaarten (voor 25 gulden) in de voorverkoop verkocht - er
zijn bewust minder kaarten in de verkoop en de kunstwerken zijn over meer zalen verdeeld,
om bottlenecks te voorkomen. En er is weer volop merchandising in de winkel op de ponton
WHYLQGHQµKLHUNXQMHDOOHVDDQVFKDIIHQZDWPDDUDDQ5HPEUDQGWGRHWGHQNHQ9HUPRPMHDOV
kunstschilder met een baret van Rembrandt (fl 65,-), trek een beige hobbezak aan die
schilderskiel heet (fl 85,-), schaf een complete Rembrandt-schilderdoos aan, en ontkurk een
IOHV³5HPEUDQGW´-FKDPSDJQH¶717
Op 22 september 1999 opent koningin Beatrix de tentoonstelling.718 De uitvoerige
recensies in de kranten zijn enthousiast. In Het Parool ZRUGWGHWHQWRRQVWHOOLQJµppQYan de
LQGUXNZHNNHQGVWHWHQWRRQVWHOOLQJHQYDQRXGHNXQVWVLQGVMDUHQ¶JHQRHPG719 Het aantal
bezoekers valt echter tegen, vooral uit het buitenland. Door de boodschap in de
communicatiecampagne en door de herinnering aan de Vermeertentoonstelling wordt
aangenomen dat van te voren kaarten besteld moeten worden - daar bestaat aversie tegen. Het
blijkt dat bij impulsbezoek helemaal geen lange rijen getrotseerd hoeven te worden. Een
voorlichtster van het Mauritshuis verklaart dat de vergelijking met de Vermeertentoonstelling,
]RDOVGLHLQGHSHUVUHJHOPDWLJZRUGWJHPDDNWKHQRSHHQJHJHYHQPRPHQWµHFKWSDUWHQ¶JLQJ
VSHOHQµ1LHPDQGJLQJHUPHHUYDQXLWGDWHUJHZRRQNDDUWHQWHNULMJHQZDUHQ¶HQGDWMH
JHZRRQQDDUELQQHQNRQµ+HWLPSXOVEH]RHNZDVHFKWYHUEDDVG'H vergelijking met Vermeer
JLQJGXVKHOHPDDOQLHWRSQHH¶'HGUXNWHYDOWDOOHVPHH- meer dan het museum lief is! Er
wordt snel een poging gedaan dit misverstand te corrigeren. Er verschijnen advertenties in de
kranten met de sloganµ5HPEUDQGWLVJHHQ9HUPHHU¶PHWGHRQGHUWLWHOµZDDUPHHZLM
EHGRHOHQHU]LMQNDDUWMHV9RRUDIHQRRNDDQGHNDVVD¶720
Rembrandt Zelf trekt bijna 200.000 bezoekers. Het perscommentaar wijst regelmatig
RSKHWµVFKULOOHFRQWUDVW¶PHWGHVXFFHVYROOH9HUPHHUWHQWRRQVWHOOLQJµGHKelft minder dan bij
9HUPHHU¶721 Het Mauritshuis draait net quitte: in de begroting was rekening gehouden met
170.000 EH]RHNHUVDOGXV5LNYDQ.RHWVYHOGµ9RRUDOKHWVHL]RHQVSHHOGHRQVSDUWHQ,QQDMDDU
en winter zijn er gewoon minder toeristen in Nederland. Vooral het buitenlandse bezoek is
RQVWHJHQJHYDOOHQ:LMKDGGHQJHUHNHQGRS]R¶QWRWEXLWHQODQGHUVPDDUGDW
DDQWDOLVELMODQJHQDQLHWJHKDDOG¶722 Uit publieksonderzoek blijkt dat de waardering voor de
H[SRVLWLHµKRRJ¶LV723 De bezoekers zijQµYROORIRYHUGHUXLPHLQULFKWLQJHQGHLQWLHPHVIHHU
715

-KLP/DPRUHHµDie mopsneus, die wangen van deeg. De ware Rembrandt, vijftig keer in het 0DXULWVKXLV¶,Q
Het Parool, 23 september 1999.
716
µ'HRXGHPDQLVJHDUULYHHUG¶ Het Parool , 2 september 1999, µ3RUWUHWYDQRXGHPDQJUDWLVWH]LHQ¶,Q Het
Parool, 27 augustus 1999 en *HUGD7HOJHQKRIµ³2XGH0DQ´LQ0DXULWVKXLV¶,Q NRC Handelsblad, 3
september 1999. De gratis presentatie was van 3 tot en met 12 september 1999.
717
/XFHWWHWHU%RUJµHij wordt dikker, grijzer, de wangen verwelken. Mauritshuis steekt zes miljoen in expositie
met 65 zelfportretten van 5HPEUDQGW¶ In: de Volkskrant, 23 september 1999.
718
De tentoonstelling liep van 25 september 1999 tot 9 januari 2000.
719
-KLP/DPRUHHµDie mopsneus, die wangen van deeg. De ware Rembrandt, vijftig keer in het 0DXULWVKXLV¶,Q
Het Parool, 23 september 1999.
720
µNee-ee, Rembrandt LVJHHQ9HUPHHU¶,Qde Volkskrant, 13 januari 2000.
721
µRembrandt Zelf JHHQNDVVDNUDNHU¶,Q Het Parool , 10 januari 2000 en µNee-ee, Rembrandt is geen
9HUPHHU¶,Qde Volkskrant, 13 januari 2000.
722
µRembrandt Zelf JHHQNDVVDNUDNHU¶,Q Het Parool , 10 januari 2000.
723
µBijna 200.000 bezoekers Rembrandt Zelf¶,Q NRC Handelsblad, 10 januari 2000. Dit onderzoek werd
verricht door bureau Interview-NSS - op 1 februari 2007 ging dit bureau op in Synovate te Amsterdam.
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YDQKHW0DXULWVKXLV¶5XLPGULHNZDUWYDQGH1HGHUODQGHUVHQPHHUGDQGHUWLJSURFHQWYDQGH
buitenlanders gaven aan speciaal voor de tentoonstelling naar Den Haag te zijn gekomen.724
9DQ.RHWVYHOGµHLgenlijk hebben we het in de verkeerde volgorde gedaan. Om een echte
climax te krijgen, hadden we eerst Rembrandt en dan pas Vermeer moeten doen. Vermeer
was een categorie op zich. We wisten van te voren dat we die aantallen met Rembrandt nooit
zouden halen¶725 De tentoonstelling was weliswaar geen kaskraker, het was wel de best
bezochte van 1999.726 Bovendien gaf dit concept - de portretten van Rembrandt in een
ensemble met elkaar geconfronteerd - aanleiding tot onderzoek en nieuwe inzichten in het
oeuvre en de werkwijze van Rembrandt.727

De meester en zijn werkplaats
Geboorte- en sterfjaren van beroemde landgenoten zijn vaak een aanleiding om een
tentoonstelling aan die persoon te wijden.728 In 1992 is het 386 jaar geleden dat Rembrandt
werd geboren - alhoewel dit geen rond getal is, staat het jaar toch in het teken van Rembrandt.
Verschillende musea werken aan de herdenking mee.729 Het hoogtepunt is het grootschalige
retrospectief: Rembrandt. De meester en zijn werkplaats, een co-productie van het
Rijksmuseum met het Altes Museum in Berlijn en de National Gallery in Londen. Deze
expositie maakt de aanleiding van de herdenking duidelijk: het onderzoek naar Rembrandts
werk en de resultaten daarvan. µNieuw bronnenmateriaal en stilistisch en
natuurwetenschappelijk onderzoek hebben geleid tot een nieuw en helder beeld van zijn werk
HQGDWYDQ]LMQOHHUOLQJHQ¶DOGXVGHSHUVPDSIn een gedeelte van de tentoonstelling is ruimte
voor 5HPEUDQGWVµZHUNSODDWV¶ - daar hangen schilderijen die eerst aan Rembrandt waren
toegeschreven maar nu aan zijn leerlingen: Gerard Dou, Govert Flinck en Ferdinand Bol.730
De toer start in Berlijn en biedt zo al enige persmomenten voordat de expositie vanaf 4
724

µRembrandt in Mauritshuis WUHNWEH]RHNHUV¶,Qde Volkskrant, 10 januari 2000.
µExpositie Rembrandt WUHNWZHLQLJEH]RHNHUV¶,Qde Volkskrant, 30 november 1999.
726
µRembrandt Zelf JHHQNDVVDNUDNHU¶,Q Het Parool , 10 januari 2000.
727
/XFHWWHWHU%RUJµ+LMZRUGWGLNNHUJULM]HUGHZDQJHQYHUZHONHQ Mauritshuis steekt zes miljoen in expositie
met 65 zelfportretten van Rembrandt¶,Qde Volkskrant, 23 september 1999.
728
Een bekend voorbeeld is de herdenking van het honderdste sterfjaar van Vincent van Gogh in 1990. De
organisatie van de blockbusters in de rijksmusea Van Gogh en Kröller-Müller komt uitgebreid in de paragraaf
µHet Van Gogh evenement: overheid versus particulier initiatief ¶in deel II, hoofdstuk 6 aan de orde. Rembrandt
is verschillende keren geëerd met een grote expositie. In 1898 presenteerde het Stedelijk Museum een
overzichtstentoonstelling - deze keer was de aanleiding de inhuldiging van de achttienjarige koningin
Wilhelmina - met 350 tekeningen en 124 schilderijen; de Poolse Ruiter was het hoogtepunt. Er kwamen in
minder dan twee maanden 43.000 bezoekers op af. Bron: Francis Haskell, The Ephemeral Museum. Old Master
Paintings and the Rise of the Art Exhibition. New Haven en London, 2000, p. 102. Deze tentoonstelling komt ter
sprake in de paragraaf µBlockbusters: publiek komt met publiek mee¶LQdeel II, hoofdstuk 4. Ongeveer een
eeuw later beschouwde Ernst van de Wetering de Poolse Ruiter als niet van Rembrandt zelf. Zie over deze
blockbuster avant la lettre in 1898 ook: Marie Baarspul, Stedelijk in de pocket. Amsterdam, 2012, pp. 21-23. Ter
viering van het vijftigjarig bestaan van het Rijksmuseum werd er in 1935 een grote Rembrandttentoonstelling
georganiseerd. %URQ.HHV%UXLQµ'HVWULMGRPHHQJH]XLYHUGRHXYUH¶,QLGHP De echte Rembrandt. Verering
van een genie in de twintigste eeuw. Amsterdam, 1995, p. 94. In 1956 werd de 350ste geboortedag van
Rembrandt gevierd in het Rijksmuseum: Rembrandt. Schilderijen en etsen - bezocht door maar liefst 329.917
bezoekers. %URQ7HVVD+DDQµ+HWEDOYDQ$VVHSRHVWHUHQGHVWLHI]XVWHUV¶ . Amsterdam, 2003, p. 14. In Museum
Boijmans was tegelijkertijd een expositie gewijd aan de tekenkunst van Rembrandt, geopend door prins
Bernhard; koningin Juliana opende de tentoonstelling in Amsterdam. Rembrandts driehonderdste sterfdag was
een reden om in 1969 een grote overzichtstentoonstelling in het Rijksmuseum te organiseren; deze trok 460.489
bezoekers. Bron: .HHV%UXLQµ5HPEUDQGWLQ$PVWHUGDP%HUOLMQHQ/RQGHQ¶,QTon Bevers ea. (redactie), De
Kunstwereld. Hilversum, 1993 en Kees Bruin, µ'HVWULMGRPHHQJH]XLYHUGRHXYUH¶,QLGHP De echte
Rembrandt. Amsterdam, 1995, pp. 105-111.
729
Marianne VermeijdeQµ%HHOGHQYDQKHPHOHQDDUGH¶,Q NRC Handelsblad, 22 augustus 1991.
730
Citaten uit: .HHV%UXLQµ5HPEUDQGWLQ$PVWHUGDP%HUOLMQHQ/RQGHQ¶,Q7RQ%HYHUVHD (redactie), De
Kunstwereld. Hilversum, 1993, p. 339.
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december 1991 in Amsterdam is te zien.731 Drie maanden lang beschikt het museum over
openbare en particuliere bruiklenen uit verschillende buitenlandse collecties. De organisatoren
zien de Van Goghherdenking als een voorbeeld hoe het vooral niet moet worden: de
commercie wordt aan banden gelegd. EHQµ5HPEUDQGW-YLOODJH¶RSKHW0XVHXPSOHLQµSDVWQLHt
ELM5HPEUDQGW¶2UJDQLVDWRULVFKHRQGHUGHOHQ]RDOVGHYRRUYHUNRRSYDQWRHJDQJVNDDUWHQ- µin
EORNXUHQ¶- worden wel overgenomen.732 Bij vorige tentoonstellingen was Rembrandt vooral
µHHQLFRRQYDQQDWLRQDOHWURWVHQLGHQWLWHLW¶, nu dient de expositie ook als toeristische
trekpleister.733 µ:HGHFLGHGWRWUHDWWKHH[KLELWLRQDVDWRXULVWLFHYHQW¶DOGXVGHGLUHFWHXU
Presentatie.734 Het Rijksmuseum werkt niet alleen intensief samen met de sponsors KLM en
American Express, maar ook met VVV Amsterdam en het Nederlands Bureau voor Toerisme.
De toegangsprijs is even hoog als bij de Van Goghtentoonstelling het jaar daarvoor: twintig
gulden. De expositie trekt in Amsterdam ruim 441.000 bezoekers.735

Voortgaande canonisering
In zijn spraakmakende boek In praise of commercial culture voorspelt econoom Tylor Cowen
in 1998 de perfectionering van reproductietechniek: µWKHDUWZRUOGZLOOXQGHUJRIXQGDPHQWDO
shifts once fully accurate three-dimensional reproductions become possible. Today prints and
photographs can be reproduced with relative ease but we cannot yet capture paintings with
HTXDOYHULVLPLOLWXGH¶736 Inmiddels is dit mogelijk.
5HSOLFD¶V]LMQal lange tijd te koop in de museumwinkel, tegenwoordig meer dan ooit
en in uiteenlopende variaties. Bij presentaties in niet-kunstmusea wordt al sinds jaren zonder
VFKURRPJHEUXLNJHPDDNWYDQUHSOLFD¶VDIEHHOGLQJHQRIILOPDOVKHWRULJLQHHOQLHWYRRUKDQGHQ
is. Als criterium geldt of een object onmisbaar wordt geacht in het uitdiepen van een thema het tonen van authentieke voorwHUSHQZRUGW]RRQGHUJHVFKLNWJHPDDNWDDQµKHWYHUWHOOHQYDQ
HHQYHUKDDO¶(U]LMQYHUVFKLOOHQGHYRRUEHHOGHQWHJHYHQGDWKHWYHUKDDOHQGHEHOHYLQJ
centraler zijn komen te staan in de museale presentatie. Er is inmiddels ook minder aarzeling
om voor kunst UHSOLFD¶VWHJHEUXLNHQ - de norm van het presenteren van het origineel wordt
sinds een aantal jaren minder puristisch gehanteerd.
In 2006 organiseert het Communicatiebureau Local World een opmerkelijke
tentoonstelling in de Beurs van Berlage: Rembrandt all his paintíngs - zijn complete
geschilderde oeuvre is daar in kopie op ware grootte te bewonderen.737 Het is dan vierhonderd
731

/XFHWWHWHU%RUJµ$DQGDFKWYRRULPLWators en leerlingen op grote reizende expositie. Zelden getoonde
Rembrandts LQ%HUOLMQ¶,Q NRC Handelsblad, 11 september 1991. De tentoonstelling was van 12 september tot
en met 10 november 1991in Berlijn te zien (de tekeningen tot en met 27 oktober 1991), in Amsterdam van 4
december 1991 tot en met 1 maart 1992 (de tekeningen tot en met 19 januari 1991) en in Londen van 26 maart
tot en met 4 augustus 1992 ( de tekeningen werden tot en met 4 augustus 1992 in het British Museum getoond).
Bron: Kees Bruin, µ5HPEUDQGWLQ$PVWHUGDP%HUOLMQHQ/RQGHQ¶,Q7RQ%HYHUVHD (redactie), De
Kunstwereld. Hilversum, 1993, p. 369, noot 4.
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Ibidem, pp. 337-338.
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Marion Boers-*RRVHQVµ5HPEUDQGWJHODXZHUG¶In: Leidschrift, 22 oktober 2012.
734
.HHV%UXLQµ5HPEUDQGWLQ$PVWHUGDP%HUOLMQHQ/RQGHQ¶,Q7RQ%HYHUVHD De Kunstwereld. Hilversum,
1993, pp. 337-338.
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Dat is minder dan de 460.489 mensen die in 1969 naar de Rembrandttentoonstelling kwamen. Kees Bruin,
µ5HPEUDQGWLQ$PVWHUGDP%HUOLMQHQ/RQGHQ¶,Q7RQ Bevers ea. (redactie), De Kunstwereld. Hilversum, 1993,
pp. 338-339 en pp. 249-250. In Bruins artikel staat gedetailleerde informatie over de organisatie, de inrichting
van de drie exposities, publieksbegeleiding en kwantitatief publieksonderzoek - een interessant en tamelijk
nieuw onderdeel van het onderzoek was de systematische observatie van het gedrag van bezoekers - ze werden
door de onderzoekers gevolgd om het afgelegde parcours te achterhalen, de tijd die besteed werd aan het
bekijken van de schilderijen en de verhouding tussen kijken naar beeld en lezen van tekst. Zie voor de
bevindingen: ibidem, pp. 355-366. Zie ook: .HHV%UXLQµOp toernee in de jaren negentig¶,QLGHP De echte
Rembrandt. Verering van een genie in de twintigste eeuw. Amsterdam, 1995, pp. 115-137.
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Tyler Cowen, In praise of commercial culture . Cambridge, 1998, p. 127.
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Het oeuvre bestaat uit 276 schilderijen, één kopie op ware grootte ontbrak op de tentoonstelling, wat met een
heel kleine kopie werd kenbaar gemaakt. De tentoonstelling liep van 7 juli tot en met 3 september 2006. De
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MDDUJHOHGHQGDW5HPEUDQGWLQ/HLGHQZHUGJHERUHQ,QKHWNDGHUYDQKHWµ5HPEUDQGWMDDU¶
zijn er tal van activiteiten. Het Rijksmuseum organiseert - ondanks dat het hoofdgebouw
wegens de verbouwing grotendeels is gesloten - maar liefst vijf Rembrandt-tentoonstellingen
in de Philipsvleugel en in de Rijksmuseumvestiging op Schiphol. De tentoonstelling
Rembrandt-Caravaggio in het Van Gogh Museum, georganiseerd samen met het
Rijksmuseum, trekt ruim 400.000 bezoekers. Daarmee is deze blockbuster de best bezochte
tentoonstelling in het Rembrandtjaar.738 Maar de replica tentoonstelling in de Beurs bereikt
ook het grote publiek: de expositie van GHµVXSHULHXUHSRVWHUV¶WUHNWEH]RHNHUV- die
anders veelal niet of nauwelijks in musea te vinden zijn.739 De tentoonstelling wordt
gemiddeld met een 7,8 gehonoreerd.740
Sinds het ontstaan van museale instellingen is het de gewoonte en de norm dat deze in
SULQFLSHRULJLQHHOHUIJRHGSUHVHQWHUHQ5HSOLFD¶VZRUGHQ- eventueel - te koop aangeboden in
de museumwinkel. Beide producten kunnen op die manier de consumptie prikkelen:
respectievelijk tot de aanschaf van een reproductie als een herinnering en verwijzing of tot
bezichtiging van het origineel. Die rolverdeling verandert met de tentoonstelling in de Beurs
van Berlage: Rembrandts schilderijen hangen in chronologische volgorde en op het reële
IRUPDDWPDDUGDQµLQGHYRUPYDQDIGUXNNHQ¶- UHSOLFD¶V+HWdoel is kunst bereikbaar maken
voor het grote publiek. Om dit te realiseren moest een oplossing worden gevonden voor de
hoge transport- en verzekeringskosten die een expositie van originele werken met zich
meebrengt. Epson zorgt voor de oplossing: hij kan met zijn moderne printtechniek (Micro
3Ls]R VFKLOGHULMHQH[DFWZHHUJHYHQHQµLVDOVHQLJHSULQWHUIDEULNDQWLQVWDDWRPKHWOLFKWLQ
zwarte oppervlakken naar voren te brengen door haar unieke K3-LQNWWHFKQRORJLH¶]RVWDDWRS
de website te lezen.741 Epson advHUWHHUWGDWGHZHUNHQGRRUKHPµSURXGO\SULQWHG¶ZDUHQ742
Bij de tentoonstelling zijn voor de bezoekers op aanvraag prints te koop. In de folder van de
WHQWRRQVWHOOLQJVWDDQHQWKRXVLDVPHUHQGHNUHWHQDOVµDRQFHLQDOLIHWLPHRSSRUWXQLW\WRVHHDOO
his paintLQJV¶HQµDPXVWVHHH[KLELWLRQ¶Bij de ingang van de zaal wordt de bezoeker
verwelkomd als het ware door 5HPEUDQGW]HOIPHWGHJURHWµ0\QDPHLV5HPEUDQGW+HUH
DUHDOOP\SDLQWLQJV¶743
Er ontstaat een debat over de waarde van deze tentoonstelling vol UHSOLFD¶V-RXUQDOLVW
:LHWHNHYDQ=HLOPHUNWVFKDPSHURSµNHQQHOLMNLV³5HPEUDQGW´ zozeer een merk geworden,
dat het vermelden van zijn naam alleen voldoende is om grote groepen te trekken. Wat er
GDDGZHUNHOLMNZRUGWJHWRRQGGRHWHUPLQGHUWRH¶744 Henk Hofland wijdt er een column aan.
+LMSODDWVWGHWHQWRRQVWHOOLQJLQGHFRQWH[WYDQGHµHQWHUWDLQPHQWFXOWXXU¶HQEHVFKULMIWGH
variatie in wat daar aangeboden wordt - ]RZHOLQIRUPDWLHDOVYHUPDDNµ(U]LMQRRN
ILOPYRRUVWHOOLQJHQPHWGHVNXQGLJHXLWOHJHQµVDYRnds, op donderdag, vrijdag en zaterdag, is
er een voorstelling met nog meer uitleg en een welkomstdrankje. Verzuim niet naar de
SHHSVKRZWHJDDQHHQVSHFLDDOGRQNHUKRHNMHPHWHHQERUGZDDURSVWDDW³QDDNW´,QKHW
donkerste deel hangt een ets waarop je een paar daadwerkelijk ziet paren. Niets is nagelaten
entreeprijs was tien euro; op donderdag, vrijdag en zaterdag waVGHWHQWRRQVWHOOLQJRRN¶VDYRQGVRSHQtegen
een entree van 17,50 euro.
738
Sandra Smallenburgµ1HGHUODQGVHPXVHDWUHNNHQUHFRUGDDQWDO EH]RHNHUV³%ORFNEXVWHU´EOLMNWQRGLJYRRURS
SHLOKRXGHQEH]RHNHUVDDQWDO¶,Q NRC Handelsblad, 2 januari 2007.
739
0DUN0RRUPDQµ5HPEUDQGWLQFLMIHUV¶,Q Het Parool , 29 december 2006.
740
Frans Bosman, µ.LMNHUUHSURGXFWLHZRUGWQLHWYHUEOLQGGRRUVXSHUODtieven als het duurste, zwaarste of grootste
VFKLOGHULM¶ In: Het Parool , 1 september 2006.
741
Bron: www.epson.com (bezocht op 20 juni 2008). Epson won 29 november 2007 voor de tentoonstelling de
WZHHGHSULMVELMGHµ0HGLD (QWHUWDLQPHQW,QQRYDWLRQ$ZDUGV¶YDQ&RQVXOWDQF\EHGULMI$FFHQWXUHHQKHW
vakblad Media F acts.
742
Bron: Het Parool , 6 juli 2006.
743
Bronnen: Frans Bosman, µ.LMNHUUHSURGXFWLHZRUGWQLHWYHUEOLQGGRRUVXSHUODWLHYHQDOVKHWGXXUVWH]ZDDUVWH
of grootste sFKLOGHULM¶ In: Het Parool , 1 september 2006 en eigen observatie op 3 september 2006.
744
:LHWHNHYDQ=HLOµ'HRXGHPHHVWHULVHHQSRSVWHU¶,Qde Volkskrant, 24 augustus 2006.
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RPRQ]HJURRWPHHVWHURSWHSLPSHQ'HJHHVWYDQGHWLMG¶+RIODQGPHOGWZHOGDWKLMHUQLHWV
WHJHQKHHIWPDDUYUDDJW]LFKDIRIKHW]LQKHHIWµ]RZDWKHWKHOHRHXYUHELMHONDDULQppQUXLPWH
te proppen. Hoeveel tijd zou je ervoor nodig hebben om de stukken één voor één redelijk te
EHNLMNHQGHELMVFKULIWHQWHOH]HQ « *D]HOINLMNHQHQHUYDDUZDWXEHQWHHQGRPLQHHRIHHQ
WRHULVW¶745 Ook fotograaf Hans Aarsman blijkt niet onder de indruk van het technisch
UHSURGXFHUHQYDQ(SVRQ+LMODDWLQ]LMQUHHNVµ'H$DUVPDQFROOHFWLH¶ZHWHQGDWKLM]LFK
VWRRUGHDDQGHQDGHQGLHRSGHIRWR¶VWH]LHQZDUHQHQDDQGHYHOH]ZDUWSDUWLMHQLQ
Rembrandts schilderijen - µZDDULQYDQDOOHVJHEHXUW « 0DDURSGHIRWR¶VLQGHBeurs
JHEHXUGHQLHWVGHGXLVWHUQLVZDVHU]RGRRGDOVHHQSLHU2SZHONHIRWRLNRRNDIOLHS¶+LM
staat binnen een kwartier weer buiten.746 Rutger Pontzen betreurt juist dat de printtechnieken
QLHWPppU]LMQEHQXWµ:DDURPLVQLHWPHHUJHNR]HQRPGHWDLOVRS te blazen, afdrukken te
maken van röntgenfoto's, grafische toepassingen te zoeken om de schilderijen zelf meer tot
leven te brengen? Het had de aura van Rembrandts schilderijen wellicht niet teruggebracht,
wéOGDWYDQGHH[SRVLWLH¶747
Ook de recensies zijn kritisch. Rudi Fuchs laat weten dat hij liever naar het origineel
NLMNWPDDUGDWGLWYRRUMRQJHUHQµHHQJRHGH]DDN¶LV748 Met kunstbeleving heeft deze
expositie volgens Robbert Roos, hoofdredacteur van het blad Kunstbeeld, weinig te maken.
Hij vindt het niet meer dan plaatjes waarbij de bezoekers door een driedimensionale glossy
ORSHQµ(HQNHUPLVDWWUDFWLH7HQWRRQVWHOOLQNMHVSHOHQ¶749 Onzin, meent museoloog Peter van
0HQVFKµDOVZHYRRUHHQRULJLQHHOVWDDQLVKHWRRNPDDUKHOHPDDOGHYUDDJRIGHVFKLOGHUhet
zo bedoeld heeft. De Mona Lisa in het Louvre zou er heel anders uitgezien hebben als ze in de
National Gallery had gehangen, waar ze meer van het opfrissen zijn. En ja, zag het plafond
van de Sixtijnse kapel er twintig jaar geleden niet ook heel anders XLWGDQQX"¶750
Rembrandtkenner en één van de ontwerpers van de tentoonstelling, Ernst van de
:HWHULQJYHUNODDUW]LMQEHWURNNHQKHLGELMGHWHQWRRQVWHOOLQJDOVYROJWµKHWZDVRPGDWLNPH
zorgen maakte dat men het te naïef zou benaderen. Reproducties ophangen in chronologische
volgorde lijkt gemakkelijk, maar welke schilderijen kies je? Neem je ook portretten waarbij
DOOHHQHHQKDQGGRRU5HPEUDQGWLVJHVFKLOGHUG"¶2SGHUHSURGXFWLHVLVERYHQGLHQPHHUWH
]LHQGDQRSGHRULJLQHOHQµKHWJURWHYRRUGHHOLVGDWhet schilderij speciaal voor de foto goed is
uitgelicht¶.751 Van de Wetering verdedigt de tentoonstelling met de these dat de bezoeker
eindelijk puur van zijn werk kan genieten zonder van de wijs gebracht te worden door de aura
van het origineel, wat een kunVWZHUNMXLVW]RXQLHNPDDNW%LMUHSOLFD¶VKRHIWµKHWYHUKDDOYDQ
GHWHQWRRQVWHOOLQJ « GDDUQLHWRQGHUWHOLMGHQ,Q]HNHUH]LQZLQWKHWHU]HOIVGRRURPGDWELM
het als kopie gelabelde kunstwerk de verdwazende aura ontbreekt, terwijl het beeld, de
³YLQGLQJ´YDQGHNXQVWHQDDUEOLMIW¶752 En inderdaad, er zijn werken te zien die niet eerder bij
745

+-$+RIODQGµ$OOH5HPEUDQGWV¶,Q NRC Handelsblad, 21 juli 2006.
In: de Volkskrant, 17 september 2006.
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5XWJHU3RQW]HQµ5HPEUDQGWLQSULQWVSHHOWWHQWRRQVWHOOLQNMH¶LQ de Volkskrant, 7 juli 2006.
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Ibidem en YaëO9LQFN[µ´9RRUMRQJHPHQVHQLVGLWHHQJRHGH]DDN´2XG-directeur Rudi Fuchs kijkt liever
QDDUKHWRULJLQHHO¶. In: NRC Handelsblad, 8 juli 2006.
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Frans Bosman, µ.LMNHUUHSURGXFWLHZRUGWQLHWYHUEOLQGGRRUVXSHUODWLHYHQDOVKHWGXXUVWH]ZDDUVWHRIJURRWVWH
VFKLOGHULM¶ In: Het Parool , 1 september 2006.
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Ibidem. Peter van Mensch (1947) was sinds 1982 verbonden aan de Reinwardt Academie als docent
Theoretische Museologie en hoofd van de internationale masteropleiding Museologie. Sinds oktober 2006 was
hij lector Cultureel Erfgoed aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij ging in augustus 2011 met
pensioen. Hester Dibbits en Riemer Knoop volgden hem op. Van Mensch publiceert regelmatig over cultureel
erfgoed, musea en monumenten.
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6DQGUD-RQJHQHOHQµ'XEEHOJDQJHUV$OOHVFKLOGHULMHQYDQ5HPEUDQGWDOVNRSLH¶,Q Het F inancieele
Dagblad, 15 juli 2006.
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EUQVWYDQGH:HWHULQJµ'HWZLMIHODFKWLJHEHWRYHULQJYDQKHWHFKWH5HSOLFD¶VNXQQHQKHOSHQHHQGRHNWH
ZDDUGHUHQRPGHVFKLOGHUNXQGLJHNZDOLWHLWHQHQQLHWRPGHILQDQFLsOHZDDUGH¶ Het Parool , 6 juli 2006. Het
museale verhaal blijkt voor hem belangrijker dDQDXWKHQWLHNHREMHFWHQ=LHYDQKHPRRNµ'HWZLMIHODFKWLJH
EHWRYHULQJYDQKHWDXUD¶,Q Kunst & Museumjournaal (1) 2/3, pp. 46-50.
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HONDDUKLQJHQ=R]LMQLQGH%HXUVGHSDVVLHVFqQHVWH]LHQµYRRUKHWHHUVWQDDVWHONDDUDOVHHQ
doorlopend beeldverhaal, van kruisiging (met Rembrandt zelf onder aaQ&KULVWXV¶YRHWHQ WRW
opstanding. Portretten zijn herenigd van echtelieden die elkaar eeuwenlang uit het oog hadden
YHUORUHQ¶753 9DQGH:HWHULQJµKHWRYHUKHHUVHQGHJHYRHOELMPLMZDVWRFK-H]XVNLMNGLH
Rembrandt nou toch! Na de eerste twintig was ik vHUJHWHQGDWKHWRPUHSURGXFWLHVJLQJ¶754
Een nuttige bijkomstigheid is dat door deze tentoonstelling met de replica van De
Staalmeesters een experiment kan worden uitgevoerd dat met het zware origineel van bijna
twee bij drie meter niet zomaar kan. Jarenlang werd gedacht dat het perspectief van de
afbeelding niet klopte. Restaurator van het Rijksmuseum, Michel van de Laar, ontdekt dat het
doek hoger zou moeten hangen - het was ooit bedoeld voor boven een schouw. Met de
fotokopie kan het experiment worden uitgevoerd, en hoog aan de wand gehangen blijkt het
perspectief van de tafel te kloppen: je kijkt er dan van onderen tegenaan.755 Hij sluit niet uit
dat De Staal meesters in het Nieuwe Rijksmuseum nu ook hoog komen te hangen.756 Rudi
Fuchs schrijft over de compositie van het groepsportret - µYHUPRHGHOLMN « EHGRHOGRPKRRJ
WHKDQJHQ¶- GDWGHWDIHOµDOVHHQVWHYLJHVRNNHOZHUNWZDDUYDQZHKHWRSSHUYODNQLHWWH]LHQ
krijgen. Hierdoor ontnam de strenge Rembrandt zichzelf de kans om, wat de anderen graag
deden, er een mooi levendig stilleven op uit te spreiden van schalen en glazen karaffen. Nu
VWDDWGHWDIHOGDDUVWUHQJHQQHHPWGHYRRUJURQGLQEHVODJ¶757
Drie jaar later herhaalt Bureau Local World in 2009 - weer in samenwerking met Van
de Wetering - de succesformule en breidt hem uit: The complete Rembrandt. In de Beurs van
Berlage worden alle schilderijen en etsen van Rembrandt getoond, en een selectie van zijn
tekeningen.758 De werken hangen weer in chronologische volgorde en zijn - met
gebruikmaking van de nieuwste digitale technieken - op ware grootte gereproduceerd. Na
deze presentatie in Amsterdam gaat de tentoonstelling op wereldreis.759 The Complete
Rembrandt is µde vervolmaking van de tentoonstelling Rembrandt all his paintings¶DOGXVGH
website van het bureau.760 De tentoonstelling biedt een overzicht van het gehele oeuvre van
5HPEUDQGWµ,QKHWHFKW¶]LMQGH]HQLHWELMHONDDUWHNULMJHQ(HQEH]RHNDDQGH]HDIEHHOGLQJHQ
OHYHUWZHOLVZDDUJHHQµNXQVWHUYDULQJ¶RSPDDUPRJHOLMNZRUGWGHLQWHUHVVHJHZHNW'H
tentoonstelling verschaft de bezoekers ook informatie over de werkwijze van het Rembrandt
Research Project - hoe een schilderij wordt onderzocht en op basis van welke criteria wordt
besloten het toe of juist af te wijzen. Het is onmogelijk een tentoonstelling met alle originele
werken van Rembrandt samen te stellen. Zijn schilderijen hangen in musea en bij
particulieren over de hele wereld, die geven de kunstwerken slechts bij hoge uitzondering in
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5XWJHU3RQW]HQµ5HPEUDQGWLQSULQWVSHHOWWHQWRRQVWHOOLQNMH¶LQ de Volkskrant, 7 juli 2006.
Frans Bosman, µ.LMNHUUHproductie wordt niet verblind door superlatieven als het duurste, zwaarste of grootste
VFKLOGHULM¶ In: Het Parool , 1 september 2006.
755
:LHWHNHYDQ=HLOµ5HPEUDQGWNRQZHOLQSHUVSHFWLHIVFKLOGHUHQ¶,Q de Volkskrant, 24-8-07. Dit perspectief
KHHWµGLVRWWRLQVX¶YDQRQGHUQDDUERYHQ Dit wordt nu, na de heropening van het Rijksmuseum, uitgelegd op
de additionele geplastificeerde zaaltekst die de bezoeker in de zaal waar het schilderij hangt, ter hand kan nemen
(gezien bij bezoek op 15 juni 2013).
756
Frans Bosman, µ.LMNHUUHSURGXFWLHZRUGWQLHWYHUEOLQGGRRUVXSHUODWLHYHQDOVKHWGXXUVWH]ZDDUVWHRIJURRWVWH
VFKLOGHULM¶ In: Het Parool , 1 september 2006. Dit ging niet door - in het verbouwde en gerestaureerde
Rijksmuseum hangt het schilderij na de opening op 13 april 2013 op ooghoogte.
757
5XGL)XFKVµ*URHSVSRUWUHW¶8LWGHVHULHµ.LMNHQ¶LQ De Groene Amsterda mmer , 2 december 2010. Ook in:
idem, Kijken. Een leesboek over kunst . Amsterdam, 2011, p. 166.
758
Dat waren in totaal 317 schilderijen en 285 etsen. Ook verminkte en verloren schilderijen zijn voor de
gelegenheid gereconstrueerd. De tentoonstelling liep van 5 juli tot en met 6 september 2009.
www.thecompleterembrandt.nl (geraadpleegd op 2 september 2009). De entreeprijs was twaalf euro.
Museumjaarkaarthouders kregen drie euro korting bij de deur, voor kinderen tot acht jaar was de entree gratis.
759
Landen waar de tentoonstelling naar toe ging waren onder andere: Chili, Canada, Israël, India, Syrië, Egypte,
Tunesië.
760
www.localwordl.nl (bezocht op 27 oktober 2009).
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bruikleen. Veel werken zijn te fragiel om te vervoeren en bovendien zijn de transport- en
verzekeringskosten zeer hoog.761

Meer replica-blockbusters
De formule van Rembrandt all his paintings wordt een trend.762 'HµPDVVDEH]RHNHU¶NULMJWWRW
de verbeelding sprekende exposities aangeboden met een flinke portie edutainment. Dat er
ORXWHUUHSOLFD¶VWH]LHQ]LMQKLQGHUWQLHW(LQG]LMQHULQ$PVWHUGDP- naast het museale
aanbod - drie tentoonstellingen volgens deze formule: in het souterrain van winkelcentrum
Magna Plaza bij de Dam gaan de Rembrandt kopieën in een permanente opstelling in reprise,
in de kelders van de Beurs van Berlage zijn tweehonderd kopieën te bezichtigen van Vincent
van Gogh, op de Zuidas is een grote tentoonstelling over het graf van farao Toetanchamon.763
Sinds 27 december 2012 toont media- en entertainmentbureau Local World permanent
µKRRJZDDUGLJHUHSURGXFWLHV¶ in Magna Plaza: Re: mbrandt. All his paintings.764 De
getoonde collectie is een herhaling, maar geactualiseerd naar de nieuwste inzichten van Ernst
van de Wetering. De met digitale technieken vervaardigde kopieën geven de schilderijen weer
in de conditie en kleuren zoals ze ooit Rembrandts atelier verlieten. De marketingcampagne
EHQDGUXNWGLWDVSHFWGHH[SRVLWLHLVWHEHVFKRXZHQµDOVGHXLWNRPVWYDQGHFHQQLDLQWHQVLHI
RQGHU]RHNQDDU5HPEUDQGW¶'HRSVWHOOLQJLVZHHUFKURQRORJLVFKZDWLQ]LFKWELHGWLQµGH
RQYRRUVWHOEDUHRQWZLNNHOLQJHQ¶GLH5HPEUDQGWGRRUPDDNWH; de ondersteunende teksten geven
uitleg.765 De digitaal gereproduceerde Nachtwacht hangt hier zoals hij ooit was: een paar
vierkante meter groter dan het origineel in het Rijksmuseum - toen het doek in de achttiende
eeuw van de Kloveniersdoelen naar het stadhuis op de Dam verhuisde, zijn er van alle zijden
stroken afgesneden om het tussen twee deuren te laten passen. En de kleuren zijn opgefrist µfRWRJUDILVFKJHUHPDVWHUG¶766 Recent schreef Van de Wetering weer enkele schilderijen toe
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:LHWHNHYDQ=LMOµ,QWHUHVVDQWHSODDWMHV¶,Qde VolkskrantDXJXVWXVHQµ+HOHRHXYUH5HPEUDQGWLQ
%HXUVYDQ%HUODJH¶,Q Het Parool , 5 juli 2009.
762
Het Bijbels Museum te Amsterdam presenteerde eveneens volledig technisch gereproduceerde beeldende
kunst ten dienste van de beleving van de bezoeker. Het wijdde van december 2007 tot en met maart 2008 een
tentoonstelling aan de Italiaanse veertiende-eeuwse kunstenaar Giotto. Bron: www.bijbelsmuseum.nl (bezocht
op 20 juni 2008). Giotto leefde van 1266 of 1267 tot 1337 en was begin veertiende eeuw de eerste kunstenaar die
Bijbelse personages individuele trekken en emoties meegaf. Giotto di Bondone beschilderde van 1303 tot 1305
de wanden van de Capella degli Scrovegni (ook wel de Arenakapel genoemd) in de Italiaanse stad Padua. Deze
IUHVFR¶VYDQ%LMEHOVHWDIHUHOHQ- die tot zijn beroemdste werken worden gerekend - werden in 2002
gerestaureerd. Op de expositie bracht een documentaire deze reddingsoperatie in beeld. De reconstructie (schaal
1 op 4) met behulp van een fotografische weergave van de gehele frescocyclus trok bijna 22.000 bezoekers.
Aanvankelijk zou de tentoonstelling tot begin maart duren, maar hij werd wegens groot succes met een maand
verlengd. De recensente van Het Parool NUHHJµPHWHHQ]LQQDDU3DGXDWHUHL]HQRPGHRULJLQHOHQWH]LHQ¶
&ULWLFXVHQHVVD\LVW.HHV)HQVHFKWHUµWZLMIHOWHQKXLYHUWRRNHHQEHHWMHELMGHYUDDJ]DOLNHUKHHQJDDQ¶DOVKLM
RYHUGHWHQWRRQVWHOOLQJOHHVWµ,NZHHWQRJVWHHGVQLHWRILNQDDUGHQDPDDN]DOJDDQ¶ .HHV)HQVLQ]LMQVHULHµ,Q
KHWYRRUELMJDDQ¶µ7ZLMIHOHQKXLYHURYHUGHEHUHLNEDUH*LRWWR¶,Q de Volkskrant, 10 januari 2008. Hoewel
namaak, deze tentoonstelling bleek informatief en aantrekkelijk voor een groot publiek - er werd beslist iets
µWHZHHJJHEUDFKW¶2QGDQNVGDWDOKHWZHUNYDQ*LRWWRwas gereconstrueerd en gekopieerd, dat deed er kennelijk
minder toe
763
Toetancha mon - zijn graf en zijn schatten was daar van 29 november 2012 tot en met 5 mei 2013. De
bedoeling was op te roepen welke beleving Carter en Lord Carnarvon moeten hebben gevoeld bij de opening van
de deuren van de met goud beslagen schrijnen - de grafkamers waren gereconstrueerd zoals de opgravers ze
vonden. Zo kon de bezoeker zich Howard Carter wanen en de grafkamers zelf ontdekken. Zie: Bianca Stigter,
µ9RRUKHWHHUVWLQGHWRPEH¶,Q NRC Handelsblad, 6 december 2012.
764
Door de titel van de presentatie kan er geen misverstand zijn dat de getoonde werken gereproduceerd zijn:
Re: mbrandt. All his paintings. Re:assembled. Re:produced. Re: mastered. Zie de flyer. De toegangsprijs voor een
volwassene waV¼YRRUNLQGHUHQWPMDDU¼50.
765
Aldus de website: http://www.rembrandtallhispaintings.com (bezocht op 6 januari 2013).
766
:LHWHNHYDQ=LMOµ5HPEUDQGWLVQXLHGHUVVSHHOWMH*HUHPDVWHUG.RSLHNDQRULJLQHHORYHUWUHIIHQ¶,Q: de
Volkskrant, 22 december 2012 en 'DDQYDQ/HQWµ9HU]HWWHJHQUHSURGXFWLHVQHHPWDI¶,Q NRC Handelsblad,
10 januari 2013.
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aan de zeventiende eeuwse meester - deze maken nu deel uit van de presentatie. Over het
µSUHFLH]HDDQWDOKHUWRHVFKULMYLQJHQ¶GRHWKLMJHHQXLWVSUDDNRPGDW9DQGH Wetering genoeg
KHHIWµYDQGHKLMJHULJKHLGLQGHPHGLD¶767 Vakgenoten zijn het er wel over eens dat de
toeschrijvingen controversieel zijn.768
De beschouwingen over de tentoonstellingen zijn nu genuanceerder van toon dan in
2006. Het verzet neemt af.769 Reproducties hebben een dienende functie bij de uitleg en
informatie over de kunstproductie, het kleurgebruik, de geschiedenis van een oeuvre en de
omstandigheden. De beleving van de bezoeker staat centraal en niet het kunstwerk of object.
'HUHSOLFD¶VYHUEHHOGen een informatief verhaal. Wieteke van Zeil poneert bijvoorbeeld dat
KHWNXQVWZHUNLQGHUHSURGXFWLHµPRJHOLMNGLFKWHU>NRPW@ELMGHEHGRHOLQJHQGLH5HPEUDQGW
ermee had. Daarmee krijgt het een eigen betekenis. Betere kleuren, geen barsten in de
verflaag, KHWRHXYUHRSZDUHJURRWWHELMHONDDUGHKHOHFRQWH[W¶770 Rudi Fuchs vindt deze
WHQWRRQVWHOOLQJµSULPD « Alles wat helpt om kunstwerken beter te begrijpen, is fantastisch.
Deze vorm is er nu en die moet je dan ook zo goed mogelijk uitbuiten. Dit is pas de eerste
VWDS¶771
Local World past de succesformule ook toe op Van Gogh-reproducties: een
bloemlezing van zijn oeuvre is op ware grootte - µZDDUPRJHOLMNGLJLWDDOKHUVWHOGHQGHHOVRS
NOHXUJHEUDFKW¶- en chronologisch gerangschikt.772 De Canadese Van Gogh-expert David
Brooks selecteerde de werken voor Van Gogh, My Dream Exhibition.773 Er is getracht met
QLHXZHGLJLWDOHWHFKQLHNHQµGHRULJLQHOHNOHXUHQ¶YDQGHVFKLOGHULMHQµWHUXJWHEUHQJHQ¶774
µ+HWUHVXOWDDWLVVSHFWDFXODLUHQODDWEHWHUGDQRRLW]LHQKRH9Dn Gogh zijn werken voor ogen
PRHWKHEEHQJHKDG¶DOGXVGHZHEVLWH775 Zijn brieven waren de leidraad voor de
reconstructies - voor de begeleidende teksten is daaruit geciteerd. De originele schilderijen
van Van Gogh zijn op dat moment slechts deels te bezichtigen - niet in het Van Gogh
Museum, dat is wegens renovatie tot en met 25 april 2013 gesloten, maar in de Hermitage te
Amsterdam. Daar hangt een selectie van 75 schilderijen met een keuze van zijn brieven,
tekeningen en allerlei parafernalia. Deze tijdelijke verhuizing krijgt enthousiaste reacties in de
pers en trekt een record aantal bezoekers: in de drie maanden dat de schilderijen er hangen,
komen er ongeveer 300.000 bezoekers op af, terwijl er in de negen maanden daarvoor
269.2000 de Hermitage bezochten.776 Beide exposities zitten elkaar niet in de weg, ze vullen
elkaar aan.
Melcher de Wind, één van de initiatiefnemers van de Rembrandt- en Van
GoghprojectenµZHZLOOHQRQ]HEH]RHNHUVSULNNHOHQRRNGLHHFKWHZHUNHQWHEHNLMNHQ «
We proberen de schilderijen voor de bezoeker tot leven te wekken, zodat die, als hij naar het
éFKWHZHUNJDDWNLMNHQKHWJHYRHOPHHUEHOHHIW¶777 Recensenten vinden de tentoonstelling
767

'DDQYDQ/HQWµ1LHWLHGHUHHQLVEOLMPHWQLHXZH5HPEUDQGWV¶,Q NRC Handelsblad, 27 december 2012.
Zie het redactioneel comPHQWDDUµ5HPEUDQGWHFKWRIQLHW¶,Q NRC Handelsblad, 28 december 2012.
769
'DDQYDQ/HQWµ9HU]HWWHJHQUHSURGXFWLHVQHHPWDI¶,Q NRC Handelsblad, 10 januari 2013.
770
:LHWHNHYDQ=LMOµ5HPEUDQGWLVQXLHGHUVVSHHOWMH*HUHPDVWHUG.RSLHNDQRULJLQHHO RYHUWUHIIHQ¶,Qde
Volkskrant, 22 december 2012.
771
'DDQYDQ/HQWµ9HU]HWWHJHQUHSURGXFWLHVQHHPWDI¶,Q NRC Handelsblad, 10 januari 2013.
772
Bron: www.vangoghexhibition.com (bezocht op 2 januari 2013). De expositie was voorlopig tijdelijk en liep
van 15 september 2012 tot 19 mei 2012. Daarna ging de tentoonstelling op wereldtournee. De toegangsprijs was
¼ 16,50.
773
5REHUW6ODJWµ6SHXUHQQDDUGHNOHXUHQYDQGHNXQVWHQDDU¶,Q Het F inancieele Dagblad, 20 oktober 2012.
774
7RQ'DPHQHQ&RUULH9HUNHUNµ/RSHQGRRUGHZHUHOGYDQ9DQ*RJK¶,Q de Volkskrant, 25 augustus 2012.
775
Bron: www.vangoghexhibition.com, bezocht op 2 januari 2013.
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µ9DQ*RJKWUHNWSXEOLHNQDDU+HUPLWDJH¶,Q NRC Handelsblad, 2 januari 2013.
777
De Wind geciteerd in: 7RQ'DPHQHQ&RUULH9HUNHUNµ/RSHQGRRUGHZHUHOGYDQ9DQ*RJK¶In: Het Parool ,
25 augustus 2012. In cabines komen ]HYHQZHUNHQYDQ9DQ*RJKµYLD'-DQLPDWLHVWRWOHYHQ¶- volgens De
:LQGµHHQZHUHOGSULPHXU¶,QppQFDELQHµGHLQW¶]LMQ Amandelbloesem µ]DFKWMHVLQGHZLQGRSGHNODQNHQYDQ
6DWLH=RQXHQGDQGZDUUHOWHUHHQEODDGMHQDDUEHQHGHQ¶2SKHWVFKLOGHULMLVGHRRUVSURQNHOLMNHUR]HNOHXUYDQ
de bloesem vervaagd, maar die is nu door de computer in de animatie teruggebracht. Van Gogh gebruikte
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XQDQLHPHHQµOHHU]DDP¶SURMHFW(UQVWYDQGH:HWHULQJLVRRNQXZHHUHUJHQWKRXVLDVW+LM
vermoedt dat het tentoonstellen van hoogwaardige reproducties in de toekomst steeds vaker
]DOJHEHXUHQµLQ-DSDQHQ&KLQDJHEHXUWKHWDOYHHO(QDOOHJURWHPXVHDYHUNRSHQQDWXXUOLMN
allang reproducties. Het punt is dat het een event geworden is om een origineel werk te
bekijken. In het Louvre stormt iedereen direct naar de Mona Lisa , maar dat schilderij is zo
vuil als een vaatdoek. Je kijkt dus naar een fenomeen, een pseudo-EHOHYHQLV¶778
The Dulwich Picture Gallery te Londen neemt een interessant initiatief: Made in
China: A Doug F ishbone Project.779 Het museum vroeg een kunstenaar in China voor
zeventig pond (98 euro) één van de oude meesters uit de vaste collectie na te schilderen. De
kopie wordt in de oorspronkelijke lijst op de oude plek gehangen en het is aan de bezoekers
en kunstcritici om te ontdekken welk schilderij de replica is. µIn a gallery context it is entirely
plausible that such a replica, presented as an original, be taken as such without question¶
DOGXVHHQZRRUGYRHUGHUµWhere then does a painting¶s identity, value and authorship reside?¶
Het museum wil de bezoekers µweer eens goed naar de vaste collectie laten kijken¶, maar ook
laten nadenken over authenticiteit. De winnaars krijgen een poster van een schilderij naar
keuze.780 Na twee maanden wordt het verwisselde schilderij bekend gemaakt. De opdracht
µVSRWWKHIDNH¶WUHNWHen verviervoudiging van het reguliere bezoek. Conservator Xavier Bray:
µLk heb nog nooit mensen zo actief naar elk schilderij zien kijken¶.781

Walter Benjamin: de aura van een kunstwerk
In de presentaties van UHSOLFD¶V draait het expliciet om de belevingswaarde voor het publiek de bezoeker wordt meegevoerd in het verhaal van de kunstenaar of de wetenschapper die de
ontdekking doet. Het is de bedoeling dat de bezoeker zich daarmee identificeert en zo de
authenticiteit voelt en beleeft. De receptie is het uitgangspunt.782 Walter Benjamin voorzag
deze ontwikkeling en vond de reproducering een goede zaak voor de democratisering van de
kunsten: kunstwerken en kunsthistorische objecten konden zo verspreid en daardoor
synthetische verf - indertijd net ontwikkeld - die als eigenschap had dat op den duur de kleuren verbleekten. Hier
is op de reproducties de kleurstelling WH]LHQGLHYROJHQVRQGHU]RHNHUVGHRRUVSURQNHOLMNHZDVµ]RDOVKLMKHW]HOI
EHGRHOGH¶ Aldus de website. Zie oRN6DQGHU9RRUPROHQµ'HHFKWHNOHXUHQYDQ9DQ*RJK¶,Q NRC
HandelsbladVHSWHPEHUHQ%HUWMDQWHU%UDDNµ(HQDQGHUH9LQFHQWYDQ*RJK¶In: De Telegraaf, 30
oktober 2012.
778
5REHUW6ODJWµ6SHXUHQQDDUGHNOHXUHQYDQGHNXQVWHQDDU¶,Q Het F inancieele Dagblad, 20 oktober 2012.
779
Op de website staat trots vermeld dat dit museum µWKHZRUOG¶VILrst purpose-EXLOWSXEOLFDUWJDOOHU\¶LVThe
Dulwich heeft een beroemde collectie oude meesters, met werken van onder anderen Rembrandt, Rubens, Gerrit
Dou, Titiaan. Zie: http://www.dulwichpicturegallery.org.uk (bezocht op 21 januari 2015).
780
Het project startte op 10 februari 2015. De stunt is bedacht door kunstenaar Doug Fishbone: µWhis is the way
these pictures are now commissioned, so we wanted to follow it precisely. It¶s not just a ³Hey, spot the fake´
stunt - it raises serious issues of how we view, appreciate and value art. Hanging it at Dulwich gives our picture
some provenance and it's interesting to see if that changes its value¶. Fishbone wil dat de museumwinkel T-shirts
YHUNRRSWPHWGHEHNHQWHQLVµ,IDLOHGWRVSRWWKHUHSOLFD¶ Het schilderij is vervaardigd door de Meishing Oil
Painting Manufacture Company te Dafen in China, waar 150 kunstenaars µmuseum-quality oil paintings¶ op
aanvraag exact naschilderen. Senior curator Xavier BrayµWhe replica is excellent quality, and when it arrived we
were delighted with it - but when I put the two side by side, it was a very interesting experiment. The difference
was instantly apparent¶. Bronnen: 0DHY.HQQHG\µ'XOZLFKSLFWXUHJDOOHU\FKDOOHQJHVDUWORYHUVWRVSRWWKHIDNH
London gallery will hang replica by Chinese studio alongside genuine Old Masters and ask public to guess odd
RQHRXW¶,Q The Guardian, 12 januari 2015, -DFN0DOYHUQµ*DOOHU\FKDOOHQJHVYLVLWRUVWRVSRWIDNH¶In: The
Times, 14 januari 2015, 0HUHO%XWLQJµ=RHNGHNRSLHLQKHWPXVHXP¶,Qde Volkskrant, 15 januari 2015,
µ'XOZLFK=RHNGHQHSSHULQ%ULWVPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 14 januari 2015 HQ3DWULFN,-]HQGRRUQµ2S
MDFKWQDDUKHWQHSVFKLOGHULM¶,Qde Volkskrant, 25 februari 2015.
781
Het ging om Jonge Vrouw (ca. 1769) van de achttiende-eeuwse Franse schilder, tekenaar en etser Jean
Honoré Fragonard. Van de 3.000 bezoekers ontdekte tien procent de vervalsing. %URQµ+HUNHQWSXEOLHN
vervalsing? Meesterwerk¶,Q NRC Handelsblad, 29 april 2015.
782
B. Joseph Pine en -DPHV+*LOPRUHµ0XVHXPVDQGDXWKHQWLFLW\¶In: Museum News 86, (2007), pp. 76 en 78.
Zie ook: 5REYDQGH/DDUVHµ(UIJRHGHQGHFRQVWUXFWLHYDQYURHJHU¶,Q idem (redactie), Bezeten van vroeger .
Amsterdam, 2005, p. 5.
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toegankelijker voor een breder publiek worden. De resultaten van reproductie geven de
mogelijkheid tot breedschalige uitleg, informatie en zijn een uitnodiging om het
oorspronkelijke werk te gaan opzoeken. De formule die gehanteerd wordt in de
replicapresentaties is die van een informatiecentrum - de context noch de pretentie is museaal.
Er is niets authentiek. En toch komt het publiek in groten getale. De formule werkt. Deze
presentaties kunnen een voorstadium zijn voor museumbezoek en een aanvulling op de
originele kunstwerken. In de communicatie en marketing wordt niet meer beloofd dan er
JHERGHQZRUGWHQKHWOXNWRPµWKHSHUFHSWLRQRIDXWKHQWLFLW\LQWKHPLQGVRISHRSOH¶WHZHHJ
te brengen, zoals Pine en Gilmore adviseren.783 Het gaat om de beleving van een historische
sensatie. Eén aspect blijft echter een fundamenteel verschil en dit benadrukte Benjamin in zijn
essay: een replica is een afgeleide - niet authentiek - en ontbeert de uitstraling en de aura van
het oorspronkelijke object.784
Authenticiteit is een kwaliteitskenmerk, waarbij het gaat om de betrouwbaarheid van
herkomst en originaliteit van een voorwerp, collectie of gebouw. Authenticiteit - hoe vaag dit
attenderend begrip ook is - is een maatstaf voor de echtheid en geloofwaardigheid van een
object of ervaring. Een origineel kunstwerk heeft een andere functie, uitstraling en werking
dan een reproductie van dat kunstwerk. Maar wat houdt het begrip in? In een vaak aangehaald
en geïnterpreteerd essay heeft Walter BenjaPLQXLWHHQJH]HWGDWKHWNXQVWZHUNµLQKHWWLMGSHUN
YDQUHSURGXFHHUEDDUKHLG¶GDWEHJLQYRULJHHHXZEHJRQGHNHUQYDQDXWKHQWLFLWHLWYHUOLHVWGLH
het kunstwerk juist zo uniek - en onherhaalbaar - PDDNWGHµDXUD¶785 Onder aura verstaat
Benjamin het hier en nu van het kunstwerk, het belang van de echtheid en de
oorspronkelijkheid ervan, en ook het ontzag en de verering die ermee gepaard gaan.786 Tot
RQJHYHHURSGHKHOIWYDQGHQHJHQWLHQGHHHXZZDVHUVSUDNHYDQHHQµLQWHUVXEMHFWLHYHUHODWLH
tussen een kunstwerk en de aanschouwer: deze keek en het kunstwerk keek als het ware
WHUXJ¶787 µDe aura van een verschijnsel ervaren, wil zeggen dit verschijnsel het vermogen
toekennen terug te kijken¶.788 %HQMDPLQRPVFKULMIWGHDXUDDOVµHHQPDOLJHYHUVFKLMQLQJYDQ
een verte, hoHQDELM]LMRRNLV¶789 µ'H]HGHILQLWLHEH]LWKHWYRRUGHHOGDW]LMKHWFXOWLVFKH
karakter van het fenomeen inzichtelijk maakt. De werkelijke verte is ongenaakbaar: inderdaad
is ongenaakbaarheid een eVVHQWLsOHHLJHQVFKDSYDQHHQVDFUDOHDIEHHOGLQJ¶790 De aura heeft
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Ibidem, p. 76.
Ik schreef eerder over het aura begrip van Benjamin, zie: Dos Elshoutµ0XVHDOLVHULQJYDQGHFXOWXXUKHW
PXVHXPDOVJHKHXJHQ¶,Q Kunst en Beleid in Nederland 4, Amsterdam, 1989, pp. 48-49.
785
Walter Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. Nijmegen, 1985
(vertaling van de Duitse uitgave van 1955/1974), pp. 11-14. Dit essay werd voor het eerst gepubliceerd tijdens
Benjamins ballingschap in Frankrijk, in Franse vertaling in het Zeitschrift für Sozialforschung (Jahrgang 5/1936,
pp. 40-68). Het werd na de dood van Benjamin wederom uitgegeven, in 1955. Na discussies met Horkheimer en
Adorno heeft Benjamin na de eerste publicatie fragmenten herschreven en toegevoegd: ondermeer een motto van
Paul Valéry en een voorwoord, dat preludeert RSGHDIVOXLWHQGHDOLQHD¶V- nu een nawoord in plaats van een
paragraaf. Zo kreeg het essay prominenter een politiek filosofische dimensie. Deze tweede, in het Nederlands
vertaalde versie is hier de bron.
786
Walter Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. Nijmegen, 1985, p.
17. Zie ook: A.A. van den Braembussche , Denken over kunst. Een kennismaking met de kunstfilosofie . Bussum,
1994, p. 215.
787
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volgens Benjamin dus een magische werking: hij ziet een verband tussen kunst recipiëren en
een religieus ritueel.791
Volgens Benjamin heeft kunst twee functies: een cultuswaarde (kunst als magisch
instrument) en een tentoonstellingswaarde. Als iedereen een kunstwerk te allen tijde kan
bekijken, is de tentoonstellingswaarde hoog, maar de cultuswaarde laag. Hoewel de
reproductie het kunstwerk in haar representatie dichter bij de mensen brengt - en in die zin
democratisch is - is het verlies voor Benjamin groot. De ervaring van het unieke, authentieke
voorwerp is namelijk zo niet mogelijk.792 Het kunstwerk wordt, door de nadruk op de
tentoonstellingswaarde, een product met nieuwe functies - de artistieke wordt daarbij een
bijkomstige. Door de reproduceerbaarheid komen er nieuwe genres op in het culturele
aanbod, die nieuwe vormen van artistieke receptie met zich meebrengen - anders dan wat we
µGHHVWKHWLVFKHHUYDULQJ¶QRHPHQ'H]HZLM]LJLQJYHUJHOLMNW%HQMDPLQPHWGHVLWXDWLHLQGH
prehistorie, toen de nadruk lag op de rituele waarde en het kunstwerk in eerste instantie een
magisch instrument was. Pas later is men dergelijke objecten als kunstwerk gaan
beschouwen.793 Hoewel de kunst zich heeft losgemaakt van de religie, blijft het cultische
element aanwezig: een concert, toneelstuk, schilderij of sculptuur kan door een beperkt aantal
mensen tegelijkertijd gerecipieerd worden. Bezoek aan een kleinschalig concert of een
WHQWRRQVWHOOLQJNDQHHQJHYRHOYDQH[FOXVLYLWHLWRSURHSHQGDWOLMNWRSµGDWYDQKHWVHNWHOLG
WLMGHQVGHFXOWXV¶794 µ'LWULWXHOHIXQGDPHQWLVKRHYHUKHWRRNQDDUGHDFKWHUJURQG
verdrongen is, zelfs nog in de meest profane vormen van de schoonheidscultus als
geseculariseerd ritueel herkenbaar. « Met de secularisering van de kunst neemt de
authentLFLWHLWGHSODDWVLQYDQGHFXOWXVZDDUGH¶795 Volgens John Berger is µKHWRULJLQHHOQX
daarin komen te liggen, dat het het origineel van een reproductie is. Niet langer wordt datgene
wat het schilderij toont, als uniek ervaren; zijn belangrijkste betekenis wordt niet langer
JHYRQGHQLQZDWKHWWRWXLWGUXNNLQJEUHQJWPDDULQZDWKHWLV¶796
Kunsthistorica Nicole Ex LQWHUSUHWHHUW%HQMDPLQVDQDO\VHDOVYROJWµHUKHHIWHHQ
verschuiving plaatsgevonden van de sacrale verering van het cultusbeeld naar een profaan
respect voor de beeldend kunstenaar en zijn beeldend vermogen. Het wordt dus van belang
dat de originaliteit van een kunstwerk wordt gegarandeerd¶.797 Een kopie is van een andere
orde dan een origineel. Door de moderne reproductietechnieken verdwijnt het cultische
element, wat Benjamin aura noemt. Er is geen sprake meer van exclusiviteit of originaliteit.
Het verdwijnen van de cultuswaarde heeft gevolgen voor de aard van de receptie: bij het
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traditionele kunstwerk ligt de nadruk op contemplatie, het technisch gereproduceerde
NXQVWZHUNZRUGWYRRUDOµYHUVWURRLG¶RQGHUJDDQ798
Critici interpreteren Benjamins analyse van de verandering in kunstreceptie vaak als
een cultuurpessimistisch vertoog.799 Het tegendeel is het geval. In zijn - dialectische - analyse
hebben zowel het kunstwerk als de technisch gereproduceerde versie twee functies: een
cultuswaarde (kunst als magisch instrument) en een tentoonstellingswaarde. Bij technische
reproductie vermindert de cultuswaarde omdat de aura wegvalt, maar de
tentoonstellingswaarde stijgt dan juist. Benjamin legt in zijn betoog de nadruk op het
publieksbereik van moderne media.800 Hij zag - uitgaand van de perceptie van het publiek - in
GH]HRYHUJDQJPRJHOLMNKHGHQWRWHHQµFXOWXUHOHUHYROXWLH¶KHWWHFKQLVFKJHUHSURGXFHHUGH
kunstwerk kan grootschalig didactisch ingezet worden. Door de democratisering van de kunst
NRPWHUHHQQLHXZSXEOLHNRSDDQKHWIURQWYDQGHFXOWXXUKHWPDVVDSXEOLHNµ'HWHFKQLVFKH
reproduceerbaarheid van het kunstwerk verandert de verhouding van de massa tot de
NXQVW¶801 Kunst en cultuur kunnen op een nieuwe manier worden gerecipieerd, wat kan leiden
WRWµFXOWXUHOHPRQGLJKHLG¶802 µ:DQW¶]RVFKULMIW%HQMDPLQµGHWDNHQGLHRSKLVWRULVFKH
keerpunten aan het menselijke waarnemingsapparaat worden gesteld, zijn langs de weg van de
zuivere optica, met andere woorden de contemplatie, in het geheel niet op te lossen. Men
wordt ze geleidelijk naar de aanwijzingen van de tactiele receptie, door gewenning, meester.
Wennen kan ook de verstrooide. Meer: bepaalde taken in de verstrooiing meester te kunnen
ZRUGHQEHZLMVWSDVGDWKXQRSORVVLQJLHPDQGWRWJHZRRQWHLVJHZRUGHQ « +HWSXEOLHNLV
HHQH[DPLQDWRUPDDUHHQYHUVWURRLGH¶803 De begrippen verstrooiing, tactiliteit en gewoonte
]LMQYRRU%HQMDPLQGHµKRHNVWHQHQYRRUHHQKHOGHUEHJULSYDQGHDOOHGDDJVHFXOWXXU¶,QKHW
tijdperk van de technische reproduceerbaarheid neemt het publiek de cultuur verstrooid terloops, onbewust, routineus - tot zich.804
798
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Theodor Adorno plaatste kanttekeningen bij Benjamins positieve implicaties van
verstrooiing en zijn perspectief op culturele mondigheid van de massa, zodra hij het concept
van Benjamins artikel in 1936 las. Volgens hem vlakken massa-kunst en verstrooiing de
kritische functie die kunst dient te vervullen, juist af. Adorno verlangde van de kijker en
luisteraar altijd concentratie en discipline - hier ligt de kern van het dispuut tussen Adorno en
Benjamin.805

Abram de Swaan en René Boomkens: onbeperkte beschikbaarheid van kunst
Het publieke aanbod van erfgoed is steeds vaker via internet bHVFKLNEDDUµ(QZDW
kunstwerken in die context aanvankelijk aan aura leken te verliezen, krijgen zij nu terug in de
YRUPYDQH[WUDSL[HOVRS*RRJOH¶806 In het voorjaar van 2008 actualiseren twee denkers
Walter Benjamins essay over de effecten van de reproduceerbaarheid van kunst en cultuur op
de receptie en plaatsen zijn analyse in de context van het huidige digitale tijdperk.807 Abram
de Swaan relativeert het optimisme van Benjamin - evenals Theodor Adorno dat in zijn debat
met Benjamin deed - in een essay ovHUNXQVWHQFXOWXXULQµKHWWLMGSHUNYDQ]LMQRQEHJUHQVGH
EHVFKLNEDDUKHLG¶GHGLJLWDOLVHULQJ'H6ZDDQZLMVWRSKHWWHNRUWDDQRUGHQLQJer vindt een
µUHYROWH¶SODDWVRSLQWHUQHWZDDUGRRUZLMYRRUWGXUHQGZRUGHQµRYHUODGHQPHW]RYHHO
waarneembare signalen, zo vele tekens, dat ze uiteenvallen in achtergrondgeruis, onmogelijk
om allemaal op te nemen, maar ook onmogelijk om geheel te negeren.808 De redactiechef van
internetvakblad E merce relativeert De Swaans constatering dat er door de overdaad aan
informatie chaos ontstaat en een gebrek aan oriëntatiepunten voor smaak en mening. Volgens
hem zijn er wel degelijk online opinieleiders, maar behoren zij niet tot de elite van gevestigde
namen.809 Filosoof Marcel Gauchet ziet evenals De Swaan een onbeperkte hoeveelheid
LQIRUPDWLHRSRQVDINRPHQµQRJQRRLWZDVHU]RYHHOLQIRUPDWLHEHVFKLNEDDUQRJQRRLW
NUHJHQ]RYHHOXLWHHQORSHQGH³LGHQWLWDLUHHUYDULQJHQ´KHWZRRUG(ULVQLHWVGDWQLHWJHWRRQG

WarhoOLQGHMDUHQ]HVWLJZLOGHQEHUHLNHQ¶%URQ%LUWH6FKRKDXVHQ-RRVWGH9ULHVµ'HPDQDFKWHUKHW7-shirt.
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YDQHHQSROLWLHNEHGRHOGHIRWRLQGHSRSXODLUHFXOWXXU¶'HWHQWRRQVWHOOLQJOLHSYDQIHEUXDULWRWPHL
Bron: Website www.kit.nlµ&KH*XHYDUDLQKHW7URSHQPXVHXP¶MDQXDUL EH]RFKWRSIHEUXDUL 
Che! Een commerciële revolutie is een reizende tentoonstelling die nu voor het eerst niet in een museum voor
beeldende kunst of fotografie te zien was, maar in een etnografisch museum: het Tropenmuseum. Bron: Floor
YDQ'LMFNµ'HFRPPHUFLsOHUHYROXWLHYDQ&KH*XHYDUD¶VSRUWUHW¶,Q Dagblad De PersMDQXDULHQµ&KH
LQKHW7URSHQPXVHXP¶,Q Het Parool YRRUSDJLQD MDQXDUL$QQD%UROVPDYDQKHW7URSHQPXVHXPµLQ
ieder land dat de tentoonstelling aandoet, wordt ook iets van het land zelf toegevoegd. Hier ligt bijvoorbeeld een
pro-&XEDSDPIOHWRQGHUWHNHQGGRRU$QWRQ&RQVWDQGVHHQ+DUU\0XOLVFK¶%URQ0RQLTXHGH+HHUµ'H
beroemdste foto ter wereld heeft weinig met Che zelf te makeQ¶,Q Trouw, 20 februari 2007.
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kan of mag worden. En toch, hoe meer deze georganiseerde transparantie oprukt, des te meer
KHWJHYRHOYDQRQGRRU]LFKWLJKHLGYDQKHWJHPHHQVFKDSSHOLMNHIXQFWLRQHUHQWRHQHHPW¶810
In zijn rede haalt De Swaan het begrip verstrooiing aan, waaronder Benjamin het
YHUOLHVDDQFRQFHQWUDWLHYHUVWDDWµGRRUGHWHORRUJDQJYDQGHRQPLGGHOOLMke artistieke prestatie
LQGHRQPLGGHOOLMNHHUYDULQJ¶(HQJHYROJYDQGHGLJLWDOHUHYROXWLHLVGDWHUQLHXZHJHQUHV
opkomen in het cultuur aanbod, die nieuwe vormen van artistieke receptie met zich
PHHEUHQJHQGLHYHUDIVWDDQYDQZDWZHµGHHVWKHWLVFKHHUYDULQJ¶QRHPHQ De Swaan
interpreteert het begrip verstrooiing als versplintering van de aandacht, en afleiding of
YHUPDDNµ0HWDQGHUHZRRUGHQGHOXLVWHUDDUGHNLMNHURRNGHOH]HULVHUYDDNQLHWKHOHPDDO
bij en ervaart het dus niet meer als werkelijk dULQJHQG¶ Het gevolg is dat het kunstwerk aan
urgentie verliest. De recipiënt kan het consumeren ook uitstellen of ondertussen iets anders
doen - wat ten koste gaat van de concentratie.811
De Italiaanse schrijver Alessandro Baricco prijst Benjamins optimistische houding
WHJHQRYHUYHUDQGHULQJHQµKLMSUREHHUGHQRRLWWHEHJULMSHQZDWGHZHUHOGZDVPDDUDOWLMGZDW
de wereld aan het wórden was. Ik bedoel: wat hij boeiend vond aan het heden waren de
tekenen van de mutaties die dat heden zouden opheffen. Het waren de transformaties die hem
LQWHUHVVHHUGHQ « +LMJHQRRWHUYDQRPKHWH[DFWHSXQWWHEHVWXGHUHQZDDURSHHQ
beschaving genoeg houvast vindt om een ommezwaai te maken en een totaal nieuw,
RQJHNHQGODQGVFKDSWHYRUPHQ¶%HQMDPLQYHUVWRQGµGHNXQVWRPGHPXWaties te ontcijferen
YODNYRRUGDW]HSODDWVYLQGHQ¶812
René Boomkens benadrukt in een essay de verruiming van mogelijkheden door ICT en
internet om kunst en cultuur te beoefenen en er kennis van te nemen. Door digitalisering
vervagen allerlei traditionele onderscheidingen.813 Hij onderschrijft juist Benjamins positieve
interpretatie van de terloopse, verstrooide receptie van cultuur en beschouwt het begrip
YHUVWURRLLQJDOVHHQNHUQSXQWLQ]LMQEHWRRJ%RRPNHQVSODDWVWKHPRSµHHQSDUDGLJPDVZLWFK
tussen traditiRQHOHNXQVWHQKHGHQGDDJVHPDVVDFXOWXXU¶%HQMDPLQOHYHUWPHW]LMQHVVD\KHW
paradigma voor de digitale revolutie. De media zijn een onderdeel geworden van onze
alledaagse ervaringswijze. In deze ontwikkeling is het mogelijk geworden om massa- en
populaire cultuur als zelfstandige culturele domeinen te beschouwen en niet meer als
secundaire verschijnselen naast de echte kunst of als lage cultuur. Het traditionele kunstwerk
YHUWHJHQZRRUGLJGHDOWLMGHHQYHUWHHQZDVGDDUGRRUµYHUZHJ¶µYHUERUJHQLQKHWKHLOigste der
heiligen in de kerk, in een moeilijk bereikbaar museum of privé-YHU]DPHOLQJ¶0DVVDFXOWXXU
staat juist in het teken van de nabijheid, de directe beschikbaarheid en de herhaalbaarheid.
µ9HUWHHQXQLFLWHLWPDNHQSODDWVYRRUQDELMKHLGHQKHUKDOLQJ¶814
Volgens Boomkens is Walter Benjamin de eerste filosoof die ons wijst op het cruciale
belang van het publiek bij het beoordelen en waarderen van culturele uitingen.815 Benjamin
EHQDGUXNWGHYUDDJNDQWLQWHJHQVWHOOLQJWRWFXOWXXUSHVVLPLVWLVFKHFROOHJD¶VDOs Adorno bij wie
de focus gericht is op het aanbod - een preoccupatie die in het museumbeleid en cultuurbeleid
ook nog gemeengoed is. Bestuurswetenschapper Edward Banfield gaf al in 1984 aan dat het
JHEUXLNYDQUHSOLFD¶VHHQSRVLWLHIHIIHFWNDQKHEEHQLQGe publieke functie van musea,
namelijk democratisering. Evenals Benjamin zag hij in reproducties een aangewezen middel
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om kunst en cultuur onder de massa te brengen. Reproductie vergroot de mogelijkheden van
het publieksbereik. Maar hij ging verder. Naar zijn overtuiging heeft de originaliteit van een
object niets te maken met een esthetische ervaring. In tegenstelling tot Benjamin zag Banfield
geen verschil tussen origineel en reproductie, en wordt de esthetische ervaring niet verzwakt
als je naar een reproductie kijkt in plaats van een origineel. Hij constateerde tot zijn verbazing
dat het publiek een goede reproductie niet accepteert als substituut voor het origineel. Deze
µFXOWXVYDQKHWRULJLQHHO¶Yond Banfield snobistisch en absurd.816
Hoewel de Franse filosoof Krzystof Pomian het terrein van de kunsten buiten
beschouwing laat, sluiten zijn ideeën over de betekenisgeving van objecten hier mooi bij aan.
3RPLDQRQGHUVFKHLGWQHXWUDOHµQXWWLJH¶YRRUZHUSHQHQµVHPLRIRUHQ¶- REMHFWHQµZDDUDDQHHQ
bepaalde betekenis is toegekend « verwijzend naar iets buiten het object zelf. « Wil een
groep of individu een waarde toekennen aan een voorwerp, dan is het noodzakelijk en
voldoende dat het bruikbaar is, of dat het met betekenis is beladen « Een voorwerp krijgt
HHQZDDUGHWRHJHGLFKWDOVKHWZRUGWEHVFKHUPGEHZDDUGRIJHUHSURGXFHHUG¶817 In Pomians
redenering gaat het niet om een onderscheid tussen authentiek en reproductie; hij concentreert
zich op voorwerpen die een nieuwe culturele betekenis krijgen.
Het ontwikkelen van reconstructies en het aftasten van het fenomeen authenticiteit
heeft volgens museoloog Peter van Mensch te maken met het zoeken naar wat de historicus
-RKDQ+XL]LQJDLQRPVFKUHHIDOVµGHKLVWRULVFKHVHQVDWLH¶µKHWYHUODQJHQQDDUKHW
overbrXJJHQYDQGHNORRIWXVVHQKHWKLHUHQQXHQKHWGDDUHQWRHQ¶+XL]LQJD¶VKLVWRULVFKH
sensatie kan vergeleken worden met esthetisch genot, naast een schoonheidservaring is er ook
HHQJHYRHOYDQµKDDVW]LQWXLJOLMNFRQWDFWPHWKHWYHUOHGHQ¶818 Huizinga komt hiermee in de
buurt van het aurabegrip van Walter Benjamin. In deze redenering is het publiek het
uitgangspunt en niet het artefact.

Geloven en beleven
Waaraan ontleent een kunstwerk gezag? Authenticiteit is een maatstaf voor de echtheid en
geloofwaardigheid van een object of ervaring. Maar de kunsthistorici Nicole Ex en Ernst van
de Wetering betwijfelen of publiek wel in staat is om het authentieke van het onechte te
RQGHUVFKHLGHQµDOVHHQ5HPEUDQGWZDDUZHYROEHZRQGHULQJQDDUKHEEHQJHNHNHQRS
wetenschappelijke gronden als vals wordt betiteld of toegeschreven aan de Rembrandtschool,
YHUOLHVWKHWVFKLOGHULMDFXXW]LMQYURHJHUHJODQV¶,QSODDWVGDWHHQNXQVWZHUNHHQHLJHQNUDFKW
heeft, een aura - het uitgangspunt van Benjamin - gaat het de recipiënt om reputatie. µ$XUDLV
NRUWRPQLHWVDQGHUVGDQGHSURMHFWLHYDQRQVJHORRILQGHDXWKHQWLFLWHLW¶819 Van de Wetering
QRHPWGLWµKHWRQYRRUZDDUGHOLMNHJHORRILQDXWKHQWLFLWHLWGDWKHWZHUN]LMQXLWVWUDOLQJYHUOHHQW¶
- dit geloof is te manipuleren.820
816

Edward Banfield, The democratic muse. Visual arts and the public interest . New York, 1984, p. 154. Zie ook:
Dos Elshoutµ0XVHDOLVHULQJYDQGHFXOWXXUKHWPXVHXPDOVJHKHXJHQ¶,Q Kunst en Beleid in Nederland 4,
Amsterdam, 1989, p. 49.
817
Krzystof Pomian, De oorsprong van het museum. Over het verza melen, Heerlen 1990, pp. 43-44.
818
3HWHUYDQ0HQVFKµ&RQWH[W HQDXWKHQWLFLWHLW¶,Q-DQ9DHVVHQHD UHGDFWLH Jaarboek 1999 Nederlands
Openluchtmuseum. Arnhem, 1999; pp.78-SHQ(OLVDEHWK:LHVVQHUµN(i)et echt¶. Amsterdam, augustus
S+XL]LQJDPXQWWHKHWEHJULSLQ]LMQHVVD\µ+HW+LVWRULVFKH0XVHXP¶YHUVFKHQHQLQ De Gids, nr. 84
in 1920, pp. 251-+LMVFKUHHIKHWDUWLNHOQDDUDDQOHLGLQJYDQµGHPXVHXPNZHVWLH¶]LH de paragraaf
µ0XVHXPGLVFXVVLHV¶LQdeel I, hoofdstuk 4.
819
Nicole Ex, Zo goed als oud. Amsterdam, 1993, p. 94.
820
Ernst van de WetHULQJµ'HWZLMIHODFKWLJHEHWRYHULQJYDQKHWDXUD¶,Q Kunst & Museumjournaal (1) 2/3, pp.
46-50. Een recent voorbeeld in Madrid bevestigt de stelling van Ex en Van de Wetering. Er werd getwijfeld of
de Spaanse schilder Francisco Goya (1746-1828) El Coloso - een reus die zich in de wolken boven een slagveld
verheft - zelf heeft geschilderd. Het schilderij maakte daarom - het was lang de trots van Museo Nacional del
Prado in Madrid - geen deel uit van de grote Goya-expositie die daar in 2008 werd gehouden: een signaal dat het
VFKLOGHULMGHILQLWLHIGRRUKHWPXVHXPLVDIJHVFKUHYHQ0DDUMXLVWµKet schilderij dat er niet hangt, trekt de meeste
DDQGDFKW¶%URQµ*R\D¶Vµ(O&RORVR¶QLHWWH]LHQRSH[SRVLWLHLQ3UDGR¶ NRC Handelsblad, 15 april 2008. Goya
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Andersom gebeurt overigens ook. Van 7 juni tot en met 20 juli 2008 presenteert het
Rembrandthuis plotseling De lachende man in de atelierruimte, samen met een aantal
gerelateerde werken en daar omheen op panelen uitvoerige documentatie en uitleg. Het is een
snel geregelde expositie, nadat Ernst van de Wetering concludeerde dat het schilderij een
echte Rembrandt betreft - daarom omgedoopt tot De lachende Rembrandt. De expositie wordt
zelfs wegens de grote belangstelling twee weken verlengd.821 Op 2 december 2011 presenteert
het Rembrandthuis LQGHµ6DHO¶ZHGHURPHHQVFKLOGHULMYDQ5HPEUDQGWGDWEHNHQGVWRQGDOV
door een leerling geschilderd, maar nu erkend wordt als authentiek: Oude man met baard
(1630) - afkomstig uit een Canadese, particuliere collectie. Door nieuwe
onderzoekstechnieken is nu duidelijk dat er onder het schilderij zich nog HHQµDDQ]HWWRW¶een
]HOISRUWUHWYDQ5HPEUDQGWEHYLQGWµHHQVLOKRXHW¶822 Van de Wetering: µKHWLVGH
RSHHQVWDSHOLQJYDQEHZLMVGLHPHWRWGHWRHZLM]LQJKHHIWJHEUDFKW¶823 Hij riep de hulp in van
Joris Dik, hoogleraar aan de TU Delft en Koen Janssens, hoogleraar aan de Universiteit
Antwerpen - zij ontwikkelden de xrf-techniek, waarmee pigmenten in verborgen verflagen
kunnen worden gedetecteerd, waardoor overschilderde voorstellingen fotografisch zichtbaar
worden.824 Janssens: µLk vind het mooi hoe wetenschap en kunsthistorie elkaar kunnen
versterken¶.825
Over het fenomeen authenticiteit lopen de interpretaties nogal uiteen. Hierover is een
publiek debat ontstaan - een nieuwe niche in de musealisering. Nicole Ex gaat in haar studie
naar het restaureren uit van de authenticiteit, gelegen in het artefact - het publiek, de recipiënt
is niet haar vertrekpunt. Ze maakt een onderscheid tussen verschillende variaties van
authenticiteit. Deze zijn ten eerste: materiële, functionele en contextuele authenticiteit.
Daarnaast voegt zij drie andere toe, die deels de al genoemde versies overlappen: ahistorische,
historische en conceptuele authenticiteit.826
Om met de laatstgenoemde cluster te beginnen, ahistorische en historische
authenticiteit hebben vooral betrekking op restauraties en reconstructies. De vraag hierbij is
tot welk moment in de geschiedenis men kiest om te reconstrueren. Bij ahistorische
authenticiteit heeft de reconstructie tot doel de eenheid te herstellen, om zodoende de staat te
benaderen waarin het zich bevond toen het object het atelier verliet. Deze keuze ontkent de
geschiedenis van het object. Wie voor de historische authenticiteit kiest, laat zien dat het
object een geschiedenis heeft en daarin veranderingen heeft ondergaan. Er is ook een
geschiedenis nadat het object het atelier heeft verlaten.827
in tijden van oorlog liep van 15 april tot 13 juli 2008. De Britse kunsthistorica Juliet Wilson-Bareau begon de
discussie over de echtheid van het doek in 2001 - ze was één van de samenstellers van de expositie. Bron:
µ7ZLMIHOVRYHU³(O&RORVR´¶,Q Het Parool , 17 april 2008. Manuela Mena, de Goya-kenner van het Prado,
EHYHVWLJGHKHWYHUPRHGHQRSHHQELMHHQNRPVWYDQLQWHUQDWLRQDOHH[SHUWVµGHJHQHGLH El Colosso heeft
JHVFKLOGHUGNHQGHQLHWGHDQDWRPLHYDQGHVWLHU*R\DZDVMXLVWKHHOJRHGLQDQDWRPLH¶%URQ NRC
Handelsblad, 27 juni 2008.
821
=LH)UDQoRLVH/HGHERHUµ3DVRQWGHNWH5HPEUDQGWHYHQLQ1HGHUODQGWH]LHQµ,Q Het Parool , 29 juni 2008.
822
:LHWHNHYDQ=HLOµ7RFKYDQ5HPEUDQGWTZHH5HPEUDQGWVLQHHQ¶In: de Volkskrant, 3 december 2011.
823
Milo Lambers, µ(HQHFKWH³2XGHPDQPHWEDDUG´¶,Q Trouw, 3 december 2011.
824
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ´2XGHPDQPHWEDDUG´ LVYDQ5HPEUDQGW¶,Q NRC Handelsblad, 3 december 2011.
825
Met deze techniek werd in 2008 onder Vincent van Goghs Grasgrond (1887) nog een portret gevonden. Ook
werk van Goya bleek een dubbele voorstelling te bevatten. Bronnen: :LHWHNHYDQ=HLOµ7RFKYDQ5HPEUDQGW
7ZHH5HPEUDQGWVLQHHQ¶,Q de Volkskrant, 3 december 2011 en $UQR*HOGHUµ6FDQQHURQWKXOWWZHH
5HPEUDQGWV¶. In: AD/Algemeen Dagblad, 3 december 2011.
826
Nicole Ex, Zo goed als oud. Amsterdam, 1993, pp. 94-95. Ze baseert zich op overzichten van Lowenthal en
Van de Wetering. 'DYLG/RZHQWKDOµ$UWDQGDXWKHQWLFLW\¶,Q World Art. Themes of unity in diversity.
Pennsylvania State University Press, 1989, pp. 843-847 en Ernst van de Wetering en '+YDQ:HJHQµ5RDPLQJ
the stairs of the tower of Babel. (IIRUWVWRH[SDQGLQWHUGLVFLSOLQDU\LQYROYHPHQWLQWKHWKHRU\RIUHVWRUDWLRQ¶,Q
IC OM The International Council of Museums, 8th Triennal Meeting, Sydney, 6-11 september 1987, vol.II, pp.
561-563.
827
Elisabeth Wiessner, ÃN(i)et echt¶. Amsterdam, augustus 2004, pp. 12-13 en p. 120.

620

Conceptuele authenticiteit is de authenticiteit van de idee: het tastbare object is de
uitvoering van het concept van de kunstenaar. Bij deze vorm kan het kunstwerk vervangen
worden of zelfs verdwenen zijn - de idee blijft echter bestaan. Bijvoorbeeld bij de
reconstructie van historische huismusea en ook ateliers streven curatoren vaak een
µ*HVDPWNXQVWZHUN¶QDZDDULQGHUHODWLHWXVVHQKXLVHQLQterieur van groot belang is.828 De
FRQVHUYDWRULVKLHUGHVDPHQVWHOOHUYDQGHSUHVHQWDWLHKLMEUHQJWHHQRUGHQLQJDDQYHUWHOWµKHW
YHUKDDO¶URQGGHSUHVHQWDWLHHQYXOWOHHPWHVLQ829 +HWFRQFHSWNDQLQ]R¶QJHYDOYHUVFKXLYHQ
naar dat van de samensteller van de presentatie.
Met materiële authenticiteit wordt het oorspronkelijke materiaal bedoeld, zoals de
kunstenaar dat zelf op het doek of paneel heeft aangebracht of in de sculptuur heeft verwerkt.
Contextuele authenticiteit is de oorspronkelijke omgeving van het object, functionele
authenticiteit is de oorspronkelijke functie van het object. Zodra een object in een museum
komt, wordt het doorgaans verwijderd uit de oorspronkelijke omgeving. Het voorwerp verliest
dan meestal ook de oorspronkelijke functie. Uit de context gehaald, raakt de oorspronkelijke
functie van het object ondergeschikt aan de mogelijke esthetische of historische kwaliteit. Er
vindt een verschuiving plaats van functionele naar materiële authenticiteit. Het voorwerp
krijgt een andere betekenis.830
Maar hoe reageert het publiek? IQPXVHDOHSUHVHQWDWLHVGUDDLWKHWYHHODORPµGH
EHOHYLQJVZDDUGHYRRUKHWSXEOLHN¶GRRUKHWJHYHQYDQµGHVXJJHVWLHYDQDXWKHQWLFLWHLW¶HU
wordt uitgegaan van de bezoeker die wil worden meegevoerd in het verhaal, de bezoeker die
zich ermee wil kunnen identificeren. Uitgangspunt is de receptie van het voorwerp en niet de
SUHVHQWDWLHYDQKHWYRRUZHUSµHUIJRHGOLMNWRXGPDDULVQLHXZ¶$OVHUWHONHQVRSELMVFKULIWHQ
en bordjes verantwoording wordt afgelegd wat echt is en wat niet en wat oud is en wat nieuw,
ZRUGWGHEH]RHNHUYHUVWRRUGXLWGHVXJJHVWLHµ1LHXZHPXVHDYHUNRSHQKHWDOOHGDDJVH
YHUOHGHQDOV³HGX-WDLQPHQW´(QRQGHUGUXNYDQGHPDUNWHQGHWHUXJWUHGHQGHRYHUKHLGYROJHQ
RRNGHNXQVWPXVHD¶, zo constateert historicus Rob van de Laarse.831 Wim van Krimpen merkt
KLHURYHURSµPXVHDZDUHQYURHJHUZHWHQVFKDSSHOLMNHLQVWLWXWHQ'DW]LMQ]HQXQLHWPHHU1X
PRHWHQZHFRQFXUUHUHQPHWSUHWSDUNHQ'HPHQVHQNRPHQQXYRRUGHWRWDOHHUYDULQJ¶832
De economen Joseph Pine en James Gilmore pleiten er in 2007 eveneens voor om
authenticiteit hoog in het vaandel te dragen, en nemen daarbij ook de perceptie van de
EH]RHNHUDOVXLWJDQJVSXQWµPXVHXPVPXVW « OHDUQWRXQGHUVWDQGPDQDJHDQGH[FHODW
rendering authenticity. « 0XVHXPVPXVWJHWUHDO7KH³QXPEHURQHFKDOOHQJH´WRGD\LVWKH
management of the customer perception of authenticity. In an age when customers want
ZKDW¶VUHDOWKLVEHFRPHVWKHQHZLPSHUDWLYH¶Musea moeten de bezoeker de authenticiteit
laten voelen en beleven. µ7hat is why museums should focus on creating the perception of
DXWKHQWLFLW\LQWKHPLQGVRISHRSOH « Museums can render themselves,
phenomenologically, as authentic. And since authenticity is becoming the new consumer
sensibility, museums must do so, and GRVRZLWKLQWHQWLRQ¶833 Pine en Gilmore ontlenen hun
DWWHQGHUHQGEHJULSµH[SHULHQFH¶DDQGHFRPPHUFLsOHVHFWRUGLHORXWHUJHULFKWLVRS
consumeren. Daardoor heeft hun theorie in het debat over museumfuncties en publiekstaken
een negatieve connotatie gekregen, gekoppeld aan pretparken als Disneyworld en simpel

828

Een voorbeeld hiervan is de verhuisde HSL boerderij van staatssecretaris Cees van Leeuwen uit Hoogmade,
die nu in het 2SHQOXFKWPXVHXPWH$UQKHPWHµEHOHYHQ¶YDOW=LHGHSDUDJUDDIµ'HPXVHDOLVHULQJYDQHHQ
ZRRQERHUGHULM¶LQKRRIGVWXN 5 in dit deel.
829
Ibidem, pp. 23-24 en p. 26.
830
Ibidem, p. 96 en p. 28 en Nicole Ex, Zo goed als oud. Amsterdam, 1993, p. 112.
831
Rob van dH/DDUVHµ(UIJRHGHQGHFRQVWUXFWLHYDQYURHJHU¶,Q Bezeten van vroeger . Amsterdam, 2005, p. 5.
832
Van Krimpen geciteerd in: ibidem, p. 7. Van Krimpen komt uitgebreid aan de orde in de volgende paragraaf.
833
B. Joseph Pine en James H. Gilmoreµ0XVHXPVDQGDXWKHQWLFLW\¶,Q Museum News 86, (2007), p. 76 en p.
78.
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vermaak.834 Authenticiteit is ook een graadmeter in de muzieksector. Pine en Gilmore halen
instemmend socioloog Richard Peterson aan die in zijn onderzoek naar country constateert dat
authenticiteit µQLet eigen is aan het object, de persoon of het optreden dat tot authentiek wordt
bestempeld. Authenticiteit is eerder een aanspraak die door iemand of iets wordt gemaakt en
die door relevante anderen wordt geaccepteerd of afgewezen. « $XWKHQWLFLWHLW « Ls
VRFLDDOJHFRQVWUXHHUG¶835 De associaties van Pine en Gilmore met ervaring en beleving zijn
inspirerend voor de museumsector. Hun advies aan musea is om te luisteren naar de wensen
YDQGHµNODQW¶PDDUHURRNYRRUWH]RUJHQGDWZDWhet museum belooft, nagekomen wordt het imago van het museum moet kloppenµ]LMQZLHMHWHJHQDQGHUHQ]HJWGDWMHEHQW¶836 Pine
en Gilmore gaan uit van de belevingswaarde van de bezoekerµKHWQLHXZH]DNHOLMNH
LPSHUDWLHI¶ZRUGWµKHWDDQVWXUHQYDQGHNODQWSHUFHSWLHYDQDXWKHQWLFLWHLW¶837

De verbouwing van Het Rembrandthuis
Rembrandt woonde en werkte van 1639 tot 1658 in wat nu Het Rembrandthuis heet. Het huis
met atelier is twee keer verbouwd en gereconstrueerd. Met name de laatste verbouwing gaf
aanleiding tot een publiek debat over de omgang met cultureel erfgoed en de problematiek
van reconstructie en authenticiteit.
In reconstructies van het atelier van beeldend kunstenaars zijn graduele verschillen te
vinden in de vormen van authenticiteit. Het vertrekpunt varieert per geval: is de presentatie
gebaseerd op het concept van de kunstenaar of is het een ensemble bedacht door de
samenstellers, de museale instelling? Hier is een citaat van Walter Benjamin van toepassing:
µGDVLQWHULHXULVWGLH=XIOXFKWVWlWWHGHU.XQVW « 'DV,QWHrieur ist nicht nur das Universum
sondern auch dat Etui des Privatmanns. Wohnen heisst hinterlassen. Im Interieur werden sie
EHWRKQW¶0DDUZDWJHEHXUWHUPHWKHWLQWHULHXUYDQGHVWXGLRHQKHWRHXYUHDOVGHNXQVWHQDDU
er niet meer is? Benjamin schreef daaURYHUµ'HU6DPPOHULVWGHUZDKUH,QVDVVHGHV
,QWHULHXUV(UPDFKWGLH9HUNOlUXQJGHU'LQJH]XVHLQHU6DFKH¶838 In hoeverre wordt dit
gerespecteerd en speelt de interpretatie van restauratoren een rol bij een reconstructie?
Eind september 1999 wordt de restauratie van Het Rembrandthuis aan de
Jodenbreestraat in Amsterdam voltooid. Voor de reconstructie van de inboedel van het
gerestaureerde huis zijn zeventiende eeuwse voorwerpen in bruikleen gevraagd, door
schenking verworven of aangeschaft. Er zijn ook nieuwe meubels gemaakt - µLQ]HYHQWLHQGH
HHXZVHVWLMOHQYROJHQVWHFKQLHNHQXLWGLHWLMG¶839 Wegens een faillissement van Rembrandt is
indertijd een boedelinventaris opgemaakt waarin alle aanwezige voorwerpen in detail zijn
genoteerd. Bij de herinrichting was deze lijst een belangrijke leidraad.840 Als bij de officiële
834

Ze noemen in hun artikel RRNDOVYRRUEHHOGGHµ+HLQHNHQ([SHULHQFH¶LQ$PVWHUGDPµRXUIDYRULWHSDUWWKH
Be-the-Beer-BoWWOHVLPXODWLRQULGH¶Ibidem, p. 79.
835
Peterson geciteerd in: B. Joseph Pine en James H. Gilmore, Authenticiteit. Wat consumenten echt willen. Den
Haag, 2008, p. 102. Zie: Richard A. Peterson, Creating Country Music: F abricating Authenticity. Chicago, 1997
HQ5LFKDUG$3HWHUVRQµ,QVHDUFKRIDXWKHQWLFLW\¶,Q Journal of Management Studies, vol. 42, nr. 5, juli 2005.
Hugh Barker en Yuval Taylor schreven F aking it. The quest for authenticity in popular music . New York, 2007.
De auteurs betogen dat het toppunt van authenticiteit in de popmuziek is dat je over jezelf (en je leed) schrijft en
zingt. Musici die dat doen - ze noemen onder anderen Kurt Cobain en Neil Young - kunnen op meer waardering
rekenen dan degenen die een rol aannemen.
836
Ibidem, p. 106.
837
Ibidem, p. 7.
838
:DOWHU%HQMDPLQµ3DULVGLH+DXSVWDGWGHV;,;JahrhundHUWV¶,QLGHP Kairos. Schriften zur Philosophie .
Frankfurt am Main, 2007, pp. 196-197. ,QGH(QJHOVHYHUWDOLQJVWDDWHUµWROLYHPHDQVWROHDYHWUDFHV¶- een mooi
motto, maar de betekenis wordt zo ruimer dan de woonomgeving waarover Benjamin het heeft in zijn betoog.
=LHYRRUGH(QJHOVHLQWHUSUHWDWLH&DPSEHOO+µ7KH0XVHXPRUWKH*DUEDJH&DQ1RWHVRQWKH$UULYDORI
)UDQFLV%DFRQ¶V6WXGLRLQ'XEOLQ¶In: Tracings 1, 2000, p. 42.
839
Fieke Tissink, Museum het Rembrandthuis Amsterda m. Gent, 2005, p. 24.
840
IELGHPSHQS=LHRRN/LHQ+H\WLQJ¶:HZHWHQSUHFLHVKRHKHWHUXLW]DJ Het nieuwe en het oude
5HPEUDQGWKXLV¶,Q NRC Handelsblad, 1 mei 1998.
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opening journalisten worden rondgeleid door architect H.J. Zantkuijl, verantwoordelijk voor
GHUHFRQVWUXFWLHWRRQWKLMWURWVKHWUHVXOWDDWµ'HJURWHVFKLOGHUNDPHUGDDUGDWYLQGLNGH
grote sensatie. Het licht dat er nu invalt, is hetzelfde dat Rembrandt zag. Dezelfde blauwe
OXFKWGH]HOIGHZRONHQ¶ De opmerking dat de spiegelende ramen van de zeer hedendaagse
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten schuin aan de overkant de lichtval beïnvloedt,
rHODWLYHHUW=DQWNXLMOVHQWKRXVLDVPHQLHWµMHPRHWHHQEHHWMHNXQQHQEOLMYHQIDQWDVHUHQ¶.841
Een half jaar daarvoor, op 7 mei 1998, werd de nieuwe, moderne museumvleugel geopend,
die zowel ruimte biedt aan de presentatie van de collectie van het museum, als aan de
kantoren en publieksfaciliteiten. Hier bevinden zich een winkel, het secretariaat, kantoren, een
RQWYDQJVWUXLPWHJDUGHUREHWRLOHWWHQHQERYHQLQHHQ5HPEUDQGW,QIRUPDWLH&HQWUXPµZDDU
alle soorten Rembrandt-vorsers, van scholieren tot specialisten WHUHFKWNXQQHQ¶2RNzijn daar
twee tentoonstellingsruimten - niet alleen voor Rembrandts tekeningen en etsen, maar ook
voor wisseltentoonstellingen, waardoor het museum meer mogelijkheden krijgt om
verschillende WKHPD¶VWHEHKDQGHOHQPHWPHHUNDQVRSKHUhalingsbezoek.842
De gemeente Amsterdam kocht het pand in 1905 aan. Vrijwel meteen ontstond een
discussie over de functie en inrichting van het huis: als het µin zeventiende-eeuwse staat zou
worden teruggebracht¶, zou het publiek kunnen denken dat de meubels aan Rembrandt hadden
WRHEHKRRUG.XQVWKLVWRULFXV-DQ6L[µGRRURXGHIDPLOLH-WUDGLWLH¶DDQJHZH]HQRPKLHULQ]LMQ
oordeel te geven, waarschuwde in het HandelsbladµLQJHGDFKWHQ]LHLNDOGH]RJHQDDPGH
]HYHQWLHQGHHHXZVHEHWLPPHULQJYDQGHQDUFKLWHFW « en al de rest van de valsche meubels
als boerenbedrog voor argelooze Amerikanen die nog aan Hollandsche eerlijkheid en
GHJHOLMNKHLGJHORYHQ¶843 Architect Karel de Bazel kreeg de opdracht Het Rembrandthuis te
reconstrueren. De opdracht was een zorgvuldige, op onderzoek gebaseerde restauratie van de
indeling van het huis, zoals die was tijdens het leven van Rembrandt. De inrichting diende van
andere principes uit te gaan - µGRRUKHWSODDWVHQGHUVFKRRQVWHHWVHQZHOOLFKWRRNYDQHQNHOH
WHNHQLQJHQ « PRHW5HPEUDQGW]HOIKLHULQ]LMQNXQVWWRWRQVVSUHNHQ¶,Q'H%D]HOV
LQWHUSUHWDWLHµKHWKXLVWHUXJEUHQJHQLQ]LMQRXGHSURSRUWLHVHQLQWHULFKWHQWRWHHQOHYHQGH
EHVWHPPLQJYDQHHQPXVHXPYRRU5HPEUDQGWVHWVHQ¶+LMYROWRRLGHLQGHJURQGLJH
restauratie; hij plaatste een interieur in de sfeer van de zeventiende eeuw, met onder andere
zwart-wit geblokte vloeren en veel eikenhout. Het Rembrandthuis had twee functies ineen:
woonhuis en museum - de grote collectie etsen van Rembrandt werd in de kamers
gepresenteerd.844
Eind twintigste eeuw blijken het huis en de museuminrichting niet bestand tegen de
sterk stijgende bezoekersaantallen.845 Directeur Ed de Heer ontvouwt in een nota een Voorstel
tot reconstructie - ZDDULQKLMSOHLWYRRUHHQXLWEUHLGLQJPHWµHHQQLHXZHYOHXJHO¶GDQµ]DO
5HPEUDQGWDOVKHWZDUH]LMQKXLVZHHUWHUXJNULMJHQ¶846 Het naast het museum gelegen pand het zogenaamde Saskiahuis - biedt de kans het museum daar uit te breiden. De collectie kan
daarheen verhuizen, waardoor Het Rembrandthuis gereconstruHHUGNDQZRUGHQQDDUµ]LMQ
RRUVSURQNHOLMNH]HYHQWLHQGHHHXZVHVWDDW¶$OVLMNSXQWZRUGWJHNR]HQKHWMDDUGDW
Rembrandts inventaris werd opgemaakt.847
841

$UQR+DLMWHPD¶+HWOLFKWYDQ5HPEUDQGWLVDOVYDQRXGV¶,Q de Volkskrant, 16 juli 1999. Het complex met
daarin alle afdelingen van de Theaterschool is ontworpen door Teun Koolhaas Associates uit Almere en in 1996
in gebruik genomen.
842
Ibidem. Thematentoonstellingen vergroten de kans dat bezoekers nog eens komen.
843
:LP9URRPµ'HWRWVWDQGNRPLQJYDQ 'H%D]HOVLQULFKWLQJYDQKHW5HPEUDQGWKXLV¶,Q Amsteloda mum,
Maandblad voor de kennis van Amsterdam; jrg. 1985-3, mei/juni 1998 pp. 65-=LHRRN%DUEDUD/DDQµ+HW
LQWHULHXUYDQKHW5HPEUDQGWKXLVRQWZHUSYRRUHHQOHYHQGHEHVWHPPLQJ¶,Qibidem, pp. 73-80.
844
Ibidem, p. 68
845
Elisabeth Wiessner, µN(i)et echt¶. Amsterdam, augustus 2004, p.68. Wiessner analyseert in deze
doctoraalscriptie de case uitvoerig, zie pp. 67-97.
846
Ed de Heer was directeur van 1991 tot en met 30 april 2009.
847
Nota van het Rembrandthuis, Voorstel tot reconstructie . Amsterdam, 1997.
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(GGH+HHUYLQGWGDWGHLQWHUSUHWDWLHHQVWLMOYDQDUFKLWHFW'H%D]HO]LFKµRSGURQJ
tussen de bezoeker en het huis « waardoor een historische beleving voor de hedendaagse
bezoeker van de wereld van Rembrandt RQPRJHOLMNZRUGW¶848 µ%LMGHGULHKRQGHUGVWH
geboortedag van Rembrandt kocht de gemeente Amsterdam het huis aan om er een museum
van te maken. Het werd overgedragen aan de Stichting Rembrandthuis, onder de voorwaarde
dat het zou worden teruggebracht in de staat waarin het verkeerde toen Rembrandt er woonde.
Dat was ook de wens van de Stichting, zoals blijkt uit de statuten. Maar het huis is niet zo
groot en het was moeilijk om het tegelijk als een prentenkabinet en als een woonhuis in te
richten. De Bazel koos voor een prentenkabinet en dat is Het Rembrandthuis sinds de opening
in 1911 gebleven. Het is de enige plek ter wereld waar permanent bijna alle etsen van
Rembrandt worden getoond, samen met werken van zijn leermeesters en navolgers. Maar nu
de collectie voor een groot deel naar de nieuwe vleugel verhuist, hebben we eindelijk de kans
RPKHWZRRQKXLVWHODWHQ]LHQ]RDOVKHWZDV¶849
Door het nieuwe gebouw kan het oude woonhuis een nieuwe bestemming krijgen. Het
museum wil een impressie geven van Rembrandts woonhuis met voorwerpen uit zijn tijd, een
µHYRFDWLHYHEHOHYLQJ¶PHWµHHQSUDFKWLJVFKRNHIIHFW¶DOGXV'H+HHU: µMHVWDDWLQéén keer in
¶850 HLMGHQNWQLHWGDW]R¶QUHFRQVWUXFWLHµkitscherig¶ ZRUGWµELMKHW$QWZHUSVH
Rubenshuis en bij alle andere buitenlandse kunstenaarshuizen die als museum zijn ingericht,
is geprobeerd ze in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het is natuurlijk altijd een
benadering, maar als het zorgvuldig gebeurt, hoeft het resultaat niet kitscherig te zijn. Het
RembrandtKXLV « LVJHERXZGLQHQKHWLVéén van de weinige intact gebleven huizen
uit de vroege zeventiende eeuw. In Nederland is nergens een zeventiende eeuws huis te
bezichtigen met een zeventiende eeuwse inrichting. Het Rembrandthuis is daar heel geschikt
YRRU¶851
De omgang met cultureel erfgoed zet aan tot een publiek debat. De plannen roepen
negatieve reacties op, vooral omdat de objecten in het huis nooit in direct contact hebben
gestaan met Rembrandt, hoewel die suggestie wel wordt gewekt. Barbara Laan en Wim
Vroom reageren fel in artikelen in dag- HQYDNEODGHQµPRHWKHWLQWHULHXUYDQHet
Rembrandthuis echt worden gesloopt om plaats te maken voor een pastiche van Rembrandts
woning zoals die alleen thuis hoort bij Madame Tussaud? Het Holland Village-syndroom
heeft zich weten te nestelen in de hoofden van mensen die blijkbaar geen idee hebben wat ze
KLHUZHJJRRLHQ¶852 µ'HEHKRHIWHYDQGHPXVHXPEH]RHNHUDDQHHQ³KLVWRULVFKHVHQVDWLH´,
zoals Huizinga dat zo treffend heeft omschreven, is zeker legitiem. Een levensechte indruk
van hoe de kunstenaar woonde en werkte, zoals bijvoorbeeld in het museum Mesdag in Den
Haag, waar een groot deel van de inboedel bewaard bleef, is echter in het geval van onze
nationale held onmogelijk. Of het zou een wassenbeelden museum moeten worden? Wij
kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er geen historische of filosofische denkbeelden,
maar keiharde commerciële overwegingen ten grondslag liggen aan wat de huidige directie
848

De Heer geciteerd in: -XGLWK.RHOHPHLMHUµ(HQNLMNKXLVYROYDOVHPHXEHOV+HW5HPEUDQGWKXLVZRUGWQHWHFKW
]HYHQWLHQGHHHXZV¶,Qde Volkskrant 20 februari 1998.
849
De Heer geciteerd in: Lien HeytinJ¶:HZHWHQSUHFLHVKRHKHWHUXLW]DJ Het nieuwe en het oude
5HPEUDQGWKXLV¶,Q NRC Handelsblad, 1 mei 1998.
850
-XGLWK.RHOHPHLMHUµ(HQNLMNKXLVYROYDOVHPHXEHOV¶,Q de Volkskrant 20 februari 1998.
851
/LHQ+H\WLQJµ:HZHWHQSUHFLHVKRHKHWHUXLW]DJ+HWQLHXZHHQKHWRXGH5HPEUDQGWKXLV¶,Q NRC
Handelsblad, 1 mei 1998
852
%DUEDUDYDQ/RRQHQ:LP9URRPµ6ORRSLQWHULHXU'H%D]HOYDQ5HPEUDQGWKXLVWH$PVWHUGDP"¶,Q
Cuypersbulletin. Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap. 1997-4, p. 14. Barbara Laan was indertijd werkzaam
bij Monumentenzorg en is voorzitter van de stichting Historische Interieurs in Amsterdam. Wim Vroom is ouddirecteur van de afdeling Nederlandse geschiedenis van het Rijksmuseum en was de eerste bijzonder hoogleraar
Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
(UvA). De leerstoel is in 1990 ingesteld vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) - hij werd
vervolgens bekleed door Peter Sigmond, Susan Legêne en Ad de Jong.
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PHWKHWPXVHXPYRRURJHQKHHIW¶853 Vroom is heel stellig in zijn voorkeur voor het interieur
YDQ'H%D]HOµKHWOHXNHLVGDWGHGLVFXVVLHYDQQXDDQKHWEHJLQYDQGHWZLQWLJVWHHHXZ
precies zo is gevoerd: kun je de tijd van Rembrandt reconstrueren? Het is eigenlijk altijd fout.
Je krijgt hetzelfde kromme-tenen-gevoel als bij historische films. De Bazel heeft juist alle
moeite gedaan om misverstanden te vermijden. Alleen bij het Anne Frankhuis of de
Warrooms in Londen, waar nog oorspronkelijke spullen staan, krijg je de historische sensatie
YDQKHWDXWKHQWLHNH¶854
Laan en Vroom krijgen bijval van het Cuypersgenootschap, dat wijst op de
onmogelijkheid van een herleving van het verleden - dat is als het ware de bestaande situatie
EHYULH]HQHQQLHWYHUGHURQWZLNNHOHQµGH]HYHQWLHQGHHHXZLVYRRUELMGLHNULMJMHQRRLWPHHU
WHUXJ¶855 +HWLQWHULHXUYDQ'H%D]HOLVHHQµDXWKHQWLHNNXQVWZHUN¶GDWLQVWDQGPRHW
blijven.856 µ:LMYLQGHQQLHWGDWZHGHDXWKHQWLHNHLQULFKWLQJ van begin deze eeuw moeten
YHUYDQJHQYRRUQHSjOD]HYHQWLHQGHHHXZ'DQZRUGWKHWHHQVRRUWSUHWSDUN]RDOV$UFKHRQ¶
aldus een woordvoerster van het genootschap.857 'HUHDFWLHYDQGLUHFWHXU(GGH+HHUµDe
Bazel handhaafde min of meer de bestaande vertrekken, maar je kunt niet zien waar ze toe
dienden, waar Rembrandt zijn atelier had, waar hij schilderlessen gaf, zijn kunstwerken en
curiosa bewaarde of waar hij zijn kunsthandel dreef. De bezoekers, en vooral de toeristen,
worden op het verkeerde been gezet. Zij verwachten het huis van Rembrandt te zien en ze
denken dus dat ze het authentieke, zeventiende-eeuwse interieur bekijken, terwijl alleen het
balken plafond uit die tijd stamt. De rest is grotendeels van De Bazel. Als het aan het
Cuypersgenootschap ligt, moet Het Rembrandthuis een De Bazelmuseum zijn. Dat is te gek
YRRUZRRUGHQ¶ Als hij de verbouwingsplannen in 1998 ontvouwt, geeft Ed de Heer toe dat
KHWµQDWXXUOLMNQLHWGHRULJLQHOHGLQJHQXLW5HPEUDQGWVKXLV¶]LMQµPDDUELMHONDDU]DOKHWWRFK
een goede indruk geven hoe hij woonde en werkte, hoe zijn atelier er uitzag, de grote keuken
in het souterrain, de kunstkamer met zijn verzameling rariteiten als een opgezette
SDUDGLMVYRJHOZDDLHUVVFKHOSHQRULsQWDDOVHZDSHQVHQVWRIIHQ¶858
Het komt tot een rechtszaak, waarin de rechter besluit dat de belangen van het museum
zwaarder wegen dan de belangen van het Rijksmonument met zijn bijzondere
museuminterieur. Het interieur wordt ontmanteld. De Bazels toevoegingen, zoals vitrines
worden overgebracht naar het Drents Museum in Assen, dat een bijzondere collectie kunst
rondom 1900 in huis heeft.859 De losse interieurelementen die niet in het Drents museum zijn
geaccepteerd, vinden een voorlopig onderdak in een aantal zeecontainers op een
industrieterrein aan de rand van Amsterdam, om eventueel dienst te doen als
µUHVHUYHRQGHUGHOHQ¶YRRUGHLQULFKWLQJYDQKHW6WDGVDUFKLHI'H%D]HO860 Dat blijkt niet nodig.
853

%DUEDUD/DDQHQ:LP9URRPµ3ODQYRRUreconstructie van Rembrandthuis is pure QHS¶,Q Het Parool , 11
december 1997.
854
Reconstructie EOLMIWYHUJLVVLQJ¶,Q Trouw, 7 mei 1998. The Cabinet War Rooms is een nationaal museum in
Londen, opgericht ter QDJHGDFKWHQLVYDQ:LQVWRQ&KXUFKLOO,QGHµXQGHUJURXQG&DELQHW5RRP¶ werkte hij met
]LMQRRUORJVNDELQHWWLMGHQVGHOXFKWDDQYDOOHQµWKLVLVWKHURRPIURPZKLFK,ZLOOGLUHFWWKHZDU¶=LHZHEVLWH
www.iwm.org.uk (bezocht op 12 juli 2008).
855
Ibidem en µ8LWVWHOYDQUHFRQVWUXFWLH5HPEUDQGWKXLV¶,Q NRC Handelsblad, 30 april 1998. Het
&X\SHUVJHQRRWVFKDSLVHHQYHUHQLJLQJGLHWRWGRHOKHHIWµKHWEHKRXGYDQQHJHQWLHQGHHQWZLQWLJVWHHHXZV
FXOWXXUJRHGLQ1HGHUODQG¶
856
Lien +H\WLQJ¶:HZHWHQSUHFLHVKRHKHWHUXLW]DJ Het nieuwe en het oude 5HPEUDQGWKXLV¶,Q NRC
Handelsblad, 1 mei 1998
857
µ5X]LHRYHULQWHULHXUYDQ5HPEUDQGWKXLV¶,Q Trouw, 2 mei 1998.
858
/LHQ+H\WLQJ¶:HZHWHQSUHFLHVKRHKHWHUXLW]DJ Het nieuwe en het oude 5HPEUDQGWKXLV¶,Q NRC
Handelsblad, 1 mei 1998.
859
Aldus Jan Jaap Heij, conservator van het Drents museum in een gesprek met Ellinoor Bergvelt in juni 2008.
860
De Bazel bouwde dit hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Amsterdam tussen 1919 en
µRQWZRUSHQDOV*HVDPWNXQVWZHUNLQWHULHXUHQPHXEHOVLQKDUPRQLHPHWKHWH[WHULHXU¶9HUYROJHQV
betrokken de Algemene Bank Nederland en daarna ABN Amro het gebouw. Nadat deze bank naar de Zuidas
vertrok, kocht de gemeente Amsterdam het pand om er het Gemeentearchief te huisvesten. µ'H%D]HO¶]RDOVKHW

625

Vervolgens ontfermt het Rijksmuseum Twenthe zich over de betimmeringen. Daar wordt
gezocht naar een bestemming YRRUµGLWELM]RQGHUHHQFXOWXXUKLVWRULVFKZDDUGHYROOHLQWHULHXU¶
mogelijk in één van de villa¶s die De Bazel in Twente bouwde.861
Voorafgaand aan de verbouwing legt Het Rembrandthuis de plannen voor aan het
Instituut Collectie Nederland, dat daarover een rapport publiceert. In het genuanceerde rapport
staan aandachtspunten waarop gelet zou moeten worden bij de reconstructie. Directeur Rik
Vos vindt dat duidelijk gezegd en uitgelegd moet worden dat het materiaal in de reconstructie
niet van Rembrandt is geweest. Hij adviseert een aparte kamer te reserveren om informatie te
geven over de reconstructie. Vos waarschuwt de suggestie niet te ver door te voeren:
µZDQQHHU5HPEUDQGW]HOIDOVZDVVHQEHHOGLQ]LMQDWHOLHU]RXNRPHQWHVWDDQRI]LMQ
schildersjasje losjes over een spijker of zijn schildersezel zou hangen, geluiden van Saskia in
de keuken beneden tot de argeloze bezoeker zouden doordringen, dan zou het volgens het
,&1PHWGLWPXVHXPJRHGPLV]LMQ¶862
De medewerkers van Het Rembrandthuis houden zich grotendeels aan de adviezen.
Maar als het gerestaureerde Rembrandthuis eind 1999 wordt opgeleverd en geopend, blijkt
één advies van Rik Vos niet te zijn opgevolgd: er wordt niet ter plekke in de verschillende
kamers informatie over de reconstructie gegeven. Er sWDDQELMYRRUEHHOGLQGHµVFKLOGHUFDHPHU¶
UHSOLFD¶VYDQGHVFKLOGHUVH]HO- µPHWGHfake XLWJHVOHWHQSOHNNHQYDQ5HPEUDQGWVYRHWHQ¶- en
een wrijfsteen zoals Rembrandt die gebruikte (authentieke zeventiende eeuwse exemplaren
waren niet meer te verkrijgen), gebaseerd op een schilderij van Rembrandt.863 Er staat echter
QLHWELMYHUPHOGGDWKHWUHSOLFD¶V]LMQZDDUGRRUHHQYHUNHHUGHVXJJHVWLHZRUGWJHZHNW 864
,Q+HW5HPEUDQGWKXLV]LMQJHHQPDWHULHHODXWKHQWLHNHREMHFWHQHQµUDULWHLWHQ¶WH]LHQ
die Rembrandt zelf verzamelde en een plaats gaf in huis. Er is een reconstructie gemaakt van
Rembrandts woonruimte en werkplaats, waardoor een beeld gecreëerd wordt - een verhaal
verteld wordt - van zijn dagelijks leven, maar wel in zijn oorspronkelijke huis. De objecten
zijn grotendeels replica, de context is echter authentiek. Het huis bevat de aura van de directe
verbintenis met Rembrandt. Of de gehele reconstructie inclusief inhoud aura levert is de
vraag.865 Er wordt een suggestie van authenticiteit gegeven.866 Deze reconstructie is een
YRRUEHHOGYDQµstaged authenticity¶: bezoekers worden µEDFNVWDJH¶genodigd om daar te
ervaren hoe Rembrandt woonde en werkte. In werkelijkheid is de opstelling een enscenering µVWDJHG¶'HRRUVSURQNHOLMNHVHWWLQJ uit de zeventiende eeuw is zo overtuigend mogelijk
gereconstrueerd om bij de bezoeker een beleving op te roepen die als authentiek wordt
ervaren.867

JHERXZQXKHHWLVVLQGVDXJXVWXVYRRUSXEOLHNWRHJDQNHOLMN1DHHQJURQGLJHYHUERXZLQJµPHWHHQ]HOIGH
LQWHQWLHJHUHVWDXUHHUGGRRUGHDUFKLWHFW)HOL[&ODXV¶ ZDDURYHURRNQLHWLHGHUHHQKet eens was). Aldus
RQWZLNNHOGHKHWJHERXZ]LFKµYDQJHOGWHPSHOWRWFXOWXXUWHPSHO¶=LH0DULHOOH+DJHPan en Ludger Smit
(redactie), De Bazel, tempel aan de Vijzelstraat in Amsterda m. Bussum, 2007.
861
7RQ*HHUWVµ,QWHULHXU5HPEUDQGWKXLV¶,Q6WLFKWLQJ+HW Nederlandse Interieur, Nieuwsbrief 9, oktober 2004.
Geerts was van maart 1999 tot december 2008 conservator in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede.
862
Rik Vos, Rapport inzake de plannen voor reconstructie van het interieur van Museum Het Rembrandthuis .
Amsterdam, 30 maart 1998, pp. 5-6. In het Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch is in de kelder een
YLMIWLHQGHHHXZVDWHOLHUJHUHFRQVWUXHHUGZDDUGHµUHOLJLHX]HNXQVWHQDDU¶]HOIDOVZDVVHQEHHOGDFKWHUGHH]HO
staat (ik bezocht het centrum in juli 2008).
863
Elisabeth Wiessner, µN(i)et echt¶. $PVWHUGDPDXJXVWXVSHQ-XGLWK.RHOHPHLMHUµ(HQNLMNKXLVYRO
YDOVHPHXEHOV¶,Q: de Volkskrant 20 februari 1998
864
Tekst en uitleg over de reconstructie staan wel uitgebreid beschreven in een publieksgids die sinds 2003 in de
museumwinkel te koop is: Fieke Tissink, Museum Het Rembrandthuis Amsterda m. Amsterdam, 2003.
865
Elisabeth Wiessner, µN(i)et echt¶. Amsterdam, augustus 2004, p. 69.
866
5REYDQGH/DDUVHµ(UIJRHGHQGHFRQVWUXFWLHYDQYURHJHU¶,Q Bezeten van vroeger . Amsterdam, 2005, p. 5.
867
+DQQHNH5RQQHVµ$XWKHQWLFLWHLWHQDXWKHQWLFLWHLWVEHOHYLQJGHSUHVHQWDWLHHQUHFHSWLHYDQPXVHXP3DOHLV+HW
/RR¶,Q Bulletin Koninklijke Oudheidkundige Bond. nr. 5, jrg. 109, 2010, pp.190-199, p.193. +HWEHJULSµVWaged
DXWKHQWLFLW\¶NRPWYDQ'HDQ0DF&DQQDOO The Tourist. A New Theory of the Leisure class. California, 1999
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-RVHSK3LQHHQ-DPHV*LOPRUHSOHLWHQYRRUGH]HDDQSDNµPXVHXPVVKRXOGIRFXVRQ
creating the perception of authenticity in the minds of pHRSOH¶Musea dienen de bezoeker de
authenticiteit te laten voelen en beleven.868 Ernst van de Wetering beaamt dat dit de bedoeling
LVYDQGHUHVWDXUDWLH]LMQJHHVWHVNLQGµ]R¶QUHFRQVWUXFWLHLVQDWXXUOLMNHHQULVNDQWH
onderneming omdat je misschien de indruk wekt dat de schilder even is weggelopen en dat
het precies is zoals het was. « Wij willen dat het meer is dan een Madame Tussaudopstelling. Het zijn wel niet Rembrandts eigen kwasten en niet zijn eigen ezel, want die zijn
niet bewaard gebleven, maar we proberen bezoekers door een schijn van authenticiteit te laten
zien hoe het er in Rembrandts tijd in een atelier aan toe ging. Weinig mensen hebben er een
voorstelling van hoe het licht viel, hoe verf werd gewreven of hoe een kwast in een bak met
een heOOHQGHERGHPZHUGJHOHJG]RGDWGHKDUHQLQGHROLHODJHQ¶869 Het gaat om de creatie
van een historische sensatie.870
In Het Rembrandthuis is een boekje te koop over de reconstructie.871 Omdat
LQIRUPDWLHRYHUGHUHFRQVWUXFWLHWHUSOHNNHLQGHNDPHUVµGHEHOHYLQJ¶GHLGHQWLILFDWLHYDQKHW
publiek - de suggestie van authenticiteit - dreigt te relativeren, is deze daar achterwege
gelaten. Het resultaat van de reconstructie van Het Rembrandthuis is een Gesamtkunstwerk
van de architect, in nauw overleg met de museummedewerkers, net als de interpretatie in
1911 van De Bazel. De huidige reconstructie is in concept echter puurder gericht op het
dagelijks leven van de kunstenaar Rembrandt, wat mogelijk is doordat in de museumvleugel
Rembrandts kunst gepresenteerd wordt. De Bazel moest beide functies combineren.
(QZDWYLQGWGHEH]RHNHUHUYDQ",QGHµNXQVWFDHPHU¶OLJWHHQJDVWHQERHNPHWGDDULQ
reacties die een indicatie geven. Ze zijn overwegend positief, maar critici zijn minder geneigd
in een gastenboek te schrijven - slechts een enkeling schrijft zich beetgenomen te voelen door
een reconstructie die nep is.872 Sinds de restauratie is het bezoek fors toegenomen - in 2010
scoort het museum 200.265 bezoekers, een stijging van 9,7 % ten opzichte van het
voorgaande jaar. Met dit aantal staat het op de zevende plaats van de tien best bezochte
Amsterdamse musea, boven Amsterdam Museum en Foam. Ook in de jaren 2006 tot en met
2008 lag het aantal boven de 200.000 - YRRUKHWPXVHXPµGHPDJLVFKHJUHQV¶- in 2007 werd
zelfs bijna de 300.000 bereikt. Het Rembrandthuis is in sterke mate afhankelijk van de
toeristische markt - naar schatting is 70% van de bezoekers toerist.873
Het museum kan zich goed en veelzijdig ontplooien, binnen de beperkte ruimte die er
is. Het gevaar om louter te functioneren als een toeristische attractie omzeilt het museum met
inhoudelijke, esthetische thematentoonstellingen die het gemiddeld vier à vijf keer per jaar
organiseert in de moderne museumvleugel - meestal vergezeld door een catalogus. De
onderwerpen houden verband met de uitgebreide collectie etsen van Rembrandt die het
museum in huis heeft: prenten uit de collectie van particuliere verzamelaars, onder wie Frits
Lugt.874 Tijdgenoten en leerlingen van Rembrandt zijn regelmatig het thema van een

(oorspr. 1976) en Erving Goffman, The presentation of self in everyday life . Harmondsworth, 1975 (oorspr.
1959).
868
B. Joseph Pine en James H. GilmRUHµ0XVHXPVDQGDXWKHQWLFLW\¶In: Museum News 86, (2007), p. 78.
868
9DQGH:HWHULQJJHFLWHHUGLQ*HUGD7HOJHQKRIµ'HJHXUYDQYHUVHYHUI Rembrandts atelier in oude luister
KHUVWHOG¶,Q NRC Handelsblad, 22 februari 2001.
869
Van de Wetering geciteerd in: *HUGD7HOJHQKRIµDe geur van verse verf . Rembrandts atelier in oude luister
KHUVWHOG¶,Q NRC Handelsblad, 22 februari 2001.
870
Judith .RHOHPHLMHUµ(HQNLMNKXLVYROYDOVHPHXEHOV¶,Qde Volkskrant 20 februari 1998.
871
Fieke Tissink, Museum het Rembrandthuis, Amsterda m. Amsterdam, 2005.
872
Elisabeth Wiessner, µN(i)et echt¶. Amsterdam, augustus 2004, pp. 96-97.
873
/HVOLH6FKZDUW] VDPHQVWHOOLQJHQUHGDFWLH µ%H]RHNHUV¶,QLGHP Museum Het Rembrandthuis. Jaarverslag
2010. Amsterdam, 2011, pp. 42-43 HQ-DQUHQVH%RRQVWUDµ9RRUZRRUG¶,QLELGHPS
874
De prenten van Frits Lugt waren van 15 oktober 2010 tot en met 9 januari 2011 te zien: Kabinet van een
kenner.
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tentoonstelling.875 (LQGLVHUµHHQZHUHOGSULPHXU¶KHWPXVHXPWRRQWµYRRUKHWHHUVWLQ
KHWRSHQEDDU¶HHQDDQ&DUDYDJJLRWRHJHVFKUHYHQVFKLOGHULMXLWHHQSDUWLFXOLHUHFROOHFWLH(U
zijn experts die ervan overtuigd zijn dat De liggende Johannes de Doper (1610) een
authentiek doek van de meester is, maar er heerst ook scepsis.876 Tegenstanders vinden de
SORRLHQYDQGHVWRIHQGHNOHXUYDQGHKXLGµQLHWJRHGJHQRHJYRRU&DUDYDJJLR¶HQ
YHUPRHGHQGDWKHWHHQNRSLHLVµHUZHUGHQLQGLHWLMG]RYHHO-RKDQQHVGH'RSHUV
geschilGHUG¶'HH[SRVLWLHWUHNWYHHOEH]RHNHUVHQJHQHUHHUWYHHOPHGLDDDQGDFKW-RXUQDOLVW
:LHWHNHYDQ=HLOYLQGWGDWKHWEHWHUµDOVWZLMIHOJHYDO¶JHSUHVHQWHHUGKDGNXQQHQZRUGHQ877
Het museum toont ook grafisch werk van hedendaagse grafische kunstenaars die traditionele
grafische technieken toepassen, zoals Frans Pannekoek, Kurt Löb en grafisch gezelschap De
Luis uit Utrecht, met als leden ander anderen Peter Vos, Joop Moesman, Jaap Hillenius en
Dirkje Kuik.878 Het Rembrandthuis eert in 2013 Peter Vos afzonderlijk met de expositie Peter
Vos. Metamorfosen - de expositie wordt wegens succes drie weken verlengd.879
1DDVWµKLVWRULVFKHEHOHYLQJ¶HQKHWWHQWRRQVWHOOLQJVSURJUDPPDKHHIWKHWPXVHXPRRN
educatie en ontsluiting van cultureel erfgoed in de missie staan en dat is een succes. De
doelgroepen voor de educatie- HQSXEOLHNVSURJUDPPD¶V]LMQVFKROLHUHQYDQKHWEDVLVRQGHUZLMV
HQYRRUWJH]HWRQGHUZLMVHQLQGLYLGXHHOSXEOLHN'HSURJUDPPD¶VEHVWDDQXLWOHVSURMHFWHQ
workshops, rondleidingen, GHPRQVWUDWLHVHQOH]LQJHQµ'HQDdruk ligt op het overdragen van
kennis met betrekking tot de Nederlandse cultuur van de Gouden Eeuw - in het bijzonder
Rembrandts leven en werk - HQJUDILVFKHNXQVWHQLQKHGHQHQYHUOHGHQ¶880 Het atelier is ook
weer in gebruik genomen. Kunstenaars als Aat Velthoen, Peter Klashorst en Henk Helmantel
werkten er, terwijl het publiek hen kon gadeslaan.881
875

Bijvoorbeeld begin 2009: Jacob Backer. Rembrandts tegenpool en van 17 mei tot en met 9 augustus 2009:
Jan Lievens. Loopbaan van een wonderkind.
876
/HVOLH6FKZDUW] VDPHQVWHOOLQJHQUHGDFWLH µ$OWLMGHHQ5HPEUDQGW¶ In: idem, Museum Het Rembrandthuis.
Jaarverslag 2010. Amsterdam, 2011, pp. 12-HQLGHPµ7HQWRRQVWHOOLQJHQGHODDWVWH&DUDYDJJLR¶,QLELGHP
pp. 24-=LHRRNµ$PVWHUGDPVHSULPHXU&DUDYDJJLR¶,Q Het Parool , 6 december 2010 en Bert Treffers en
Guus van den Hout (editors), The last Carravaggio. Zwolle, 2011.
877
:LHWHNHYDQ=HLOµ'LWKRHIWJHHQHFKWH&DUDYDJJLRWH]LMQ5HPEUDQGWKXLVSUHVHQWHHUW³RQEHNHQG´VFKLOGHULM
DOVZHUHOGSULPHXU¶,Qde Volkskrant, 2 december 2010.
878
Pannekoek is vooral bekend geraakt door zijn vriendschap met schrijver Gerard Reve. In november 1967
verscheen een kort verhaal van - toen nog - Gerard Kornelis van het Reve, geïllustreerd met werk van
Pannekoek: µVeertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard¶. De tentoonstelling was
van 25 juni tot en met 3 oktober 2010. De overzichtstentoonstelling Kurt Löb - beeldend verteller was van 1
oktober tot 4 december 2005, vergezeld door een monografie geschreven door zijn dochter Truusje Vrooland,
Vaders atelier op zolder . Amsterdam, 2005. De tentoonstelling over De Luis was van 6 september tot 16
november 2008 - ter ere daarvan verscheen de publicatie: Roman Koot (samenstelling), Grafisch gezelschap De
Luis 1960-1980. Individualisten in clubverband. Amsterdam, 2008. Joop Moesman (1009-1988) werd vooral
bekend door zijn surrealistische schilderijen. Jaap Hillenius (1934-1999) was schilder en graficus. Peter Vos
(1935-2010) was tekenaar, graficus en illustrator. Hij was lang illustrator voor Vrij Nederland. Hij is vooral
bekend om zijn tekeningen van dieren, met name vogels. Dirkje Kuik (1929-2008) legde zich als graficus,
illustrator en tekenaar toe op stadsgezichten, figuurvoorstellingen en portretten, daarnaast was ze schrijver en
dichter. Na een studie aan de Rijksacademie voor beeldende kunst in Amsterdam, werd William D. Kuik na zijn
studie aan de Rijksacademie kunstrecensent bij Het Parool en illustrator voor Vrij Nederland. In 1960 richtte hij
De Luis op. In 1977 nam Kuik de voornaam Dirkje aan en in 1979 liet Kuik zich in een ziekenhuis in Londen
RSHUHUHQ=HVFKUHHIRYHUKDDURSHUDWLHHQKDDUEHOHYHQLVVHQDOVµJHQGHUGLDVSRUDSDWLsQW¶ in: Dirkje Kuik,
Huishoudboekje met rozijnen. Utrecht, 1984. Zie over Kuik en het voormalig Museum Dirkje Kuik dat 3,5 jaar
bestond: www.dirkjekuik.com.
879
De tentoonstelling liep van 8 juni tot 6 oktober 2013. Zie de fraai uitgegeven catalogus: Eddy de Jongh en Jan
Piet Filedt Kok, Peter Vos. Meta morfosen. Bussum, 2013.
880
/HVOLH6FKZDUW] VDPHQVWHOOLQJHQUHGDFWLH µ(GXFDWLH 3XEOLHNVEHJHOHLGLQJ¶,QLGHP Museum Het
Rembrandthuis. Jaarverslag 2009. Amsterdam, 2010, p. 26 en LGHPµ(GXFDWLH 3XEOLHNVEHJHOHLGLQJ¶,Q
idem, Museum Het Rembrandthuis. Jaarverslag 2010. Amsterdam, 2011, pp. 28-33 .
881
*HUGD7HOJHQKRIµDe geur van verse verf. 5HPEUDQGWVDWHOLHULQRXGHOXLVWHUKHUVWHOG¶,Q NRC Handelsblad,
22 februari 2001.
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Per 7 april 2014 wordt Michael Huijser benoemd tot algemeen directeur van Het
Rembrandthuis.882 Hij volgt management-consultant Marie-José Grotenhuis op die in 2012
interim directeur werd, toen de opvolger van Ed de Heer, Janrense Boonstra vertrok na
ernstige problemen met zijn staf. Grotenhuis voerde een reorganisatie door en hief de functie
van adjunct-directeur op.883 Naast het museum als tentoonstellingsruimte wordt µGH
Rembrandt-HUYDULQJ¶EHQDGUXNWµDOVRIKLMLHGHUPRPHQWWKXLVNDQNRPHQ¶884 Huijser: µhet
Rembrandthuis is een prachtig iconisch gebouw in de binnenstad van Amsterdam. Het wordt
veel bezocht, maar vooral door buitenlandse toeristen. Het zou mooi zijn als we wat meer
Nederlanders deze kant op kunnen krijgen. Het belangrijkste is een duidelijk profiel neer te
]HWWHQ « :DWPHQVHQYDDNQLHWZHWHQLVGDWLQ+HWRembrandthuis de grootste
verzameling etsen van hem is te zien. Dat moet bekender worden en daar gaan we ons best
YRRUGRHQ¶+HWPXVHXPGLHQW]LFKRRNWHPDQLIHVWHUHQDOVµHHQNHQQLVFHQWUXPHQHGXFDWLHI
SODWIRUP¶Huijser gaat uit van de inhoud: µvan daaruit vertel ik verhalen, die soms heel
verrassend kunnen zijn en prikkelend voor de bezoeker. Als directeur van het
Zuiderzeemuseum heb ik bijvoorbeeld hedendaagse ontwerpers in aanraking gebracht met
oude ambachten. :HJDDQNLMNHQKRHZHKHWKLHUNXQQHQDDQSDNNHQ¶885
4 H et fenomeen K unsthal en mar keteer W im van K rimpen
In Rotterdam roept in 1991 de opening van een tentoonstellingshal een debat op van een
andere orde. De Kunsthal is een expositieruimte met een staf die tentoonstellingen organiseert
- een instelling met een andere dynamiek vergeleken met Het Rembrandthuis en andere
882

Politicoloog Huijser (1967) is ruim twintig jaar werkzaam in de internationale kunst- en museumwereld.
Eerder was hij onder meer general manager van kunsthal Manarat al Saadiyat in het Emiraat Abu Dhabi van de
Verenigde Arabische Emiraten, daarvoor was hij algemeen directeur van het Zuiderzeemuseum (van 2009 tot
mei 2011) - KLMYROJGHGDDU(ULN6FKLOSRS]LH'HHO9KRRIGVWXNµ*HHQFDQRQPDDUZHUHOGHQ¶+XLMVHULV
ook mede-initiatiefnemer van de internationale kunstbeurs Art Rotterdam. Bronnen:µ'LUHFWHXU+XLMVHUQDDU
5HPEUDQGWKXLV¶,Q NRC Handelsblad, 7 april 2014 en www.rembrandthuis.nl (bezocht op 20 mei 2014).
883
Aldus een persverklaring van het Rembrandthuis op 14 december 2012. De voormalige directie, Ed de Heer
en Michiel Kersten, kwam in juli 2007 in conflict met het personeel. %URQµ&KDRVLQ5HPEUDQGWKXLV¶,Q Het
Parool, 8 januari 2009. Ernst van de Wetering en Ella Reitsma uitten in de media hun zorg over het museum - zij
spraken van µHHQVFKULNEHZLQGYDQGHGLUHFWLH¶'H5DDGYDQ7RH]LFKWOiet een onafhankelijk - niet openbaar onderzoek instellen naar het functioneren van de directie. Daarop trad De Heer per 1 mei 2009 af wegens
gezondheidsredenen; Kersten bleef aan als adjunct totdat Grotenhuis hem ontsloeg. Bron: Wieteke van Zeil,
µ'LUHFWHXUZHJELM5HPEUDQGWKXLV¶,Qde VolkskrantIHEUXDUL=LHRRN-KLP/DPRUHHµ%ULHIPHW
JULHYHQRYHUGLUHFWLHOHLGWWRWRQDIKDQNHOLMNRQGHU]RHNPHWRSYDOOHQGHFRQFOXVLHV¶,Q Het Parool , 8 januari
HQ-KLP/DPRUHHµ´6FKULNEHZLQGRQGUDDJOLMN´³2QWVODJFRQVHUYDWRU5HPEUDQGWKXLV LVNUDQN]LQQLJ´¶,Q
Het Parool, 9 januari 2009. De Raad van Toezicht werd verweten de signalen dat de situatie uit de hand liep,
aanvankelijk genegeerd te hebben - zij had eerder moeten ingrijpen. %URQ-KLP/DPRUHHµ´=LHNHGLUHFWHXUKDG
HHUGHUPRHWHQRSVWDSSHQ´¶,Q Het Parool IHEUXDUL=LHRRNµ&RQVHUYDWRUYDQKHW5HPEUDQGWKXLVLQ
JHOLMNJHVWHOGGRRUUHFKWEDQN¶,Qde Volkskrant, 19 febrXDULHQµ2QWVODJHQFRQVHUYDWRU5HPEUDQGWNDQ
IXQFWLHWHUXJNULMJHQ¶,Q NRC Handelsblad, 20 februar1 2009. Rik Vos voegde daar in een email op 14 januari
2015 aan toe: de oud-minister Frank de Grave was toen de voorzitter van de Raad van Toezichtµ+ij liet het
DOOHPDDOJHEHXUHQPDDUZHHUZDUHQSUREOHPHQPHWKHWSHUVRQHHOGHZHUNHOLMNHUHGHQ¶Pauline Kruseman, ouddirecteur van het Amsterdams Historisch Museum, adviseerde KHW5HPEUDQGWKXLVRYHUPDDWUHJHOHQRPµGH
goede onderlinge werkverhoudingen en KHWYHUWURXZHQLQKHWPXVHXPWHKHUVWHOOHQ¶%URQµ.UXVHPDQDGYLVHHUW
5HPEUDQGWKXLV¶,Qde Volkskrant, 21februari 2009. Vervolgens was Eric Gerritsen tot en met 31 juli 2009
interim directeur. Per 1 augustus 2009 trad Janrense Boonstra aan als directeur - hij verklaarde µKHWPXVHXPRS
SRVLWLHYHHQELQGHQGHZLM]HWHZLOOHQVWXUHQ¶Kunsthistoricus Boonstra was vijftien jaar werkzaam in het Bijbels
0XVHXPVLQGVDOVGLUHFWHXU%URQµ1LHXZHGLUHFWHXU+HW5HPEUDQGWKXLV¶,Q Het Parool , 25 mei 2009
eQµ1LHXZHGLUHFWHXU5HPEUDQGWKXLV¶,Q NRC Handelsblad, 28 mei 2009. Per 1 oktober 2012, drie jaar later,
vertrok hij, waarbij hij als reden opgaIµWRHWH]LMQDDQHHQQLHXZHIDVHLQ]LMQFDUULqUH¶%URQµ'LUHFWHXUYHUODDW
5HPEUDQGWKXLV¶,Qde VolkskrantMXOLHQµ'LUHFWHXU%RRQVWUDYHUODDW5HPEUDQGWKXLV¶,Q Het Parool , 3
juli 2012. Hij werd vervolgens voorzitter van ICOM Nederland. Bron: Rik Vos in een email op 14 januari 2015.
884
6MRUV.RHYRHWVµ&ULVLVLQ5HPEUDQGWKXLV¶In: de Volkskrant, 5 november 2013.
885
3HWHUYDQ%UXPPHOHQµ$DQHHQZHVSHQQHVWZDVLNQLHWEHJRQQHQ¶,Q Het Parool , 8 april 2014.
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musea. De stichting krijgt subsidie van de gemeente, maar functioneert als een bedrijf.886
Wim van Krimpen is GLUHFWHXUHQPDDNWYDQGH.XQVWKDOµHHQWHQWRRQVWHOOLQJVPDFKLQH¶887
Het academisch kunstcircuit - GDW9DQ.ULPSHQµGHJHUHIRUPHHUGHNXQVWNHUN¶QRHPW- spreekt
µPHW dedain¶RYHUKHP+LM]RXWHYHHOJHULFKW]LMQ RSEH]RHNFLMIHUVHQµGHNXQVWHQ
YHUNZDQVHOHQYRRUDPXVHPHQW¶'LWOHYHUWKHPKHWSUHGLFDDWSRSXOLVWRS888 De rol die Van
Krimpen speelt en de manier waarop hij opereert, werpt weer een ander licht op de
Nederlandse museumwereld dan de modus operandi van Fuchs, Locher, Dercon of Duparc.
:LPYDQ.ULPSHQYLQGWKHWWUDGLWLRQHOHJHVXEVLGLHHUGHPXVHXPµQLHW
SXEOLHNVYULHQGHOLMN¶889 µ,N]LHKHWDOVPLMQWDDNPHQVHQGLFKWHU bij de kunst te brengen. Daar
ben ik al mijn hele leven mee bezig. Als daar het stempel van de populist op past, dan moet
dat maar. Het is voor mij een eretitel geworden. Liefde voor de kunst en organisatietalent zijn
ELMPLMJDDQVDPHQORSHQHQDDQGDWVRRUWPHQVHQLVEHKRHIWH¶890 µAltijd wordt me verweten
dat ik het aantal bezoekers belangrijker zou vinden dan de inhoud van de exposities. Ik vind
GDW]R¶QRQ]LQ:DDUPRHWMHDQGHUVKHWVXFFHVYDQHHQWHQWRRQVWHOOLQJDDQDIPHWHQ"$DQ
complimentjes uit eigen kring terwijl er verder geen hond komt? Het gaat er toch om dat je
zoveel mogelijk mensen trekt? Mijn vader, die dominee was, wilde ook dat de kerk altijd vol
]DWDOVKLMSUHHNWH¶=LMQEHOHLGKRXGWHHQµJHYDULHHUGHQDFWLHIWHQWRRQVWHOOLQJVSURJUDPPD¶LQ
¶]RGDWHU voor zoveel mogelijk mensen altijGLHWVWHEHOHYHQLV « 0DDUGDWPRHWMH
QDWXXUOLMNZHOJRHGXLWYRHUHQHQJRHGLQGHPDUNW]HWWHQ « ,NEHQHHQPDUNHWHHUHQHHQ
goeie ook. Ik ben geen kunsthistoricus, ben dus een buitenstaander. Ook dát wordt me altijd
nagedragen door mijn critici. Maar wat heeft een museum nodig om succesvol te zijn? Moet
daarvoor per se een kunsthistoricus de leiding hebben, terwijl er hier tientallen specialisten
URQGORSHQDDQZLHLNDOOHVNDQYUDJHQ"¶891
Van Krimpen begon zijn carrière in de beurzenbranche. Hij organiseerde de Hippy
Happy Beurs voor tieners en twens in de Rotterdamse Ahoyhal - op 17 oktober 1967 traden
daar de Bee Gees, Pink Floyd en Jimi Hendrix op.892 In de jaren zeventig vestigde Van
Krimpen zich als succesvol galeriehouder in Amsterdam. Martijn Sanders leerde hem daar
NHQQHQµGHPHHVWHJDOHULHKRXGHUVZDUHQLGHDOLVWHQYDDNJHPDQNHHUGHNXQVWHQDDUV « 
:LPZDVKDUWVWLNNHFRPPHUFLHHOHQJLQJUHFKWRS]LMQGRHODI¶6DQGHUVYDWWHPHWHHQSDDU
NXQVWOLHIKHEEHUVKHWSODQRSµHHQYROZDVVHQNXQVWEHXUV¶WH houden in de RAI. Van Krimpen
stelde voor deze te organiseren. Hij beloofde de directeur van de RAI µHHQSHUIHFWH
kunstbeurs, een sieraad voor het Amsterdamse hallencomplex. De enige voorwaarde was dat
HUJHHQKXXU]RXZRUGHQEHWDDOG=R¶QRQEHVFKDDPGYRRrstel was de RAI-directeur nog nooit
gedaan, maar hij ging akkoord. De KunstRAI werd een begrip en Van Krimpen vestigde
daarmee zijn reputatie. « 7ot die tijd had je op beurzen van die lullige wandjes, maar hij
vroeg een architect voor de inrichting en het zag er prachtig uit. Dat was typisch Wim. En
886

Ron Kaal, Respectabel populisme . Kunsthal Rotterda m. Zwolle, 2003, pp. 18-19. Dit model is niet nieuw: in
1979 werd de µNationale Stichting De Nieuwe Kerk¶RSJHULFKWGLHYROJHQVHHQ]HOIGHIRUPXOHRSHUHHUW'H]H
stichting organiseert tentoonstellingen in de kerk en sinds 20 juni ook in de Hermitage Amsterdam (dependance
van de Hermitage in Sint Petersburg).
887
+HQQ\GH/DQJHµ%LWWHUEDOOHQHQFRFNWDLOV¶In: Trouw, 5 november 2002.
888
+HQQ\GH/DQJHµ:LPvan Krimpen. ,NKDDWKHWJHGZHHSPHWNXQVW¶,Q Trouw, 13 december 2008.
889
+HQQ\GH/DQJHµ%LWWHUEDOOHQHQFRFNWDLOV¶In: Trouw, 5 november 2002.
890
Van Krimpen geciteerd in: Rob Gollin en Rutger 3RQW]HQµ3RSXOLVW"'DWPRHWGDQPDDU¶. In: de Volkskrant,
10 december 2008.
891
Van Krimpen geciteerd in: +HQQ\GH/DQJHµ:LPvan Krimpen. ,NKDDWKHWJHGZHHSPHWNXQVW¶,Q Trouw,
13 december 2008.
892
%DUW-XQJPDQQHQ$QQHNH6WRIIHOHQµ'ZLQJHQGHLGHHsQULMNHVSXOOHQEDDV¶,Qde Volkskrant, 18 december
2007. De foto die Rob Bosboom maakte van Van Krimpen - in driedelig kostuum - met de legendarische
gitarist, na afloop van het concert in Hotel Centraal, hing van 20 januari tot en met 30 april 2007 op de
tentoonstelling S ixties! ,QKHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXP%URQ(YHOLHQ%DNVµ6L[WLHVWRHQDOOHVDQGHUVZHUG¶
In: Algemeen Dagblad, 19 januari 2007.
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QDWXXUOLMNJDIKLM]LMQHLJHQJDOHULHGHEHVWHSOHNRSGHEHXUVYORHU'DWLVRRNW\SLVFK:LP¶
5XGL)XFKVQRHPWKHPGDDUHQWHJHQHHQµVSXOOHQEDDV¶- hij vindt hem vooral handig, maar dat
vindt hij geen aanbeveOLQJµLN]RXGDWQLHWNXQQHQ « (HQNODVVLHNHPXVHXPGLUHFWHXU
]RDOV:LOOHP6DQGEHUJHQLN]HOI]DO]LFKQLHWDDQSDVVHQ'DWLVKHWJURWHYHUVFKLO¶893

Presentatie, publiciteit en rivaliteit
In de jaren tachtig ontstaat het idee om in Rotterdam een Kunsthal op te richten. Het
fenomeen blockbuster is dan een trend: publiek komt met tienduizenden en zelfs
honderdduizenden af op tententoonstellingen als La Grande Parade, Monet in Holland,
*RGHQHQ)DUDR¶V en Het Goud der Thraciërs. De publiekstrekkers zijn eenmalig, bijzonder
HQGDDURPµXUJHQW¶ - dat is de boodschap van de marketingcampagnes. Blockbusters zijn
aantrekkelijk om culturele redenen, maar ook om economische: ze trekken niet alleen regulier
museumpubliek naar de stad, maar ook dagjesmensen en toeristen. Ze zijn lucratief voor
sponsors die daarmee hun corporate image willen verbeteren; ze bevorderen bovendien
naamsbekendheid in binnen- en buitenland. De meeste musea zijn echter onvoldoende
berekend om dergelijke publiekstrekkers, waar meer dan honderdduizend bezoekers op
afkomen, aan te kunnen.
Als musea een blockbuster organiseren - zoals Museum Boymans-van Beuningen, het
Haags Gemeentemuseum, het Van Goghmuseum, het Mauritshuis, het Rijksmuseum - vergt
dit een enorme organisatie, investering en extra expositieruimte. Deze problemen zijn
onderwerp van debat op de najaarsmuseumdag van de Nederlandse Museumvereniging in
1987.894 Wim Beeren plaatst daar kanttekeningen bij het fenomeen en waarschuwt dat een
JURWHWHQWRRQVWHOOLQJRPµHHQELMQDLQGXVWULsOHEHQDGHULQJ¶YUDDJW895 In het tweede
Boekmancahier dat de Boekmanstichting publiceert, constateert directeur Cas Smithuijsen dat
GHNXQVWKDOLQ1HGHUODQGµVFKRRUYRHWHQG]LMQRSZDFKWLQJ¶ maakt. Hij pleit voor een kunsthal
die door de toegenomen publieke belangstelling voor beeldende kunst naast de musea kan
EHVWDDQµ]RQGHUHONDDUELMKHWRQWZLNNHOHQYDQLQLWLDWLHYHQLQGHZHJWH]LWWHQ'HPXVHD
zullen het accent desgewenst weer meer kunnen leggen op aankoop en conserveren, de
kunsthallen kunnen zich exclusief toeleggen op het organiseren van omvangrijke
H[SRVLWLHSURMHFWHQEHGRHOGRPHHQJURRWSXEOLHNPHWNXQVWWHFRQIURQWHUHQ¶896
In 1986 schrijft de Rotterdamse wethouder van Financiën en Kunstzaken, Joop
Linthorst, DDQPLQLVWHU(OFR%ULQNPDQµGDWJURRWVFKDOige tentoonstellingen van moderne of
oude kunst, of van anderszins museale collecties, slechts weinig voorkomen in ons land en als
ze al plaatsvinden, met grote moeite in bestaande museumgebouwen zijn in te passen. De
gebouwen zijn er veelal niet op ingeriFKW¶897 Linthorst wil met een nieuw te bouwen
accommodatie de musea ontlasten en de blockbusters koesteren, en probeert van het
ministerie steun te krijgen voor dit in Nederland nieuwe concept. Hij laat een
haalbaarheidsonderzoek verrichten - de uitkomst daarvan is positief. Journalist Ron Kaal
VFKULMIWLQ]LMQERHNRYHUGH.XQVWKDOµKHWNHQPHUNYDQGLWVRRUWQRWD¶VLVGDWGHZHQVGH
vader is van de gedachte. Men heeft een doel voor ogen, het moet lukken en daarom wordt de
toekomst zo rooskleurig als maar mRJHOLMNJHVFKHWVW2RNILQDQFLHHO¶+HWPLQLVWHULHVWHOW
893

Sanders en Fuchs geciteerd in: %DUW-XQJPDQQHQ$QQHNH6WRIIHOHQµ'ZLQJHQGHLGHHsQULMNHVSXOOHQEDDV¶
In: de Volkskrant, 18 december 2007.
894
De bijeenkomst vond plaats op 20 november 1987 in het Rijksmuseum. =LHKLHURYHURRNµ/HVVHQXLWKHW
EXLWHQODQGPDNLQJWKHPXPPLHVGDQFH¶ in hoodstuk 2.
895
%URQQHQ+HQN0DXULWVµ*URWHNODSSHUVYHUOLFKWHQPDDUYHUSOLFKWHQ¶,Q Museumvisie, nr.1, jrg.11, januari
SHQ:LP%HHUHQµ*URWHNODSSHUVLQ0XVHXP%R\PDQV-YDQ%HXQLQJHQHQKHW6WHGHOLMN0XVHXP¶,Q
idem, O m de kunst. Rotterdam, 2005, p. 337.
896
&DV6PLWKXLMVHQµ0XVHDH[SRVLWLHEH]RHNHUVHQVSRQVRUV¶,n: Boekmancahier 2, 1ste jrg. november 1989, pp.
135-137, p. 137.
897
Geciteerd in: Ron Kaal, Respectabel populisme . Zwolle, 2003, p. 9.
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slechts een eenmalige bijdrage in het vooruitzicht, geen structurele ondersteuning. Zo wordt
de tentoonstellingshal een Rotterdamse aangelegenheid met een klein budget. Met deze schaal
in gedachten publiceert Hein Reedijk op verzoek van Linthorst in 1988 een nieuwe notitie:
Kunsthal Hoboken Rotterdam, uitgangspunten en exploitatie .898
Reedijk werkte halverwege de jaren zeventig in het Lijnbaancentrum van de
Rotterdamse Kunststichting - de formule en de werkwijze van deze expositieruimte lijken
sterk op dit concept.899 Het Lijnbaancentrum was bedoeld als publiekstrekker, met exposities
over massacultuur - µPLQGHUNXQVW]LQQLJHGDQVRFLDDO-culturele tentoonstellingen die geacht
werden het winkelend publiek aDQWHVSUHNHQ¶Het publiek dat op het centrum afkwam, was
echter overwegend de reguliere museumbezoeker.900 In 1986 verschijnt een nota van
Stadsontwikkeling over het Museumpark, waarin de Kunsthal en het Architectuurmuseum
gepland zijn. Welke directeur kan dit plan realiseren? Op het stadhuis valt al snel de naam
Wim van Krimpen - iemand zonder museale achtergrond, de organisator van beurzen en
galeriehouder in Amsterdam, die furore maakte door zijn organisatie van de KunstRAI - µHHQ
geslaagd huwelijk van kXQVWHQFRPPHUFLH¶901
Eind 1988 wordt Van Krimpen interimdirecteur. Hij treedt op als bouwpastoor en leidt
de Kunsthal het eerste jaar na de opening. Hij stelt hoge eisen, maar de gemeente gaat
daarmee akkoord. Door het tijdelijke karakter van zijn aanstelling mag hij de directiefunctie
combineren met zijn galerie, die hij verhuist naar Rotterdam. Tevens continueert hij de
organisatie van de KunstRAI. Van Krimpen stelt eisen aan de bestuursvorm van de Kunsthal:
hij wil onafhankelijk zijn en geen deel uitmaken van de dienst Gemeentelijke Musea. Hij wil
JHHQEHSHUNLQJGRRUEXUHDXFUDWLVFKHUHJHOVPDDUµVQHOHQZHQGEDDUNXQQHQRSHUHUHQ¶'H
LQVWHOOLQJPRHWHHQVWLFKWLQJZRUGHQPHWHHQµNHLKDUG]DNHOLMNEHVWXXU¶µWRSPHQVHQXLWKHW
bedrijfsleven met dynamiek en XLWVWUDOLQJ¶HQHHQQHWZHUN-DDS7LPPHUPDQVYRRU]LWWHUYDQ
de vrienden van het Haags Gemeentemuseum en klant van galerie Van Krimpen, stelt Neelie
Kroes voor als voorzitter. Zij vindt het concept van een laagdrempelig instituut, aantrekkelijk
voor de massa, µJHZHOGLJ¶HQVWHPWWRH902
(HQWHQWRRQVWHOOLQJVKDOLQ5RWWHUGDPPRHWKHWSDQGHHQQHXWUDOHµGRRV¶ZRUGHQRI
een opvallend architectonisch statement? Moet het een dependance van museum BoymansYDQ%HXQLQJHQZRUGHQHHQKDOYRRUEORFNEXVWHUVRIHHQµVSHeltuin voor de avant-JDUGH¶
zoals de Duitse Kunsthalle? Het plan wakkert een debat aan over het gebouw, de functie en de
- µSRSXOLVWLVFKH¶- formule en inhoud.903 Bij de openstelling krijgt de Kunsthal van de
gemeente Rotterdam de taakstelling om blockbusters te huisvesten waarvoor Museum
Boymans-van Beuningen geen plaats heeft. Daarvan komt niets terecht. Van Krimpen weigert
]LFKWHEHSHUNHQWRWµPRQVWHUH[SRVLWLHVRYHUIDUDR¶VHQJRXGVFKDWWHQ¶904 De Kunsthal moet
µHHQYRONVSDOHLV¶ZRUGHQµZDDUGHPHGHZHUNHUVvoortdurend exposities zouden produceren,
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Ibidem, p. 11.
Reedijk werkte daar van oktober 1975 tot januari 1977 met Felix Valk als directeur. Zie over het
Lijnbaancentrum: µ0XVHDGHZLMNLQ¶in deel I, hoofdstuk 4. Hein Reedijk werd eind jaren tachtig directeur van
het Museum voor Land- en Volkenkunde, het latere Wereldmuseum. Sinds 2001 is Reedijk freelance
museumconsultant. Momenteel is hij adviseur en interim directeur van het Waterliniemuseum in Fort Vechten
bij Bunnik. Bron: Rik Vos in een email op 14 januari 2015.
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Ibidem, p. 126.
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Ibidem, pp. 14-15.
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Ibidem, pp. 18-19. =LHRYHU.URHVRRNµ9HU]DPHODDUHQEHPLGGHODDUJoop van Caldenborgh¶LQdeel III,
hoofdstuk 6.
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6DQGUD-RQJHQHOHQµMDDU.XQVWKDO-XELOHUHQGH.XQVWKDOLV³]DNPHWOXFKW´'LUHFWHXU9DQ.ULPSHQEOLNW
WHUXJ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 1 november 1997.
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0DUN'XXUVPDµ´:HWZLMIHOHQQRJRYHU-DPHV%RQGLQGH.XQVWKDO´'LUHFWHXU:LP3Ljbes over tien jaar
H[SRVLWLHV¶,Q NRC Handelsblad, 2 november 2002.
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RQWGDDQYDQHQLJHOLWDLUWLQWMH¶905 Zijn aanpak doet denken aan die van Roy Strong:
populariseren, maar niet vulgariseren.906 Hij maakt van de Kunsthal een
µWHQWRRQVWHOOLQJVPDFKLQH¶PHWRRNNOHLQHH[SRVLWLHV- µYROJHQs het Van der Valk-principe:
geef de mensen meer dan ze op NXQQHQ¶907
Op 24 oktober 1991 wordt de stichting Kunsthal opgericht, met Wim van Krimpen als
directeur en één vertegenwoordiger uit de museumwereld: Evert van Straaten, directeur van
het Kröller-MüOOHU0XVHXP'H.XQVWKDOJHOGWDOVHHQµVFKRROYRRUEHHOGYDQSULYDWLVHULQJ¶
Het is een opmerkelijke formule: de gemeente verleent subsidie - een budget van anderhalf
miljoen gulden per jaar, maar heeft niets over het beleid te zeggen.908
Architect Rem Koolhaas krijgt de opdracht het gebouw te ontwerpen. Koolhaas is
bevriend met wethouder Linthorst en ontwierp zijn huis. Om de suggestie van
vriendjespolitiek te voorkomen, speelt Linthorst de opdrachtverlening via Jan Laan,
wethouder Ruimtelijke Ordening. DaaUOHHIGHDOODQJHUGHZHQV.RROKDDVµLHWVYDQDOOXUHLQ
5RWWHUGDPWHODWHQERXZHQ¶/DDQJULMSWGH]HNDQVDDQHQYHUGHGLJWKHWSODQLQKHWFROOHJH
Burgemeester Peper is voor. Als Van Krimpen aantreedt, ligt er al een ontwerp op tafel - hij is
niet in de pODQQHQJHNHQGHQYLQGWKHWRQWZHUSYDQ.RROKDDVµZH]HQOLMNRQJHVFKLNW¶+LM
dreigt niet aan zijn functie te beginnen als dit ontwerp wordt uitgevoerd. Koolhaas tekent een
QLHXZSODQµ:DDUGHJHGDFKWHQYDQ/LQWKRUVWQRJZDUHQXLWJHJDDQQDDUHHQ
tentoonstellingsfabriek had Van Krimpen de metafoor samengebald tot
tentoonstellingsmachine: het beursconcept van opbouwen, afbreken, volgende ronde. Het
gebouw hoefde voor hem niet veel meer te zijn dan een pretentieloze doos, een black box, een
FXOWXUHOH$KR\¶909 In de bouwperiode ligt hij regelmatig met Koolhaas in de clinch - deze
neemt het niet zo nauw met de publieksvriendelijkheid.910 Van Krimpen eist vierduizend
YLHUNDQWHPHWHUDDQH[SRVLWLHUXLPWHµHHQUHVWDXUDQWYDQHHQEHSDDOGIRUPDDWKHWJHKHHOJRHG
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. « De expositieruimten dienen bij voorkeur gesloten
wanden te hebben en voorzien te zijn van bovenlicht. Met inachtneming van de plannen van
GHDUFKLWHFWGLHQWGLWKHWDOJHPHQHXLWJDQJVSXQWWH]LMQ¶911
Begin jaren negentig zijn de omstandigheden in de museumwereld veranderd. Musea
kunnen slechts sporadisch een blockbuster organiseren, ondermeer vanwege prijsstijgingen op
de kunstmarkt - het is voor musea vrijwel onmogelijk om de vereiste verzekeringskosten voor
bruiklenen te betalen. Van Krimpen maakte met Wim Crouwel de afspraak dat de Kunsthal de
blockbusters voor Boymans exposeert, waarbij ze de winst delen. Crouwel gaat eind 1993
echter met pensioen. Bij zijn opvolger Chris Dercon liggen de kaarten anders.912 Zijn ideeën
over kunst en museale functies staan lijnrecht tegenover de laagdrempeligheid van de
Kunsthal. In het eerste interview dat Dercon geeft in de Volkskrant, met daarboven de kop
µ:DQWURXZKHWSXEOLHN¶JHHIWKLMDDQKRHGH.XQVWKDO]RXPRHWHQIXQFWLRQHUHQµGHVWatus
van het publiek moet je niet overschatten. Er zijn heel weinig mensen die durven zeggen:
ZDQWURXZKHWSXEOLHN-HPRHWKHWSXEOLHNQLHWWHYHHOYHUWURXZHQ « 'H.XQVWKDO]RXHHQ
forum kunnen zijn, een public spacePDDUGDQPRHWHQHUPHHUULVLFR¶VJHnomen worden, niet
905
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van financiële, maar van ethische en esthetische aard. Daar moet het publiek kunnen
rondlopen als in een park. Ik zie in de Kunsthal honderd fanfares tegelijk opereren; ik zie ook
schilderijen hangen. Maar, dat weet je, het is veel belangrijker om misverstanden te
SURJUDPPHUHQGDQWHSUREHUHQGHMXLVWHGLQJHQWHGRHQ¶913
Dercon stelt voor om grote exposities over moderne kunst in de Kunsthal te
programmeren, maar Van Krimpen ziet daar niets in. Hij vindt dat Dercon de ruimte maar
moet huren. De Kunsthal moet haar budget verdienen uit de exploitatie en moet daarom
UHNHQLQJKRXGHQPHWGHSXEOLHNVLQNRPVWHQµWHQWRRQVWHOOLQJHQYDQPRGHUQHNXQVWWUHNNHQLQ
GHUHJHOQLHWGHEH]RHNHUVVWURPHQZDDUPHHGH.XQVWKDOKDDUXLWJDYHQ]RXNXQQHQGHNNHQ¶
Van Krimpen weigert exposities op te nemen waarvoor Boymans geen ruimte heeft. De
gemeente bemiddelt tussen Dercon en Van Krimpen en dat leidt tot een compromis: de
Kunsthal krijgt meer subsidie op voorwaarde dat Boymans daar exposeert. De samenwerking
blijft echter moeizaam omdat Dercon het hele jaar door in de Kunsthal wil exposeren, terwijl
Van Krimpen dat slechts met één grote tentoonstelling per jaar wil. Het was de bedoeling van
de gemeente dat de Kunsthal zich zou beperken tot enkele tentoonstellingen van Rotterdamse
musea en grote reizende tentoonstellingen - tussendoor, tijdens de opbouw van een nieuwe
tentoonstelling zou het gebouw gesloten zijn. Van Krimpen gooit zijn beleid vanaf de opening
over een andere boeg: hij ontwikkelt met zijn team zelf MDDUOLMNVWHQWRRQVWHOOLQJHQHQµVOXLW
KHWJHERXZJHHQGDJ¶914
Bij de openstelling van de Kunsthal op 1 november 1992 is er veel kritiek op de
toegankelijkheid van het gebouw - GHLQJDQJOLJWµKDOIYHUVFKROHQ¶HQLVGRRUGHKHOOLQJVOHFKW
bereikbaar voor gehandicapten en rolstoelgebruikers. Van Krimpen is het hiermee deels eens:
µPLMQPRHGHUNDQ]LFKKLHUQLHWEHZHJHQ=HLVHQKHHIWGH.XQVWKDOQRJQRRLWEH]RFKW
WHUZLMO]HELM]RQGHUWURWVRSPHLV¶915 5RQ.DDOµNRUWYRRUGHRSHQLQJZDVKHWJHERXZYRRr
iedereen vreemd, zeker voor het publiek. Mensen raakten om de haverklap de weg kwijt Koolhaas houdt niet van bordjes met aanwijzingen, een enkele pijl op de vloer moest volstaan
- GHKHOOLQJEDQHQZDUHQWHVWHLO « GHLUULWDWLHVZDUHQQLHWYDQGHOXFKt. Maar hoe drukker
het werd, hoe beter het gebouw functioneerde. Bezoekers lopen elkaar achterna en vinden zo
wat ze willen vinden, of het nu de zalen zijn of de toiletten. De enige groep die van meet af
aan geen probleem had met het gebouw, zijn kinderen. Het is groot, het is niet verfijnd, het
heeft hellingbanen en doorkijkjes die het tot een ideale speelplaats maken¶.916
Kort na de opening van de Kunsthal organiseert de Boekmanstichting het
internationale congres Art Museums and the Price of Succes. Het debat op de conferentie
borduurt voort op de tegenstrijdigheid waarover de Nederlandse Museumvereniging in 1987
HHQELMHHQNRPVWRUJDQLVHHUGHµDDQGHHQHNDQWJDDWKHWELM]RQGHUJRHGPHWGHNXQVWPXVHD
aan de andere kant vraagt menigeen zich af welke prijs voor dat succes moet worden
EHWDDOG¶917 In haar nota Kiezen voor Kwaliteit SOHLWPLQLVWHU+HG\G¶$QFRQDYRRUHHQ
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µJURWHUHSDUWLFLSDWLH¶µHUPRHWZRUGHQJHVWUHHIGQDDUPHHUVSUHLGLQJHQHHQJURWHUH
JHODDJGKHLGHQSOXULIRUPLWHLWYDQKHWSXEOLHN¶918 De verbreding van het publiek is een
moeilijke opgave, maar de stijging van het aantal verkochte kaartjes lukt: sinds 1980 is het
DDQWDOPHWYHHUWLJSURFHQWJHVWHJHQ'H]HVWLMJLQJLVYRRUDOWHGDQNHQDDQEORFNEXVWHUVµYHHO
van de grotere musea trachten tegenwoordig met eenmalige tentoonstellingen de show te
VWHOHQ¶RPHLJHQLQNRPVWHQWHJHQHUHUHQ919 De musea organiseren succesvolle
WHQWRRQVWHOOLQJHQPHWHHQIOLQNHUHFHWWHµPDDUVFHSWLFLKHNHOHQGH³(XURSDFXSVIHHU´LQGH
musea en vragen zich af of de publiekswerving niet ten koste gaat van de belangstelling voor
GHSHUPDQHQWHFROOHFWLH¶920
Rudi Fuchs is één van de sprekers op het congres en keert zich tegen de blockbusters:
µLQGH:HVWHUVHZHUHOGZRUGHQGHPHQVHQVWHHGVPRELHOHU'HNXQVWZHUNHQ]RXGHQGXV
kunnen blijven hangen en de mensen zouden er naar toe kunnen reizen, maar paradoxaal
genoeg heeft al dat gereis tot gevolg dat de mensen die kunst ook thuis willen zien - zoals ze
ook verwachten dat de winkel op de hoek wijn uit alle landen heeft. Dat leidt tot reizende
exposities en die gaan weer een rol spelen in de internationale landencompetitie en de
promotie van steden. De politiek vindt het prachtig, want in de politiek is niets zo succesvol
DOVVXFFHV¶0DDUµKHWYHUVWRRUWGHVIHHULQKHWPXVHXPHQGHNXQVWZerken worden van het
transport niet beter, ze lopen schade op, ze slijten sneller. Je kunt natuurlijk zeggen dat het
eigen is aan onze wegwerpmaatschappij om dingen te verbruiken. Maar het is wel in
tegenspraak met de recente nadruk op behoud en beheer. De politiek zou daar eens een
XLWVSUDDNRYHUPRHWHQGRHQ¶)XFKVOHHQWQLHWVPHHUXLWµLNYLQGGDWNXQVWZHUNHQJHHQ
LQZLVVHOEDUHYRRUZHUSHQ]LMQ¶'DWKLMGDDUGRRU]HOIRRNQDXZHOLMNVQRJHHQNXQVWZHUNWH
leen krijgt, accepteert hij. Maar hij geeft toe dat hij zich dat straks, als hij directeur van het
Stedelijk Museum is, niet meer kan permitteren.921 De Kunsthal is opgericht om de
overbelasting van de musea te compenseren. Jan Vaessen vindt het ontstaan van de Kunsthal
HHQWHNHQµGDWKHWWUDGLWLRQHOHPXVHXPzijn beste tijd gehad heeft. « Je ziet overal in de
museumwereld dat de institutionele kaders worden doorbroken. Proberen alle functies behoud, beheer, educatieve functies, exposities - binnen de muren van een museum bijeen te
houden, is krampachtig. Je zult zien dat je nieuwe vormen krijgt, zoals de kunsthal. Ook de
nieuwe media zullen steeds belangrijker worden. De dag dat een tentoonstelling tegelijkertijd
LQ1HZ<RUN3DULMVHQ$PVWHUGDPZRUGWJHRSHQGLVQLHW]RYHUPHHU¶922
Wim van Krimpen verwacht jaarlijks 150.000 bezoekers.923 In de twee resterende
maanden van 1992 presenteert hij zes tentoonstellingen tegelijk. De toon is gezet: de Kunsthal
opleidingen Algemene Cultuurwetenschappen en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij volgde
Bram Kempers op.
918
Ministerie van WVC, Kiezen voor kwaliteit. Rijswijk, 1990, pp. 26-27.
919
Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1992, Rijswijk, september 1992, p. 310.
920
:DUQD2RVWHUEDDQµ=RUJRYHU³(XURSDFXSVIHHU´LQVWHHGVFRPPHUFLsOHUHPXVHD¶In: NRC Handelsblad, 9
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Ibidem.
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newDUWPXVHXPVRQWKHLUZD\WRWKHVWFHQWXU\¶,Q7UXXV*XEEHOVHQ$QQHPRRQYDQ+HPHO UHGDFWLH  Art
museums and the price of success. An international comparison . Amsterdam, 1993, pp. 115-122. Vaessens
toekomstperspectief werd in 2007 bewaarheid met de Andy Warhol-tentoonstelling Other Voices, Other Rooms
in het Stedelijk Museum. In het voormalige Post CS-gebouw nabij het Centraal Station, waar het Stedelijk
wegens de verbouwing tijdelijk was gehuisvest, konden geen unica getoond worden: alles was een reproductie,
of vermenigvuldigbaar. Toch werd de tentoonstelling een blockbuster. En van de nood werd een deugd gemaakt:
het ensemble kon zonder probleem als geheel gereproduceerd en tegelijkertijd op verschillende plaatsen
gepresenteerd worden. Het Stedelijk verkocht het concept door aan onder meer musea in Stockholm, Londen en
Ohio. Other Voices, Other Rooms komt in deel V, hoofdstuk 5 aan de orde in de paragraafµEen beroep op alle
zintuigen: een onbedoelde blockbuster¶
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biedt voor elk wat wils - er komen 34.822 bezoekers op af.924 Van Krimpen heeft met Het
koninklijk paleis. Een vorstelijke keuze uit twaalf Nederlandse museumcollecties een
µSROLWLHNH¶EHGRHOLQJhij nodigt FROOHJD¶VXLWRPHHQ]DDOLQWHULFKWHQPHWUHSUHVHQWDWLHYH
voorwerpen uit hun collectie - zo hoopt hij de banden aan te halen met andere musea, het
begrip Collectie Nederland indachtig.925 In 1993 programmeert Van Krimpen naast
DUFKLWHFWXXUEHHOGHQGHNXQVWGHVLJQIRWR¶VYDQ(UZLQ2ODIHQQDDNWIRWR¶VYDQ1REX\RVKL
$UDNLµSRSXOLVWLVFKH¶WHQWRRQVWHOOLQJHQGLHYRRUVSRQVRUVDDQWUHNNHOLMN]LMQ]RDOV
Autodesign in Nederland, de BMW Art Car Collection en De Compacte Auto.926 Dit eerste
jaar dat de Kunsthal iedere dag open is, worden er 103.127 bezoeken geteld - de pers rekent
9DQ.ULPSHQGLUHFWGDDURSDIµEH]RHN.XQVWKDOYDOWWHJHQ¶'RRUHHQOREE\JHOHLGGRRU
Neelie Kroes lukt het om zes ton extra te genereren van de gemeente, waardoor meer armslag
ontstaat voor publiciteit en betere presentaties.927 Als de gemeente laat weten bang te zijn dat
het niveau van de exposities te veel daalt, reageert Van Krimpen in 1994 provocerend met
Feyenoord - geen woorden maar daden! De geschiedenis in beeld. Maar in dit jaar is er ook
HHQWHJHQYDOOHUZDW9DQ.ULPSHQµGHPRRLVWHWHQWRRQVWHOOLQJ¶YLQGWWUHNWQDXZHOLMNV
publiek: Andy Warhol (1928-1987). De abstracte werken.928 Hij doet in 1995 nog een poging
HHQVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGPHWFROOHJD¶VDDQWHJDDQPHW Pop Art, topstukken uit de Collectie
Nederland. Op de website staat dat de expositie µKHWEHJLQ[markeert] van een intensievere
samenwerking tussen de verschillende musea die er vaker toe zullen overgaan om delen van
KXQFROOHFWLHVJH]DPHQOLMNWHWRQHQDDQKHWSXEOLHN¶929 Dat blijkt te optimistisch - het blijft bij
die ene keer. Van Krimpen: µmuseum Boijmans Van Beuningen vroeg honderdduizend
gulden voor zijn bruiklenen. De kosten van die tentoonstelling wogen niet op tegen het
geringe publiek dat ze trok. Het gevaar is dat mensen niet komen kijken naar stukken die uit
de depots van musea worden opgediept¶.930 In 1994 en het daaropvolgende jaar genereert de
Kunsthal respectievelijk 120.000 en 141.000 bezoeken.931
9DQ.ULPSHQVVWHOOLQJLVµGH.XQVWKDOLVJHHQPXVHXP([SRVLWLHVLQGH.XQVWKDO]LMQ
GDDURPJHHQPXVHXPWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶932 Critici zetten vraagtekens bij het aanbod en vinden
KHWHHQDOOHJDDUWMHµSRSDUWDIJHZLVVHOGPHW,WDOLDDQVHDXWR¶V¶+LMLVKHWµHLJHQOLMN¶HHQVPHW
GLHFRQVWDWHULQJµGH.XQVWKDOLVHHQ]DNPHWOXFKWZDDULQZHNXQQHQGRHQZDWZHZLOOHQ
'DDUELMLVKHWYRONRPHQQRUPDDOGDWZHUHNHQLQJKRXGHQPHWKHWSXEOLHN¶9ROJHQVVan
Krimpen maakt deze populaire aanpaNGHZHJYULMYRRUDQGHUHPXVHDµDOOHPXVHDZRUGHQQX
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.XQVWKDO:LM]LMQEHJRQQHQPHWGHDXWRWHQWRRQVWHOOLQJYDQ/DQFLD¶V(HQMDDUODWHUKDGKHW
6WHGHOLMN0XVHXPLQ$PVWHUGDP$OID5RPHR¶V¶933
In 1996 stijgt het bezoekaantal tot 180.000 - een recordaantal dankzij de exposities
over Han van Meegeren en Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Uitvinder, wetenschapper,
kunstenaar is de eerste tentoonstelling die meer dan 100.000 bezoekers trekt. 934 Van Krimpen
OHHVWµHUJHQV¶RYHU deze rondreizende expositie. Hij is echter zo kostbaar dat de Kunsthal hem
niet kan betalen. Er ontstaat echter een gat van drie maanden in het reisschema doordat één
van de participerende instellingen uitvalt. Musea en kunsthallen plannen meestal ver vooruit,
waardoor instellingen moeilijk kunnen improviseren en niet binnen een half jaar in een leemte
kunnen springen en ruimte kunnen maken voor een expositie die plotseling beschikbaar komt.
De Kunsthal schuift echter in de plannen en kan voor een aantrekkelijk bedrag de
tentoonstelling huren - voor de organisatie is dit ook aantrekkelijk, want de deal levert alsnog
inkomsten op en voorkomt opslagkosten. Bovendien belooft de Kunsthal een deel van de
toeslag op de entreegelden en een bonus als het bezoekersaantal een bepaalde grens
overschrijdt.935 Leonardo is een groot succes als publiekstrekker en dient als model voor het controversiële - FRQFHSWµGHPXVHDOHSUHVHQWDWLHDOVEHOHYHQLV¶+HWLVµHHQFRPPHUFLsOH
WHQWRRQVWHOOLQJPHWUHSOLFD¶VHQFRPSXWHUVHHQNHUPLVYDQEHZHJLQJHQJHOXLG¶'it is ook de
boodschap in de publiciteit - µDDUGHQLQWHQWLH¶NRPHQGDDULQGXLGHOLMNQDDUYRUHQ936
Het lijkt alsof het publiek niet in de eerste plaats komt om iets te zien, maar om iets te
beleven. Dit is opmerkelijk voor een retrospectief over een kunstenaar. Ron Kaal: µde
bezoekers wisten van tevoren dat ze niet alleen een tentoonstelling gingen bezoeken, maar dat
]HRRNHUJHQVLQYHU]HLOG]RXGHQUDNHQ'HHQVFHQHULQJYDQ/HRQDUGR¶VYHUEHHOGLQJEOHHNGH
JURWHNUDFKWYDQGHWHQWRRQVWHOOLQJ¶+HWLVHHUGHU een educatieve dan een artistieke
tentoonstelling - er komen vooral veel leraren wiskunde en bouwtechniek met hun leerlingen.
,QGHFDWDORJXVVWDDWKHWDOVYROJWµGHWHQWRRQVWHOOLQJLQGH.XQVWKDO5RWWHUGDPSUREHHUWGH
universele geest van Leonardo da ViQFLLQ]LMQYROOHJDQJWHODWHQ]LHQ « 'HREMHFWHQ
op deze tentoonstelling worden aangevuld met moderne multimedia-informatie, waarbij het
publiek uit een groot aanbod van beschikbare gegevens door middel van het computerscherm
antwoord kan krijgen RSYUDJHQRYHUGHXQLYHUVHOHJHOHHUGH/HRQDUGRGD9LQFLHQ]LMQWLMG¶
'HIDFVLPLOH¶V]LMQLQ1HGHUODQGDDQJHYXOGPHWEUXLNOHQHQ'DDURQGHUEHYLQGW]LFKKHWµHQLJH
JHDXWRULVHHUGH¶ZHUNGDW]LFKLQ1HGHUODQGEHYLQGWGHWHNHQLQJ Leda en de Zwaan - in
bruiklHHQYDQ0XVHXP%R\PDQVZDDUGHVWDIµGLHS¶PRHVWµQDGHQNHQ¶RI]HKXQHQLJH'D
9LQFLZLOGHQXLWOHQHQµDDQGLHNHUPLVYDQOHULQJHQYHUPDDN¶937 9DQ.ULPSHQµKHWZDVHHQ
absoluut succes in alle opzichten. De vormgeving was prachtig, sprookjesachtig, bezoekers
mochten overal aankomen, en er zaten een paar heel bijzondere stukken in, waaronder het
HQLJHEHHOGGDWYDQ'D9LQFLEHNHQGLV¶938 Door het succes van deze expositie beseft het
WHDPYDQGH.XQVWKDOGDWKLHUµHHQKHHOWHUUHLQ¶EUDDNOLJWQDDVWNXQVW]LQQLJe exposities
ELHGHQµWHQWRRQVWHOOLQJHQPHWHHQHGXFDWLHIHQYHUVWURRLHQGNDUDNWHUJRHGHNDQVHQHHQEUHHG

933

6DQGUD-RQJHQHOHQµMDDU.XQVWKDO-XELOHUHQGH.XQVWKDOLV³]DNPHWOXFKW´'LUHFWHXU9DQ.ULPSHQEOLNW
WHUXJ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 1 november 1997
934
Ibidem. Leonardo da Vinci liep van 26 november 1995 tot en met 17 maart 1997, trok een recordaantal van
120.000 bezoekers en bleek ook zeer aantrekkelijk voor gezinnen.
935
Ron Kaal, Respectabel populisme . Zwolle, 2003, p. 98.
936
IbiGHPS%LMppQYDQGH'XLWVHH[SRVLWLHVYHU]ZHHJGHGLUHFWLHGDWKHWRPIDFVLPLOH¶VJLQJHQQLHWRP
originelen. Toen dat uitkwam kreeg de directeur veel kritiHNYDQFROOHJD¶V- de code geldt dat bij een object
expliciet vermeld staat als het een replica is.
937
Ibidem.
938
6DQGUD-RQJHQHOHQµMDDU.XQVWKDO-XELOHUHQGH.XQVWKDOLV³]DNPHWOXFKW´'LUHFWHXU9DQ.ULPSHQEOLNW
WHUXJ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 1 november 1997. De tentoonstelling liep van 26 november 1995 tot en met
17 maart 1997, trok een recordaantal van 120.000 bezoekers en bleek zeer aantrekkelijk voor gezinnen.
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SXEOLHNWHWUHNNHQ¶9DQXLWGDWFRQFHSWRUJDQLVHHUWGH.XQVWKDOVSUDDNPDNHQGHH[SRVLWLHVDOV
100 jaar M.C. Escher, De Super Insecten Show en Star Trek.939
In 1996 organiseert de Kunsthal nog een spraakmakende tentoonstelling: Han van
Meegeren. Van (miskend) kunstenaar tot meestervervalser - geïnspireerd door het Vermeer
retrospectief in het Mauritshuis. Van Meegeren werd bekend door zijn Vermeervervalsingen.940 %HKDOYH]LMQµ]HYHQWLHQGHHHXZVHPHHVWHUV¶LVRRNHLJHQZHUNYDQGH
kunstenaar onderdeel van het retrospectief.941 Van Krimpen had in het concept een
µVOHXWHOVWXN¶RSKHWRRJ Het Laatste Avondmaal, dat Van Meegeren in 1940 schilderde. Het
doek was lang onderwerp van veel discussies vanwege de vraag of het nu om een echte
Vermeer ging of niet, met allerlei gerechtelijke procedures tot gevolg. Uiteindelijk bleek het
een vervalsing te zijn. Om er zeker van te zijn dat het hem voor de expositie niet ontglipt,
koopt Van Krimpen het werk op een veiling in Parijs voor 180.000 gulden.942 Na de
tentoonstelling verkoopt Van Krimpen de vervalsing meteen door aan Joop van Caldenborgh,
bestuurslid van de Kunsthal.943 9ROJHQV9DQ.ULPSHQµYRHOHQ¶PXVHDµ]LFKWHJRHG¶voor het
werk van Van Meegeren. Hij memoreert dat de directeur van het Mauritshuis, Frits Duparc,
tijdens de persconferentie bij de opening van de grote Vermeertentoonstelling zelfs niet wilde
ingaan op vragen van de pers over Van Meegeren. Tot zijn genoegen nam de voorlichter van
de sponsor wel het woord - µGLHYHUWHOGHGDWKLMHHQJURWH9DQ0HHJHUHQERYHQKHWGUHVVRLU
KDGJHKDQJHQ¶944 Er komen 90.000 bezoekers op de expositie af.945
Voor de Kunsthal wordt, met Wim Pijbes als adjunct-directeur, 1998 een topjaar met
336.566 bezoekers.946 Het concept van 100 jaar M.C. Escher is als de Da Vinci
WHQWRRQVWHOOLQJHHQµH[SRVLWLHYDQLGHHsQQLHWLQDEVWUDFWRPDDUFRQFUHHWJHPDDNWYRRUHHQ
QLHXZSXEOLHN'HZHWWHQYDQKHWSUHWSDUNZDUHQKLHUWRHJHSDVWRSGHNXQVW¶947 In de
bovenhal van de Kunsthal wordt Eschers grafische oeuvre getoond, inclusief notities, schetsen
en tekeningen. De benedenhal biedt een typische experience: het publiek kan actief
GHHOQHPHQDDQGHµ8OWLHPH(VFKHU(UYDULQJ¶µPHWEHKXOSYDQGHQLHXZVWHDudiovisuele
technieken maakt de toeschouwer op een bijna lichamelijke manier kennis met de magische
kant van het werk van Escher. Bezoekers maken als het ware een reis door ruimtelijke
presentaties van drie van Eschers meest tot de verbeelding sprekende prenten, te weten
Belvédère (1958), Klimmen en Dalen (1960) en Waterval (1961). In deze zogenoemde
µ9LUWXDO5HDOLW\5LGHV¶NULMJWKHWSXEOLHNµEHKDOYHHHQRQYHUJHWHOLMNHHUYDULQJHHQEHWHU
LQ]LFKWLQKHWZHUNHQYRRUDOLQGHZHUNLQJYDQ0&(VFKHUVNXQVW¶ zo meldt de Kunsthal
trots op de website.948
De Kunsthal presenteert dat jaar in samenwerking met het Natuurmuseum Rotterdam
de rondreizende De Super Insecten ShowµHHQVSHFWDFXODLURHUZRXGZDDUKHWNULRHOWYDQGH
EHHVWMHV¶949 Van Krimpen was meteen enthousiast toen hij hem in Berlijn zag 939

Ron Kaal, Respectabel populisme . Zwolle, 2003, p. 106.
De expositie was van 10 februari tot en met 6 juni 1996. Van Meegeren leefde van 1889 tot 1947.
941
µ0HHVWHUYHUYDOVHU+DQYDQ0HHJHUHQLQGH.XQVWKDO¶,Q NRC Handelsblad, 9 februari 1996.
942
µ.XQVWKDONRRSW Het Laatste Avondmaal van 9DQ0HHJHUHQYRRURYHU]LFKWVH[SRVLWLH¶,Q Trouw, 15
december 1995.
943
+HQQ\GH/DQJHµ.RRSPDQPHWSDVVLHYRRUNXQVWGUXNWDFKWHUGHVFKHUPHQVWHPSHORS5RWWHUGDP¶,Q
Trouw, 18 juli 1996.
944
6DQGUD-RQJHQHOHQµMDDU.XQVWKDO-XELOHUHQGH.XQVWKDOLV³]DNPHWOXFKW´'LUHFWHXU9DQ.ULPSHQEOLNW
teruJ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 1 november 1997.
945
µ([SRVLWLH9DQ0HHJHUHQWUHNWEH]RHNHUV¶,Q De Gelderlander , 3 juni 1996.
946
3LHW.RVWHUµ:LP3LMEHVQLHXZHGLUHFWHXU.XQVWKDO¶,Q Algemeen Dagblad, 28 juni 2000.
947
Ron Kaal, Respectabel populisme. Zwolle, 2003, p. 113. De expositie was van 12 september tot en met 6
december 1998.
948
De tentoonstelling 100 jaar M.C. Escher (1898-1972) was van 12 september tot en met 6 december 1998.
Bron: www.kunsthal.nl/archief.html (bezocht op 18 januari 2012).
949
Deze expositie was van 21 februari tot en met 3 mei 1998, voorzien van de catalogus Het Bonte Rijk der
Insecten2SGHZHEVLWHVWDDWKHWVSHNWDNHODOVYROJWEHVFKUHYHQµRQGHUKHWPRWWR³GHNOHLQVWHQzullen de
940
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tentoonstellingsmaker Wim van Sinderen is het daar echer niet mee eens: het concept heeft
µQLHWVPHHUPHWNXQVWWHPDNHQ¶9DQ.ULPSHQ]HW]LMQ]LQWRFKGRRUHQODDWGRRU]LMQWHDP
DDQGHIRUPXOHVOHXWHOHQµWRWLHWVGDWOHXNHUZDVGDQKHWRULJLQHHO¶'HEHGHQNHUYDQKHW
concept, de staf van het Natural History Museum in Londen, vindt achteraf de Rotterdamse
HQVFHQHULQJµGHPHHVWJHVODDJGHYDQGHKHOHWRXUQHH¶950
In 1999 daalt het bezoekaantal weliswaar, maar de grens van 200.000 bezoeken per
MDDUZRUGWZHHURYHUVFKUHGHQ+HWPRWWRYRRUKHWH[SRVLWLHEHOHLGLVµWZHHJURWHHQJRHGH
tentoonstellingen per jaar, één in het voorjaar en één in het najaar, en daar omheen een reeks
DDQWUHNNHOLMNHNOHLQHUHWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶'at jaar organiseert de Kunsthal Pablo Picasso kunstenaar van de eeuw - voor het eerst in dertig jaar in Nederland weer een retrospectief.
Van Krimpen reist met Bram Peper en de voorzitter van zijn bestuur, Neelie Kroes naar New
York om bij het Museum of Modern Art over een Picasso retrospectief te onderhandelen.
Directeur Glenn Lowry rekent hem voor dat de organisatie hem drie miljoen dollar gaat
kosten: een miljoen aan honorarium, een miljoen aan kosten en een miljoen aan verzekering.
Wim Pijbes ontdekt HHQWHQWRRQVWHOOLQJLQ/RQGRQPHW3LFDVVR¶VLQEH]LWYDQHHQ/LEDQHVH
verzamelaarfamilie, waarvan de zoon een galerie is begonnen in Bond Street. Zij kunnen voor
de Kunsthal werken uit de collectie selecteren.951 Als Van Krimpen aan Rudi Fuchs vraagt of
hij 3LFDVVR¶VXLWKHW6WHGHOLMNPDJOHQHQRQWYDQJWKLMHHQEULHIPHWGHEHJLQ]LQµLNEHQQLHW
]RJHFKDUPHHUGYDQXZSODQ¶(HQGHUJHOLMNHUHDFWLHNULMJWKLMYDNHUDOVKLMSUREHHUW
EUXLNOHQHQWHNULMJHQ5XGL)XFKV]HLHHQVµ9DQ.ULPSHQSURQNWPHWPLMQYHUHQ¶ZDDURS
9DQ.ULPSHQDQWZRRUGGHµGLHYHUHQYDQMRX]LMQRRNYDQPLM$OOHVZDWELMMRXLQGHNHOGHU
staat is ook van mij. De gecombineerde collecties vormen tenslotte de Collectie Nederland, en
GLHLVYDQRQVDOOHPDDO¶952 9DQ.ULPSHQµGLWZDVGHHHUVWHWentoonstelling in de Kunsthal die
GRRUGHSHUVHFKWZHUGQHHUJHVDEHOG³$OOHPDDOWZHHGHUDQJVZHUN´ZHUGJH]HJGHQGDWZH
de 'HPRLVHOOHVG¶$YLJQRQ niet hadden. Ja logisch, dat doek hangt in New York en wordt nooit
uitgeleend! Wij konden van een Londense NXQVWKDQGHODDU]HVWLJ3LFDVVR¶VLQEUXLNOHHQ
krijgen en daar waren we heel blij mee. De negatieve publiciteit kostte ons zeker 50.000
bezoekers en daarmee een half miljoen aan inkomsten. Toch kwamen er nog 125.000
PHQVHQ¶953 Een Londense galerie neemt vervolgens de tentoonstelling over.954 De teneur in
GHSHUVLVGDWGLWHHQµRSJHNORSWUHWURVSHFWLHI¶LVZDDUKHWJHEUHNDDQVDPHQKDQJLQGH
JHWRRQGHZHUNHQYHUNRFKWZRUGWDOVHHQNHQPHUNYDQ3LFDVVR¶VYHUVFKHLGHQKHLG5RQ.DDO
merkt in zijn boek op dat de criticLHHQEHODQJULMNDVSHFWRYHUKHWKRRIG]LHQµZDWLQGH
Kunsthal werd getoond, was niet alleen een greep uit het werk van een zeer productief
kunstenaar in een veelheid aan stijlen over een periode van decennia, maar ook en vooral de
kunstenaar als fenomeen. Picasso was ook de eerste moderne kunstenaar. Modern in de zin
GDW3LFDVVRHYHQ]HHUHHQSURGXFWLVYDQGHPHGLDDOVYDQ]LMQNXQVW¶955

JURRWVWHQ]LMQ´]LMQLQGH.XQVWKDOLQVHFWHQRSUHX]HQIRUPDDWWH]LHQ « 'H]HFRPSXWHUJHVWXXUGHPHJDinsecten maken geluid en bewegen natuurgetrouw. De levende insecten, die als model dienden, zijn in terraria
naast de enorme robot-beesten te zien. Een levensechte Charles Darwin vertelt, zittend op een rotsblok, over het
hoe en waarom van de evolutie en de rol van insecten daarbij. De insecten, voor de mens vaak ongrijpbaar en
onzichtbaar, zijn nu op allerlei manieren te bekijken. Tuur bijvoorbeeld eens door een microscoop, waardoor je
hun voelsprieten, poten of vleugels sterk vergroot kunt zien. Of zet een 3-dimensionale bril op en waan je in het
1DWXXUPXVHXPPLGGHQWXVVHQGHLQVHFWHQ¶%URQ www.kunsthal.nl/archief.html (bezocht op 27 januari 2012).
950
Ron Kaal, Respectabel populisme . Zwolle, 2003, p. 106.
951
Ibidem, pp. 113-114.
952
0DULDQQH9HUPHLMGHQµ.XQVWKDOLV³YULMHMRQJHQ´¶,Q NRC Handelsblad, 28 maart 2003 en Ron Kaal,
Respectabel populisme. Zwolle, 2003, p. 90.
953
µ'HWRS-vijf van Wim YDQ.ULPSHQ¶,Q Algemeen Dagblad, 25 augustus 2000.
954
0LFN\3LOOHUµ&RQWDFWPHWNXQVWYRRURS1LHXZHGLUHFWHXU*HPHHQWHPXVHXPJHHIWSULRULWHLWDDQ
QDDPVEHNHQGKHLG¶,Q Het F inancieele Dagblad, 16 september 2000.
955
Ron Kaal, Respectabel populisme . Zwolle, 2003, pp. 113-116.
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Van Krimpen experimenteert met nieuwe en controversiële tentoonstellingsconcepten.
Hij doorbreekt taboes in de museumwHUHOGPHW]LMQµWHQWRRQVWHOOLQJVPDFKLQH¶FRQFHSWHQ
experience-exposities - hij gebruikt zijn ervaring in de beurzenbranche voor de museale
presentaties in de Kunsthal. Hij ontwikkelt een formule waarin zijn team exposities over hoge
kunst afwisselt met lX[HDUWLNHOHQVSRUWHQSRSXODLUZHWHQVFKDSSHOLMNHWKHPD¶VYRO
edutainment - in de retrospectieven van beroemde kunstenaars integreert hij human interest.
2PKHWLQGHWHUPLQRORJLHYDQVFKULMYHU$OOHVVDQGUR%DULFFRWHW\SHUHQKLMVOHXWHOWDDQµKHW
heersenGHFXOWXUHOHPRGHO¶YDQH[SRVHUHQHQYRHJWGDDUµVSHFWDFXODULWHLW¶DDQWRHKLM
µRQWPDQWHOWKHWJHZLMGH¶956 'H.XQVWKDOELHGWµYRRUHONZDWZLOV¶(pQYDQ]LMQVORJDQVLVµHU
JHEHXUWDOWLMGZDWLQGH.XQVWKDO¶9DQ.ULPSHQ]RUJWYRRUYHHOSXEOLFLWHLWHQJHnereert
gaandeweg hoge bezoekaantallen. Hij probeert zoveel mogelijk media bereiken en dat lukt
hem - niet alleen de respectabele kranten, zoals NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw en
kunstvakbladen, maar ook De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Hij begrijpt al snel dat
niet de bestaande musea zijn concurrenten zijn, maar de pretparken en dierentuinen. Wil hij
een groot publiek en gezinnen aantrekken, dan moet hij het opnemen tegen de Efteling,
Slagharen, Walibi Holland en Diergaarde Blijdorp. Van KrimSHQµYRRUPLMWHOOHQGHGULH3¶V
programma, presentatie en publiciteit. « Museumbezoek is voor de massa niets anders dan
chique vrijetijdsbesteding. Wil je die massa bereiken, dan moet je breed programmeren en
YHUOHLGHOLMNSUHVHQWHUHQ¶957

Modernisering van het F ries Museum
Sinds begin 1998 combineert Van Krimpen het directeurschap van de Kunsthal met dat van
het Fries Museum en Museum Het Princessehof in Leeuwarden.958 Hij veroorzaakt daar in
tweeënhalf jaar tijd veel tumult. Het Fries Museum beheert het cultureel erfgoed van
Friesland, variërend van zilver tot kostuums, en bezit een collectie moderne kunst.959 Het
Princessehof heeft een imposante verzameling keramiek in huis. Het is de bedoeling dat beide
PXVHDQDXZHUJDDQVDPHQZHUNHQµ9DQ.ULPSHQNDQ]Her goed tentoonstellingen maken en
KLMEHVFKLNWRRNRYHUHHQXLWJHEUHLGQHWZHUN¶]R]HJW67&DVWHOHLQSODDWVYHUYDQJHQG
GLUHFWHXUYDQKHW)ULHV0XVHXPµ,Q5RWWHUGDPKHHIWKLMODWHQ]LHQGDWKLMHHQFXOWXUHOHLQKRXG
kan combineren met management. Het FrLHV0XVHXP « KHHIWYHHODPELWLHVHULVYHHOJHOG
LQJHwQYHVWHHUGHQZHZLOOHQJDDQSURQNHQPHWRQ]HFROOHFWLHV¶9DQ.ULPSHQµLNYLQGKHW
geweldig dat ze me gevraagd hebben. Het zijn twee prachtige musea met net zo prachtige
collecties. Alle software en hardware is aanwezig, maar die moeten wel op de rails worden
gezet. En dat houdt in programmeren, etaleren en communiceren. Een communicatie-afdeling
is er niet en aan het etaleren valt nog wel het een en ander te doen. Veel musea proberen
publiek te lokken met gratis toegang of de mogelijkheid doeken uit het depot te halen. Maar
uiteindelijk draait natuurlijk alles om het programmeren. « +HWJHWXLJW « YDQGDSSHUKHLG
YDQGH)ULH]HQRPPLMYRRUWHGUDJHQ:DQWGHKXLGLJHWUHQGLV³RQWKDDVWLQJ´HHQVWDtische
PXVHXPSUHVHQWDWLHWHUZLMOLNMXLVWHHQYRRUVWDQGHUEHQYDQ³YHUVQHOOLQJ´960 Van Krimpen
956

Allessandro Baricco, De Barbaren, Amsterdam, 2011, p. 56 en p. 59.
Van Krimpen geciteerd in: Ron Kaal, Respectabel populisme . Zwolle, 2003, p. 90 en Rob Gollin en Rutger
Pontzen, µ3RSXOLVW"'DWPRHWGDQPDDU¶,Qde Volkskrant, 11 december 2008.
958
Hij volgde daar Rik Vos op, die directeur was van 1990 tot en met 1996.
959
Het Provinciaal Fries Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschied- Oudheid- en Taalkunde
organiseerde in 1877 een Historische Tentoonstelling GLH]R¶QVXFFHVZDVGDWKHWJHQRRWVFKDSYDQGHUHFHWWHKHW
Van Eysingahuis aan de Koningstraat aankocht en daar in 1881 het Fries Museum opende. In 1990 besloot
Provinciale Staten van Friesland het Kanselarijgebouw aan te kopen. De Kanselarij werd gerestaureerd en
ingericht als museum voor moderne kunst. Van 1992 tot 1997 werd gewerkt aan de uitbreiding en verbouwing
van het museum - Rik Vos was de bouwpastoor. In de uitbreiding van architect Gunnar Daan werden de panden
van het museum aan weerszijden van de straat door een tunnel met elkaar verbonden. Bron: Meindert Schoor,
µ9DQ.ULPSHQNDQWHUXJQDDU5RWWHUGDP¶,Qde Volkskrant, 7 februari 2000.
960
µ9DQ.ULPSHQRRNGLUHFWHXUYDQKHW)ULHV0XVHXP¶ In: NRC Handelsblad, 23 februari 1998.
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ZLOMXLVWHHQµWDQGMHKRJHU¶GUDDLHQ: µHUKHHUVWHKLHUHHQJURWHVWLOWH¶961 Hij meent dat een
publieke instelling zich op het publiek dient te richten - dat wil geamuseerd worden. Maar hij
wil eerst met de Friese museummedewerkers praten.962 Op de vraag wat uiteindelijk Van
.ULPSHQVLGHDDOLVYRRUKHW)ULHV0XVHXPDQWZRRUGWKLMµGDWKHWPXVHXPHHQSOHNLVZDDU
je - zoals ik vroeger deed bij het Stedelijk Museum - naar binnen stapt, ook al weet je niet wat
HUWHGRHQLV$OLVKHWPDDUYRRUHHQNRSNRIILH¶963
Van Krimpens eerste tentoonstelling heet uitdagend De Versnelling.964 De expositie
geeft een indruk van de richting die hij op wil: werk van de Fries Gerrit Benner, enkele Power
F lower Portraits YDQ$PVWHUGDPPHU5RE%LU]DGH7VMHFK0LODQ.XQFµPHWYUROLMNH
VFKLOGHULMHQHQNHUDPLVFKHREMHFWHQPHWYDDNHHQVRFLDOHRQGHUWRRQ¶HQGH]HYHQWLHQGHHHXZVH)ULH]LQ0DUJDUHWKDGH+HHUPHWµPLQXWLHXVJHSHQVHHOGHIORUDHQIDXQD¶965 Van
.ULPSHQVWUHHIWQDDUGHUWLJWHQWRRQVWHOOLQJHQSHUMDDUµLNKRRSGDWZHRYHUWZLQWLJMDDUppQ
YDQGHDDUGLJVWHFROOHFWLHVYDQPRGHUQH1HGHUODQGVHNXQVWHQDDUVKHEEHQ¶+LMULFKW]LFKLQGH
traditie van het museum op de landschaps- en portretgenres. Van Krimpen vindt vaste
RSVWHOOLQJHQXLWGHQER]HµHHQPXVHXPLVHHQVFKDWNDPHUZDDUMHYHHOPRHWZLVVHOHQ-H
WUHNWEH]RHNHUVPHWQLHXZHHQYHUUDVVHQGHDFWLYLWHLWHQ¶=LMQRSWUHGHQGRHWLQ)ULHVODQGYHHO
stof opwaaien. Hij twijfelt openlijk aan het nut van Nederlandse en Friese museumteksten,
VWRRWGHµXLWKRYHQ¶DI: het kerkmuseum in Janum en het landgoed Fogelsanghstate in
Veenklooster.966
Op de KunstRai staat hij met een stand van het Fries Museum - daarmee doorbreekt
hij een museale code. Hij geeft ook opdracht tot bouwkundige ingrepen, tot woede van
architect Gunnar Daan, die vier jaar daarvoor het museum renoveerde en verbouwde. De
NULWLHNODDWKHPNRXGµ'DDQNUHHJHHQWHJURWHYULMKHLGELMGHYHUERXZLQJ¶967 µDat heeft
geleid tot wat ik het wereldkampioenschap honderd meter figuurzagen noem. Wanneer je een
museum ontwerpt, dan moet je dienstbare architectuur maken. Het is niet anders. « Daar
heb ik een wandje verplaatst, die doorgang heb ik dichtgemetseld, hier is een muur gekomen
en van die binnenplDDWVPDDNLNZHHULHWVGDWRSHHQWXLQOLMNW]RDOVKHWYURHJHURRNZDV¶ 968
µ,NZHUNYDQXLWUHVSHFWYRRUGHNXQVW¶969 De eikenhouten deuren van Gunnar Daan laat hij
YHUZLMGHUHQµPHQVHQKDGGHQJHHQLGHHZDW]LFKDFKWHUGLHGHXUHQEHYRQG+HWZDVWH
gesloten, als de burcht van Wodan. Ik laat er nu glazen deuren in zetten, zodat je kan zien:
GDDULVKHWFDIpGDDULVHHQPXVHXP]DDO¶6LQGVKRXGWGH)ULHVHNRVWXXPFRPPLVVLHHONH
dinsdag zitting in het museum. Van Krimpen geeft ze te verstaan dat hij voor hen geen plaats
PHHUKHHIWµKHWLVHHQV\PSDWKLHNFOXEMHYDQQHJHQOLHYHGDPHVGLHDGYLH]HQJHYHQDDQ
mensen die oude Friese kostuums namaken. Ze zitten in een nis in de gang en laten de deur
open staan. Ik heb nog nooit iemand advies zien vragen. Ik heb er niks tegen, maar ik vind dat
]RLHWVQLHWLQHHQPXVHXPDQQRSDVW'DWKHELN]HJHVFKUHYHQ¶970
De Provinciale Staten van Friesland kritiseren Van Krimpens beleid. De politici zijn
EH]RUJGGDWKHWPXVHXP]LMQµ)ULHVHLGHQWLWHLW¶YHUOLHVW9RRUDOFXOWXXr-gedeputeerde Bertus
0XOGHU 3YG$ ODDWYDQ]LFKKRUHQµVDNLQLWQHWODQJHU¶QDµWZHHMDDUYDQLQFLGHQWHQ¶VLQGV
het aantreden van Van Krimpen.971 Van Krimpen, door zijn medewerkers gesteund, vindt de
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commotie overdreven - hLMµVFKRRQWKHWPXVHXPDOOHHQPDDUZDWRS¶972 µ,NYLQG0XOGHUJHHQ
man om gezellig een biertje mee te drinken. Hij is een klassiek bestuurder en daar zet ik me
WHJHQDI¶973 µ'HSURYLQFLHPDJ]LFKZHOEHPRHLHQPHWGH]DNHOLMNHNDQWHQYDQKHWEHOHLG
met de controle op de financiën, maar niet met inhoudelijke kanten. Het is gewoon een
ordinaire strijd om de macht. Ook speelt een rol dat Friesland een nogal gesloten
gemeenschap vormt. Als je als buitenstaander hier komt werken, blijf je altijd een
buitenstaander, alsof je als toerist op bezoek bent. Ik heb al jaren een huis in Workum, maar
GDWKHOSWQLHW¶=LMQWDDNLVGXLGHOLMNµLNKHEGHRSGUDFKWYDQKHW)ULHV0XVHXPHHQPRGHUQ
museum met een nationale uitstraling te maken. Daar werk ik hard en met enthousiasme aan.
Je kunt wel kritiek hebEHQPDDUMHNXQWEHWHUHHUVWHHQVLQKHWPXVHXPNRPHQNLMNHQ¶974
µ+LHUOLJWYRRUPLMHHQDYRQWXXU « ,NVWHOPLMRSKHWVWDQGSXQWGDWLNQLHWYRRU)ULHVODQG
werk, maar voor heel Nederland. Voor de pers is het geloof ik wel een probleem dat ik geen
Fries EHQHQJHHQ)ULHVVSUHHN « ,QKHWHHUVWHKHWEHVWHLQWHUYLHZZHUGRRNPHWHHQ
gevraagd hoe ik dacht over tweetalige bordjes. Ik zei toen dat ik in de Kunsthal al jaren met
WZHHWDOLJHERUGMHVZHUNWHPDDULNJHORRIQLHWGDW]HGDWZDDUGHHUGHQ¶975
Van KrimSHQMDDJWGHµGLHS-)ULH]HQ¶WHJHQ]LFKLQKHWKDUQDVDOVKLMLQ]LMQEHOHLGLQ
het museum de nadruk gaat leggen op de afdeling moderne kunst.976 Met succes, dankzij
behendige public relations op landelijke schaal, organiseert hij opvallende exposities moderne
kunst, ook van jonge, randstedelijke kunstenaars. Hij wil het Fries Museum een eigen gezicht
geven: het moet een belangrijke rol gaan spelen op het gebied van de hedendaagse
1HGHUODQGVHNXQVWµ(ULVJHHQPXVHXPGDW]LFKGDDUVSHFLDDORSWRHOHJWGXVLVer geen
QRGHOR]HFRQFXUUHQWLHPHWDQGHUHPXVHD¶0DDUGLWEHWHNHQWZHOGDWKLMDIZLOYDQDOOHUOHL
regionale verplichtingen - van het Verzetsmuseum dat bovenin het museum gehuisvest is, van
de Friese kostuums, van de archeologie en van de Friestalige uitleJWHNVWHQµ0DDUZDDUYDQLN
af en toe van mijn fiets val, is dat elke beslissing die ik neem een incident genoemd wordt.
Terwijl ik juist probeer maatregelen te nemen om een modern, professioneel museum te
PDNHQ¶977 Toen gedeputeerde Bertus Mulder de eerste grote tentoonstelling De Versnelling
opende, zette hij in zijn openingstoespraak - in het Fries - XLWHHQGDWµKHW)ULHVVWDPERHNYHHLQ
DO]LMQIDFHWWHQ¶HHQLQWHUHVVDQWFXOWXUHHORQGHUZHUSYRRUKHW)ULHV0XVHXPis om een
WHQWRRQVWHOOLQJRYHUWHPDNHQµXGenkt toch niet dat Hollanders de Afsluitdijk over komen en
het Fries Museum bezoeken vanwege een moderne kunst-WHQWRRQVWHOOLQJ"¶978
Om zijn tegenstanders, die liever cultuurhistorische objecten uit Friesland in de
vitrines zien liggen, de wind uit de zeilen te nemen, organiseert Van Krimpen op zondag 13
IHEUXDULHHQSODDWVHOLMNUHIHUHQGXPRYHU]LMQDDQEOLMYHQ$OVGHEH]RHNHUV]LMQµRSHQ
GHXUSROLWLHN¶QLHWVWHXQHQVWDSWKLMRS979 µ.RP]HOINLMNHQ¶VWDDWHUERYHQGHJURWH
advertentie die hij in de Leeuwarder Courant plaatst, met daaronder een bon die recht geeft
op gratis toegang tot het museum, inclusief een kopje Douwe Egberts koffie (uit Joure) en een
JODDVMH6RQQHPDEHHUHQEXUJ'DDUQDDVWLVQRJHHQERQDIJHGUXNWPHWGDDURSGHWHNVWµ9DQ
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Krimpen moet bOLMYHQ¶HQµ9DQ.ULPSHQPRHWZHJ¶+LMEHKDDOWHHQIRUVHRYHUZLQQLQJ980
+HWPXVHXPGRRUEUHHNWLQGDWMDDUµGH]HVWLJGXL]HQG-JUHQV¶HQGDWLVYRRUDOWHGDQNHQDDQGH
GRRUKHPJHRUJDQLVHHUGHµYHUNLH]LQJ¶ZDDUWHJHQGHYLMIGXL]HQGPHQVHQRSDINomen.981 Als
hij QDDU'HQ+DDJYHUWUHNWLVµGHVWRIILJHEXUFKWYDQ:RGDQ¶]RDOVKLMKHWPXVHXPQRHPGH
veranderd in een eigentijds museum.982

Het mooiste museum wordt het beste
Op 1 september 2000 volgt Van Krimpen Hans Locher op als directeur van het Haags
Gemeentemuseum - HHQµQLHW-NXQVWKLVWRULFXV¶]RDOVGH.XQVWKDOµMHQQHULJHQWULRPIDQWHOLMN¶
in een persbericht vermeldt.983 Deze switch verrast de museumwereld.984 De benoeming van
µGHPHHVWFRPPHUFLHHOLQJHVWHOGHWHQWRRQVWHOOLQJVPDNHULQ1HGHUODQG¶OLJWQLHWEHSDDOGYRRU
de hand.985 'HPHGLDVFKULMYHQRYHUGHµPDFKWVZLVVHOLQJ¶LQWHUPHQYDQµHHQFXOWXXUVFKRN¶
µGHVWXQWPDQ¶YROJWµGHNDPHUJHOHHUGH¶µHHQRHUGHJHOLMNHFRQVHUYDWRU¶RSMXLVWQXKHW
museum zo zorgvuldig en minutieus is opgeknapt.986 Van Krimpen denkt dat deze reactie
YHUZLMVWQDDUHHQµZHUHOGGLHYHUDQGHUW¶µNHQQHOLMNEHQLNHHQH[SRQHQWYDQGLHYHUDQGHUHQGH
wereld. Er is een groep die vasthoudt aan de klassieke opvattingen over musea, maar die
groep verliest terrein. Ik zie dit soort argwaan en protest meer als een soort stuiptrekkingen
van de oude wereld. Het opvallende is overigens dat ik eigenlijk een omgekeerde beweging
maak. Van de Kunsthal ben ik naar het museum gegaan, terwijl de meeste musea nu in de
richting van een kunsthal bewegen. Kijk maar naar de Museumnacht die enkele musea in
Amsterdam onlangs hebben georganiseerd. Het komt er nog van dat ik me zorgen over hen
PRHWJDDQPDNHQ¶.987
De Raad van Toezicht van het Haags Gemeentemuseum polste Van Krimpen een half
MDDUGDDUYRRUµLQVWLOWH¶YRRUGHIXQFWLe. Sinds de privatisering van het Gemeentemuseum in
1999 is een officiële sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur geen verplichting meer.
De gemeente heeft geen invloed meer op het personeelsbeleid. Volgens de voorzitter van de
Raad van Toezicht, Paul Kaiser, µEH]LW9DQ.ULPSHQDOOHNZDOLWHLWHQRPKHWPXVHXPPHHU
PDUNWJHZLMVWHODWHQRSHUHUHQ¶988 Kaiser ]LHWLQKHPGHSHUVRRQGLHµLQVWDDWLV
ondernemerschap te combineren met artistiek beleid. « Wij denken met Van Krimpen een
man te hebben gevonden die ons museum op een waardige manier meer aandacht kan
EH]RUJHQ¶989 Kort voor zijn benoeming trad Van Krimpen al op als adviseur over het
toekomstig gebruik van de verwaarloosde Schamhart-vleugel van het museum.990 Hij legt zijn
functies in Rotterdam en Leeuwarden neer en gaat zich volledig toeleggen op Den Haag. Van
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.ULPSHQµHUOLJWHHQEHOHLGVSODQYRRUYLHUMDDUHQLNJDGDDUPHGHYRUPDDQJHYHQ
1DWXXUOLMNRSPLMQJHKHHOHLJHQPDQLHU¶991
De benoeming leidt aanvankelijk tot enige commotie in het museum vanwege de
gevolgde haastprocedure - op dezelfde dag dat Locher zijn vertrek aankondigt, wordt het
personeel van het museum geconfronteerd met de benoeming van Van Krimpen. Ook bij de
Kunsthal en beide musea in Leeuwarden komt het nieuws over de directiewisseOLQJµDOVHHQ
GRQGHUVODJELMKHOGHUHKHPHO¶992 Desondanks staat het personeel positief tegenover de komst
van de nieuwe directeur. Hoofdconservator moderne kunst, Hans Janssen, verwacht veel van
KHPµ9DQ.ULPSHQLVHHQKHHOYHHO]LMGLJPDQ$OVJDOHULHKRXGHr had hij binnen de kortste
keren één van de belangrijkste galeries van Nederland. In de Kunsthal heeft hij
spraakmakende dingen gedaan. En in Leeuwarden heeft hij laten zien ook als
PXVHXPGLUHFWHXUWRWLHWVELM]RQGHUVLQVWDDWWH]LMQ « 0XVHDZDUHQWRW voor kort gesloten
bastions. Ze moeten zich meer wenden tot het publiek, opener worden. Van Krimpen is dan
de aangewezen man. Bovendien is hij gewend te werken met heel bescheiden jaarbudgetten.
Kijk maar eens wat hij daarmee in de Kunsthal in Rotterdam hHHIWJHSUHVWHHUG¶ Tijdens de
sluiting van het Gemeentemuseum maakte Van Krimpen uitgerekend met collecties uit Den
Haag de succesvolste tentoonstellingen in de Kunsthal. Zijn exposities van Mondriaan en de
Haagse School trokken veel bezoekers. Vooral op de expositie van het werk van M.C.Escher
in 1998 kwam het publiek massaal af. Het lukte het Haags Gemeentemuseum niet dit twee
MDDUODWHUWHHYHQDUHQPHWGH]RPHUWHQWRRQVWHOOLQJURQG(VFKHU-DQVVHQEHDDPWGLWµ:LPYDQ
Krimpen heeft het veel meer in zijn vingers om publiciteit te genereren en een groot publiek
WHEHUHLNHQ+LMPDDNWHHULQGH.XQVWKDORRNHHQSUDFKWLJVSHNWDNHOYDQ¶993
9DQ.ULPSHQYHUKHXJW]LFKRS]LMQQLHXZHEDDQµLNYRHOPHYHUHHUG'DWLVHHQ
zwaar woord en daar ben ik eigenlijk te nuchter voor. Hier in de Kunsthal beschikken we niet
over een eigen collectie. Het Gemeentemuseum heeft juist een aantal prachtige collecties. Het
LVHHQRQJHORRIOLMNHXLWGDJLQJRPGDDURSVHSWHPEHUDDQGHVODJWHJDDQ¶994 Als hij in Den
Haag begint, ziet hij KHW*HPHHQWHPXVHXPDOVµKét voorbeeld van een klassiek, een beetje
verkokerd museum onder leiding van een voortreffelijk man - Hans Locher - maar wel een
EHHWMHHHQSURIHVVRU « ,N]HLWHJHQPLMQFRQVHUYDWRUHQ³MRQJHQVKHWOHXNVWHRSGHZHUHOG
is succHV´1RXGDDUKDGGHQ]HQRJQRRLWYDQJHKRRUG¶995 µ³:H]LMQDOKHWPRRLVWHPXVHXP
nu worden we ook nog het beste. We gaan zorgen dat we heel veel bezoekers trekken, want
QLHWVLV]RSUHWWLJDOVVXFFHV´'DWYRQGHQ]HYUHHPGXLWGHPRQGYDQHHQPXVHXPGLUHFWeur,
maar ik hield hun voor dat ze weliswaar van het museum hielden, maar dat het leek of ze het
VWRUHQGYRQGHQGDWHUEH]RHNNZDP'DWKHEEHQ]HIDQWDVWLVFKRSJHSLNW¶996 In de hal rechts
YDQGHLQJDQJVLWXHHUWKLMDOVQHOHHQµKRVWHVV¶DFKWHUGHLQIRUPDWLHbalie en hij stimuleert de
medewerkers zich informeel op te stellen tegenover bezoekers. Hij vlakt de organisatie af van
een piramidemodel naar teams waarbinnen de conservatoren, assistenten en restauratoren op
gelijk niveau opereren.997 9DQ.ULPSHQµHUZHUken hier uiterst deskundige medewerkers; ik
EHVFKRXZPH]HOIDOVFRDFKYDQKHWWHDP¶%LMPLMQHHUVWHYHUJDGHULQJPHWGHVWDIKHELN
uitgelegd dat we als eerste doel een grotere naamsbekendheid van het museum in Nederland
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nastreven. We kunnen werven met ons EH]LWPHWGH0RQGULDDQVPHWGH+DDJVH6FKRRO¶998
9DQ.ULPSHQ]RUJWYRRUPHHU]LFKWEDDUKHLGµDDQGHEXLWHQNDQWODWHQ]LHQZDWHUELQQHQ
JHEHXUW¶+LMODDWEDQLHUHQDDQGHJHYHOVYDQKHWPXVHXPKDQJHQPHWDDQNRQGLJLQJHQYDQGH
tentoonstellingen.999
Van KriPSHQLV]LFKEHZXVWYDQµGHJURWHWUDGLWLH¶GLHKHWPXVHXPKHHIWLQKHW
RQWVOXLWHQYDQ]LMQFROOHFWLHVHQµ]LMQJURWHHGXFDWLHYHJHVFKLHGHQLVGDDURSPRHWGHKXLGLJH
JHQHUDWLHJRHGDDQVOXLWHQ¶1000 In kunsthistorische kringen lijkt men het ergste te vrezen. Van
.ULPSHQKHHIWGHRSGUDFKWYDQKHWPXVHXPµHHQPXVW¶WHPDNHQ+RHSRSXOLVWLVFK]DOKLMWH
ZHUNJDDQ"µ+LMLVJHHQNXQVWKLVWRULFXVKLMZRUGWGRRUKHWDFDGHPLVFKIURQWQLHWDOV³één van
RQV´EHVFKRXZG=LMQVWLMOHQVPDDNDFKWPHQQRJDOGXELHXVHQPRGLHXs. Er ligt, aldus de
sceptici, met zijn komst een museale verpretparking op de loer. Aan de andere kant vreest
diezelfde wereld zijn strijdlust, zijn inventiviteit en zijn openhartigheid. Hij doet wat hij zegt
en hij zegt wat hij denkt. En dat is ongewoon en lastig in de museumwereld, waar men graag
]HHUEHKRHG]DDPHQWDFWYRORSHUHHUW¶1001 Van Krimpen stoort zich niet aan de negatieve
JHOXLGHQXLWGHNXQVWZHUHOGRIYDQFROOHJD¶VDOVKHWSXEOLHN maar tevreden is. Met een juiste
programmering kun je publiek bereiken en dat is wat het museum nodig heeft. Een museum is
een publiek domein en als daar geen publiek op afkomt, dan doe je het niet goed.1002 Hij
belooft dat er in 2001 een grote overzichtstentoonstelling van Francis Bacon komt - het
museum heeft één schildHULMYDQKHPLQEH]LWµ0HWGH7DWHLQ/RQGHQKHW%H\OHU0XVHXP
bij Bazel en met belangrijke particuliere verzamelingen zijn afspraken gemaakt over
bruiklenen. Onze gesprekken met de Tate verlopen op voet van gelijkheid. Wij krijgen
werken van Bacon die ze nooit eerder uitleenden en wij geven bepaalde schilderijen van
0RQGULDDQ « ,NEHQQLHW]RVWHLOLQGHOHHULNEHQEHUHLGGHOHQYDQGHFROOHFWLHVXLWWH
lenen om er ander werk voor binnen te halen. Mits natuurlijk aan alle voorwaarden wordt
YROGDDQ¶1003
Zowel politiek als publiek nemen geen genoegen meer met museummensen die
opgeleid zijn voor een volledige, wetenschappelijke benadering, constateert Van KrimpenµLN
denk dat we in versneld tempo naar het Amerikaanse systeem toegaan. In de Verenigde Staten
staat een groot aantal zeer goed gerunde, fascinerende musea, waar het verwende Nederland
LHWVYDQNDQOHUHQ « ,NYRRU]LHGDWKHW1HGHUODQGVPXVHXP]LFKYHHOVWHUNHUPRHWJDDQ
inspannen om eigen inkomsten te verwerven, om zelf activiteiten te ontplooien en om externe
financiering voor wetenschappelijk onderzoek te zoeken. Het zal op een meer zakelijke wijze
JHUXQGJDDQZRUGHQ¶+LMLVHUYDQRYHUWXLJGGDWGH1HGHUODQGVHPXVHXPZHUHOG]DOZRUGHQ
RYHUJHQRPHQGRRUµGRRUPHQVHQPHWOLHIGHYRRUGHFXOWXXUHQ met een groot
RUJDQLVDWLHYHUPRJHQ¶+LMYHUZDFKWGDWPXVHDLQGHWRHNRPVWKXQEHYRRUUHFKWHSRVLWLH
YHUOLH]HQµ'HUROYDQHHQPXVHXPGLUHFWHXULVYRRUDOFRDFKLQJ,QGH.XQVWKDOODDWLNHHQ
hoogwaardig team achter, dat met gemak het beleid kan voortzetten. Volgens het oude
systeem dien je nooit mensen aan te trekken die beter zijn dan jezelf. Ik zoek juist naar
gelijken. Dat heb ik geleerd van Neelie Kroes, bestuursvoorzitter van de Kunsthal, die me
verder heeft bijgebracht dat je je altijd onafhankelijk moet opstellen en altijd honderd procent
moet gaan voor het onderwerp waar je mee bezig bent. Met die power van haar voel ik me
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Gemeentemuseum 'HQ+DDJ¶ NRC Handelsblad, 1 september 2000.
1002
/XFHWWHWHU%RUJµ´+LHUKHHUVWHYHQZLFKW´0XVeumdirecteur Wim van Krimpen over zijn
DOOHHQKHHUVFKDSSLM¶In: NRC Handelsblad, 23 februari 2007.
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YHUZDQW¶1004 µ,NEHQJHHQNXQVWKLVWRULFXVPDDULNKHEXLWVWHNHQGHPHGHZHUNHUVHQGDDUZHUN
ik honderd procent mee samen. Je moet veel meer een motivator zijn, een initiator. De boel
KDUGYRRUXLWGXZHQ¶1005
VDQ.ULPSHQ]RUJWHUYRRUGDWKLMQDDUGHSROLWLHNWRHµHHQVWUDNKHOGHUYHUKDDO¶
1006
heeft.
µ(ULVHHQRPVODJRSNRPVW-HPHUNWKHWDDQGHRYHUKHLGGLHDOVPDDU]LMQZHQVHQ
opvoert. Doe je niet wat staatssecretaris Van der Ploeg wil, dan wordt er op de subsidie
gekort. Musea kunnen nog zo verzelfstandigd zijn, je bent pas onafhankelijk als je je eigen
JHOGYHUGLHQW¶9DQ.ULPSHQQRHPW]LFKµHHQIDQYDQRick van der Ploeg, omdat hij voor het
eerst sinds jaren een fikse discussie op gang heeft gebracht over publieksbeleid, over de wens
meer jongeren en allochtonen het museum binnen te krijgen. Hij heeft bereikt dat ik meer
over die dingen heb nagedacht en daardoor ook eerder tot de conclusie ben gekomen dat er
een natuurlijke werking in de maatschappij zit die je niet kunt forceren. Jongeren hebben wel
wat anders aan hun hoofd dan een museum, en daar heb ik volledig begrip voor¶. Hij
FRQVWDWHHUWGDWGHRYHUKHLGµVWHHGVPHHUHLVHQVWHOWDDQde in principe verzelfstandigde musea.
Zelfstandigheid betekent meer vrijheid van handelen en ook dat musea meer overgelaten
worden aan de markt. Als een overheid die vrijheid niet toestaat, dan moet men die musea zelf
PDDUJDDQUXQQHQ¶1007
Eén van de eerste daden van Van Krimpen is het herstel van de vier door Hans Locher
bij de restauratie verwijderde muurschilderingen van Sol LeWitt, Günter Tuzina, Niele Toroni
en Günther Förg. Bij het uitvoeren van de wandtekening van Sol LeWitt wordt het uit 1983
daterende oorspronkelijke ontwerp van Drawing #373, Four lines in four directions (equal
spacing on an unequal wall) gebruikt. De drie overige kunstenaars maken een nieuw ontwerp
voor de trappenhuizen. De wandschilderingen maken deel uit van de eerste expositie onder
Van Krimpen, die op 11 november 2000 opent.1008 Op de uitnodiging plaatst hij plagerig de
muurschildering van Sol LeWitt.1009
Voor zijn eerste expositie Pleidooi voor intuïtie maakt Wim van Krimpen een
persoonlijke selectie uit de collectie hedendaagse kunst van het Gemeentemuseum - hij vult ze
DDQPHWZHUNHQXLWSDUWLFXOLHUHFROOHFWLHVZDDURQGHUGLHYDQKHP]HOIµIk verbeeld me dat ik
wat intuïtie betreft, ondanks het gebrek aan een intellectuele vooropleiding, niet voor mijn
JHZDDUGHHUGHFROOHJD¶VRQGHUGRH¶1010 In de eerste zaal van de tentoonstelling staat een
statement: Carrousel van Bruce Nauman, een draaimolen met kadavers van dieren die over de
grond slepen. Hans Locher vond dat werk, aangekocht tijdens het directeurschap van Rudi
Fuchs, niet in de collectie van het museum passen en had het in bruikleen afgestaan aan het
Stedelijk Museum. Van Krimpen herstelt zo de positie van het werk in de collectie, net zoals
hij de door Locher verwijderde muurschilderingen opnieuw laat aanbrengen. Bij de ingang
van de tentoonstelling hangt een foto van Van Krimpen zelf, staande voor de muurschildering
van Sol LeWitt.1011 In de pers zijn de kritieken over het algemeen niet positief - critici vinden
GHH[SRVLWLHPHHUHHQµSOHLGRRLYRRUPLM¶1012 Veel gekozen kunstenaars sluiten weliswaar
1004

Van Krimpen geciteerd in: 0DULDQQH9HUPHLMGHQµ$PHULNDLVRQVYRRUEHHOG Wim van Krimpen over de
Kunsthal en het Gemeentemuseum 'HQ+DDJ¶ NRC Handelsblad, 1 september 2000.
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(OOHQ/HLMVHUµVan Krimpen schudt Den Haag wakker. Directeur Gemeentemuseum richt expo met
DDQNRSHQLQ¶,Q Algemeen Dagblad, 23 januari 2003.
1006
Aldus Hans Janssen in een interview in het Gemeentemuseum Den Haag op 1 september 2011.
1007
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µ6FKLOGHULQJHQWHUXJLQPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 26 september 2000, µ0XXUVFKLOGHULQJLQ+DDJV
PXVHXP¶,Q Het Parool VHSWHPEHUHQµ/H:LWWLQZRUGLQJ¶,Q Trouw, 1 november 2000..
1009
-KLP/DPRUHHµ'HZLOOHNHXUYDQ9DQ.ULPSHQ¶,Q Het Parool , 13 november 2000.
1010
Aldus Van Krimpen in: 0DULDQQH9HUPHLMGHQµ$PHULNDLVRQVYRRUEHHOG Wim van Krimpen over de
Kunsthal en het Gemeentemuseum 'HQ+DDJ¶ NRC Handelsblad, 1 september 2000.
1011
-KLP/DPRUHHµ'HZLOOHNHXUYDQ9DQ.ULPSHQ¶,Q Het Parool , 13 november 2000.
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Ibidem en +DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµ3OHLGRRLYRRUPLM¶,Q NRC Handelsblad, 15 december 2000.
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PRRLDDQELMGH+DDJVHFROOHFWLHPDDULQGHPHHVWH]DOHQRQWEUHHNWµHYHQZLFKWLJKHLGHQ
EOLMNHQGHFRPELQDWLHVYDQZHUNHQHQNXQVWHQDDUVYDDNRQGRRUJURQGHOLMN¶1013 Van Krimpen
vaart op het kompas van zijn intuïWLHµKLHUZRUGWJHHQYLVLHRSGH HLJHQFROOHFWLHJHWRRQG¶1014
Hij geeft geen kunsthistorische uitleg voor zijn keuzes of rangschikking. Hij laat zich hooguit
leiden door praktische zaken als maat en schaal van de zaal en de kunstwerken. Het begrip
µGLDORRJ¶GDW5XGL)XFKVYRRU]LMQPDQLHUYDQLQULFKWHQKDQWHHUWLVKHPWH]ZDDUµMHNXQW
ook zeggen dat je geschiedenis presenteert, want je hangt werk van enkele tijdgenoten op
SDVVHQGHZLM]HELMHONDDU-HPDJKHWRRNHWDOHUHQQRHPHQ¶9DQ.ULPSHQYLQGWHHQ
NXQVWKLVWRULVFKHEHQDGHULQJµWHDQDO\WLVFKHQWHYHUNODUHQG¶ - een verschil met zijn collegaPXVHXPGLUHFWHXUHQ'H]HWKHRULHsQOHLGHQYROJHQVKHPLQ]R¶QJHYDOQHUJHQVWRH: µKHW]LMQ
]DNHQGLHDDQGHJHPLGGHOGHEH]RHNHUYRRUELMJDDQ¶+LMSOHLWYRRUPHHUµUXLPWHYRRULURQLH
en relativering bLQQHQGHNXQVWKLVWRULVFKHZHUHOG¶µLNJD]HOIQDDUHHQPXVHXPRPKHWQDDU
PLMQ]LQWHKHEEHQ(QHLJHQOLMNYLQGLNGDWHHQPXVHXPGDWRRNPRHWXLWVWUDOHQ¶1015
Op 24 februari 2001 opent het museum de ingrijpend gewijzigde vaste presentatie van
het werk van Piet Mondriaan. In de formule is Van Krimpens benadering te herkennen, die hij
LQWURGXFHHUGHLQGH.XQVWKDOGHNXQVWHQDDUNRPWQXQDGUXNNHOLMNHUµDOVPHQV¶QDDUYRUHQHQ
LQPLQGHUHPDWHDOVLFRRQYDQGHPRGHUQHNXQVWµ,QGHQLHXZHRSVWHOOLQJLV0RQGULDDQveel
WRHJDQNHOLMNHUJHPDDNW¶]ROHJW9DQ.ULPSHQ]LMQLQJUHHSXLW,QGHRXGHRSVWHOOLQJZHUG
0RQGULDDQZDWKHPEHWUHIWYHHOWHµHHQ]LMGLJEHOLFKW¶+HWPXVHXPKHHIWGHJURRWVWH
Mondriaan-collectie ter wereld, maar toont sinds jaren slechts veertig van zijn beste werken
RSHHQFHOHEUDOHPDQLHUµ7RWQXWRHZHUG0RQGULDDQWHNXQVWKLVWRULVFKJHSUHVHQWHHUG%LM
GH]HSUHVHQWDWLHNRPWGHILJXXU0RQGULDDQEHWHUXLWGHYHUI¶1LHWDOOHHQGHV\PEROLVWLVFKHHQ
abstracte Mondriaan, voor wie hij door kunsthistorici altijd is versleten, maar ook de
naturalistische en de jonge, zoekende Mondriaan komt in deze opstelling aan bod. Van
.ULPSHQµ]LMQYURHJHQDWXUDOLVWLVFKHZHUNGDWDDQVOXLWELMGH+DDJVH6FKRROZRUGWYDDN
genegeerd. Wij laten dat juist wel zien, maar tonen nu ook tekeningen en olieverfschetsen. Zo
blijkt Mondriaan een piëta in het Louvre te hebben nageschilderd. Die studie hangt
PRPHQWHHOHYHQHHQVRS]DDODOVPHGHHQLJHSDUDIHUQDOLD]RDOV]LMQSDOHW¶ Victory Boogie
Woogie heeft in deze opstelling een ereplaats: µde lange aanloop naar dat laatste werk is nu
YHHOEHWHUQDWHYROJHQ¶. De mens achter het kunstwerk gaat een belangrijker rol spelen.
Daarmee wordt volgens Van Krimpen de collectie voor de gemiddelde bezoeker
WRHJDQNHOLMNHUµ'HNHQQHUVEHJULMSHQhet toch wel. « Deze verandering zal niet iedereen
PHLQGDQNDIQHPHQLQKHWPXVHXPLV]LMLQHONJHYDOPHWHQWKRXVLDVPHEHJURHW¶'H
Mondriaan-vleugel is de eerste ingreep, de collecties Haagse School en Escher volgen.1016
Op 26 januari 2002 start de tentoonstelling Mini m al.1017 Met deze exposite refereert
het Gemeentemuseum aan de eerste kennismaking met de kunststroming Minimal Art en de
band met de invloedrijke vertegenwoordigers Sol LeWitt, Carl Andre, Dan Flavin en Donald
Judd. De conservator Enno Develing stelde in 1968 de allereerste Mini mal Art expositie in
Europa samen.1018 Er is een apart zaaltje ingericht als eerbetoon aan de pionier Develing - in
1013

6DQGUD6SLMNHUPDQµ0RQGULDDQPHQVHOLMNHU Van KrimpHQVFKHSWQLHXZHZHUHOGLQ+DDJVPXVHXP¶,Q
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1015
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1016
Van Krimpen geciteerd in: 6DQGUD6SLMNHUPDQµ0RQGULDDQPHQVHOLMNHU Van Krimpen schept nieuwe wereld
LQ+DDJVPXVHXP¶,Q Trouw, 28 november 2000 en -KLP/DPRUHHµ'HPHQV0RQGULDDQNRPWPHHUDDQERG¶
In: Het Parool , 23 februari 2001.
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Minimal Art liep van 26 januari tot en met 31 maart 2002.
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Deze tentoonstelling (van 23 maart tot 26 mei 1968) was controversieel, zowel voor het publiek als
kunstcritici: ze wisten niet wat ze ervan moesten vinden. Bezoekers liepen verwonderd tussen de enorme
VFXOSWXUHQURQGHQGHEXUJHPHHVWHUYDQ'HQ+DDJVWDSWHµPHWYHHOPLVQRHJHQ¶RYHUHHQQHRQ-constructie van
Dan Flavin heen - RP]LMQµYHUDFKWLQJNHQEDDUWHPDNHQ¶%HHOGKRXZHU&DUO$QGUHZHUGELMQDJHDUUHVWHHUG
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HHQYLWULQHOLJWGHµSDUWLWXXU¶YDQWall Drawing # 373.1019 Ter ere van de tentoonstelling komt
Sol LeWitt zelf op bezoek - KLMKHHIWHHQEDQGPHWKHWPXVHXPµJHZHOGLJPXVHXP
*HZHOGLJHDUFKLWHFW¶'HYHOLQJKDDOGHKHP in 1970 naar Europa voor één van zijn eerste
solotentoonstellingen. Uit waardering voor de conservator ontwierp hij voor Mini mal zeven
nieuwe muurschilderingen. Ook schenkt hij het museum - ter nagedachtenis aan Develing een sculptuur voor de museumtuin, opgemetseld uit gele Berlage baksteen: Rose and Tower
(2002). LeWitts vaste assistenten - kunstenaars - voeren de ontwerpen uit. µZe kunnen dit
bHWHUGDQLN¶PHUNWKLMRS. Hij vergelijkt zijn manier van werken met die van een componist:
µVRPVLVZDWLNZLOEXLWHQPLMQEHUHLN(HQFRPSRQLVWNDQ]LMQHLJHQPX]LHNQLHW]RPRRL
spelen als de beste pianist. Dan schrijf je een pianoconcert in de hoop dat Arthur Rubinstein
KHWJUDDJZLOVSHOHQ¶9ROJHQV/H:LWWLVµGHVWULNWHRSYDWWLQJRYHUFRQFHSWXHOHNXQVW]RDOVLQ
GHMDUHQ]HVWLJHQ]HYHQWLJEHVWRQG¶YHUOHGHQWLMG¶0DDUGHLGHHsQKHEEHQJURWHLQYORHG
gehad op het denken over kunst¶.1020 Sol Lewitt overlijdt op 8 april 2007. Als eerbetoon geeft
KHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXPDDQ$VPLU$GHPDJLFGHRSGUDFKWµHHQZDQGWHNHQLQJYDQHLJHQ
KDQG¶DDQWHEUHQJHQ - hij was tien jaar Lewitts assistent. Het resultaat LVµHHQZHUNLQ]LMQ
JHHVW¶1021

Blockbuster: de geordende chaos van F rancis Bacon
Nederlandse musea canoniseren niet alleen kunstenaars uit eigen land. Zoals Van Krimpen
beloofde, organiseert het Haags Gemeentemuseum begin 2001 de tentoonstelling F rancis
Bacon.1022 Ruim 80.000 mensen bezoeken het retrospectief; opmerkelijk veel jongeren komen
kijken.1023 Zo uitgebreid was zijn werk nooit eerder te zien in Nederland.1024 Staatssecretaris
omdat hij op de opening eHQNDDUWMHGURHJPHWGHWHNVWµLNSURWHVWHHUWHJHQGH$PHULNDDQVHDJUHVVLHLQ
9LHWQDP¶
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(OOHQ/HLMVHUµ'HYHUDFKWLQJYRRUELM Haags Gemeente- museum versterkt band met Minimal Art. In:
Algemeen Dagblad, 26 januari 2002.
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%RE:LWPDQµ:LVNXQGLJHYHUKRXGingen. Sol LeWitt, de vader van de conceptuele kunst, maakt nieuwe
fresco¶VLQ'HQ+DDJ³(HQWHNHQLQJYDQHHQSHUVRRQLVQRJJHHQSHUVRRQHHQWHNHQLQJYDQHHQOLMQLVZHOHHQ
OLMQ´¶,Qde Volkskrant, 31 januari 2002
1021
Aldus Ademagic in: Henny de Lange, µ:DQGVFKLOGHULQJHHUWNXQVWHQDDU6RO/HZLWW'HDDQZLQVW¶,Q
Trouw, 12 april 2008.
1022
Francis Bacon is in 1909 geboren in Ierland, maar leefde en werkte tot zijn dood in 1992 in Londen. Hij was
autodidact - hij begon omstreeks 1930 met schilderen na een verblijf in Berlijn en Parijs, waar een
tekeningententoonstelling van Picasso hem inspireerde om kunstenaar te worden (hij ontwierp ook een periode
meubels). In 1949 had hij zijn eerste eenmanstentoonstelling in the Hanover Gallery met Heads. Bronnen: Jhim
/DPRUHHµ%DFRQVEXXUPDQ¶,Q Het Parool , 10 februari 2001, 9HUD,OOHVµVergankelijkheid gevangen in
PRPHQWRSQDPH¶,Qde Volkskrant, 7 februari 2001, %HUW-DQVHQµ5LW]¶,Q Het F inancieel Dagblad, 27 januari
2001-)9RJHODDUµ'RRUHHQVFKLOGHULMYDQ)UDQFLV%DFRQ¶,QRaster 16, Amsterdam, 1980, pp. 106-133 en
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en p. 21. Er verschenen twee biografieën: Daniel Farson, The Gilded Gutter Life of F rancis Bacon. London,
1993 en Michael Peppiat, F rancis Bacon: Anatomy of an Enigma . London, 1996. Zie ook de website van zijn
Estate: www.francis-bacon.com (bezocht op 10 januari 2013). John Maybury maakte in 1998 de film Love is the
Devil. Study of a Portrait of F rancis Bacon, met Derek Jacobi in de hoofdrol. Hij focust op de relatie van Bacon
met zijn muze George Dyer die in 1971 zelfmoord pleegde, twee dagen voor de opening van Bacons
retrospectief in het Grand Palais in Parijs. Maybury ensceneerde beelden in de stijl van Bacons schilderijen: met
vervormde gezichten, scheve close ups - de camera registreert met filters en speciale lenzen door wijnglazen en
via spiegels - en kale peertjes als lichtbronnen. Recensies: 5RQDOG2FNKX\VHQµ.DOHSHHUWMHVHQYRRUELMIOLWVHQGH
OLMNHQ¶,Qde VolkskrantPDDUW%LDQFD6WLJWHUµ*HOXNVFKLOGHUHQOXNWQRJQLHW Film over de schilder
)UDQFLV%DFRQ¶,Q NRC Handelsblad, 22 januari 1999 en Belinda van de GrDDIµ$OOHVEHKDOYHYOHLHQGSRUWUHW
van Francis Bacon. /RYHLVWKHGHYLO¶,Q Trouw, 18 maart 1999.
1023
µ%DFRQWUHNWYRRUDOMRQJSXEOLHN¶,Q Algemeen Dagblad, 11 mei 2001. De tentoonstelling liep van 27
januari tot en met 13 mei 2001. Catalogus van de expositie: Hans Janssen en Marion Seegers (redactie), F rancis
Bacon. Zwolle, 2001. Zie de recensies: %HUW-DQVHQµ7XVVHQULRROHQ5LW]¶,Q Het F inancieele Dagblad, 27
januari 2001, Cees StraXVµ%DFRQV FKDRVLVKHUVFKDSHQ(HQODDJYDQVFKLMQEDDUDIYDO¶In: Trouw, 26 januari
2001, 9HUD,OOHVµ9HUJDQNHOLMNKHLGJHYDQJHQLQPRPHQWRSQDPH¶,Q de Volkskrant, 7 februari 2001. In
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Rick van der Ploeg opent de expositie - in zijn toespraak bespreekt hij uitvoerig enkele
schilderijen van Bacon en zijn werkwijze. Hij is verheugd dat de vier doeken van Bacon in
Nederlands museumbezit nu samen worden getoond - dat is voor het eerst. Dit is wat hij
bedoelt met collectiemobiliteit. Van der Ploeg: µde samenwerking tussen het museum, de Tate
Gallery en andere instellingen heeft geleid tot unieke bruiklenen. De Mondriaan Stichting
mag net als ik trots zijn op dit voorbeeld van internationale samenwerking en het in Nederland
tonen van deze schitterende kunstwerken¶.1025 In het overzicht van Francis Bacons oeuvre ruim veertig schilderijen - zijn YRRUKHWHHUVWRRNDOOHUOHLGRFXPHQWHQEHZHUNWHIRWR¶VHQ
schetsen opgenomen die hij ter inspiratie en voorbereiding voor zijn schilderijen gebruikte.
Voor de expositie is op de website een aparte link aangebracht met inzichtelijke informatie
over zijn leven en werk: een groot succes - maar liefst 70.000 bezoekers raadplegen de site
over de kunstenaar in de tentoonstellingsperiode. Dit geeft aanleiding om hem langer in de
lucht te houden.1026
Hans Locher lanceerde nog voor zijn vertrek het idee om in het Haagse
Gemeentemuseum een tentoonstelling over Bacon te organiseren. Hoofdconservator Hans
Janssen werkt het concept uit en organiseert het retrospectief. In deze presentatie wordt een
nieuwe trend zichtbaar: in vergelijking met voorgaande tentoonstellingen over Bacons werk
speelt in deze presentatie ook de mens achter het kunstwerk een belangrijke rol. Janssen
bedenkt dit human interest aspectGDWµPRRLRS]LMQSODDWV¶YDOWµLQGHEHHOGYRUPLQJURQG
9DQ.ULPSHQ¶1027 Het concept is geïnspireerd door het minutieuze onderzoek dat verricht is
in 1998, na de verhuizing en de reconstructie van het atelier van Bacon in Dublin.1028 Onder
de geëxposeerde schilderijen bevinden zich exemplaren van verloren gewaande schreeuwende
Pausen en drie variaties op een Study for Portrait of Van Gogh, monumentale portretten van
zijn vriend George Dyer, twee aangrijpende drieluiken die Bacon schilderde als reactie op
Dyers zelfmoord, de zelden uitgeleende Three studies for figures at the base of a Crucifixion
(1944) en de tweede versie daarvan uit 1988. Een groot aantal schilderijen is recent ontdekt in
het atelier en niet eerder in het openbaar getoond.1029 Bij de ontruiming van zijn studio
werden ook talloze voorstudies teruggevonden. Bacon heeft altijd ontkend vooraf schetsen te
maken, maar na zijn dood kwam er plotseling een groot aantal ontwerpen van zijn hand
tevoorschijn.1030 De Londense Tate Gallery kreeg daarvan in 1999 de primeur: F rancis
magazine M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad, verscheen een uitgebreide reportage over
Bacons levensstijl, de studio en de tentoonstelling: HDQV6WHNHWHHµ)UDQFLV%DFRQHQGHUHFRQVWUXFWLHYDQ]LMQ
$XJLDVVWDO¶,Q NRC Handelsblad, 6 januari 2001.
1024
Al in 1964 organiseerde het Gemeentemuseum de tentoonstelling Nieuwe Realisten, met Francis Bacon als
één van de belangrijkstHGHHOQHPHUV%URQ9HUD,OOHVµ9HUJDQNHOLMNKHLGJHYDQJHQLQPRPHQWRSQDPH¶,Qde
Volkskrant, 7 februari 2001.
1025
Toespraak van Staatssecretaris F. van der Ploeg ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling
F rancis Bacon, zaterdag 27 januari 2001 om 17.30 uur, in het Gemeentemuseum te Den Haag. Van der Ploeg
noemde de vier Bacons al in zijn pleiGRRLYRRUPHHUPXVHDOHVDPHQZHUNLQJHQµRPPHHUZHUNHQXLWGHGHSRWV
WHKDOHQ¶op 30 november 1998 bij de vaststelling van de begroting in de Tweede Kamer. µIn de kelders van
verschillende musea in Nederland bevinden zich drie of vier Francis Bacons. Het is heel interessant om na te
gaan of die bij elkaar gebracht NXQQHQZRUGHQYRRUHHQWHQWRRQVWHOOLQJ¶ Bron: Tweede Kamer der StatenGeneraal, 26 200 VIII. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1999. Nr. 49. Verslag van een wetgevingsoverleg,
vastgesteld 3 december 1998.
1026
www.bacon.nl, geraadpleegd op 25 mei 2001.
1027
Aldus Hans Janssen in een email op 1 maart 2012.
1028
+DQV-DQVVHQµ,QOHLGLQJ¶In: Hans Janssen en Marion Seegers (redactie), F rancis Bacon. Zwolle, 2001, p.
21.
1029
Zoals: Untitled (Reclining F igure) uit 1960, Man at Curtain uit 1950/51, en Untitled (Marching F igures) uit
ca. 1950. Zie: Hans Janssen en Marion Seegers (redactie), Francis Bacon. Zwolle, 2001, resp. pp. 72-73, pp. 5051 en pp. 56-57.
1030
+DQV-DQVVHQµ,QOHLGLQJ¶,Q+DQV-DQVVHQHQ0DULRQ6HHJHUs (redactie), F rancis Bacon. Zwolle, 2001, p.
21. In 2000 stelde David Sylvester in het museum The Hugh Lane F rancis Bacon in Dublin samen, als

649

Bacon: working on paper .1031 De bruikleengevers hebben laten weten dat de meeste van de
kunstwerken op de Haagse expositie in de nabije toekomst niet meer op reis gaan, de werken
zijn te kwetsbaar en hun verzekeringswaarde is te hoog. Om die reden roept de tentoonstelling
HHQµJHYRHOYDQXUJHQWLH¶RSZDWZRUGWEHQDGUXNWLQGHFRPPXQLFDWLHVWUategie.1032
Het atelier van Francis Bacon is legendarisch. Hans Janssen schrijft in de catalogus:
µDOVRIHUHHQERPRQWSORIWZDV=RZHUGKHWDWHOLHUYDQ)UDQFLV%DFRQQD]LMQGRRG
aangetroffen. De vloer was bezaaid met kranten, kwasten en leeg geknepen verftubes. Lappen
stof, uiteengereten boeken en omgevallen emmers hadden zich opgehoopt tegen de muren die
besmeurd waren met verf in alle kleuren. Bacon gebruikte de wanden als palet, grappend
QRHPGHKLM]HRRLW³PLMQPHHVWDEVWUDFWHVFKLOGHULMHQ´¶=LMQVWXdio maakt deel uit van zijn zelf nadrukkelijk opgebouwde - imago. Ook toen zijn werk voor astronomische bedragen
werd verkocht, leefde hij in het sobere tweekamer-appartement. Hij heeft weleens geprobeerd
te werken in een ruimer atelier met goed licht, mDDUGDDUYRHOGHKLM]LFKµJHFDVWUHHUG¶1033
Bacon, µGHVFKLOGHUYDQGHERGHPYDQKHWPHQVHOLMNEHVWDDQ¶liet nauwelijks mensen toe in
zijn studio, maar toch is het atelier en de chaos berucht geworden omdat het in iedere
catalogus en elk boek over zijn werk staat afgebeeld.1034 In 1998 werd Bacons atelier aan de
Reece Mews in Kensington verhuisd naar The Hugh Lane Gallery in Dublin.1035 Na Bacons
dankzegging aan erfgenaam John Edwards die de studio aan Dublin schonk. Hier waren onder meer schilderijen
te zien waarvan gedacht werd dat Bacon ze had vernietigd. %URQ%DUEDUD'DZVRQµ´$OOFKDQJHG, changed
XWWHUO\«´¶,Q%DUEDUD'DZVRQen Martin Harrison (redactie), F rancis Bacon. A Terrible Beauty. Dublin,
2009, p. 7.
1031
Deze expositie was van 15 februari tot en met 2 mei 1999. Zie de catalogus: Matthew Gale, F rancis Bacon:
Working on paper . London, 1999. In het voorjaar van 2001 organiseerde The Barbican Centre te London een
tentoonstelling van tekeningen, schetsen, collages en met verf bekladde fotos uit het bezit van Barry Joule,
vriend, klusjesman, boodschappenjongen en chauffeur van Bacon - hij kreeg deze collectie vlak voor Bacons
dood. Een groot deel van dit werk - µLPDJHVWKDWDUHE\WXUQVHURWLFEHDXWLIXODQGDSSDOOLQJ¶- is gepubliceerd in:
Georgia Mazower (editor), Bacon¶s Eye: Works on Paper Attributed to F rancis Bacon from the Barry Joule
Archive. London, 2001. ,QVFKRQN-RXOHGHZHUNHQDDQGH7DWH%URQ3HWHUGH:DDUGµ7DWH
*DOOHU\¶,Qde Volkskrant, 20 januari 2004.
1032
µ)UDQFLV%DFRQ¶,Qde Volkskrant, 25 januari 2001. +HWµODDWVWHNDQVJHKDOWH¶EOeek overigens wel mee te
vallen: in september 2008 presenteerde Tate Britain een uitgebreid retrospectief - naast 64 schilderijen kreeg het
documentatie materiaal daar ook de ruimte, zowel in de expositie als in de uitgebreide catalogus. Vervolgens
reisde de tentoonstelling naar het Museo Nacional del Prado te Madrid en daarna naar het Metropolitan Museum
of Art in New York. De tentoonstelling was een samenwerkingsverband tussen de drie musea: Tate Britain, van
11 september 2008 tot 4 januari 2009, het Prado van 3 februari tot 19 april 2009 en het Metropolitan van 18 mei
tot 16 augustus 2009. Catalogus: Mattew Gale en Chris Stephens (redactie), F rancis Bacon. London, 2008. Zie
ook: Hans den +DUWRJ-DJHUµ&RQWUDVWDOVWUXF+HWOHYHQYDQHQGHZDDUGHULQJYRRU)UDQFLV%DFRQ¶. In: NRC
Handelsblad, 14 november 2008.
1033
+DQV-DQVVHQµ,QOHLGLQJ¶,QHans Janssen en Marion Seegers (redactie), F rancis Bacon. Zwolle, 2001, p.
21. John Edwards: µThe bedsitter was for nights and drinking. The studio was only for work and had a different
atmosphere. I would often sit in there talking to him as he painted. He held the brush like a sword and stood far
back from the canvas, like he was fencing with an unsHHQRSSRQHQW,QHYHUVDZKLPFOHDQKLVEUXVKHVEXWKH¶G
RFFDVLRQDOO\ZLSHWKHPRQKLVGUHVVLQJJRZQRURQDQROGVRFNRUVKLUW « He loved it in that little room. And
VDLGKHFRXOGZRUNEHWWHULQWKHUHWKDQLQDQ\VWXGLRKH¶GHYHUKDG(YHQWKRugh he was offered grand studio
spaces many times, he never considered moving. South Kensington was his favourite part of London, and he
ORDWKHGWKHFRXQWU\VLGH¶%URQµ)RUHZRUGE\-RKQ(GZDUGV¶,Q-RKQ(GZDUGVDQGWKH(VWDWHRI)UDQFLV%DFRQ
7 Reece Mews. F rDQFLV%DFRQ¶V6WXGLR. New York, 2001, pp. 12-13'LWERHNEHYDWGHIRWR¶VGLH3HUU\2JGHQLQ
de studio en µWKe EHGVLWWLQJURRP¶ nam vóór de verhuizing naar Dublin.
1034
Aldus kenschetst Hans den Hartog Jager hem LQ]LMQDUWLNHOµ&RQWUDVWDOVWUXF+HWOHYHQ van en de
ZDDUGHULQJYRRU)UDQFLV%DFRQ¶,Qde Volkskrant, 18 november 2008. Daarin bespreekt hij de
overzichtstentoonstelling in Tate Britain te Londen, van 11 september 2008 tot en met 4 januari 2009.
1035
De kern van de verzameling van Dublin City Gallery The Hugh Lane bestaat uit de verzameling van de
Londense kunsthandelaar Hugh Lane (1878-1915) - hij verzamelde als één van de eersten Franse
Impressionisten: Manet, Monet, Renoir en Degas. Lanes verzameling wordt gedeeld met The National Gallery in
London. Hij werd in 1914 directeur van The National Gallery of Ireland, maar verongelukte een jaar later. Zie:
Barbara Dawson, Hugh Lane: founder of a gallery of modern art for Ireland . Dublin, 2008. Het museum,
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plotselinge overlijden in Madrid bood erfgenaam John Edwards het museum de complete
inhoud van de studio aan, zonder enige tegenprestatie.1036 Volgens Edwards toonde de Tate
Gallery in Londen geen interesse - KLMZHUGµwoedend¶ omdat de Tate niet meteen ja zei maar
om bedenktijd vroeg.1037 µ$IWHU/RQGRQWXUQHGGRZQWKHRIIHURISUHVHUYLQJWKH6WXGLRWKH
focus turned to Dublin, wKHUH%DFRQZDVERUQDQGLQSDUWLFXODUWR7KH+XJK/DQH¶DOGXV
GLUHFWHXU%DUEDUD'DZVRQ(GZDUGVHQ%ULDQ&ODUNHµH[HFXWRURIWKH(VWDWHRI)UDQFLV
Bacon¶, zochten contact met haar. Ze waren het erover eens dat het atelier belangwekkend
erfgoed was en beZDDUGGLHQGHWHEOLMYHQµLQKHWSXEOLHNHGRPHLQ¶- dit was onmogelijk op de
oorspronkelijke locatie, die wegens de smalle trappen moeilijk toegankelijk was voor
publiek.1038
Het volledige interieur - tot en met het stof op de vloer - werd overgebracht naar
Dublin, om het daar te reconstrueren, inclusief de muren, deuren, vloer en het plafond. Om de
wederopbouw accuraat uit te voeren, werden al de na Bacons dood in het atelier
achtergebleven spullen door archeologen en conservatoren verzameld en bestudeerd, in detail
beschreven, gefotografeerd, gedocumenteerd, gegroepeerd en ingepakt, als was het een
archeologische site.1039 Dawson wilde er geen bedevaartsoord van maken; ze accepteerde de
gift vanuit het idee dat de werkplaats inzicht geeft in Bacons werkwijze - hij zei zelf dat de
studio µeen weergave was van de manier waarop zijn geest werkte, chaotisch dus, zoekend
naar toevallige en associatieve vondsten bij het ontstaan van het beeld¶1040 Het was de
EHGRHOLQJµWKDWVRPHHVVHQFHRI%DFRQZLOOFRPHDORQJZLWKLWFor all the precise measuring

µRZQHGDQGIXQGHGE\'XEOLQ&LW\&RXQFLO&RXQFLO¶ZHUGRSMDQXDULJHRSHQG. Sinds 1933 is het
gevestigd in het Charlemont House (1765). Het museum is gratis toegankelijk (µKRZHYHUGRQDWLRQVRIDWOHDVW¼
DUHUHTXHVWHG¶ en bevat een winkel en restaurant; op zondag zijn er van september tot juni - druk bezochte concerten in de Sculpture Gallery. Hugh Lane beheert naast de impressionisten meer dan 2000 werken van Ierse
moderne en hedendaagse kunstenaars. Het museum plaatste zich mondiaal op de kaart met de donatie van John
Edwards en de opening van de Bacon studio.
1036
Bacon en Edwards - µeen donkere, knappe en analfabetische Londense volksjongen¶- leerden elkaar in 1976
kennen. Bacon portretteerde hem verschillende keren, Edwards maakte voor hem foto¶s die Bacon als
studiemateriaal gebruikte. Cees StraXVµ%DFRQV FKDRVLVKHUVFKDSHQ(HQODDJYDQVFKLMQEDDUDIYDO¶In: Trouw,
26 januari 2001.
1037
+DQV6WHNHWHHµ)UDQFLV%DFRQHQGHUHFRQVWUXFWLHYDQ]LMQ$XJLDVVWDO¶,Q NRC Handelsblad, 6 januari
2001. Zie ook: µAtelier Bacon in het geheim naar DuEOLQ%ULWVHSROLWLFLYHUEDDVG¶,Q NRC Handelsblad, 31
augustus 1998, %HUW-DQVHQµ*HRUJDQLVHHUGHFKDRV¶,Q Het F inancieele Dagblad, 30 december 2000 en µ+XJK
/DQHUHFRQVWUXHHUWDWHOLHU)UDQFLV%DFRQ¶In: De Telegraaf, 15 december 2000. Tate Britain heette eerst Tate
Gallery, alvorens Tate Modern geopend werd op 12 mei 2000 in een verbouwde kolencentrale, het Bankside
Power Station op de Zuidoever van de Theems.
1038
Barbara 'DZVRQµZKHQLQYLWHGWRWKH6WXGLR,ZDVLQWULJXHGE\WKHVSDFH,WZDVOLNH looking inside the
DUWLVW¶VKHDG,QWHQVDQGFOXWWHUHGLWH[XGHVLWVRZQSHUVRQDOLW\QRZWKDWWKHSURWDJRQLVWLVGHDG2QWKHHDVHO
was an unfinished portrait and beneath it a newspaper article on George Michael discussing how he preferred to
be photograSKHGIURPWKHOHIW%DFRQ¶VSRUWUDLWWRRLVORRNLQJOHIW¶. Bron: %DUEDUD'DZVRQµ)UDQFLV%DFRQ$
7HUULEOH%HDXW\¶,Q%DUEDUD'DZVRQHQ0DUWLQ+DUULVRQ UHGactie), F rancis Bacon. A Terrible Beauty. Dublin,
2009, pp. 51-53.
1039
µ0DUNXV0HXOPHHVWHUµ/HUHQMDVMHVFKDPSDJQHHQURW]RRL¶In: NRC Handelsblad, 31 mei 2003.
µEverything - scraps of newspapers, books, silk dressing gowns - was given equal importance. Nothing was
overlooked. Once the room was cleared, a detailed geodetic survey was made before the floors, walls and ceiling
ZHUHSDFNHGDQGGHPRXQWHG7KHZKROHRSHUDWLRQWRRNOHVVWKDQWZRZHHNV7KH³PDJLFDOFDYH´VXEPLWWHGWR
PHDVXUH¶. Bron: +&DPSEHOOµ7KH0XVHXPRUWKH*DUEDJH&DQ1RWHVRQWKH$UULYDORI)UDQFLV%DFRQ¶V6WXGLR
LQ'XEOLQ¶In: Tracings S$UFKHRORRJ%OD]H2¶&RQQRUZDVEHWURNNHQELMKHWSURMHFW]HYHUWHOGH
tijdens een gastcollege voor studenten Algemene Cultuurwetenschappen aan de UvA (op 3 december 2008) hoe
zelfs het stof zorgvuldig van de planken en de vloer werd geveegd en in genummerde zakjes werd opgeborgen
om in de nieuwe context teruggelegd te worden.
1040
%HUW-DQVHQµ*HRUJDQLVHHUGHFKDRV¶,Q Het F inancieele Dagblad, 30 december 2000.

651

and cataloguing that goes into the project, in the end it aspires to something almost magical WRFRQMXUHWKHVSLULWRIWKHDUWLVWLQWKHVSDFH¶1041 De aura moest bewaard blijven.
De gereconstrueerde studio werd in 2001 geopend. Achterin het museum op de begane
grond is een ruimte gebouwd met de afmetingen van het atelier, inclusief de muurpanelen,
gipswanden, de vloer, het plafond, het dakraam, zijn zelf ontworpen spiegel en de
gloeilampen met trektouwtje die vaak op zijn schilderijen voorkomen. Het atelier kan in een afgescheiden - ruimte vanachter glas door de deuropening, twee vensters en twee periscopen
worden bezichtigd - het mag niet betreden worden. De studio ligt bezaaid met oude kranten,
IRWR¶VYDQYULHQGHQHQPRGHOOHQGHVWRHOZDDURS*HRUJH'\HUSRVHHUGHJHVFKHXUGHSDJLQD¶V
uit tijdschriften en catalogi, vodden, een handdoek, oude sokken, tafels met daarop en ernaast
honderden verfblikken en penselen, afbeeldingen van Velázquez¶portretten, een foto van
Lucian Freud en van de onvoltooide buste van Nefertete, afgetrapte schoenen, een berg
champagne- en wijndozen in een hoek, boeken waaronder één van Karl Marx, stapels
kapotgesneden schilderijen tegen de muur, IRWR¶VYDQ]LMQVFKLOGHULMHQDDQGHZDQG
geprikt.1042 Te midGHQYDQGHµJHRUGHQGHFKDRV¶VWDDW%DFRQVH]HOZDDURSHHQRQYROWRRLG
doek werd aangetroffen - dit portret hangt nu prominent in een zaal verderop met vijf andere
studies.1043 De trap - met een touw als leuning - die naar het atelier leidde, staat apart
opgesteld: de bezoeker ziet hem door glas van bovenaf'DZVRQµGHWUDSLVHHQHVVHQWLHHO
onderdeel van het atelier. Die leidde naar de plek waar het allemaal gebeurde in Bacons
OHYHQ¶ Dawson slaagde erin om rond de 2,5 miljoen euro bijeen te brengen, zodat het
museum behalve het atelier ook een studie- en documentatieruimte biedt over alles wat met
Bacons leven en werk heeft te maken. Alle gegevens die uit de studio zijn gevonden en
gerubriceerd, zijn ingevoerd in een database. Dat materiaal is grondig onderzocht, wat al
verscheidene publicaties en tentoonstellingen opleverde.1044
In het geval van de reconstructie van Bacons atelier is de inbreng en interpretatie van
conservatoren tot het minimum beperkt. Heel nauwgezet is gebruik gemaakt van de
gemeenschappelijke expertise van kunsthistorici en zelfs archeologen om op de centimeter
precies de studio in zijn geheel - zowel de inhoud als de vorm - te verhuizen naar Dublin. De
authenticiteit van de reconstructie is zowel materieel, conceptueel (volgens de kunstenaar) als
historisch.1045 Het atelier wordt nu gewaardeerd als erfgoed - om de historische waarde en
materiële echtheid - en functioneert ook als geheugen, µGDV$QGHQNHQ¶YDQ:DOWHU
1041

+&DPSEHOOµ7KH0XVHXPRUWKH*DUEDJH&DQ1RWHVRQWKH$UULYDORI)UDQFLV%DFRQ¶V6WXGLRLQ'XEOLQ¶
In: Tracings 1, 2000, p. 41. Er is een informatieve documentaire uit 1999 over het onderzoek en de verhuizing: 7
Reece Mews van de regisseur Aubrey Powell (in 2001 door de TROS uitgezonden onder de titel De kunstenaar
op nummer 7LQGHVHULHµ.XQVWRPGDWKHWPRHW¶). Dit citaat maakt duidelijk dat de studio uiteraard wél een
bedevaartsoord is - op zijn minst voor de geïnteresseerden in en liefhebbers van zijn werk.
1042
Deze impressie is gebaseerd op eigen observatie - ik bezocht de studio op 1 en 3 november 2013. Zie ook het
fotoboek van de studio vóór de ontmanteling: John Edwards and the Estate of Francis Bacon, 7 Reece Mews.
)UDQFLV%DFRQ¶V6WXGLR. New York, 2001.
1043
-RKQ(GZDUGµKLVRZQPHVVKDGVRPHNLQGRIRUGHUWKDWKHXnderstood, and he could generally find what he
ZDQWHG¶ Bron: John Edwards and the Estate of Francis Bacon, 7 Reece Mews. )UDQFLV%DFRQ¶V6WXGLR. New
York, 2001, p. 11. Voor een foto van de studio met het portret op de ezel en het portret in detail, zie: ibidem, pp.
21-23 en in Hugh Lane Gallery, )UDQFLV%DFRQ¶V6WXGLRDWWKH+XJK/DQH. Exhibition Catalogue. Dublin, 2001.
1044
&HHV6WUDXVµ%DFRQVFKDRVLVKHUVFKDSHQ%HHOGHQGHNXQVW (HQODDJYDQVFKLMQEDDUDIYDO¶In: Trouw, 26
januari 2001. µThe Francis Bacon Studio Database is the first computerised archive of the entire contents of a
world ranking artist¶s studio. Every item in the studio has a database entry. Each entry consists of an image and a
factual account of an object. The database has entries on approximately 570 books and catalogues, 1,500
photographs, 100 slashed canvases, 1300 leaves torn from books, 2000 artist¶s materials and 70 drawings. Other
categories include the artist¶s correspondence, magazines, newspapers and vinyl records. The Hugh Lane¶s
relocation of Francis Bacon's studio and compilation of a fully comprehensive database of the entire contents is
unprecedented in museum practice¶Zo meldt de website van het museum trots: www.hughlane.ie (geraadpleegd
op 15 november 2013).
1045
Nicole Ex, Zo goed als oud. Amsterdam, 1993.
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Benjamin.1046 De context is echter veranderd - alles is naar een andere omgeving verplaatst.
En de functie is veranderd: van een plek met nut voor louter de kunstenaar, het interieur als
µ=XIOXFKWVWlWWHGHU.XQVW¶YRRULQVSLUDWLHFRQWHPSODWLHVWXGLHUHWUDLWHHQFUHDWLHLVKHWDWHOLHU
in de Hugh Lane Gallery gemusealiseerd en gesacraliseerd.1047 Het proces van de
reconstructie gaf - nieuw - inzicht in de werkwijze en inspiraties van de kunstenaar en
ontkrachtte zo ook mythen die over zijn werkwijze bestonden.1048 Het resultaat heeft daarbij
ook nog spin off voor het museum en de stad - Dublin heeft er een trekpleister bij gekregen,
maar waarschijnlijk eerder voor de ingewijde liefhebber dan een breed publiek.
Francis Bacon staat erom bekend dat hij in zijn werk het menselijk verval toont en de
NZHWVEDDUKHLG+LM]HLDOOHHQµGHEUXXWKHLGYDQGHIHLWHQ¶ZHHUWHJHYHQ+LMZLOGHGRHNHQ
VFKLOGHUHQGLHµKHW]HQXZVWHOVHOUDDNWHQPHWKHWUDXZHJHZHOGYDQKHWOHYHQ]HOI¶1LHW
iedereen apprecieert deze benadering. De Britse premier Margaret Thatcher noemde Bacon
µGLHDIVFKXZHOLMNHPDQGLHDI]LFKWHOLMNHVFKLOGHULMHQPDDNW¶1049 Maar behalve weerzin roept
Bacons werk toch vooral bewondering op en fascinatie. Op de kunstmarkt worden zijn doeken
voor de hoogste prijzen verkocht - in november 2013 brengt Three Studies of Lucian F reud
(1976) 142,4 miljoen dollar RSELM&KULVWLH¶VLQ1HZ<RUN - dan het duurste schilderij ooit
geveild.1050 De retrospectieven in de musea inspireren kunstcritici en redacteuren telkens om
retorisch dramatische, tot de verbeelding sprekende koppen boven hun artikel te plaatsen:
µ6HUHHQYOHHVLQKHWVODFKWKXLVYDQKHWOHYHQ¶µ'HVFKRRQKHLGYDQKHWPHQVHOLMNOLMGHQ¶
µ9HUJDQNHOLMNKHLGJHYDQJHQLQPRPHQWRSQDPH¶1051 %DFRQVFKLOGHUGHVQHOµLQHHQ alla prima
WHFKQLHNGLHQDXZHOLMNVFRUUHFWLHVWRHOLHW¶+LMEUDFKWGHYHUILQGXQQHWUDQVSDUDQWHODgen aan,
1046

:DOWHU%HQMDPLQµ=HQWUDOSDUN¶LQ Illuminationen. Frankfurt am Main 1961, p. 690.
Stefan Ruiters, eigenaar van antiquariaat JOOT te Amsterdam en alumnus van de UvA, bezocht het atelier in
'XEOLQHQYHUWHOGHGDWHUµHHQVDFUDOHZHUNLQJ¶YDQXLWJaat (bron: telefonisch gesprek op 2 juni 2008). Ik had bij
mijn bezoek op 1 en 3 november 2013 dezelfde beleving. Nog authentieker is overigens het atelier van de
Amerikaanse schilder Jackson Pollock in de buurt van het stadje The Springs, bij East Hampton op Long Island
in de VS (ik bezocht huis en studio op 6 augustus 2009). Pollock schilderde in de studio de drip paintings,
waarmee hij beroemd werd. Hij spreidde zijn doeken uit op de vloer in zijn studio en bewerkte ze van alle
kanten. 'H]HZHUNZLM]HKHHIWNOHXUULMNHVSRUHQQDJHODWHQµWKHVWXGLRIORRULVFRYHUHGZLWKDULFKWUDFHU\RIWKH
colors and gestures that fill those canvases, including many of his most famous, from Alchemy (1947) to Blue
Poles (1952). Bron: +HOHQ+DUULVRQµ7KH3ROORFN-.UDVQHU+RXVHDQG6WXG\&HQWHU¶In: North Atlantic
Review10, 1998, p. 3. Omdat het Amerikaans erfgoed is, is de studio met inhoud sinds de dood van zijn vrouw,
Lee Krasner, onaangeroerd gebleven. Zowel hun huis als de studio - HHQµWXUQ-of-the-FHQWXU\EDUQ¶- zijn publiek
toegankelijk. Het interieur in het huis is ook nog geheel intact en bestaat uit de meubels van het echtpaar,
3ROORFN¶VKL-fi geluidsinstallatie, honderden dixieland, bebob en freejazz langspeelplaten, zijn bibliotheek en
enkele schilderijen en tekeningen. Maar het gaat hier natuurlijk vooral om de legendarische bespatte vloer:
µFHQWUDOWRWKHH[KLELWLRQLV3ROORFN¶VSDLQW-laden studio floor. Visitors, wearing special padded slippers, are
LQYLWHGWRZDONDFURVVWKLVYLYLGWHVWDPHQWWRWKHDUWLVW¶VHQHUJ\DQGLQVSLUDWLRQ¶ (www.pkhouse.org - bezocht op
12-11-2013). Hier is de context dezelfde gebleven, er is ook sprake van materiële en historische authenticiteit evenals in de Bacon studio is historische sensatie te beleven en is sprake van aura. De functie is ook hier
veranderd: er wordt niet meer geschilderd.
1048
=LH0DUN6ODGHQµ7KH%DFRQP\WK¶In: Georgia Mazower (editor), Bacon¶s Eye: Works on Paper
Attributed to F rancis Bacon from the Barry Joule Archive. London, 2001, pp. 97-104.
1049
Thatcher geciteerd in: 'LFN:LWWHQEHUJµ$GHPEHQHPHQGRYHU]LFKWYDQ)UDQFLV%DFRQVVFKLOGHUNXQVWLQ
/RQGHQ6HUHHQYOHHVLQKHWVODFKWKXLVYDQKHWOHYHQ¶ In: NRC Handelsblad, 7 februari 1998.
1050
Op de lijst duurste kunstwerken ter wereld staat het drieluik op de zevende plaats. Op de eerste stond De
kaartspelers van Paul Cézanne - in april 2011 voor 259 miljoen dollar onderhands verkocht aan de koninklijke
IDPLOLHYDQ4DWDUµ9HLOLQJUHFRUGPLOMRHQHXURYRRUGULHOXLNYDQ)UDQFLV%DFRQ¶,Q NRC Handelsblad, 13
QRYHPEHUµ+HWGXXUVWHNXQVWZHUNRRLWJHYHLOG¶,Q TrouwQRYHPEHUHQ2ODY9HOGKXLVµ'ULHOXLN
van Bacon levert record op: 142,4 milMRHQ¶,Qde Volkskrant, 14 november 2013. In mei 2008 werd voor
Tryptych uit 1976 86,3 miljoen dollar betaald, toen het hoogste bedrag ooit voor een naoorlogs kunstwerk. Bron:
µ)UDQFLV%DFRQGRPLQHHUWWRSWLHQYDQ¶,Q NRC Handelsblad, 30 december 2008.
1051
Alle titels komen uit het notenapparaat hier1RJWZHHYRRUEHHOGHQµ3RVHUHQLQHHQDDQJHYUHWHQNRVWXXP¶
(Anna Tilroe over de overzichtstentoonstelling in Parijs, in NRC Handelsblad, MXOL HQµ)ODUGHQYDQGH
PHVWYDDOW¶YDQ0DULDQQH9HUPHLMGHn, ( NRC Handelsblad, 26 augustus 2005) over Martin Harrison, In ca mera.
/RQGRQIRWR¶VXLW%DFRQVDUFKLHI, gekoppeld aan zijn schilderijen.
1047
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waarbij delen van het linnen zichtbaar bleven. Hij gebruikte niet alleen kwasten, maar van
alles: stukken gaas, lappen stof, sponzen, de rand van een vuilnisemmer deksel of de dop van
een verftube.1052 Edwards: µ)UDQFLVXVHGROGVRFNVDQGELWVRIFRUduroy trousers to press into
wet paint to create a particular texture he liked¶1053
Tijdens de archeologische operatie kwamen onbekende facetten van Bacons leven
tevoorschijn en werd zijn manier van werken duidelijker. In veel interviews, onder andere met
de Engelse kunstcriticus en bewonderaar David Sylvester, cultiveert Bacon de mythe dat hij
spontaan de verf op het canvas aanbracht, zonder enige voorbereiding in de vorm van een
tekening of een schets.1054 =LMQLGHDDOZDVµWRSLFNXSDKDQGIXORISDLQWDQGWKUow it at the
FDQYDVDQGKRSHWKDWWKHSRUWUDLWZDVWKHUH¶1055 2SGHYUDDJµ\RXQHYHUGRDUHKHDUVHOIRUWKH
SLFWXUH"¶DQWZRRUGGH%DFRQ]RQGHUHQLJHZHLIHOLQJµ,RIWHQWKLQN,VKRXOGEXW,GRQ¶W¶1056
+LMYHUNODDUWGDWGHFRPSRVLWLHVµVXSHULPSRVHGWKHPVHOYHVon me (and) it happened quite
XQH[SHFWHGO\OLNHDQDFFLGHQW¶1057 µ,NEHQPHWYHUIRSKHWGRHNLQGHZHHUWRWGDWLN
plotseling voel dat er wat gaat gebeuren, dat er wat uit het onderbewuste naar boven
NRPW¶1058 In een interview met Sylvester omschrijft Bacon hoe Painting RQWVWRQGµZHOORQH
RIWKHSLFWXUHV,GLGLQWKHRQHOLNHDEXWFKHU¶VVKRSFDPHWRPHDVDQDFFLGHQWI was
DWWHPSWLQJWRPDNHDELUGDOLJKWLQJRQDILHOG « EXWVXGGHQO\WKHOLQHWKDW,¶GGUDZQ
suggested something totally different, and out of this suggestion arose this picture. I had no
attention to do this picture; I never thought of it in that way. It was like one continuous
DFFLGHQWPRXQWLQJRQWRSRIDQRWKHU¶1059 'DWKLM]LFKOLHWLQVSLUHUHQGRRUIRWR¶VHQILOPVWLOOV
was al bekend, maar nu kan, dankzij de vondsten tijdens het veldwerk, Bacons werkwijze in
detail worden bestudeerd en geanalyseerd.1060 Spectaculair voor de Bacon-exegese is de
ontdekking dat Bacon wel degelijk schetsen maakte. Het is nu duidelijk dat Bacon zijn rol als
kunstenaar zorgvuldig regisseerde en inspiratiemateriaal voor zijn schilderijen verborgen
hield.1061
1052
1053

-DQQHNH:HVVHOLQNµ'HVFKRRQKHLGYDQKHWPHQVHOLMNOLMGHQ¶ NRC Handelsblad, 8 februari 2001.
John Edwards and the Estate of Francis Bacon, 7 Reece Mews. )UDQFLV%DFRQ¶V6WXGLR. New York, 2001, p.

12.
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-KLP/DPRUHHµ%DFRQVEXXUPDQ¶,Q Het Parool , 10 februari 2001. Zie ook David Sylvester , Interviews
with F rancis Bacon. London, 1975.
1055
0DUN6ODGHQµ7KH %DFRQP\WK¶In: Georgia Mazower (editor), Bacon¶s Eye: Works on Paper Attributed to
F rancis Bacon from the Barry Joule Archive. London, 2001, p. 97.
1056
Matthew Gale, F rancis Bacon: Working on paper . (catalogus expositie Tate Gallery) London, 1999, p. 34.
1057
Joanna Shepard, µ$*DPHRI&KDQFH7KH0HGLDDQG7HFKQLTXHVRI)UDQFLV%DFRQ¶,Q%DUEDUD'DZVRQen
Martin Harrison (redactie), F rancis Bacon. A Terrible Beauty. Dublin, 2009, p.174, noot 7.
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Bacon geciteerd in: 0DDUWMH6RPHUVµ'HYHUERUJHQNUDEEHOVYDQ%DFRQ¶In: Het Parool , 3 april 1999.
1059
David Sylvester, Interviews with F rancis Bacon. London, 1975, p. 11. Ook deels geciteerd in: Joanna
Shepard, µ$*DPHRI&KDQFH7KH0HGLDDQG7HFKQLTXHVRI)UDQFLV%DFRQ¶,Q%DUEDUD'DZVRQHQ0DUWLQ
Harrison (redactie), F rancis Bacon. A Terrible Beauty. Dublin, 2009, p. 153.
1060
Martin Harrison, In ca mera. F rancis Bacon, photography, film and the practice of painting . London, 2005.
1061
Toen deze ontdekking werd gedaan, probeerde Bacons biograaf David Sylvester te bewerkstelligen dat
hieraan niet teveel ruchtbaarheid werd gegeven. Hij was niet van deze schetsen op de hoogte en ging in zijn
boeken altijd uit van Bacons herhaalde bewering dat hij nooit studies schetste. %HUW-DQVHQµ*HRUJDQLVHHUGH
FKDRV¶,Q Het F inancieele Dagblad, 30 december 2000. Hij is µde chaos gaan cultiveren¶, constateert Hans
Janssen, die in Dublin de proef op de som nam en in de database de oudste krant µuit de puinhoop¶ opvroeg - die
dateert van 1974. Er zijn wellicht ook nog resten uit voorgaande jaren aanwezig sinds Bacon in 1962 Reece
Mews betrok, maar er is ook opgeruimd. -DQVVHQµNennelijk heeft Bacon op bepaalde momenten besloten wat hij
wel en niet wilde houden¶. Dit bevestigt de constatering van zijn biograaf Michael PeppiattµRnder de chaos - het
dooreengegooide tapijt van beelden op de vloer van zijn atelier, de desintegrerende vorm op het doek - lag een
dieper verlangen naar orde¶. Janssen en Peppiat geciteerd in: +DQV6WHNHWHHµ)UDQFLV%DFRQHQGHUHFRQVWUXFWLH
van zijn AugiasstaO¶In: NRC Handelsblad, 6 januari 2001. John Edwards bevestigt in zijn voorwoord dat hij
Bacon hielp met het opruimen van de studio en afgekeurde schilderijen aan flarden sneed met een stanleymes.
John Edwards and the Estate of Francis Bacon, 7 Reece Mews. )UDQFLV%DFRQ¶V6WXGLR. New York, 2001, pp. 1013. Zie ook: Michael Peppiat, F rancis Bacon: Anatomy of an Enigma . London, 1996.
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Op de expositie F rancis Bacon in het Haags Gemeentemuseum in 2001 is in de
kabinetten veel informatie te zien over Bacons werkwijze en zijn atelier. Voorheen lag de
klemtoon in Bacons retrospectieven op het resultaat: zijn schilderijen. Wat de presentatie in
het Haags Gemeentemuseum zo interessant en vernieuwend maakt, is dat hier het proces
FHQWUDDOVWDDWGHLQVSLUDWLHEURQQHQGHIRWR¶VGHXLWERHNHQJHVFKHXUGHHQEHNODGGHSDJLQD¶V
zijn schetsen, probeersels, krabbels en aantekeningen - hiermee wordt zijn zoektocht
LQ]LFKWHOLMN9HHOWHQWRRQVWHOOLQJHQRYHU%DFRQEHYHVWLJGHQKHWEHHOGYDQµGH
H[LVWHQWLDOLVWLVFKHNXQVWHQDDU¶GLHGHHHQ]DDPKHLGYDQGHPHQVVFKLlderde, onder meer door
steeds dezelfde schilderijen uit zijn oeuvre centraal te stellen. Dat gebeurde in 1996 nog met
een groot retrospectief in Parijs.1062 +DQV-DQVVHQµKHWJLQJ%DFRQRRNRPDQGHUHGLQJHQ
zoals het tonen van een zeer directe vorm van lichamelijkheid, waarbij het schilderij je een
spiegel voorhoudt. Of nee, dat is nog te afstandelijk, een beeld dat je opzuigt en direct aan je
YUHHW¶1063
Janssen stelt in het retrospectief het µJHFDQRQLVHHUGHEHHOG¶ELM - dat Bacon grotendeels
zelf creëerde - en breidt het uit. Hoe kreeg het Gemeentemuseum deze primeur in de
museumwereld voor elkaar? Voor het eerst zijn op een expositie behalve schilderijen ook
GRFXPHQWHQEHZHUNWHIRWR¶VDDQWHNHQLQJHQHQVFKHWVHQYDQ%DFRQWH]LHQ'H
tentoonstelling is Janssens wapenfeit. Het plan om een overzichtstentoonstelling over Bacon
te maken, bestond al sinds 1996: Hans Locher vroeg hem toen welke exposities hij op zijn
YHUODQJOLMVWMHKDGVWDDQ-DQVVHQµ%DFRQLVHHQKHOGYDQPLM'H Interviews ken ik uit mijn
hoofd¶1064 Het museum bezit één schilderij van Bacon, Paralytic Child Walking on All Fours
(from Muybridge) uit 1961, maar omdat de directeur van Tate Modern, Nicholas Serota,
ongeveer twintig Mondriaans te leen had gekregen, lukt het Janssen veertien Bacons in
bruikleen van hem te krijgen - µGLH%DFRQVERGHQHHQPRRLHEDVLV¶1065 In The Hugh Lane
wordt ondertussen de studio ingericht en de inhoud volledig gearchiveerd en bestudeerd.
Janssen neemt contact op met the Estate of Francis Bacon - µGLHYRQGGH+DDJVH
tentoRQVWHOOLQJHHQPRRLHJHOHJHQKHLGRPPHWPDWHULDDOQDDUEXLWHQWHWUHGHQ¶-DQVVHQUHLVW
af naar Dublin en krijgt daar - tot zijn grote vreugde - alle tijd en gelegenheid van the Estate
en het museum om het uit de studio opgedolven materiaal te bestuderen en te selecteren voor
zijn tentoonstelling. Van de Londense galerie van Bacon, Marlborough Fine Art Gallery,
krijgt Janssen - na langdurig, diplomatiek onderhandelen - twee drieluiken in bruikleen.1066
Als de tentoonstelling in mei 2001 ten einde loopt, heeft het Gemeentemuseum
verheugend nieuws: er komt een permanente presentatie van werk van Francis Bacon.
Behalve het schilderij dat het museum zelf heeft, zijn vier belangrijke werken te zien die het
museum langdurig in bruikleen krijgt. Dat waren in eerste instantie drie schilderijen van
collega musea: Boijmans Van Beuningen, het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum in
Amsterdam. Eén komt van het Kunsthaus ZĦrich - na aankoop van Three Studies of the Male
Back geeft het dit werk in langdurig bruikleen aan het Gemeentemuseum.1067 Inmiddels wordt
de presentatie afgewisseld met bruiklenen van de Estate of Francis Bacon.1068 De schilderijen
1062

De tentoonstelling F rancis Bacon was van 27 juni tot 14 oktober 1996 in Centre Pompidou te Parijs en van 4
november 1996 tot 31 januari 1997 in Haus der Kunst te München. Catalogus: Nicole Ouvrard met Muriel Caron
(redactie), F rancis Bacon. Parijs, 1996.
1063
Janssen geciteerd in: +DQV6WHNHWHHµ)UDQFLV%DFRQHQGHUHFRQVWUXFWLHYDQ]LMQ$XJLDVVWDO¶,Q NRC
Handelsblad, 6 januari 2001.
1064
Janssen doelt op: David Sylvester , Interviews with F rancis Bacon. London, 1975.
1065
-DQVVHQZDVLQGLHSHULRGHµPHHUGDQYULHQGVFKDSSHOLMN¶PHW6HURWDHQRRNPHW'DYLG6\OYHVWHU. Bron: Hans
Janssen in een email op 1 maart 2012.
1066
Bron: interview met Hans Janssen in het Gemeentemuseum Den Haag op 1 september 2011.
1067
µHaags museum krijgt vaste Bacon-H[SRVLWLH¶,Qde Volkskrant, 12 mei 2001 en µFrancis Bacon. De
DDQZLQVW¶,Q Trouw, 7 juni 2001.
1068
Eigen observatie bij bezoek en interview met Hans Janssen in het Gemeentemuseum Den Haag op 1
september 2011.
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hangen in een aparte zaal - de installatie Cell XXVI van Louise Bourgeois omringend, die het
museum juni 2010 aankocht.1069 Dit slotakkoord van de geslaagde Francis Bacon expositie is
een mooi en inspirerend voorbeeld van museale samenwerking.

Drie nieuwe musea in Den Haag
µMusea moeteQQHWDOVEHGULMYHQPDUNWJHULFKWZHUNHQ¶YLQGW9DQ.ULPSHQµ9DQ*RJK0DWD
+DULHQ(VFKHU]LMQPHUNQDPHQ¶GDDUPHHNDQHHQPXVHXP]LFKSURILOHUHQ1070 Het Haags
Gemeentemuseum splitst de verzameling op naar doelgroepen en locaties. Naast het centrale
Berlagegebouw komt er een fotografiemuseum en een hal voor hedendaagse kunst. De
dependance Paleis Lange Voorhout richt Van Krimpen in als Eschermuseum. Het voormalige
werkpaleis van koningin Beatrix aan het Lange Voorhout in Den Haag was in gebruik als
expositieruimte voor wisselende collecties van het Haags Gemeentemuseum - een initiatief
van Rudi Fuchs. De gemeente betaalt een klimaatinstallatie van 450.000 euro om het werk
YDQGHJUDILFXV0&(VFKHUµQDDUEHKRUHQWHNXQQHQFRQVHUYHUHQ¶+DQV/RFKHUZDVLQ968
GHHHUVWHGLHKHWZHUNYDQ(VFKHUDOVµNXQVW¶DDQKHWSXEOLHNSUHVHQWHHUGH(VFKHUEHVORRW
daarop zijn collectie in bruikleen te geven aan het museum - een deel daarvan is later
DDQJHNRFKW9DQ.ULPSHQYHUZDFKWHUYHHOYDQµZHUHNHQHQRSEH]RHNHUVSHUMDDU¶de eerste Japanse en Amerikaanse groepen hebben zich reeds aangemeld. Volgens hem schuilt
GHNUDFKWYDQ(VFKHULQGLHQVµYDNPDQVFKDSHQKHWP\VWHULH « Het aardige van Escher is
dat je niet zo veel hoeft uit te leggen. Na de Bijbel is een boek over Escher het meest
YRRUNRPHQGHERHNLQ1HGHUODQGVHJH]LQQHQ¶1071
Na de opening ontstaat er een rel, omdat tot woede van oud-directeur Rudi Fuchs in
het paleis over de parketvloer van de Amerikaanse kunstenaar Donald Judd µHHQOHYHQVJURRW
pauwblauw YORHUNOHHG¶EOLMNWte liggen.1072 Judd maakte de vloer op speciaal verzoek van
Fuchs, als eerbetoon aan Piet Mondriaan.1073 )XFKVYLQGWGDWKHWWDSLMWZHJPRHWµ]RGDWGH
WRHVFKRXZHUVHFKWHNXQVWNXQQHQ]LHQ¶1074 Ook de Haagse PvdA is ontstemd en spreekt van
³FXOWXXUFHQVXXU´'LUHFWHXU9DQ.ULPSHQLVHFKWHUYDQPHQLQJGDWGHSDUNHWYORHUYDQ-XGG
de bezoeker te veel afleidt van het werk van Escher.1075 Hij betoonde respect voor de minimal
muurschilderingen die Locher liet verwijderen, waaronder die van Sol LeWitt, voor de
vloersculptuur van minimalist Donald Judd heeft hij dat kennelijk niet! Van Krimpen maakt
zich geen zorgen om afleiding als hij de Rotterdamse kunstenaar Hans van Benthem de
opdracht geeft om voor het Eschermuseum vijftien kroonluchters van kristal te ontwerpen. Hij
vindt GDWGHKDORJHHQYHUOLFKWLQJµDOOHVIHHUXLWKHWJHERXZ « VORHJ¶. Kunstenaars moeten
1069

De Amerikaanse kunstenares en beeldhouwster Louise Bourgeois (1911-2010) is vooral bekend door haar
spin sculpturen, waarvan er één prominent naast het Guggenheim Museum in Bilbao staat. Vlak voor haar dood
werkte ze nog mee aan de voorbereiding van Double Sexus - een tentoonstelling waarin haar werk getoond werd
samen met dat van de surrealistische kunstenaar Hans Bellmer (1902-1975) - die het Gemeentemuseum Den
Haag met de Neue Nationalgalerie in Berlijn ontwikkelde. Double Sexus liep in Den Haag van 11 september
2010 tot en met 16 januari 2011. Bourgeois was een groot voorstander van de aankoop van één van haar werken
door het museum, waardoor het een streepje voor had op concurrenten. Bron: +DUPHQ%RFNPDµ%RXUJHRLVKLHOS
QRJ]HOIELMDDQNRRS¶,Qde Volkskrant, 22 juni 2010.
1070
HDQ6FKXOWHµ'HYHQWPDDNWGHWHQW¶,Q Het F inancieele Dagblad, 27 juli 2002.
1071
Van Krimpen geciteerd in: (OOHQ/HLMVHUµ:HUHOGEHURHPGHKHUVHQNURQNHOV Nooit een Escher op een
ER[HUVKRUW¶In: Algemeen Dagblad, 15 november 2002.
1072
0H]R:LOOHPVµ5HORYHUYORHUNOHHGLQ(VFKHUPXVHXP¶,Q De Telegraaf, 19 november 2002.
1073
µ5XGL)XFKVYDOWRYHUYORHUNOHHG¶,Q Het Parool , 19 november 2002. Fuchs schreef in een column die op 31
juli 1993 in Het Parool YHUVFKHHQGDWKLMµPHWHQLJHVFKURRPKDG « JHYUDDJGRI]R¶QRSGUDFKWKHP]RX
LQWHUHVVHUHQ¶-XGG]HLµRQPLGGHOOLMNMDKHPLQWHUHVVHHUGHDOOHV'HYORHUHQGLHKLMWHNHQGHODWHQHHQSDWURRQ
zien van elkaar loodrecht snijdende lijnen, in drie verschillende en verschillend gekleurde houtsoorten, op een
blank veld. Het gehele patroon beslaat telkens een hele verdieping. Per kamer is de vloer dus een uniek fragment
YDQGDWJHKHHO¶5XGL)XFKVµMooi dwars¶,QLGHPRecht op schoonheid. Amsterdam, 1999, p. 109.
1074
0H]R:LOOHPVµ5HORYHUYORHUNOHHGLQ(VFKHUPXVHXP¶,Q De Telegraaf, 19 november 2002.
1075
Ibidem en µ5XGL)XFKVYDOWRYHUYORHUNOHHG¶,Q Het Parool , 19 november 2002.
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µGHYROOHYULMKHLGNULMJHQLHWVWHPDNHQ¶- hij ziet het resultaat pas een week voordat ze
aangeleverd en opgehangen worden.1076 Kort daarvoor bezocht Van Krimpen een
tentoonstelling in Keramiekmuseum Het Princessehof, waar hij één van Van Benthems
kroonluchters zag - LQGHYRUPYDQHHQNHUQERP7RHQNZDPKLMRSKHWLGHHKHPµ carte
blanche¶WHYHUOHQHQ9DQ%HQWKHPµLN]RHNQDDUYULMH[WUHPHHQSRSXOLVWLVFhe onderwerpen
die je niet verwacht in combinatie met kristal, wat qua uitstraling toch tamelijk chic en
ERXUJHRLVLV¶9DQ%HQWKHPOLHW]LFKELMKHWRQWZHUSHQQLHWDOOHHQLQVSLUHUHQGRRUGH
ornamenten en versieringen in het achttiende-eeuwse paleis, maar ook door de kunstwerken
van Escher.1077
Op 15 november 2002 opent minister-president Jan Peter Balkenende het nieuwe
Eschermuseum. Er zijn ongeveer tweehonderd kunstwerken en archiefstukken te zien. In de
presentatie op de bovenverdieping is het beproefde belevingsconcept van de Kunsthal
WRHJHSDVWGHEH]RHNHUVNULMJHQµJH]HWHQRSVWRHOHQPHW-'EULOOHQKHWJHYRHO « GDW]H
GZDUVGRRUGH(VFKHUJHERXZHQKHHQYOLHJHQ¶DOGXVGHZRRUGYRHUGHUYDQKHW
Gemeentemuseum.1078 Behalve het museum huisvest het paleis ook een Escher-café, een
kinderkamer in Escher-stijl en een winkel met Escher-merchandising.1079 Voor Van Krimpen
LVµSXEOLHN¶JHHQYLHVZRRUGµLNSUREHHUKHWPHQVHQQDDUGH]LQWHPDNHQGDDULVWRFKQLHWV
mis mee. En het publiek wil herkenning. Afgelopen weekeinde hadden we in het
Eschermuseum net zo veel bezoekers als hier. Zondag waren er bijna duizend bezoekers, dat
is toch ongelooflijk. Ik vind dat fascinerend. En erg belangrijk, want die mensen gaan niet
QDDUGH(IWHOLQJGLHJDDQQDDUNXQVWNLMNHQ « %Hzoekers proeven een sfeer waarin ze
ZHONRP]LMQ=RPRHWMHPHWHHQPXVHXPRPJDDQ¶1080 In het eerste jaar trekt het
Eschermuseum 80.000 bezoekers - µ]RQGHUHHQUHJHOUHFODPH¶1081 De jaren daarop stabiliseert
het gemiddelde op 72.000 bezoekers, van wie een kwart jonger is dan vijftien jaar.1082
Architectenbureau Benthem Crouwel renoveert in een half jaar de Schamhartvleugel
aan de Stadhouderslaan, naast het Gemeentemuseum. Het bureau liet het skelet staan en
ontwierp achter de oude gevels een heel nieuw museum. Een overzichtelijk parcours leidt de
EH]RHNHUODQJVGHPXVHXP]DOHQµ$OOHYHUWUHNNHQYHUVSUHLGRYHUYHUVFKLOOHQGHHWDJHVVWDDQ
GRRUPLGGHOYDQRSHQWUDSSHQEDOXVWUDGHVHQJOD]HQGHXUHQPHWHONDDULQYHUELQGLQJ¶1083 Op
14 december 2002 is Den Haag in één klap twee musea rijker: het Fotomuseum Den Haag en
het GEM, museum voor actuele kunst - µ*(0¶LVHHQYHUZLM]LQJQDDUJHPHHQWHHQEHWHNHQW
in het Engels juweel. De musea delen 2.500 vierkante meter tentoonstellingsruimte.1084 De
1076

µ.XQVWHQDDUPRHWGHYULMKHLGNULMJHQ ,Q: Het F inancieele Dagblad, 19 december 2003.
+HQQ\GH/DQJHµ/XPLQHX]HSOXIORQNHUWDDQKHWSODIRQG([WUHPHQGLHMHQLHWYHUZDFKWELMNULVWDO¶,Q
Trouw, 20 december 2003.
1078
µ(VFKHUNULMJWHLJHQPXVHXPLQ'HQ+DDJ 3XEOLHNVWUHNNHULQFHQWUXP¶,Q NRC Handelsblad, 13 februari
2002.
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DDQNRSHQLQ¶,Q Algemeen Dagblad, 23 januari 2003.
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gemeenteraad van Den Haag ging akkoord met de renovatie van het uit 1962 daterende glazen
SDYLOMRHQ$QQH7DEDNHQ5RHO$UNHVWHLMQYRUPHQµKHWMRQJHFRQVHUYDWRUHQWHDP¶YDQKHW
GEM. µWLMZLOOHQKHWEUXJJHQKRRIGQDDUGHVWHHHXZ]LMQYRRUKHW*HPHHQWHPXVHXP¶
]HJW7DEDNµ(QRPGDWZHPHWHen heel kleine organisatie werken, kunnen we slagvaardig
RSWUHGHQ « (HQFRQVHUYDWRUJDDWDDQGHVODJPHWHHQH[SRVHUHQGNXQVWHQDDU+HWLVHHQ
soort galerie-aanpak, maar dan wel in een klassiek museale omgeving met parket op de vloer
HQZLWWHPXUHQ¶'H FRQVHUYDWRUHQQRHPHQKHW*(0µHHQJRHGGUDDLHQGH
WHQWRRQVWHOOLQJVPDFKLQH¶PHWHHQNQLSRRJQDDUGH.XQVWKDOIRUPXOHµ0DDUGDQJHHQKDSslik-weg tentoonstellingen. Vergelijk het met De Pont in Tilburg. Daar geeft men de kunst de
ruimte, maar wordt wel telkens wat anders geboden. Wij mikken op een sneller maar solide
tempo van om de drie maanden een heel nieuw huis. En daar hoort dan vier keer per jaar een
RSHQLQJVIHHVWELM¶'HIHHVWHQ]LMQYRRUDOEHGRHOGRPHHQEUHGHUHQMRQJHUSXEOLHNWHWUHNNHQ
De openingstijden zijn uitnodigend voor deze doelgroep: beide musea zijn van twaalf tot tien
XXUV¶DYRQGVRSHQ(UNRPHQUDQGDFWLYLWHLWHQ]RDOVOH]LQJHQILOPYHUWRQLQJHQHQ
SHUIRUPDQFHV$UNHVWHLMQµZHKRSHQRSUHVRQDQWLHLQGHVWDG'HQ+DDJPRHWRSGHNDDUW
gezHWZRUGHQDOVNXQVWVWDG¶'HFRQVHUYDWRUHQVWUHYHQQDDUµHHQJHODDJGSURJUDPPD¶µHU
zitten telkens drie lagen in het aanbod: Haags, nationaal en internationaal. Enerzijds maken
we retrospectieven van kunstenaars die misschien al wel in groepstentoonstellingen te zien
zijn geweest maar in Nederland nooit een overzicht hebben gehad, zoals Raymond Pettibon of
-LPPLH'XUKDP¶1085 Anderzijds komen er µPHHUVLJQDOHUHQGHWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶YDQMRQJH
Nederlandse kunstenaars.1086
Conservator Wim van Sinderen, voormalig collega van Van Krimpen in de Kunsthal,
neemt de leiding van het Fotomuseum op zich. Hij gaat werk tonen uit de collecties van het
Gemeentemuseum, dat onder andere een belangrijke verzameling fotografie van Piet Zwart en
Paul Schuitema bezit.1087 Ook zal hij putten uit de collectie negentiende en twintigste-eeuwse
fotografie van de Universiteit Leiden. Van Sinderen wil, net als in de Kunsthal,
tentoonstellingen organiseren van bekende fotografen die nooit in Nederland te zien zijn
JHZHHVW:LPYDQ.ULPSHQµLN vind fotografie een essentieel onderdeel van de beeldende
kunst. De foto-collectie in het museum is een beetje op de achtergrond geraakt, terwijl we
WRFKHHQKHHOPRRLHYHU]DPHOLQJKHEEHQZDDUYRRUDDQYUDJHQXLWGHKHOHZHUHOGNRPHQ¶+HW
nieuwe FotomuseuPZRUGWEHWDDOGXLWGHHLJHQEHJURWLQJDOGXV9DQ.ULPSHQµ:HPDNHQ
JHEUXLNYDQGHIDFLOLWHLWHQYDQKHW*HPHHQWHPXVHXP¶'DDUQDDVWZRUGWHUHHQEHURHSJHGDDQ
op sponsors en fondsen.1088 9DQ6LQGHUHQµGHWHQWRRQVWHOOLQJHQNXQQHQLQHONDDURYHUORSHQ
Maar het is niet zo dat het GEM hip en eigentijds is en dat het Fotomuseum datzelfde doet
voor de fotografie. Wij gaan juist contrapunten zetten, een aanvulling, appendix bieden. Maar
ZHORS]R¶QPDQLHUGDWZHQRRLWHHQ)UHPGN|USHU]LMQELQQHQKHWJHERXZ(QDOVLk iets heb
geleerd bij de Kunsthal, dan is het wel dat het publiek dat soort overstapjes waardeert. Na de
hutspot wil je toch ook een toetje? Alleen, in dit museum mogen bezoekers zelf uitmaken wat
GHKXWVSRWLVHQZDWKHWWRHWMH¶ 1089
De museumstaf noemt hHWJHERXZµRQ]HFXOWXUHOHKDQJSOHN¶1090 Voor Van Krimpen
LVKHWµHHQPXVHXPQDDUPLMQKDUW¶1091 Hij noemt drie oorzaken voor het succes: de
1085

Raymon Pittibon (1957, Tucson, Arizona) woont en werkt in Venice Beach, Californië. Hij werd bekend
door zijn comic achtige tekeningen met ironische en dubbelzinnige tekst. Pittibon werkt voornamelijk met OostIndische inkt op papier. Jimmie Durham (1940, Washington) is beeldhouwer, essayist en dichter.
1086
(GR'LMNVWHUKXLVµ0RGHUQGXEEHOPXVHXPLQ+DDJVHEouwval¶. In: NRC Handelsblad, 20 november 2002.
1087
Fotograaf, typograaf en industrieel ontwerper, Piet Zwart (1885-1977) en fotograaf, filmer en grafisch
ontwerper, Paul Schuitema (1897-1973) werkten veel samen, in de stijl van de nieuwe Zakelijkheid.
1088
µ'HQ+DDJNULMJWQLHXZIRWRPXVHXP¶,Qde Volkskrant, 28 juni 2001.
1089
(GR'LMNVWHUKXLVµ0RGHUQGXEEHOPXVHXPLQ+DDJVHERXZYDO¶. In: NRC Handelsblad, 20 november 2002.
1090
0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµ.XQVWPRHWJHZRRQOHXNPRJHQ]LMQ¶,Q de Volkskrant, 14 december 2002.
1091
'RURQ1DJDQµ*(0LVQLHXZ+DDJVPXVHXPMXZHHO(WHQGULQNHQHQNXQVWPDDUKHWPDJRRNDQGHUVRP¶
In: Algemeen Dagblad, 13 december 2002.
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privatisering van het museum, de gemeentelijke bijdrage van 4,5 miljoen euro en zichzelf.1092
%LMGHLQJDQJYDQKHWµGXEEHOPXVHXP¶LVHHQPRGLHXVUHVWDXUDQWJHVLWXHHUGPHWJOD]HQ
wanden en een lounge: Gember - ingericht met Dutch Design en met uitzicht op de vijver van
het Gemeentemuseum. Als blikvanger staat op het terras een speciaal voor de nieuwe musea
gemaakt beeld van David Bade: Big F ish Day (avant la lettre).1093 De sculptuur van zeven
PHWHUKRRJLVYDQNXQVWVWRIµXLWJHYRHUGLQGHNOHXUHQYDQ$'2'HQ+DDJ- geel en groen PHWYOHXJMHVURRGHQHHQRRLHYDDUDDQGHWRS¶+HWUHVWDXUDQWLVWRWPLGGHUQDFKWRSHQVan
Krimpens PRWWRYRRUGH]HµQLHXZHGHSHQGDQFHYDQ]LMQPXVHXP¶OXLGWµHWHQGULQNHQHQ
NXQVWPDDUKHWPDJRRNDQGHUVRPGDWPDDNWPHQLHWVXLW¶1094 In een televisie interview
SULMVWKLMKHWPXVHXPDOVYROJWDDQµGDWPRRLHDIVWDQGHOLMNHPXVHXPGDDUNRPWLHGHUHHQRS
den duur wel terecht. Maar we willen de mensen nu al in huis hebben. We denken dat op deze
PDQLHUWHGRHQGRRUHHQJHZHOGLJSUDFKWLJJUDQGFDIpWHPDNHQPHWNXQVWHUELM¶1095 Van
Krimpen lijkt te verwijzen naar de roemruchte slogan van Saatchi & Saatchi voor het Victoria
and Albert Museum in 1988.1096
In 2003 trekken het Gemeentemuseum, het GEM, het Fotomuseum en Escher in het
Paleis gezamenlijk 387.000 bezoekers - dat is een toename van 34 procent ten opzichte van
het jaar daarvoor. In drie jaar tijd is het bezoekaantal van de Haagse gemeentemusea
verdubbeld.
:LPYDQ.ULPSHQµLNEHQGULHMDDUJHOHGHQQDDU'HQ+DDJJHKDDOGRPWH]RUJHQGDW
er meer actie in de winkel kwam. Dat is aardig gelukt ... met minder mensen, hetzelfde budget
HQGH]HOIGHFROOHFWLHV¶1097 Het Haags Gemeentemuseum ziet zelf elk jaar de bezoekcijfers
stijgen - het groeit uit tot één van de best bezochte musea van Nederland. Als Van Krimpen
aantreedt komen er jaarlijks rond de 200.000 bezoekers, als hij in 2008 vertrekt zijn dat er
bijna 300.000 - het hoogste aantal sinds de opening van het museum. Zijn kamer bevindt zich
recht boven de ingang van het museum - zo kan hij vanuit het raam de publieke belangstelling
in de gaten houden.1098 Hoofdconservator Hans Janssen herinnert zich dat Van Krimpen de
HHUVWHZHHNYDQ]LMQDDQVWHOOLQJµGHKDOQLHWLVXLWJHZHHVW- om de bezoekers te observeren en
DDQKXQJHGUDJWHSHLOHQRI]H]LFKZHORSKXQJHPDNYRHOHQ¶1099 9DQ.ULPSHQµKHWLVQLHW
zo dat ik elke zondag ga tellen hoeveel mensen er naar binnen gaan, maar ik ga wel
regelmatig kijken, al was het maar om te zien wat er verbeterd kan worden. En dan maak ik
RRNJUDDJHHQSUDDWMHRPWHKRUHQZDWGHPHQVHQHUYDQYLQGHQ¶1100 Uit ervaring weet hij dat
de eerste drie dagen van een tentoonstelling maatgevend zijn voor de publieke
belangstelling.1101 µWe maken twee tentoonstellingen per jaar die veel bezoekers trekken. In
GHRYHULJHSUHVHQWDWLHVNXQQHQFRQVHUYDWRUHQGRHQZDW]LMLQWHUHVVDQWYLQGHQ¶HQHHQ
specifieker publiek benaderen.1102 Onder zijn directoraat presenteert het museum ongeveer
dertig tentoonstellingen per jaar. Hij vindt namelijk dat er nooit de indruk mag ontstaan dat
1092

0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµ.XQVWPRHWJHZRRQOHXNPRJHQ]LMQ¶,Q de Volkskrant, 14 december 2002.
David Bade (Willemstad, Curaçao, 1970) is actief als schilder, installatiekunstenaar, tekenaar en
beeldhouwer.
1094
'RURQ1DJDQµ*(0LVQLHXZ+DDJVPXVHXPMXZHHO(WHQGULQNHQHQNXQVWPDDUKHWPDJRRNDQGHUVRP¶
In: Algemeen Dagblad, 13 december 2002.
1095
Vertoond in een aflevering van R.A.M., VPRO, december 2002. Daarin debatteerden vier voormalige
EHZLQGVOLHGHQ&XOWXXUPHWHONDDU+HG\G¶$QFRQD$DG1XLV5LFNYDQGHU3ORHJHQde net aangetreden Cees
van Leeuwen.
1096
De slogan luidt: µ$QDFHFDIIZLWKTXLWHDQLFH PXVHXPDWWDFKHG¶Zie GHSDUDJUDDIµHet Victoria and Albert
0XVHXPDOVGHHOYDQGHYULMHWLMGVLQGXVWULH¶LQdeel II, hoofdstuk 4.
1097
µ*HPHHQWHPXVHD'HQ+DDJJRHGEH]RFKWLQ¶,Q NRC Handelsblad, 24 december 24 2003.
1098
+HQQ\GH/DQJHµ:LPvan Krimpen. ,NKDDWKHWJHGZHHSPHWNXQVW¶,Q Trouw, 13 december 2008.
1099
Hans Janssen in een interview in het Gemeentemuseum Den Haag op 1 september 2011.
1100
+HQQ\GH/DQJHµ:LPvan Krimpen. ,NKDDWKHWJHGZHHSPHWNXQVW¶,Q Trouw, 13 december 2008.
1101
Hans Janssen in een interview in het Gemeentemuseum Den Haag op 1 september 2011.
1102
Rob Gollin en Rutger 3RQW]HQµ3RSXOLVW"'DWPRHWGDQPDDU¶. In: de Volkskrant, 10 december 2008.
1093
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]DOHQLQKHWPXVHXPµVWLOVWDDQ¶ - er moet altijd beweging en dynamiek zijn. Op deze manier
weet de wereld dat er achter de gevels van het sierlijke Berlage museumgebouw altijd wat
gaande is.1103

Wonderkamers: jongeren de collectie intrekken
Wim van Krimpen richt zijn marketingbeleid- evenals in de Kunsthal - op een breed publiek.
Hij wil als nieuwe uitdaging een moeilijke publieksgroep aantrekken: pubers, jongeren van
dertien tot achttien jaar. De modezaal en de belendende kabinetten met de vermaarde collectie
muziekinstrumenten moeten plaatsmaken voor een interactieve presentatie die op jongeren is
gericht - het hele souterrain van het museum wordt daarvoor gereserveerd. Van Krimpen wil
GHNRVWXXPFROOHFWLHLQGHNRPHQGHMDUHQµIOLQNXLWGXQQHQ¶+LMQRHPWGHNRVWXXPVµHHQODVWLJ
RQGHUGHHOYDQGHFROOHFWLHV¶µ]HYHUJHQYHHO]RUJNXQQHQDOOHHQDFKWHUJODVHQLQ
schemerlicht worden geëxposeerd en trekken weinig publiek. Ik denk dat we er op een andere
manier mee om moeten gaan. Bijvoorbeeld door die oude jurken in een verrassende context te
laten zien, de huidige modecultuur er meer bij te betrekken. Er is niets statischer dan al die
dooie poppHQPHWMXUNHQHURPKHHQGDDUZLOLNYDQDI¶1104 Hij laat in het souterrain een
µWRWDDOSUHVHQWDWLH¶LQULFKWHQGLHXQLHNLV+HWWHQWRRQVWHOOLQJVDUFKLWHFWHQEXUHDX
Kossmann.dejong is verantwoordelijk voor de inrichting.1105 µ+HWLVHHQDEVROXWHUHYROXWLH¶
zegt +HUPDQ.RVVPDQQµ1RJQRRLWKHELN]RLHWVJH]LHQLQHHQNXQVWPXVHXP¶'H]H
benadering sluit aan bij de presentatiestijl die in cultuur- en natuurhistorische musea, zoals het
Tropenmuseum en Naturalis, al redelijk ingeburgerd is. Het hoofd educatieve dienst, Jet van
2YHUHHPHQ.RVVPDQQQRHPHQGH]HPDQLHUYDQSUHVHQWHUHQµLQWXwWLHI-HNDQ]HOIYHUKDOHQ
EHGHQNHQ¶.RVVPDQQKLHUJDDWKHWµRPGHPL[(HQPL[YDQRXGQLHXZFXOWXUHQHQWLMGHQ
Waarom zou keramiek bij keramiek moeten staan? Musea zijn te voorzichtig, op een paar
Fuchs-achtige pogingen na. « Het is als reizen: niet allemaal bordjes lezen, maar
ervaringen opdoen, even door elkaar worden geschud. Telkens krijg je even een frisse douche.
0DDUGDQZHOHHQGRXFKHPHWGLHSHUHODJHQ¶1106
Op 16 september 2005 opent de nieuwe afdeling Wonderkamers - een verwijzing naar
de zestiende HHXZVHµKunst- und :XQGHUNDPPHU¶µ+HWKDUWYDQGHQLHXZHDIGHOLQJLV De
Opstelling, waar een mix wordt gepresenteerd van alle collecties van het museum: beeldende
kunst, mode, kunstnijverheid, muziek en fotografie¶. Niet kunsthistorisch gerangschikt maar
associatief op onder andere kleuren. De conservatoren zijn in de depots op zoek gegaan naar
rode, gele, blauwe, zwarte en witte kunstwerken en hebben daar een selectie uit gemaakt. Ze
volgen dezelfde procedure met het thema mannen, vrouwen, kinderen en dieren in de kunst.
µVoor de preciezen onder kunsthistorici wellicht een gruwel: kunst selecteren op kleur of de
aanwezigheid van een dier. Zo wordt een bloederig schilderij van Herman Nitsch
gecombineerd met de rode jurk die Fong Leng ontwierp voor Mathilde Willink, een rode
SODVWLFRSEODDVVWRHOHQHHQPHWURRGVDWLMQEHNOHHGPX]LHNNRIIHUWMH¶ De Opstelling wordt
omringd door dertien WonderkamersZDDUYHUVFKLOOHQGHWKHPD¶VZRUGHQ uitgediept. De
NDPHUµ:DDUGHHQ:DDUGHULQJ¶OLMNWELMYRRUEHHOGRSHHQYHLOLQJKXLVZDDUYUDJHQZRUGHQ
gesteld als waarom het ene kunstwerk duur is en het andere, dat er mooier uitziet, veel minder
prijzig. Bezoekers kunnen testen wat het effect is van een punt-bh uit de jaren vijftig op hun

1103

/XFHWWHWHU%RUJµ´+LHUKHHUVWHYHQZLFKW´0XVHXPGLUHFWHXU:LPvan Krimpen over zijn
DOOHHQKHHUVFKDSSLM¶,Q NRC Handelsblad, 23 februari 2007.
1104
/LHQ+H\WLQJµ9DQ.ULPSHQPDDNW³PXVHXPYDQGHWRHNRPVW´ Haags Gemeentemuseum heft modezaal
RS¶,Q NRC Handelsblad, 4 maart 2004.
1105
Kossmann.dejong is een ontwerpbureau voor tentoonstellingsarchitectuur in Amsterdam, in 1998 opgericht
door de architecten Herman Kossmann (1958) en Mark de Jong (1960).
1106
0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµ+HWJRXGHQVOHXWHOWMHWRWSXEHUV¶,QGH9RONVNUDQWVHSWHPEHU
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VLOKRXHW,QHHQDQGHUHNDPHUPHWDOVWKHPDµ8QLHNHQVHULH¶ZRUGWKHWYHUVFKLOWXVVHQ
FRQIHFWLHHQFRXWXUHµDOHYHQDDQVFKRXZHOLMN¶XLWJHOHJG1107
De zoon van kunstenaar Constant, Victor Nieuwenhuijs maakte een film over het
utopisch project Nieuw Babylon, dat zich in het depot van het museum bevindt. In de jaren
vijftig werkte Constant in allerlei maquettes, constructies, tekeningen en schilderijen aan zijn
µVFKHWVPRGHOYRRUHHQQLHXZHZHUHOGZDDULQPHQVHQYROOHGLJYULM ]LMQ¶9DQ2YHUHHP
µSXEHUV]XOOHQGLWHFKWQLHWDOOHPDDOGRRUJURQGHQPDDULHWV]DOHUWRFKYDQEOLMYHQKDQJHQ
ZDWODWHUZHOOLFKWZHHURSGXLNWDOV]HGHQDDP&RQVWDQWKRUHQ¶.HQQLVLVQLHWQRGLJRPKLHU
YDQNXQVWWHOHUHQJHQLHWHQµHHQEHHWMHIDQWDVLH LVYROGRHQGH'HWKHPD¶VGLHZLMKLHU
aansnijden bieden een verhelderende en inspirerende inleiding op de rest van het museum.
Alle speerpunten uit onze vaste collectie - van de Haagse school en Mondriaan tot Berlage komen aan bod, steeds op een verrassende manier. « Leren kan op verschillende manieren.
Ik vind dat omgaan met kunst nooit gelijk mag staan aan een schoolse manier van leren,
waarbij alles een hoog uitleggehalte heeft. Kunst moet je spelend leren, waarbij je informatie
met plezier en bijna ongemerkt in je opneemt. Jongeren moeten hier vooral genieten en
geïnspireerd worden door de vorm en inhoud. Als je de Wonderkamers hebt bezocht kom je er
KRSHOLMNULMNHUXLWHQLQLHGHUJHYDOQLHWPXVHXPPRH¶9DQ2YHUHHPUHDOLVHHUW]LFKGDWGH
kunstwerelGDOVQHORSLQWHUDFWLYLWHLWHQEHOHYHQLVUHDJHHUWPHWEHJULSSHQDOVµ0F0XVHXP¶HQ
µYHUSUHWSDUNLVHULQJ « Maar het uitgangspunt is altijd geweest: de collectie staat voorop,
anders wordt het plat. Niet de jongerenwereld induiken, geen kniebuiging, niet tKHPD¶VDOV
XLWJDDQDDQVQLMGHQPDDUDQGHUVRPGHMRQJHUHGHFROOHFWLHLQWUHNNHQ¶1108
'LWµPXVHXPYDQGHHHQHQWZLQWLJVWHHHXZ¶]RDOV9DQ.ULPSHQKHWQRHPW]DOGH
WHJHQYRHWHUZRUGHQYDQGHERYHQJURQGVHµGHIWLJH¶YHUVLH'LWH[SHULPHQWSDVWLQKHWVWUHYHQ
van kunstinstellingen zich meer te richten op de jeugd - in navolging van het Actieplan
Cultuurbereik van Rick van der Ploeg. Van Krimpen hoopt met de Wonderkamers jaarlijks
50.000 kinderen binnen te halen - nu bedient het museum 35.000 scholieren.1109 Van
OverHHPµZHNRQGHQGHYUDDJQLHWPHHUDDQYRRUDOYDQXLWKHWEDVLVRQGHUZLMVRQV
educatieve programma groeide uit zijn voegen. Nu zet ze een stap verder: een museum voor
GHPRHLOLMNVWHJURHSSXEHUVµ(QGDQQRJKHWOLHIVWSXEHUVGLHQLHWYDQKXLVXLWQDDUPXsea
JDDQ1DWXXUOLMN]DOHHQGHHOYDQKHQGDWQRRLWZLOOHQHQGDWKRHIWRRNQLHW¶Ze is ervan
RYHUWXLJGGDWHUJHQRHJ]XOOHQ]LMQGLHKLHUµJHOXNHQSOH]LHU]XOOHQYLQGHQ+HWJLQJHUDOOHHQ
RPGHVOHXWHOWHYLQGHQRPWRHJDQJWRWKHQWHNULMJHQ¶9DQ.ULPSHQµHHQJURRWGHHOYDQRQV
publiek bestaat uit vijftigplussers, vooral vrouwen. Dat wil ik uitbreiden. Door onze collecties
op een experimentele manier te tonen, hopen we ook een jonger publiek aan te spreken dat
niet vertrouwd is met kunst. Het onderwijs in Nederland doet nauwelijks iets aan
NXQVWHGXFDWLHHQGDWJDDQZHQXGXV]HOIDDQSDNNHQ:HZLOOHQKHWEHJULS³PXVHXP´
opnieuw definiëren. Als er geen musea bestonden en dit fenomeen nu bedacht werd, hoe zou
het er dan uitzien? Dat hebben we geprobeerd ons voor te stellen. In het nieuwe souterrain
worden kunst, kunstnijverheid, mode en muziekinstrumenten door elkaar gepresenteerd
URQGRPHHQDPILWKHDWHUPHWIOH[LEHOHWULEXQHV « +HW]LMQGXVJHHQVWDWLVFKH
tentoonstellingen meer. Door spelletjes, vragen en antwoorden willen we het publiek er actief
in laten participeren. Daarom worden er, in samenwerking met VPRO Digitaal, ook drie
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Aldus beschrijft Henny de Lange de presentatie in: µ%LMGHWonderkamers gaat het vooral om het plezier van
het kijken, om het genieten van kunst. *HHQ]LQLQODQJHWHNVWHQVDDLHILOPSMHVHQULMHQYLWULQHNDVWHQ¶In: Trouw,
12 september 2005.
1108
Van Overeem geciteerd in: ibidem, µ6SHOHQGOHUHQLn Haagse Wonderkamers¶,Q De Telegraaf, 16
september 2005 en 0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµ+HWJRXGHQVOHXWHOWMHWRWSXEHUV¶In: de Volkskrant, 8 september
2005.
1109
5RE*ROOLQHQ0DULQDGH9ULHVµ$IGHOLQJYRRUMHXJGLQ+DDJVPXVHXP¶In: de Volkskrant , 29 januari 2004.
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JHOXLGVVWXGLR¶VLQJHULFKWZDDUPHQVHQ]HOINXQQHQVDPSOHQHQFOLSVHQPX]LHNRSQDPHV
PDNHQ¶1110
Volgens de kleurige brochure voor de sponsorwerving zijn de Wonderkamers µHHQ
DYRQWXXUOLMNHNUDOHQNHWWLQJYDQVIHUHQEHOHYLQJHQHQOHHUPRPHQWHQ¶1111 9DQ.ULPSHQµHULV
YHHOEHODQJVWHOOLQJGHDDQYUDJHQYDQPLGGHOEDUHVFKROHQVWURPHQELQQHQ¶'HQLHXZH
afdeling kost 1,8 miljoen euro - een miljoen wordt gesponsord door het bedrijfsleven, de rest
NRPWYDQIRQGVHQµ,NVWRQGHUYDQWHNLMNHQKRHJURRWGHDQLPRZDVRPGLWSURMHFWWHVWHXQHQ
%LQQHQGULHPDDQGHQKDGLNGHILQDQFLHULQJURQG¶1112

Met dank aan Masjkov: hernieuwd debat over afstoting
Het Haags Gemeentemuseum wil een schilderij van een zekere I. Mackoff afstoten - onder die
naam staat het geregistreerd. Het stilleven met bloemen staat al meer dan zeventig jaar
onopgemerkt in depot - µKHWVFKLOGHULMEHYRQG]LFKLQHHQH[WHUQGHSRWvoor de c-FDWHJRULH¶
aldus Van Krimpen.1113 Het wordt getaxeerd op duizend euro. Andere musea blijken niet
JHwQWHUHVVHHUG,QPDDUWELHGWKHWPXVHXPKHWYLD6RWKHE\¶VWHUYHUNRRSDDQVDPHQPHW
andere objecten die op de afstotingslijst van het museum staan.1114 Omdat de plotselinge
EHODQJVWHOOLQJWLMGHQVGHNLMNGDJHQLQ$PVWHUGDP6RWKHE\¶VYHUEDDVWWUHNWKHW veilinghuis
Still Life with F lowers terug voor nader onderzoek - dat wijst uit dat het om een werk van de
Russische kunstenaar Ilja Ivanovitsj Masjkov gaat.1115 Deze ontdekking verhoogt de waarde
tot 450.000 euro. Het Haags Gemeentemuseum verzuimt de gemeente Den Haag - eigenaar
van de collectie - over de ontdekking in te lichten. Op 2 december brengt het werk bij
6RWKHE\¶VLQ/RQGHQµLQHHQVSHFLDOHRussian sale¶ 3,3 miljoen euro op.1116
Volgens de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) moet een
schilderij eerst aan andere musea worden aangeboden. Dit is gebeurd, maar daarna heeft het
museum de gemeente niets laten weten van het verdere verloop.1117 De wethouder Cultuur,
-HWWD.OLMQVPD 3YG$ YLQGWµGDWKHWPXVHXPRS]LMQPLQVWFRQWDFWRSKDGPRHWHQQHPHQRP
de nieuwe situatie te bespreken. Directeur Van Krimpen van het Gemeentemuseum is vlak
voor de zomer bij me op kenningsmakings-gesprek geweest. Hij heeft alleen het bedrag
JHQRHPGGDWKHWPXVHXPKLHUPHHKDGYHUGLHQGHQQLHWGHUHVWYDQKHWYHUKDDOYHUWHOG¶1118
¶+HW*HPHHQWHPXVHXPLVHHQ]HOIVWDQGLJPXVHXPPDDUGHFROOHFWLHLVHLJHQGRPYDQGH
gemeente Den Haag. Je wilt toch zeker weten dat er zorgvuldig om wordt gegaan met het
RSHQEDDUNXQVWEH]LW$QGHUVNDQKHWRRNPHWHHQ0RQGULDDQJHEHXUHQ¶, aldus Klijnsma.1119
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9LD9352¶VRQOLQHPX]LHNPDJD]LQH3 voor12 konden bezoekers samples downloaden van de collectie
uitheemse instrumenten van het museum, een mix maken en die via de site delen. Uit de samenwerking tussen
het museum en 3voor12 ontstond het idee om de collectie oude instrumenten van het museum online beschikbaar
te maken: www.3voor12.vpro.nl/plundertmusea. Bron: µ0L[HQPHWNODQNHQXLWKHWPXVHXP¶,Q Het Parool , 20
september 2005.
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Lien HeyWLQJµ9DQ.ULPSHQPDDNW³PXVHXPYDQGHWRHNRPVW´ Haags Gemeentemuseum heft modezaal
RS¶,Q NRC Handelsblad, 4 maart 2004.
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Van Krimpen geciteerd in: µ+DDJVPXVHXPORNWMRQJHUHQPHWwonderkamers en doe-het-zelf-NXQVW¶,Q
Trouw, 12 september 2005.
1113
µ'HQ+DDJYHUNRRSVFKLOGHULMYRRUOHJJHQ¶,Qde Volkskrant, 31 augustus 2006.
1114
µ*HPHHQWHUHJHOVYRRUYHUNRRSDDQSDVVHQ¶,Q NRC Handelsblad, 28 juli 2006 en µ'HQ+DDJYHUNRRS
VFKLOGHULMYRRUOHJJHQ¶,Qde Volkskrant, 31 augustus 2006.
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µ0XVHXPZLOGH 0DVMNRYYRRUHXURYHUNRSHQ¶,Q Trouw, 26 juli 2006. Ilja Ivanovitsj Masjkov (18841944) deed in 1910 mee aan de geruchtmakende, HHUVWHWHQWRRQVWHOOLQJYDQGHJURHSµ5XLWHQERHU¶MRQJHDYDQWgarde kunstenaars in Moskou onder wie Larionov, Gontsjarova en Malevich.
1116
%URQµ*HPHHQWHPXVHXPYHUNRRSWLQVWLOWH¶,Q NRC Handelsblad, 26 juli 2006.
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9HUNRRS³0DVMNRY´RQGHUGHORHS¶,Qde Volkskrant, 28 juli 2006.
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Klijnsma geciteerd in: µ*HPHHQWHUHJHOVYRRUYHUNRRSDDQSDVVHQ¶,Q NRC Handelsblad, 28 juli 2006 en
µ'HQ+DDJYHUNRRSVFKLOGHULMYRRUOHJJHQ¶,Qde Volkskrant, 31 augustus 2006.
1119
9HUNRRS³0DVMNRY´RQGHUGHORHS¶,Qde Volkskrant, 28 juli 2006.
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Hoofd Collecties, Titus Eliëns legt de strategie van de museumstaf uit: het
*HPHHQWHPXVHXPEHVORRWGHYHUNRRSUHVXOWDWHQYDQGH0DVMNRYµniet eerder bekend te maken
dan nadat het museum de opbrengst had aangewend voor een aantal belangwekkende
aankopen op het gebied van de moderne kunst. Want dankzij dit fortuinlijke bedrag was het
museum eindelijk in staat een aantal gaten in de collectie RSWHYXOOHQ+HW³QRJHYHQJHKHLP
KRXGHQ´YDQGHVSHFWDFXODLUHRSEUHQJVWZHUGLQJHJHYHQGRRUGHFRPPHUFLsOHRYHUZHJLQJGDW
het museum zijn zakelijke positie op de kunstmarkt, waarin het met grote regelmaat fikse
NRUWLQJHQDIGZLQJWQLHWZLOGHDDQWDVWHQ¶Een publicatie in HP/De Tijd van juli 2006 µZDDULQQLHWDOOHIHLWHQFRUUHFWZHUGHQZHHUJHJHYHQ¶- GRRUNUXLVWGLWSODQµ+HW
Gemeentemuseum heeft zich met deze verkoop volledig aan de richtlijnen gehouden zoals die
door de Gemeente Den Haag en het Instituut Collectie Nederland zijn vastgelegd. De affaire
0DVMNRYEOHHNJHHQDIIDLUHWH]LMQ¶1120 Volgens Eliëns hoefde het niet eerst opnieuw
aangeboden te worden aan collega-PXVHDQDGHRQWGHNNLQJGDWKHWZHUNHHQ0DVMNRYLVµZH
wisten nu wel dat het niet om een onnozel werk ging, maar we hadden geen idee dat het 3,3
PLOMRHQHXUR]RXRSEUHQJHQ6RWKHE\¶VWURXZHQVRRNQLHW¶1121 Het museum houdt na aftrek
van de veilingkosten ruim 2,6 miljoen euro over aan de verkoop.1122 9DQ.ULPSHQµKHW]LMQ
Russische miljonairs die er krankzinnig hoge bedragen voor willen betalen. Nu hebben we
dankzij hen tekeningen van Klimt kunnen kopen, en werken van onder anderen Immendorff,
Lüpertz, Warhol, Panamarenko en anderen. Zo hebben we ons 20ste-eeuwse bezit kunnen
YHUULMNHQ¶1DDQDO\Ve en afweging van de zaak besluit de wethouder dat de Haagse musea de
gemeente voortaan moeten informeren wanneer een verkocht kunstwerk onverwacht veel of
weinig geld opbrengt.1123
Op 9 december 2006 opent Van Krimpen i.p.v. Masjkov.1124 De tentoonstelling toont
belangrijke recente aankopen die mogelijk zijn gemaakt door de verkoop van onder andere het
schilderij van Masjkov. Er hangen werken van Markus Lüpertz, Jorg Immendorff, Frank
Stella, Andy Warhol, Panamarenko, Marlene Dumas, Neo Rauch, Daniël Richter, Andy
Warhol en Erik van Lieshout. Met de opbrengst van de verkoop zijn vooral hiaten in de
FROOHFWLHVH[SUHVVLRQLVPHHQPLQLPDODUWRSJHYXOG9DQ.ULPSHQLVWURWVµGLWZDVJRHG
rentmeesterschap. Ik zou eigenlijk een gouden medaille van de Museumvereniging moeten
krijgen. Als ik nu rondloop op de tentoonstelling, dan denk ik: deze mogelijkheden zouden
PLMQFROOHJD¶VRRNPRHWHQNULMJHQ « Masjkov hangt er ook. We hebben een facsimile van
zijn schilderij laten maken. In een gouden lijstje hangt-ie aan het begin van de tentoonstelling.
,HGHUHHQNDQ]R]LHQZDDU]RYHHORPWHGRHQLVJHZHHVW:DWHHQWUDQVSDUDQWLHKq¶1125 De
sinds november 2006 aangetreden directeur van de Nederlandse Museumvereniging, Siebe
Weide, JHHIWDOVFRPPHQWDDUµPXVHDKHEEHQ]LFKLQKHWverleden alleen maar gericht op het
verzamelen en bewaren. Afstoten was een taboe. Maar conserveren kost veel geld. Voor
renovaties is geregeld een beroep gedaan op de overheid. Dat je een selectie maakt, is alleen
maar gezond. Er zullen ongetwijfeld objecten zijn die aan je eigen collectie niets toevoegen,
maar die elders wel tot hun recht komen. Mobiliteit creëren. Daar hoef je niet slechter van te
worden. Neem die Masjkov: die Russische oligarch die het gekocht heeft, is waarschijnlijk
zielsgelukkig, het +DDJVH*HPHHQWHPXVHXPLVGDWRRN,HGHUHHQLVHURSYRRUXLWJHJDDQ¶1126
1120

7LWXV(OLsQVJHFLWHHUGXLW]LMQDUWLNHOµ+HWVFKLOGHULMYDQ0DVMHNRY¶ In: Petra Timmer en Arjen Kok, Niets
gaat verloren. Amsterdam, 2007, pp. 138-139.
1121
µ*HPHHQWHPXVHXPYHUNRRSWLQVWLOWH¶,Q NRC Handelsblad, 26 juli 2006.
1122
µ'HQ+DDJZLOZHWHQYDQPHHYDOOHUV¶In: NRC Handelsblad, 31 augustus 2006.
1123
µ'HQ+DDJYHUNRRSVFKLOGHULMYRRUOHJJHQ¶,Qde Volkskrant, 31 augustus 2006.
1124
De expositie duurde tot 26 maart 2007.
1125
5RE*ROOLQµ0HWGDQNDDQ0DVMNRY+DDJVPXVHXPWRRQWQLHXZHDDQNRSHQ¶,Q de Volkskrant, 7 december
2006
1126
5RE*ROOLQµ´9HHONXQVWLQGHNHOGHUWLMGYRRUEH]LQQLQJ´,QWHUYLHZ6LHEH:HLGH¶,Qde Volkskrant, 15
december 2006.
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Hier heerst mijn evenwicht
Sinds zijn aanstelling bij de Kunsthal heeft Wim van Krimpen de reputatie de µPHHVW
FRPPHUFLHHOLQJHVWHOGHWHQWRRQVWHOOLQJVPDNHUYDQ1HGHUODQG¶ te zijnµDQWL-intellectualistisch,
dynamisch, gejaagd door de wind. Verantwoordelijk voor stijgende publiekscijfers,
VHQVDWLRQHOHWHQWRRQVWHOOLQJVSURJUDPPD¶V¶+LMLVµHHQVWUDDWYHFKWHU¶µZDDUKLMNRPWRQWVWDDW
UXPRHU¶+LMLVJHZHQGGDW]LMQDFWLHVNULWLHNRSURHSHQ0DDUKLMEHJULMSWKHWQLHWµLNYLQGKHW
áltijd onterecht. Ik ben een enthousiast mens. Ik ga voor mijn winkel - en dan verschijnt er
]R¶Q]HXUVWXNMHLQGHNUDQW,NGHQNGDQKRHSHORS'DQKHELNGHQHLJLQJRPGHYROJHQGH
dag een grote advertentie in de krDQWWH]HWWHQPHWGHWHNVW³,.+(%*(/,-.´- zo geeft hij
te kennen in een uitgebreid interview in NRC Handelsblad. Voor Van Krimpen tellen de
UHVXOWDWHQµGHEH]RHNHUVDDQWDOOHQ]LMQJHVWHJHQPLMQEHJURWLQJHQ]LMQDOWLMGVOXLWHQGLNERXZ
reserves op, het Haags Gemeentemuseum is het derde museum geworden van Nederland, na
het Rijksmuseum en het Van Gogh. Sponsors zeggen grote bedragen toe. Ik heb net een grote
schenking van de Bankgiroloterij gekregen: vijf ton aankoopbudget jaarlijks erbij, de
komende vijf jaar. Ik word altijd afgeschilderd als een populist - en ik aanvaard dat met liefde.
Ik begrijp niet wat je anders wil of moet met een museum dan ermee naar de mensen toegaan.
%LMPLMVWDDQGHNODQWHQRSGHHHUVWHSODDWV(HUVWGHPHQVHQGDQGHNXQVW¶1127
Het interview geeft in februari 2007 aanleiding tot vragen in de gemeenteraad over het
IXQFWLRQHUHQYDQGHµH[-.XQVWKDOGLUHFWHXU9DQ.ULPSHQ¶,QZHONHPDWHZRUGWWRH]LFKW
XLWJHRHIHQGRSKHWYHU]HOIVWDQGLJGH+DDJV*HPHHQWHPXVHXP"µ:LHLVHLJHQOLMNGHEDDV"¶1128
In het vraaggesprek stelt Lucette ter Borg pittige vragen en kaart ze verschillende
FRQWURYHUVLsOHWKHPD¶VDDQ9DQ.ULPSHQRSHUHHUWLQHHQEY-constructie, van waaruit hij
zichzelf verhuurt aan het Gemeentemuseum en het Eschermuseum. Van Krimpen antwoordt:
µMD]HJ,NNDQQLHWIXQFWLRQHUHQDOVDPEWHQDDU$OVLNYRRULHGHUHVWDSGLHLNZLO]HWWHQHHUVW
naar het stadhuis moet - nee, dat wordt niks. Ik was nooit naar het Gemeentemuseum
gekomen als het niet verzelfstandigd was en geen stichting was. Ik heb altijd mijn eigen
GLQJHQRSJH]HWEHQDOWLMGRQDIKDQNHOLMNJHEOHYHQ¶1129
Door het interview komt naar buiten dat in maart 2004 vrijwel de hele Raad van
Toezicht van het Gemeentemuseum en het Eschermuseum aftrad omdat Van Krimpen,
volgens twee oud-toezichtKRXGHUVGHUDDGµVWHOVHOPDWLJ¶WHODDWLQOLFKWWHRYHU]LMQEHOHLGµZLM
KDGGHQJHHQFRQWUROHRYHUKHP¶1130 Dit aftreden is een opmerkelijk statement. De leden
YHUNODDUGHQGDW]HGHYHUDQWZRRUGLQJYRRUµJRRGJRYHUQDQFH¶QLHWPHHUNRQGHQQHPHQ'H
toezichthouders moesten regelmatig in de krant lezen welke beslissingen de directie genomen
had - bijvoorbeeld het project de Wonderkamers. µ=HNRQGHQDOOHHQQRJPDDU³MD´]HJJHQ¶
Van Krimpen zou vooral van de toezichthouders verwachten dat ze sponsors werven. Als Ter
%RUJKHPDDQKHWFRQIOLFWKHULQQHUWUHDJHHUWKLMµ]RKHELNGDWQRRLWJH]HJG,NYRQGZHOGDW
ze er iets meer aan konden doen. Ik heb bij mijn voordracht in 2000 tegen de oude Raad van
7RH]LFKWJH]HJG³LNPRHWPLMQEHODQJDDQMXOOLHDIOH]HQ(QMXOOLe moeten niet jullie belang
DDQKHWPXVHXPDIOH]HQ´=RLHWVZDVKHWRQJHYHHU,NKHEZHOHHQVHHQZHGGHQVFKDSPHW]H
JHGDDQ³LN]RUJYRRUWZHHWRQHQMXOOLHRRN´ « .RPRSQRX]HJ(HQ5DDGYDQ7RH]LFKW
moet toch inspirerend zijn! En dat waren ze niet! Wat betreft dat controleren: ik heb hier een
KHHOJRHGHDFFRXQWDQWHQHHQKHHOJRHGHFRQWUROOHU¶ Een lid van een Raad van Toezicht treedt
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/XFHWWHWHU%RUJµ´+LHUKHHUVWHYHQZLFKW´0XVHXPGLUHFWHXU:LPYDQ.ULPSHQRYHU]LMQ
DOOHHQKHHUVFKDSSLM¶,Q NRC Handelsblad, 23 februari 2007.
1128
/XFHWWHWHU%RUJµ)XQFWLRQHUHQVan Krimpen leidWWRWYUDJHQLQUDDG¶In: NRC Handelsblad, 26 februari
2007.
1129
/XFHWWHWHU%RUJµ9UHHVYRRUVQHOOHVOHHW0RQGULDDQV¶,Q15&+DQGHOVEODGIHEUXDUL
1130
Ibidem.
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eens in de drie, vier jaar af en zijn of haar plaats wordt dan vervangen door iemand die de
raad zelf aanzoekt.1131
In dit geval stelde Van Krimpen zelf de nieuwe toezichthouders aan. Hij wierf leden
met functies in de politiek en het bedrijfsleven - dezelfde formule paste hij in de Kunsthal toe.
Joop van Caldenborgh, die ook op zijn verzoek bestuurslid van de Kunsthal werd, is nu de
YRRU]LWWHU9DQ.ULPSHQµPLMQKXLGLJH5DDGYDQ7RH]LFKWIXQFWLRQHHUWSHUIHFW,NKHEGH
EHVWH5DDGYDQ7RH]LFKWYDQ1HGHUODQG¶'H5DDGFRQWUROHHUW]LMQSODQQHQZHOµPDDUDOOHHQ
achteraf. Ik leg mijn globale plannen natuurlijk wel aan de toezichthouders voor - en die
keuren dan goed of niet. Maar goedkeuren doen ze altijd, en dàn gaan we aan de slag. Het
gaat om het management, ziet u. DáWPDDNWKHWPXVHXP « .LMNDOVMHQLHWVGRHWJHEHXUW
HURRNQLHWV.HLQ*HVFKlIWRKQH5LVLNR¶1132 De voorzitter van de opgestapte raad, Paul
Kaiser, QXDQFHHUWGHSUREOHPHQGLHHUZDUHQµ:LPLVHHQPDQPHWHHQJHSURQRQFHHUGH
mening en dat gaf wrijving. Als je geen afstemming meer kunt bereiken, moet je soms
EHVOXLWHQRPRSWHVWDSSHQ¶1133
Een deel van de vaste collectie Mondriaans blijkt meer dan de helft van het jaar op reis
te zijn - daardoor stijgen de bruikleeninkomsten explosief en leveren de Mondriaans
µZLVVHOJHOG¶ op om belangrijke collHFWLHVQDDU'HQ+DDJWHKDOHQ0DDUµELQQHQHQEXLWHQKHW
PXVHXP¶KHHUVW]RUJYRRUKHWµRSJHEUXLNHQ¶YDQGHschilderijen. Journalist Lucette ter Borg
YUDDJW]LFKDIRIGHFROOHFWLHYDQKHWPXVHXPYHUDQGHUWµLQHHQGHIWLJHDUWRWKHHN¶,VKHW
evenwicht tussen de drie hoofdtaken van een museum - bewaren, beheren en presenteren ]RHN"9DQ.ULPSHQµHYHQZLFKW- ZDWLVQRXHYHQZLFKW"+LHUKHHUVWPLMQHYHQZLFKW¶1134 Het
museum exposeert bovendien de bedrijfscollecties van Rabobank en Bouwfonds, in ruil voor
lucratieve sponsorovereenkomsten.1135 Het gerucht gaat dat er in het Eschermuseum
YRRUQDPHOLMNIDFVLPLOH¶VKDQJHQLQSODDWVYDQKHWRRUVSURQNHOLMNHJUDILVFKHZHUNRSSDSLHUeen creatieve oplossing voor het lichtprobleem: de originelen liggen opgeslagen en zijn veilig
voor aantasting door te veel licht. Van de honderdzestig tentoongestelde werken schijnen er
WLHQHFKWWH]LMQ9DQ.ULPSHQEHYHVWLJWKHWJHUXFKWµMDZDQWMHNXQWJHHQ
tekeningenmuseum maken. Ik heb netjes op een klein bordje bij de ingang gezet dat sommige
van de tentoongestelde werken niet origineel zijn. Ja zeg, ik ga echt niet aan de gevel
VSLMNHUHQGDWKHWKLHUYROKDQJWPHWIDFVLPLOH¶V¶+LMYLQGWGLWJHHQµSXEOLHNVEHGURJ¶µ(VFKHU
maakte toch werk om te vermenigvuldigen? Hij zou hier ongelooflijk enthousiast over zijn
geweest. Wij doen precies wat Escher wil. HoHPHHUUHSURGXFWLHVKRHEHWHU¶1136
Leden van de gemeenteraad maken zich zorgen over de toenemende
commercialisering van het museum. Jetta Klijnsma neemt het op voor Van Krimpen en
SUREHHUWGHJHPRHGHUHQWHVXVVHQµKHW*HPHHQWHPXVHXPLVHHQIDQWDVWLVFKPXVeum dat
onder leiding van de heer Van Krimpen tot één van de best bezochte musea in Nederland
EHKRRUW¶'HILQDQFLsQ]LMQµRSRUGH¶HQGH5DDGYDQ7RH]LFKWODDWKDDUZHWHQµGDW]LMKHWQLHW
HHQVLVPHWGHLQKHWDUWLNHOJHZHNWHVXJJHVWLHV¶1137 Klijnsma weerspreekt dat het
*HPHHQWHPXVHXPVORUGLJRPVSULQJWPHWGH0RQGULDDQFROOHFWLHµ+HWPXVHXPEHKDUWLJW]LMQ
1131

/XFHWWHWHU%RUJµ´+LHUKHHUVWHYHQZLFKW´0XVHXPGLUHFWHXU:LPvan Krimpen over zijn
DOOHHQKHHUVFKDSSLM¶In: NRC Handelsblad, 23 februari 2007.
1132
Ibidem.
1133
%DUW-XQJPDQQHQ$QQHNH6WRIIHOHQµ'ZLQJHQGHLGHHsQULMNHVSXOOHQEDDV¶,Q de Volkskrant, 18 december
2007.
1134
/XFHWWHWHU%RUJµ´+LHUKHHUVWHYHQZLFKW´0XVHXPGLUHFWHXU:LPvan Krimpen over zijn
DOOHHQKHHUVFKDSSLM¶,Q NRC Handelsblad, 23 februari 2007.
1135
(GR'LMNVWHUKXLVµ.XQVWOLHIKHEEHUPHWKDQGHOVJHHVW:LPvan Krimpen stopt na een tumultueuze carrière
als directeur Gemeentemuseum 'HQ+DDJ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 12 april 2008.
1136
/XFHWWHWHU%RUJµ´+LHUKHHUVWHYHQZLFKW´0XVHXPGLUHFWHXU:LPvan Krimpen over zijn
DOOHHQKHHUVFKDSSLM¶,Q NRC Handelsblad, 23 februari 2007.
1137
/XFHWWHWHU%RUJµ)XQFWLRQHUHQVan Krimpen OHLGWWRWYUDJHQLQUDDG¶In: NRC Handelsblad, 26 februari
2007. Klijnsma verwees hier naar het NRC interview in de vorige alinea.
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EHKHHUVWDDN]RUJYXOGLJHQEHVWHHGWYROGRHQGHDDQGDFKWDDQGH]RUJ¶8LWHHQLQVSHFWLHUDSSRUW
van het Erfgoedhuis Zuid-Holland blijkt dat het museum alle normen voor
bruikleenverkeervervoer in acht neemt. Hans Janssen onderschrijft de constatering van
.OLMQVPDHQYLQGWGDWGH]HµJHHQHQNHOFRPPHQWDDUEHKRHIW¶'HSXEOLFDWLHRYHUµVOHHWVKHLG¶
van Mondriaans in NRC KHHIWKHPµKRJHOLMNYHUEDDVG¶µQRFKKRRIGFRllecties Titus Eliëns,
QRFKLN]LMQYRRUGH]HSXEOLFDWLHJHUDDGSOHHJG¶+HWPXVHXPKRXGW]LFKDDQGHDIVSUDNHQPHW
KHW(UIJRHGKXLVµHQRRNDDQLQWHUQDWLRQDDOYDVWJHVWHOGHULFKWOLMQHQYRRUEUXLNOHHQYHUNHHU¶
Het Gemeentemuseum leent zijn topstukken geregeld uit, omdat de inkomsten daarvan Van
.ULPSHQLQVWDDWVWHOOHQELM]RQGHUHWHQWRRQVWHOOLQJHQWHRUJDQLVHUHQ.OLMQVPDµ]RODQJKHW
PXVHXP]LMQFRQVHUYHUHQGHWDDNQLHWYHUZDDUORRVWLVHUZHLQLJDDQGHKDQG¶1138

Blockbusters vol nostalgie
In januari 2007 opent het Gemeentemuseum Sixties!, waarin niet alleen de kunsten uit de
jaren zestig aan bod komen. De tentoonstelling is een mix van kunst, mode, films,
MRXUQDDOEHHOGHQIRWR¶VGHVLJQHQPX]LHN- ook aantrekkelijk voor mensen die nooit naar een
kunstmuseum gaan.1139 &RQVHUYDWRU+DQV-DQVVHQµMHNXQWMHQLHWEHSHUNHQWRWGHNXQVW+HW
ene is niet mogelijk zonder het andere. Politiek, mode, vormgeving, film en fotografie: alles
KHHIWPHWHONDDUWHPDNHQ¶9RRUKHWYLVXHOHDVSHFWLVHUHHQVDPHQZHUNLQJDDQJHJDDQmet
het pas geopende Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum en Spaarnestad Photo. Van de
musea Boijmans Van Beuningen, Stedelijk CS en het Van Abbe Museum kreeg het museum
tientallen stukken in bruikleen. De rest is uit het eigen depot: het Gemeentemuseum bezit een
ULMNHFROOHFWLHRYHUGHMDUHQ]HVWLJ'HWHQWRRQVWHOOLQJµSDNWRSHHQVXLWDOVHHQEORFNEXVWHU- zo
ZDVKLMQLHWEHGRHOG¶+HWFRQFHSWLVLQNRUWHWLMGXLWJHZHUNWSDVLQQRYHPEHUZHUG
besloten deze tentoonstelling te maken - omdat een geplande expositie over Cézanne niet
doorging, moest er een alternatief worden bedacht.1140
Met deze expositie continueren Wim van Krimpen en Hans Janssen een traditie die in
dit museum ontstond: in 1981 presenteerden Theo van Velzen en Henk Overduin allerlei
gebruiksvoorwerpen in de toen controversiële tentoonstellingenreeks Massacultuur .1141 Voor
degenen die de jaren zestig meemaakten zijn er veel herinneringen oproepende elementen te
zien: pop art, minirokken, papieren jurken, opblaasstoelen, plastic serviezen, de PuchEURPPHUHQSURYR¶V9RRUGHVRXQGWUDFNLVRRNJH]RUJGHU]LMQKLWVWHKRUHQYDQNRQLQJYDQ
de twist, Chubby Checker en van Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Beatles en The Rolling
Stones. De gebruiksvoorwerpen van een halve eeuw geleden zijn inmiddels geconsecreerd en
gemusealiseerd. Op televisie toont Wim van Krimpen een broek van Jimi Hendrix - met
KDQGVFKRHQHQDDQµDQGHUVNULMJLNUX]LHPHWPLMQPRGHFRQVHUYDWRU¶'HGDJGDDUQD]LMQ
HQNHOHµYHUELMVWHUGHWRHVFKRXZHUVHUJHWXLJHYDQKRHGHGLUHFWHXUen een museummedewerker
de broek terug spijkerden aan de muur - zonder handschoenen. Want ach, het is maar een
broek. De handschoenen en museummuren dienen enkel om de broek sacraler te doen lijken
GDQKLMLV¶1142
Er hangt ook kunst: van de Pop Art-kunstenaars Andy Warhol, Roy Lichtenstein,
Jaspers Johns en Richard Hamilton, van minimal kunstenaar Donald Judd en inpakkunstenaar
Christo. Uit Nederland is er ruimte gemaakt voor onder anderen Karel Appel, Daan van
Golden, Armando, Jan Schoonhoven, Constant, Ger van Elk, ontwerper Martin Visser en
fotograaf Ed van der Elsken. De sixties beginnen op deze expositie in 1958 - na de val van het
1138

%DUW-XQJPDQQµ=RUJ0RQGULDDQVRQQRGLJ¶,Q de Volkskrant, 28 maart 2007.
De tentoonstelling S ixties! liep van 20 januari tot en met 30 april 2007.
1140
Aldus adjunct-directeur Hans Buurman in een interview in het Haags Gemeentemuseum, op 3 april 2007 en
Hans Janssen in een interview in het museum op 1 september 2011.
1141
Zie deel II, hoofdstuk 5 µHenk Overduin: cultuur in de breedte¶.
1142
Observatie van Sandra Smets, µ´6L[WLHV´draait om het blije cola-JHYRHO¶,Q NRC Handelsblad, 27 januari
2007.
1139
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kabinet-Drees. +HWHLQGSXQWLVKHWMDDUYDQGHROLHFULVLV-DQVVHQµMRQJHQRXGLHGHUHHQ
heeft een beeld van die tijd. Is het niet van jezelf, dan is het van je ouders. Een enorm vitaal
WLMGSHUN(UZDVHHQGURRPYDQRSHQKHLGYULMKHLGHQOHYHQVOXVW¶1143
Een aantal recensenten is positief over deze spektakeltentoonstelling die nostalgische
gevoelens oproept - die zijn ook in de artikelen merkbaar. In NRC is recensente Sandra Smets
kritisch over de rol die de kunst vervult - GLHµLVKLHUGLHQVWEDDUJHPDDNWDDQHHQYHUKDDO «
Zelfs Constant, Armando en Asger Jorn zijn vertegenwoordigd, die nu ook te zien zijn in een
tentoonstelling in het Utrechtse Centraal Museum. In Utrecht hangen ze vanwege hun
kritische houding tégen de massaconsumptiemaatschappij, in Den Haag hangen ze in een
zalenlange lofzang op diezelfde maatschappij. Dat laatste wordt in Den Haag niet letterlijk
gezegd, maar het blije cola-gevoel overheerst zo sterk dat het alle kritische noten wegvaagt.
De veelheid in kunst is niet om nuances aan te geven, maar om het gevoel van de dynamische
sixties te versterken. Dit is geen kunst óver de beleveniscultuur, maar kunst áls
EHOHYHQLVFXOWXXU¶1144 Domeniek Ruyters constateert dat musea steeds vaker tentoonstellingen
organiseren waarvoor conservatoren vooral uit de eigen verzameling putten. Door geldgebrek
zijn omvangrijke thematentoonstellingen bijna onmogelijk, daarom VWRUWHQ]H]LFKµRSGH
eigen collectie, die er met wat bruiklenen reuze fris uit kan zien. « Als voorbeeld van de
trend noemt ze deze expositieµQLHPDQGGLHLQGHJDWHQKDGGDWKHWKLHUHHQYHUHGHOGH
collectiepresentatie betrof. Van Krimpen hoef je over marketing niks te leren. Als hij had
gezegd dat het bij Sixties! HHQSUHVHQWDWLH³NXQVWXLWGHMDUHQ]HVWLJXLWHLJHQFROOHFWLH´EHWURI
ZDVQRJJHHQWLHQGHYDQKHWSXEOLHNRSNRPHQGDJHQ¶1145 Deze trend is niet alleen ontstaan
uit een economisch motief, er zit ook een ideologische kant aan en die geeft voortdurend
aanleiding tot debat over hoge en lage cultuur en over hoe vraaggericht een museum mag
opereren. De formule van de expositie blijkt in ieder geval een groot succes: veel mensen
onderkennen de recente geschiedenis als een deel van hun eigen identiteit.
De staf van het Haags Gemeentemuseum is niet de uitvinder van de tijdgeest-formule
vol nostalgie. Die eer komt toe aan het Noordbrabants Museum te Den Bosch. Op 9 februari
2005 start de tentoonstelling .QXV1HGHUODQGLQGHMDUHQ¶: een terugblik op het dagelijks
leven van 1950 tot en met 1959, samengesteld voor een breed publiek.1146 Hier kan de oudere
1143

(YHOLHQ%DNVµ6L[WLHVWRHQDOOHVDQGHUVZHUG¶,Q Algemeen Dagblad, 19 januari 2007 en Henny de Lange,
µ'HMDUHQ]HVWLJNRPHQMHLQDOOHKHYLJKHLGWHJHPRHWLQKHW+DDJVHGemeentemXVHXP¶,Q Trouw, 27 januari
2007.
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6DQGUD6PHWVµ´6L[WLHV´GUDDLWRPKHWEOLMHFROD-JHYRHO¶,Q NRC Handelsblad, 27 januari 2007.
1145
'RPHQLHN5X\WHUVµ2RJLQRRJPHW3OD\VWDWLRQ¶In: de Volkskrant 31 mei 2007.
1146
De tentoonstelling liep van 9 februari tot en met 22 mei 2005. Sinds 2000 was Jan van Laarhoven directeur
van het Noordbrabants Museum. Hij werkte hier al eerder tussen 1973 en 1979 als conservator. Daarna was hij
tot 1986 directeur van het Helmonds Gemeentemuseum en van 1988 tot 2000 directeur van het Bijbels
Openlucht Museum, het tegenwoordige Oriëntalis in Berg en Dal bij Nijmegen. Hij volgde Margriet van Boven
op. Zij zwaaide hier 25 jaar de scepter - GDWLVYROJHQV9DQ/DDUKRYHQµYHHOWHODQJYRRUHHQPXVHXPLQ
RQWZLNNHOLQJ¶2QGHUGHGLUHFWLHYDQ9DQ%RYHQZHUGKHWPXVHXPHUYDUHQµDOVH[WUHHPVWUHQJ¶+LM]RUJGHYRRU
HHQµFXOWXXURPVODJ¶LQKHWPXVHXPRRNµLQEHGULMIVYLVLH¶- hij was aangenomen om deze te bewerkstelligen.
$DQKHPGHWDDNµRPKHWXLWJHEOXVWHWHDPZHHUWHPRWLYHUHQ¶ Bron: interview met Jan van Laarhoven in het
Noordbrabants Museum te Den Bosch op 30 maart 2007. +LMNRRVVLQGV]LMQDDQVWHOOLQJµYRRUHHQ
SXEOLHNVJHULFKWHPDQLHUYDQZHUNHQHQYRRUHGXFDWLHDOVLQWULQVLHNRQGHUGHHOYDQDOOHDFWLYLWHLWHQ¶%URQ-DQ
van LaarhovHQµ,QOHLGLQJ(HQEOLNWHUXJHQHHQEOLNYRRUXLW¶,Q1RRUGEUDEDQWV0XVHXP
Beleidsuitgangspunten 20005-2008. Den Bosch, 2004, p. 1. Zijn aanpak lijkt op die van Wim van Krimpen: µLN
ZHUNYRRUPLMQSXEOLHN¶, aldus VanLaarhoven. Bron: Gerrit van den HoveQµ+HWRSPHUNHOLMNHVXFFHVYDQ
³.QXV´¶,Q Brabants Dagblad, 10 mei 2005. De vuistregel die hij zijn medewerkers voorhield is dat drie grote
WHQWRRQVWHOOLQJHQSHUMDDUPLQVWHQVEH]RHNHUVPRHWHQWUHNNHQµ'DWYHUJGHZHOHHQRPVODJLQKHWGHQNHQ
AlVMHHHQH[SRVLWLHZLOWPDNHQGLHQMHRRNJRHGQDWHGHQNHQRYHUKRHMHKHWSXEOLHNEHUHLNW¶9DQ/DDUKRYHQ
stapte in oktober 2007 op. Adjunct-directeur Charles de Mooij volgde hem per 1 oktober op - hij werkt sinds
1986 bij het museum, eerst als conservator van de historische afdeling, daarna als hoofdconservator en adjunctGLUHFWHXU%URQ7KHRYDQGH=DQGHµ1RRUGEUDEDQWV0XVHXPUDDNW-DQYDQ/DDUKRYHQNZLMW¶,Q Brabants
Dagblad, 26 juni 2007.
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EH]RHNHUµ]LFKRQGHUGRPSHOHQLQQRVWDOJLH¶HQGHMRQJHUHµ]LFKYHUED]HQRYHUGH]XLQLJKHLG
HQ³QHWWHDUPRH´YLMIWLJMDDUJHOHGHQ¶1147. Conservator Charles de Mooij vindt dat de jaren
YLMIWLJWRH]LMQDDQHHQKHUZDDUGHULQJµMHKRRUWSUHPLHU%DONHQHQGHHQPLQLVWHU'RQQHU
geregeld teruggrijpen op die periode, als het gaat over waarden en normen en het gevoel van
YHLOLJKHLG¶9ROJHQV'H0RRLMZDUHQGHMDUHQYLMIWLJQLHW]RVDDL- het was een periode vol
maatschappelijke ontwikkelingen en ontplooiingsmogelijkheden. Nederland industrialiseerde,
de techniek deed haar intrede in huishoudens en velen gingen voor het eerst op vakantie.1148
Op Knus wisselen veel bezoekers ervaringen uit - er wordt opmerkelijk veel in de zalen
gepraat. De tentoonstelling is een enorm succes en trekt 163.000 bezoekers.1149 Het
Noordbrabants Museum bouwt eind 2007 voort op de succesformule van een breed opgezette
WKHPDWHQWRRQVWHOOLQJGLHDDQHHQµQRVWDOJLVFKRMD-JHYRHO¶DSSHOOHHUWWauw! Nederland in de
MDUHQ¶. De expositie is duidelijk een vervolg op de jaren vijftig tentoonstelling, YROµRS
EHOHYHQLVJHULFKWHHUYDULQJHQ¶1150 Het Haags Gemeentemuseum behandelt de jaren zestig al
1147

De expositie bestond uit een chronologische uitstalling YDQGLYHUVHDWWULEXWHQDSSDUDWHQIRWR¶VILOPV
boeken en blaadjes. Er stond een met een Perzisch kleedje bedekte tafel, er waren houten schoolbankjes met
schuifje voor de inktpot, op een rekje stonden oranje emaillen pannen - veel materiaal was afkomstig uit
particuliere collecties. De kunst ontbrak hier - geen Cobra, geen Vijftigers. Er stond veel apparatuur opgesteld
die het leven gerieflijker maakte: de eerste wasmachine met losse wringer, een haarkap, stofzuiger, een föhn, een
broodrooster, de hoogte]RQGHµ3KLOLSV-UDGLRZDDUXLWKHWFRPPHQWDDUYDQ*%-+LOWHUPDQVFKDOW¶HQGHHHUVWH
televisie toestellen van Philips als nieuw meubelstuk. De expositie toonde 1HGHUODQGDOVµHHQNHXULJDDQJHKDUNW
landje, waarin iedereen in zijn eigen zuil de handen uit de mouwen stak voor de wederopbouw, het gezag
eerbiedigde, langzaam maar zeker iets welvarender werd en niet snapte waarom sommige oproerige jongeren
GDDUQLHWJHQRHJDDQKDGGHQ¶. Bron: 3HWHUGH*UDDIµ.QXV pimpampetten? µWZDVJHZRRQNRXG¶,Qde
Volkskrant, 10 februari 2005. Uit een enquête gehouden tijdens de expositie bleek overigens dat de jaren vijftig
niet zozeer beschouwd werden als een tijd van gezelligheid en saamhorigheid. Uit de bevindingen blijkt dat
vrijwel niemand nog terug verlangt naar de tijd van toen. Bron: www.cultuurarchief.nl (geraadpleegd op 5
november 2008).
1148
3HWHUGH*UDDIµ.QXV pimpampetten? µWZDVJHZRRQNRXG¶,Qde Volkskrant, 10 februari 2005 en Henk van
*HOGHUµ9UROLMNHWHUXJEOLNRSGHMDUHQYLMIWLJ¶In: NRC Handelsblad, 15 februar1 2005.
1149
Er was ook kritiekRSGLWUHVXOWDDWYDQµKHGHQGDDJVYHU]DPHOen¶ ]LHGHSDUDJUDDIµ'HVFKRRQKHLGYDQKHW
DOOHGDDJVH¶LQGHHO,,KRRIGVWXN  Hier was het verwijt juist dat er geen kunstwerk te zien waVGDWKHWµHHQ
YHU]DPHOLQJDIJHGDQNWHURPPHOXLWGHMDUHQYLMIWLJ¶was en een populistische tentoonstelling. Van Laarhoven:
µ Knus is absoluut niet populistisch. Het is een zorgvuldig gemaakte, historisch onderbouwde tentoonstelling
waarin mensen hun verhaal vertellen. Een expositie over de jongste geschiedenis. Dat spreekt aan. Er komen
veel mensen die niet eerder in een museum waren. Wildvreemde mensen raken hier met elkaar in gesprek. Dat
zie je zelden in musea. « Kritiek leveren is gemakkelijk. Waarom is niet iemand anders op het idee gekomen.
« Het concept was er op een vrijdagmiddag in een vloek en een zucht bedacht. Compleet met titel. We
dachten wel, dit gaat zestig- tot tachtigduizend mensen trekken. Maar dit succes hadden we zelf ook niet
YHUZDFKW¶Bron: interview met Jan van Laarhoven in het Noordbrabants Museum te Den Bosch op 30 maart
2007. Ook: Ingrid van Berlo en anderen, Jaarverslag Noordbrabants Museum 2005¶V-Hertogenbosch 2005, p.
10 en Saskia du Bois, µ9DQ*RJK0XVHXPYHUUHZHJSRSXODLUVW¶,Qde Volkskrant, 3 januari 2006. Door deze
blockbuster trok het op kunst- en cultuurgeschiedenis gerichte Noordbrabants Museum in 2005 ruim 250.000
belangstellenden, tegenover nog geen 100.000 in 2003. De succesvolle tentoonstelling leidde vervolgens een
µXQLHNWZHHGHOHYHQ¶DOVUHLVWHQWRRQVWHOOLQJ+HWPHXEHOEHGULMI0RUUHV:RQHQQam delen van de expositie over
en richtte daarvoor speciale ruimtes in bij de filialen in het Zeeuwse Hulst en in Deventer. Alle bruikleengevers
gaven er toestemming voor. Evenals in het museum konden mensen uit de regio voorwerpen uit die tijd
aanbieden, die met een persoonlijk verhaal zijn verbonden. De meest bijzondere werden gepresenteerd op een
µPLMQ-jaren-µ-ZDQG¶%URQQHQ¶Tweede leven voor expositiHµ.QXV¶LQPHXEHOWRRQ]DDO¶,Q De
Stentor/Zutphens DagbladRNWREHUHQµ9HUYROJRSH[SRVLWLH.QXV¶,Q Eindhovens Dagblad, 4
November 2005.
1150
Bronnen: Noordbrabants Museum, Beleidsuitgangspunten 2005-2008. Den Bosch, 2004, p. 2 en Henk van
GeldHUµ7LMGJHHVWLQRUDQMHHQEUXLQ&XOWXXUUHYROXWLHVL[WLHVZHUGLQVHYHQWLHVJHPHHQJRHG¶,Q NRC
Handelsblad, 1 oktober 2007. De tentoonstelling liep van 29 september 2007 tot 27 januari 2008. Hier ook geen
beeldende kunst of muziek, afgezien van hier en daar wat popmuziek - Abba, disco en punk - en een platenhoes
met pianist Louis van Dijk erop. De getoonde artefacten waren behalve van collega-musea ook weer afkomstig
van particulieren: posters, hotpants, spijkerpakken, tuinbroeken, macramé plantenhangers, visnetten,
ODQJVSHHOSODWHQVFKRRODJHQGD¶VHQVHUYLHV(Uwas veel elektronische apparatuur te zien: de pick-up, de

668

met de tentoonstelling Sixties!, maar de jaren veertig zijn er ook nog. In de herfst 2008 start de
tentoonstelling *HZRRQGHMDUHQµ - RYHUKHWGDJHOLMNVOHYHQHQµGHDOOHGDDJVHEH]LJKHGHQ¶
LQGH]HµEHZRJHQSHULRGH¶1151 Deze keer zijn er geen interieurs te vinden of herkenbare
gebruiksvoorwerpen. Hier staat aan het begin van de expositie één interieur: een stoel, een
schemerlamp en een oude radio - KHWOLHGMHµ¶YDQcabaretier Gerard Cox zet de toon.1152
De expositie bestaat voor een groot deel uit amateur- HQSHUVIRWR¶VGLHµde onderbelichte
NDQWHQYDQGHWLMGYDQRRUORJHQZHGHURSERXZ¶ tonen - PHHUGDQYULHQGHOLMNHµQLHWVDDQGH
KDQGIRWR¶V¶1153

Van Krimpen vertrekt
Op 31 december 2008 neemt Wim van Krimpen afscheid van het Haags Gemeentemuseum.
+LMLVKLHUQXDFKWMDDUGLUHFWHXUHQGDWYLQGWKLMODQJJHQRHJµLNNDQZHOZHJ+HWLVKHW
museum geworden dat ik voor ogen had toen ik hier kwam. Bovendien heb ik nooit ergens
langer dan een jaar of zeven gezeten. Maar kunnen we het nu misschien over iets anders
hebben? Ik praat niet graag over mijn afscheid. Zo de Here wil was ik niet van plan om op 1
MDQXDULWHRYHUOLMGHQ,NEHQSDV¶1154 µ7RHQLNKLHUNZDPZDVGLWKHWPRRLVWHPXVHXPYDQ
Nederland. Mijn voorganger had het prachtig laten restaureren. Maar het bestuur vroeg: waar
zijn de bezoekers? Dus zijn we min of meer opnieuw begonnen. Nu is dit ook het bèste
EDQGUHFRUGHUHQGHNOHXUHQWHOHYLVLH,QGHUHFHQVLHVVWDDQWRWGHYHUEHHOGLQJVSUHNHQGHEHVFKULMYLQJHQµGH
expositie begint met een wand vol politieke spotprenten van Opland uit de jaren zeventig, met het kabinet-Den
Uyl in de hoofdrol. Er zijn gereconstrueerde interieurs te zien in de modekleuren oranje, bruin en paars, met
schrootjes tegen de wand, sisal matten op de vloer, de zelfgemaakte boekenkast bestaande uit losse planken op
JDVEHWRQEORNNHQRUDQMHWYHQERVEHKDQJDDQGHPXXU³ZDQWWHUXJQDDUGHQDWXXUZDVKHWPRWWRRRNDOZRRQGH
MHGULHKRRJDFKWHU´PHOGWGHEHJHOHLGHQGHWHNVW¶ Bron: 3HWHUGH*UDDIµ7HUXJQDDUGHWLMGYDQVWLFkies en
DNVLHV¶,Qde Volkskrant, 28 september 2007 en 7RLQHYDQ&RUYHQµ'HWLMGYDQGHDQWL-DXWRULWDLUHRSYRHGLQJ¶
In: Trouw, 29 september 2007. Parallel hiermee organiseerde het cultuurhistorisch museum Het Valkhof in
Nijmegen de expositie Seventies in Nijmegen. Tien krejatieve aksiejaren. De tentoonstelling liep van 1
VHSWHPEHUWRWHQPHWMDQXDUL=LH7RLQHYDQ&RUYHQµ'HWLMGYDQGHDQWL-DXWRULWDLUHRSYRHGLQJ¶,Q
Trouw, 29 september 2007 en +HQNYDQ*HOGHUµ7LMGJHHVWLQRUDQMHHQEUXLQ¶,Q NRC Handelsblad, 1 oktober
2007. Er was in Den Bosch bij de inrichting van het gebouw al op gerekend dat dit een blockbuster ging worden.
Dit is gewaagd, het houdt een risico in. Kwam de verwachting niet uit, dan zou de grote witte tent - neergezet op
de binnenplaats voor crowdcontrol, teneinde de verwachte toeloop op garderobe en horeca op te vangen - er
treurig bijgestaan hebben. Het gevaar met hooggespannen verwachtingen is bovendien dat een museum zich bij
YRRUEDDWµULMN¶JDDWUHNHQHQGRRUXLW te gaan van een streefcijfer en van bepaalde inkomsten. Maar de calculatie
kwam uit: de tentoonstelling trok uiteindelijk 102.000 bezoekers.
1151
De tentoonstelling G HZRRQGHMDUHQµ liep van 20 september tot en met 4 januari 2009. De recent
aangetreden directeur Charles de Mooij lichtte KHWFRQFHSWWRHµRMHHZppUHHQWHQWRRQVWHOOLQJRYHUHHQ
decennium, zouden de mensen kunnen denken, wéér tonen ze in Den Bosch spullen die opoe nog op zolder had
VWDDQ « 1HHGLWNHHUJHHQREMHFWHQ+HWLVHHQWRWDDl andere tentoonstelling. Onze bezoekers kunnen op een
RQEHYDQJHQPDQLHUNLMNHQQDDURXGHIRWR¶VHQILOPEHHOGHQZDDULQ]HPHWHHQIULVVHEOLNQLHXZHGLQJHQNXQQHQ
RQWGHNNHQ¶%URQ *XLGRGH9ULHVµ(HQIULVVHEOLNRSGHRRUORJ¶,Q NRC Handelsblad, 20 september 2008. De
directeur beloofde GDWGLWGHODDWVWHµGHFHQQLXP-H[SRVLWLH¶LV0DDUKHWPXVHXPZLOZHOGHJHVFKLHGHQLVEOLMYHQ
EHKDQGHOHQµYDQKHWOHYHQYDQJHZRQHPHQVHQ¶ Bron: 0DUWHQGH:LQWHUµ+HW³JHZRQH´OHYHQXLWGHMDUHQµ¶
In: Trouw, 20 september 2008
1152
0DUWHQGH:LQWHUµ+HW³JHZRQH´OHYHQXLWGHMDUHQµ¶,Q Trouw, 20 september 2008.
1153
De bezoekers weUGHQµPHHJHYRHUG « LQGHYHUKDOHQDFKWHUKHWEHHOG¶ zo staat in de begeleidende folder.
Bij verschillende amateur- HQSHUVIRWR¶VVWond eHQFRPPHQWDDUYDQµIRWRGHWHFWLYH¶+DQV$DUVPDQ]RDOVKLMRRN
wekelijks een foto analyseert in de Volkskrant. Bronnen: de folder van de tentoonstelling en
www.noordbrantsmuseum.nl (bezocht op 14 oktober 2008). Bij een kleurenfoto uit 1942 van vuilnismannen
YUDDJWKLM]LFKELMYRRUEHHOGDIµZDW]DOHULQGLHYXLOQLVHPPHUV]LWWHQLQGH]HSHULRGHYDQVFKDDUVWH"¶2SHHQ
andere foto staan Duitse soldaten vrolijk te praten en te roken met Nederlandse burgers. Uit de tekst naast de foto
EOLMNWGDWKHW'XLWVHIRWRSHUVEXUHDX6WDSIGHRSGUDFKWKDGJHNUHJHQUHSRUWDJHVWHPDNHQRYHUGHµYHUEURHGHULQJ¶
tussen Duitsers en Nederlanders. Bron: 3HWHUGH*UDDIµ'LHR]RJHZRQHDOOHGDDJVHMDUHQµ¶,Q de
Volkskrant, 20 september 2008.
1154
Van Krimpen geciteerd in: +HQQ\GH/DQJHµ:LPvan Krimpen. ,NKDDWKHWJHGZHHSPHWNXQVW¶,Q Trouw,
13 december 2008.
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museum van Nederland. Met afstand. Het is perfect. Spic en span. Een geweldig
tentoonstellingsprogramma. De begroting sluit. Er zijn reserves. En er komen drie keer zoveel
PHQVHQDOVWRHQLNEHJRQ¶1155
µ,NYHUGLHQGHKHWJHOGYRRUDOPHWYHHOEH]RHN'DQ]HWWHMHGHEHJURWLQJRSHQ
kwamen er 120.000 mensen. Daarmee verdiende je 50.000 maal negen euro, toch een leuk
bedrag. Ik leende ook stukken uit voor tentoonstellingen in andere musea: zeventig
schilderijtjes leverden soms 500.000 euro op. En door sponsoring verwierf ik mijn
onafhankelijkheid. Bij mijn afscheid in Den Haag zei de wethouder dat het Gemeentemuseum
het enige instituut in negen jaar was dat nooit om verhoging van de subsidie heeft gevraagd.
De angst voor commerciële beïnvloeding heb ik altijd als flauwekul ervaren. Shell heeft ons
een paar keer gesponsord, in de tijd dat Jeroen van der Veer er CEO was. Hij heeft zich nooit
ergens mee bemoeid. Het enige wat hij vroeg was of die schelp die we prominent en groot
KDGGHQXLWJHVWDOGZDWNOHLQHUPRFKWGDWYRQGKLMFKLTXHU¶1156 9DQ.ULPSHQLVµDEVROXXW
WURWV¶RSµZDWZHEHUHLNWKHEEHQPHWGHJURHSPHQVHQGLHhier al zat - ik heb bij mijn komst
JHHQKRIKRXGLQJRPPHKHHQJHERXZGZDWMHZHOPHHU]LHW « :H]LMQVODJYDDUGLJ
opgetreden. We hebben wel eens wat ge- en verbouwd voordat de vergunningen er waren,
maar dat heb ik geleerd: als je iets vraagt aan een ambtenaar is het antwoord per definitie nee.
(HUVWXLWYRHUHQGDQYRRUOHJJHQ'DWZHUNWKHHOJRHG¶1157
In de acht jaar dat hij directeur is, krijgt Van Krimpen veel voor elkaar. Hij laat de
Schamhartvleugel verbouwen en plaatst daar GEM en het Fotomuseum, de Eschercollectie
verhuist naar het voormalige Paleis, in het souterrain van het museum komen de
Wonderkamers - een unieke belevenispresentatie gericht op jongeren. Onder zijn bewind
wordt GHYDVWH0RQGULDDQRSVWHOOLQJµPHQVHOLMNHU¶HQGXVSXEOLHNVYULHQGHOijker. Deze
Mondriaanvleugel maakt echter niet de publieke belangstelling los die een kunstenaar van zijn
IRUPDDWYHUGLHQW9DQ.ULPSHQµZHKHEEHQJHUHJHOGWHQWRRQVWHOOLQJHQJHGDDQPHW
Mondriaan in verschillende context, er zijn genoeg publicaties. Je moet vaststellen dat de
groep liefhebbers niet zo groot is. We hebben de Victory Boogie Woogie nu als een icoon
opgehangen. Bezoekers komen binnen en steken gelijk de zaal over naar de andere kant.
Begrijpen jullie het? Mondriaan is Van Gogh niet. Dat is mijn verklaring. Zeg niet dat we er
QLNVPHHGRHQ¶1158
Van Krimpens andere wapenfeiten zijn de blockbusters die het museum regelmatig
onder zijn leiding organiseerde. Het vermelden waard is nog een expositie van de vrij
onbekende, Finse schilderes Helene Schjerfbeck (1862-1946) in 2007.1159 De tentoonstelling
krijgt uitvoerige en lyrische beschouwingen in de pers en veel publieke aandacht. 1160 Saskia
1155

Van Krimpen geciteerd in: 5RE*ROOLQHQ5XWJHU3RQW]HQµ3RSXOLVW"'DWPRHWGDQPDDU¶. In: de Volkskrant,
10 december 2008.
1156
Van Krimpen geciteerd in: 3DXOYDQ/LHPSW¶9ULMHJHHVW¶,Q Het F inancieele Dagblad, 20 maart 2010.
µ&HR¶EHWHNHQW&KLHI([HFXWLYH2IILFHU-HURHQYDQGHU9HHUZDVVLQGVSUHVLGHQW-directeur van de
Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en van maart 2004 tot juli 2009 bestuursvoorzitter van
Royal Dutch Shell. Sindsdien is hij daar commissaris, wat hij ook is bij Philips, Unilever, de ING en het
Concertgebouw.
1157
Van Krimpen geciteerd in: 5RE*ROOLQHQ5XWJHU3RQW]HQµ3RSXOLVW"'DWPRHWGDQPDDU¶. In: de Volkskrant,
10 december 2008.
1158
Ibidem.
1159
Helene Schjerfbeck, het geheim van F inland liep van 17 mei tot en met 2 september 2007. De reizende
tentoonstelling startte in de Hamburger Kunsthalle en reisde na de presentatie in Den Haag door naar het Musée
d¶Art Moderne de la Ville in Parijs. Bron: 0DUW\%D[µ6FKMHUIEHFN LQ+DDJV*HPHHQWHPXVHXP¶,Q De
Telegraaf, 15 december 2006.
1160
Zie: Merlijn Schoonenboom, µ+HWJH]LFKWDOVODQGNDDUWYDQGH]LHO¶In: de Volkskrant, 3 augustus 2007,
*XVWDDI3HHNµ9HUYDQ3DULMV¶,Q De Groene Amsterda mmer , 15 juni 2007 , &HHV6WUDXVµ(XURSHVHDOOXUH¶,Q
Trouw, 24 mei 2007, (YHOLHQ%DNVµ*HQDGHOR]H]HOISRUWUHWWHQXLW)LQODQG¶,Q AD/Algem een Dagblad, 19 mei
2007, µ2QWURHUHQGHHHUOLMNKHLG+DDJVGemeentemuseum toont Helene Schjerfbeck GH³)LQVH)ULGD.DKOR´,Q
De Telegraaf, 18 mei 2007 en )ULWV$EUDKDPVµ'H]HLOHU¶,Q NRC Handelsblad, 18 juni 2007.
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de Bodt schrijft in NRC HandelsbladµGHH[SRVLWLHLQ'HQ+DDJLVEHNOHPPHQGPRRL=HOGHQ
zie je een overzicht van een kunstenaar die zich zo consequent concentreert op de essentie van
KHWOHYHQYDQKHWPHQV]LMQ¶6FKMHUIEHFNZLOGHµGHJODQVYDQGHYHUI]RYHHOPRJHOLMN
wegnemen, liet hele stukken van het doek soms ongeschilderd. In de laatste fase van haar
leven concentreert ze zich steeds meer op zelfportretten, genadeloos analyseert ze zichzelf. De
lijnen steeds hoekiger. De blik holler. Tot op de dag voor haar dood. Enkele strepen, wat
VFKDGXZ(HQPDVNHU:DWHHQVFKLOGHUHV¶1161 De aandacht voor kunst uit Finland begon in
2005 met de succesvolle tentoonstelling F inse kunst rond 1900 in het Gemeentemuseum daar waren al twee portretten van haar te zien.1162 Ook de Finse beeldend kunstenaar Akseli
Gallen-Kallela zat in die selectie - hij schildert Finse volksvertellingen. Hij kreeg eind 2006
een retrospektief in het Groninger Museum.1163 Op de expositie Helene Schjerfbeck, het
geheim van F inland komen 80.000 bezoekers af.1164
Het Haags Gemeentemuseum weet in 2008 een rondreizende overzichtstentoonstelling
van Lucian Freud te programmeren - KHWHHUVWHUHWURVSHFWLHIYDQGHµ%ULWVHVFKLOGHUUHXV¶LQ
Nederland.1165 Freud was bevriend met Francis Bacon, in 1954 vertegenwoordigde hij met
hem Groot-Britannië tijdens de Biennale in Venetië. Sindsdien geldt hij als één van de
grootste hedendaagse Britse kunstenaars - op de kunstmarkt brengen zijn schilderijen
tientallen miljoenen op. Lucian Freud is vooral bekend om zijn rauw geschilderde naakten.
Omdat hij een langzame werkwijze hanteert, moet het model veelvuldig terugkomen om te
poseren. Freud portretteerde ook de Engelse schilder David Hockney - volgens Hockney
PRHVWKLM]RYDDNWHUXJNRPHQµRPGDWGHVFKLOGHUYHUVFKLOOHQGHJHPRHGVVWHPPLQJHQLQODJHQ
RSKHWSRUWUHWZLOGHDDQEUHQJHQ¶1166 $OVDQWZRRUGRSGHYUDDJRIµGHNORQWHULJHEURNNHOLJH
aard YDQ]LMQYHUIQLHWGHJHOLMNHQLVWXVVHQKXLGHQYHUIYHUVWRRUGH¶]HL)UHXGµLNZLOGDWYHUI
functioneert als huid, wat iets anders is. Ik weet dat mijn idee van portretkunst is
voortgekomen uit ontevredenheid over portretten die op mensen leken. Ik wil dat mijn
portretten van de mensen zijn en niet als de mensen, niet het uiterlijk van het model hebben,
maar het model zijn. Ik wilde niet slechts de gelijkenis bereiken als een nabootser, maar hen
uitbeelden DOVHHQDFWHXU¶1167 Lucian F reud is te beschouwen als een vervolg op de
blockbuster van Francis Bacon. De curator Catherine Lampert - specialist in Freuds oeuvre,
goede vriendin van de kunstenaar en voormalig directeur van de Whitechapel Art Gallery in
Londen - stelt hem samen.1168 Freuds werk hangt in zes zalen en zeven kabinetten en is niet
chronologisch maar thematisch gerangschikt. Dit retrospectief is zo bijzonder, omdat er zich
weinig werk van Lucian Freud in musea bevindt. Zijn oeuvre is grotendeels in handen van
particulieren en daardoor nauwelijks openbaar toegankelijk. Het enige schilderij van Freud in
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6DVNLDGH%RGWµ6FKMHUIEHFNUDDNWGLUHFWGH]LHO¶,Q NRC Handelsblad, 2007.
Deze expositie was daar van 15 oktober 2005 tot en met 29 januari 2006.
1163
Akseli Gallen-Kallela. De magie van F inland was van 17 december 2006 tot en met 15 april 2007. Zie:
5XWJHU3RQW]HQµ'UDPDWLVFKH)LQVHYRONVYHUWHOOLQJHQ7HQWRRQVWHOOLQJYDQP\WKLVFKHVFKLOGHUin Groningen
VOXLWDDQELMRSOHYLQJYDQFXOWXUHOHDDQGDFKWYRRU)LQODQG¶,Q de Volkskrant, 8 januari 2007 en Gijsbert van de
:DOµ)LQVHPDJLHRQWDDUGWVQHOLQ(IWHOLQJ-NLWVFK¶,Q NRC Handelsblad, 5 januari 2007.
1164
Bron: De Telegraaf, 4 september 2007.
1165
Het retrospectief Lucian F reud liep van 16 februari tot en met 8 juni 2008. De Britse schilder van JoodsOostenrijkse afkomst, Lucian Freud leefde van 8 december 1922 tot 20 juli 2011. Hij is een kleinzoon van
Sigmund Freud.
1166
&HHV6WUDXVµ/XFLDQ)UHXd, RQJHPDNNHOLMNHVFKLOGHU¶,Q Trouw, 16 february 2008.
1167
Freud geciteerd in: Cathérine Lampertµ9DQVFKLOGHULMHQQDDUUXLPWHV¶,QGHFDWDORJXVLGHP Lucian F reud.
Den Haag, 2008, p. 52 - ook aangehaald door Wim van Krimpen en Franz-W. Kaiser in hun voorwoord, ibidem,
p. 6.
1168
De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Irish Museum of Modern Art te Dublin en het
Louisiana Museum of Modern Art te Humblebaeck in Denemarken.
1162
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de Collectie Nederland was in het bezit van het Scheringa Museum: Naked portrait in a red
chair (1994) - dit werk hangt prominent in het Haagse retrospectief.1169
Lucian F reud genereert veel free publicity: de landelijke pers besteedt uitgebreid
aandacht aan het retrospectief - in alle landelijke kranten verschijnen uitvoerige recensies.1170
Het maandblad M van NRC Handelsblad publiceert twee weken voordat de tentoonstelling
start een verhandeling over de schilder en zijn werk, met zeven kleurrijke reproducties
voorzien van uitgebreid commentaar - een nuttige voorproef.1171 De publieke belangstelling is
overweldigend: als de expositie vier weken open is, zijn er al 50.000 mensen komen kijken.
De sfeer in de zes zalen van het museum is gemoedelijk, maar anders dan de informalisering
die gewoonlijk in museumzalen valt waar te nemen, waar bezoekers meer in een begeleidend
gidsje kijken dan naar het kunstwerk zelf en dat vervolgens via een camera registreren. 1172
In een OH]LQJFRQVWDWHHUW$EUDPGH6ZDDQµWHUORRSVJHGUDJ¶LQPXVHD+HWYDOWKHPRS
GDWµGHPHHVWHPHQVHQ¶HHQµRQPLGGHOOLMNHYROOHGLJHFRQIURQWDWLHPHWKHWNXQVWZHUN « 
OLHYHUYHUPLMGHQ]HOIVZDDUGLHZHOPRJHOLMNLV « ,QKHWPXVHXPKHHIWGHEH]RHNHUHHQ
schilderij pal in het zicht. En toch willen de meeste museumbezoekers die werken niet bloot
zien, maar wenden zich half af, met een geluidsgidsje aan het oor, de blik in een reisgids. Nog
liever verschuilen ze zich achter de zoeker van een camera die voor hen kijken moet en die
hetgeen zij nu niet in het origineel willen zien later ooit eens op een kleurenkiekje zichtbaar
]DOPDNHQ « =HGXUYHQSDVZHHUHFKWWHNLMNHQLQGHPXVHXPVKRSQDDUGHUHSURGXFWLHRS
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Na het faillissement van de DSB Bank van Dirk Scheringa (1950) - afkorting voor Dirk Scheringa Beheer is het schilderij verkocht aan een onbekende - het doek dat hij in 2009 kocht voor 2,5 miljoen euro, leverde 4,2
miljoen euro op. De Scheringa collectie diende als onderpand voor de miljoenenschuld die de DSB had bij
GLYHUVHEDQNHQ%URQµ7RSVWXN6FKHULQJDYHUNRFKW¶,Q De Telegraaf, 31 oktober 2011 en Henny de Lange,
µ.RSHUYRRUOHHXZHGHHOFROOHFWLH6FKHULQJD¶,Q Trouw, 3 november 2011. De bank was sponsor van de
Alkmaarse voetbalclub AZ. Scheringa was ook kunstverzamelaar en de oprichter in 1997 van het Scheringa
Museum voor Realisme (voorheen Frisia Museum) met een uitgebreide collectie Magisch Realisme, gevestigd in
een voormalig schoolgebouw te Spanbroek. De DSB bank raakte verschillende keren in opspraak - in 2009 werd
de bank beschuldigd van financiële wanpraktijken en op 19 oktober 2009 failliet verklaard. De ABN Amrobank
legde beslag op de verzameling schilderijen en beelden, het woonhuis van Scheringa in Spanbroek en het
hoofdkantoor van de DSB Bank in Wognum. Zakenman en miljardair Hans Melchers (1938) - tot 2002 eigenaar
van het chemicaliën bedrijf Melchemie - kocht een groot deel van de Scheringa-collectie voor rond de 15
miljoen euro. Hij wil de ongeveer duizend werken van Nederlandse kunstenaars weer toegankelijk maken voor
het Nederlandse publiek door een eigen museum te beginnen in het voormalige gemeentehuis van Gorssel in de
gemeente Lochum - het museum MORE (Museum voor Modern Realisme) ging op 24 mei 2015 open met de
expositie Scherp kijken. Traditie en eigenheid in de collectie van Museum MORE . Dochter Marisa Melchers
werd de directeur en architect Hans van Heeswijk droeg zorg voor de verbouwing - Van Heeswijk ontwierp
eerder de transformatie van verpleeghuis De Amstelhof naar museum Hermitage Amsterdam (2007-2009) en de
uitbreiding van het Mauritshuis (2012-2014). Melchers wil in een kasteel in Ruurlo werk van Carel Willink
tonen. Die dependance gaat naar verwachting in 2016 open. %URQQHQµ0HOFKHUVZLOFROOHFWLH6FKHULQJDNRSHQ¶
In: NRC HandelsbladQRYHPEHU+DUPHQ%RFNPDµ.RSHUYRRUJURV6FKHULQJD-FROOHFWLH¶,Qde
VolkskrantQRYHPEHU5XWJHU3RQW]HQµ&ROOHFWLHYDQ6FKHULQJDYHUNRFKW.XQVWYHU]DPHOLQJJHUHG¶,Q
de Volkskrant, 9 maart 2012, µ0HOFKHUV geeft Carel Willink een HLJHQPXVHXPLQKHWNDVWHHO+XL]H5XXUOR¶,Q
NRC Handelsblad, 24 april 2013µ2QWZHUNDUFKLWHFW9DQ+HHVZLMNYRRU0HOFKHUV¶PXVHXPRSHQEDDU¶,Q NRC
Handelsblad, 17 november 2012 en µ0XVHXPPLOMDUGDLU0HOFKHUVLQ*RUVVHORSHQWLQPHL¶,Q De
Gelderlander, 14 januari 2015.
1170
.DULQ)HHQVWUDµ*HQDGHORRVQDDNW¶,Q Het F inancieele Dagblad, 23 februari 2008, Gijsbert van der Wal,
µ9HUILVKXLGELMVFKLOGHU/XFLDQ)UHXG¶,Q NRC Handelsblad, 21 februari 2008, 5XWJHU3RQW]HQµ/LNGRRUQVLQ
olieverf. Dwarsdoorsnede uit het werk van /XFLDQ)UHXG¶,Qde VolkskrantIHEUXDULµ+HWJHQDGHOR]H
QDDNWYDQ/XFLDQ)UHXG¶,Q AD/Algemeen DagbladIHEUXDUL&HHV6WUDXVµ/XFLDQ)UHXG,
RQJHPDNNHOLMNHVFKLOGHU¶,Q Trouw, 16 februari 2008 en µ9HHOHLVHnd voor zichzelf en zijn modellen. Eerste
retrospectief Lucian Freud  LQ1HGHUODQG¶,Q De Telegraaf, 22 februari 2008.
1171
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ'HRQYHUELGGHOLMNHQDDNWHQYDQ/XFLDQ)UHXG¶,Q M, 2 februari 2008.
1172
Zie over informalisering van publieksgedrag in kunstinstellingen - met name in de podiumkunsten: Hans
Abbing, Van hoge naar nieuwe kunst . Groningen, 2009 en idem, F rom High Art to New Art. Amsterdam, 2006
(oratie).
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HHQDQVLFKWNDDUW¶1173 Schrijver en boekhandelaar Maarten Asscher ergert zich zelfs aan de
RPWUHNNHQGHEHZHJLQJHQYDQPXVHXPEH]RHNHUVµDOOHVVWDDWLQGLHQVWYDQGHODWHUH
herinnering, en die gedocumenteerde herinnering vervangt volledig wat de gebeurtenis had
NXQQHQ]LMQ « KHWYLQGWHLJHQOLMNQLHWLQGHZHUNHOLMNKHLGSODDWV¶1174 Als bezoekers een foto
nemen van objecten, herinneren ze zich minder objecten en minder details daarover dan als zij
de objecten alleen observeren zonder ze te fotograferen. Dit wijst psychologisch onderzoek
uit. Volgens de onderzoekers vertrouwen mensen er automatisch op dat de camera het
kunstwerk voor hen onthoudt - ze zijn geneigd geen zaken te onthouden die ze zich niet
hoeven te herinneren.1175 Maar nee, bij de tentoonstelling Lucian F reud werkt het anders: daar
hebben de kunstwerken een sterke aantrekkingskracht op het publiek. De bezoekers
bestuderen Freuds schilderijen zorgvuldig - vooral de portretten, waaronder die van David
Hockney - en bespreken ze geestdriftig met elkaar. Af en toe gaat een bezoeker vlak voor een
portret staan en loopt er dan een meter vandaan: dichtbij om het reliëf van de dikke, korrelige
verflagen te bestuderen en iets verderaf om de afbeelding te kunnen ontwaren die dan te
voorschijn komt: een persoon, een paard, een hond, een gelaat - een persoonlijkheid. Zo
bewegen diverse bezoekers gebiologeerd kijkend naar voren en naar achteren voor een
schilderij.1176 De tentoonstelling is een groot succes, zowel inhoudelijk als zakelijk. Hij trekt
ruim 119.000 bezoekers - ook de catalogusverkoop is opmerkelijk: er gaan zevenduizend
exemplaren over de toonbank, alleen die van Francis Bacon haalde in 2001 hogere
verkoopcijfers.1177
Het Mondriaanfonds reikt op 2 februari 2012 in de Stadsschouwburg Amsterdam aan
Wim van Krimpen de Benno Premselaprijs uit. De jury zocht naaUµHHQJHQHUHXVHQ
buitenissig persoon, iemand die meer doet dan uit hoofde van een functie verwacht mag
ZRUGHQ¶HQNZDP]RµDOVQHOXLW¶ELMKHP]RVWDDWLQKHWMXU\UDSSRUW'HMXU\W\SHHUWKHPDOV
µGHYHUSHUVRRQOLMNLQJYDQKHWFXOWXUHHORQGHUQHPHUVFKDS¶µVWLPXOHUHQGLQYHQWLHIHQ
EHYORJHQ¶1178
5 Modern mecenaat en beleid
In het rijksbeleid vindt in de zomer van 2002 een politieke omwenteling plaats. Gevolgen
voor het cultuurbeleid en het museumbestel blijven voorlopig echter uit, omdat er tot 2004
bindende afspraken gelden op grond van de cultuurnota van Rick van der Ploeg. Na acht jaar
paars beleid staat er op 22 juli 2002 een centrumrechtse coalitie op het bordes, kabinetBalkenende I: CDA en VVD met nieuwkomer de Lijst Pim Fortuyn - deze nieuwe partij haalt
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Abram de Swaan, Het signaal is ruis geworden. Amsterdam, 2008, pp. 15-16.
0DDUWHQ$VVFKHUµ/DWHU¶,Q Bekentenissen van een nieuwsgierig mens. Amsterdam, 2008, pp. 115-116.
Asscher had toen inmiddels de Directie Kunsten van het ministerie verlaten; hij is sinds 1 maart 2004 directeur
van Atheneum Boekhandel te Amsterdam.
1175
/LQGD$+HQNHOµ3RLQW-and-Shoot Memories. The Influence of Taking Photos on Memory for a Museum
7RXU¶In: Psychological Science GHFHPEHUHQ(OOHQGH%UXLQµ:LHVFKLOGHULMHQRSIRWR]HWYHUJHHW]H
snel. Mensen vertrouwen op geheugen van hun camHUD¶,Q NRC Handelsblad, 13 december 2013.
1176
Bron: eigen observatie - ik bezocht de tentoonstelling op zaterdag 7 juni 2008.
1177
Bron: AD/Haagsche Courant, 11 juni 2008. Na zijn vertrek verrichte Van Krimpen wat advieswerk en
schreef op verzoek van Jetta Klijnsma een pleidooi voor Den Haag als toekomstige Culturele Hoofdstad van
Europa in 2018. Maar deze functie ZHUGKHPµWHYLUWXHHO:DVLNGULHPDDQGHQLHPDQGDDQKHWYHUWHOOHQKRHKHW
PRHVWWHUZLMOLNKHW]HOILQGULHZHNHQNDQ¶'DDURPSDNWKLM]LMQRXde functie van galeriehouder weer op. Bron:
:LHWHNHYDQ=HLOµ:LPvan Krimpen LVZHHUKDQGHODDU¶,Qde Volkskrant, 5 mei 2009 en %RE:LWPDQµ'H
week van Galerie Van Krimpen. ,QWHUYLHZ¶,Qde Volkskrant, 16 september 2011.
1178
Mondriaanfonds Nieuwsbrief van 6 februari 2012. De juryleden waren: Joop van Caldenborgh, Ineke Hans
en Marlies Rohmer, onder voorzitterschap van Flos Wildschut. De prijs bestaat sinds 2000 - sedert 2004 is aan
de prijs een bedrag van ¼40.000 verbonden. Bron: www.mondriaanfonds.nl/nieuwsbrief/060212.html (bezocht
op 2 maart 2012). Bij deze gelegenheid kreeg Rudi Fuchs de Prijs voor de Kunstkritiek toegekend - aan deze
prijs is hetzelfde bedrag gekoppeld.
1174
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een grote verkiezingswinst.1179 Het kabinet treedt aan in een politiek woelige periode: vlak
voor de verkiezingen wordt Fortuyn op 6 mei 2002 vermoord. Veiligheid, zorg, onderwijs en
integratie vormen de vier centrale aandachtsgebieden voor het kabinet. Advocaat Cees van
Leeuwen (LPF) krijgt in het nieuwe kabinet als staatssecretaris de cultuurportefeuille
toebedeeld - Maria van der Hoeven wordt minister van OCenW. Van Leeuwen is vooral
bekend als bassist van de symfonische rockgroep Kayak, waarin hij van 1972 tot 1975
speelde.1180 Vlak voor de kabinetsformatie breekt er in de gelederen van de LPF een
bestuurscrisis uit. Van Leeuwen wordt als vice-voorzitter van de partij aangesteld om de zaak
te sussen. Hij brengt gewapend met een leus van Pim Fortuyn - µHHQKHLGHHQKHLGHHQKHLG¶de rust in de partij terug.1181 De LPF-leider Mat Herben polst hem telefonisch voor het ambt
van staatssecretaris. Van Leeuwen vraagt twee uur bedenktijd. Hij raadpleegt telefonisch zijn
voorganger Rick van der Ploeg, die hij niet persoonlijk kent. Als deze hem bereidwillig uitlegt
GDWKHWµLQHONRS]LFKWHHQKHHOOHXNHEDDQLV¶DDU]HOWKLMQLHWODQJHU1182
Bij de bekendmaking van het regeerakkoord van het kabinet bekritiseert de Tweede
Kamer, met uitzondering van de VVD, het gebrek aan aandacht voor cultuur. Het woord
cultuur komt er niet in voor, tot onvrede van de partijen - daaraan moet meer aandacht worden
geschonken. De Kamer eist een apart beleidsdocument, waarin de plannen voor kunst en
cultuur zijn uitgewerkt. Ook dient het kabinet voldoende middelen beschikbaar te stellen voor
cultuur, om te voorkomen dat daarop bezuinigd gaat worden. Volgens D66-fractiespecialist
Boris Dittrich hoort cultuur de mensen aan het denken te zetten en een spiegel voor te houden:
µFXOWXXUSULNNHOWde samenleving. Als er minder aandacht is voor cultuur, gaat de kwaliteit van
GHPDDWVFKDSSLMDFKWHUXLW¶5LFNYDQGHU3ORHJPDDNW]LFKQLHW]RYHHO]RUJHQ- het nieuwe
kabinet kan met zijn cultuurnota nog een tijdje voort.1183 Directeur Kunsten, Maarten Asscher,
laat in een interview weten dat hij zich evenmin zorgen maakt. Hij vermoedt dat het nieuwe
kabinet slechts wil aangeven dat het geen plannen heeft om het cultuurbeleid drastisch te
ZLM]LJHQµ'XVLNYRRU]LHHHUGHUFRQWLQXwWHLW%RYHQGLHQKHHIWFXOWXXUwel een belangrijke
vermelding gekregen in het strategisch akkoord, namelijk bij de uitzonderingen voor
subsidiekortingen. Cultuur, monumenten en podiumkunsten krijgen niet te maken met de vijf
procent korting, zoals die voor subsidies in een aantal andere VHFWRUHQZHOLVDDQJHEUDFKW¶
Tot 2005 kan de staatssecretaris rustig voortborduren op de beleidsnota van zijn voorganger.
µ=RJULMSHQGLHF\FOLYDQFXOWXXUQRWD¶VQXHHQPDDOLQHONDDU « 1XKHEMHGHPRJHOLMNKHLG
1179

De LPF werd in februari 2002 door Pim Fortuyn opgericht, nadat hij door Leefbaar Nederland was
ontslagen, wegens de uitspraak in een interview in de Volkskrant RSIHEUXDULGDW1HGHUODQGµYRO¶LV
Socioloog Pim Fortuyn (1948-2002) was politicus en columnist. Hij was van 1990 tot 1995 bijzonder hoogleraar
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tot 1989 was hij lid van de PvdA, later VVD-lid maar kreeg grote
bekendheid als lijsttrekker van Leefbaar Nederland en daarna zijn eigen Lijst Pim Fortuyn voor de Tweede
Kamerverkiezingen in 2002. Hij had zeer kritische opvattingen over de islam en het vreemdelingenbeleid en zijn
politieke stijl was controversieel. Politieke tegenstanders noemden hem een populistisch politicus. Op 15 mei
2002 deed de partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, negen dagen na de moord op Fortuyn. De LPF
behaalde 26 zetels. De LPF kreeg in het kabinet vier ministersposten en vijf staatssecretariaten.
1180
Cees van Leeuwen (1951) was van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003 staatssecretaris Cultuur - hij was belast met
cultureel erfgoed, kunsten, media, letteren, internationaal cultuurbeleid en ICT (van 16 oktober 2002 tot 27 mei
2003 was het kabinet demissionair). Hij is als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en entertainmentrecht en
vooral werkzaam in de amusePHQWVVHFWRU%URQQHQµ%DVVLVW.D\DN &YDQ/HHXZHQ /3) &XOWXXUHQ0HGLD¶
In: NRC HandelsbladMXOLHQµ/3)OHYHUWRSYDOUHHSPLQLVWHUVDI¶,Q de Volkskrant, 17 juli 2002. Zie
RRN%HUW'LMNVWUDµ9HUZDUULQJURQGQLHXZHVWDDWVVHFUHWDULV¶,Q De Telegraaf, 19 juli 2002. Kayak werd
RSJHULFKWGRRUµWRHWVHQYLUWXRRV¶7RQ6FKHUSHQ]HHO - 9DQ/HHXZHQVFKUHHIKHWQXPPHUµ:LQWHUWLPH¶. Bronnen:
Tjerk Lammers, Dijkdoorbraak. Rock van eigen bodem. 1958 - heden. Amsterdam, 2012, pp. 108-111en Arend
EvenhuiVµ%UHOQDdRHQGDWNDQQDWXXUOLMNQLHPDQG¶,Q Trouw, 28 april 2003. Van Leeuwen was later lid van
de Raad van Toezicht van het Haags Historisch Museum (aldus Rik Vos in een email op 15 januari 2015).
1181
(ULN9RHUPDQVµTypisch Cees: van Kayak naar kabinHW¶,Q Het Parool , 19 juli 2002.
1182
-DQ.HHV.RNNHµCees van Leeuwen: ³LNKHEHHQULMNHIDQWDVLH´Lunch met de nieuwe staatssecretaris van
&XOWXXUHHQOHYHQVJHQLHWHUHQVFKULMYHULQGHGRS¶,Q Het F inancieele Dagblad, 5 oktober 2002.
1183
µKamer eist beOHLGVGRFXPHQWFXOWXXUYDQNDELQHW¶,Qde Volkskrant, 8 augustus 2002.
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om je goed in te werken. Je kunt rustig eerst naar de sectoranalyse van de Raad voor Cultuur
kijken, dan je eigen accenten aanbrengen en vervolgens tegen cultuurinstellingen in
1HGHUODQGWH]HJJHQ³KRXGDDUUHNHQLQJPHHDOVMHPHWSODQQHQNRPW´¶1184
Eind augustus 2002 spreekt Cees van Leeuwen zijn cultuurambtenaren toe. Hij heeft
een mission VWDWHPHQWµ0HHUFXOWXXUYRRUPHHUPHQVHQ¶+LMZLOµGHFXOWXXUNRHNYHUJURWHQ¶
PDDU]RQGHUµPHWHHQGHSRUWHPRQQHHWHWUHNNHQ¶(HQEUHGHUFXOWXXUDDQERG- µQLHWSHUVH
PHHUPDDUZHOEHWHUWRHJDQNHOLMN¶- kunst in achterstandswijken met hulp van
bedrijfssponsoring - µSDUWQHUVLQFXOWXUH¶YHHODDQGDFKWYRRUFXOWXXUHGXFDWLHRSVFKRRO1185
.LQGHUHQµOLHIVW]RMRQJPRJHOLMNDOYDQDIGHOHHIWLMGYDQYLHUMDDU¶GLHQHQLQKHWRQGHUZLMV
met cultuur in aanraking gebracht te worden.1186 Hij wil ook het particulier mecenaat
VWLPXOHUHQµFXOWXUHRIJLYLQJ1187
9DQ/HHXZHQJHHIWLQHHQLQWHUYLHZWHNHQQHQGDWKLM]LFKHURSYHUKHXJWGDWKLMµGH
NXQVWFRQVXPSWLHEHURHSVPDWLJPDJRSYRHUHQ « 'HOLHIGHYRRUNXQVWKHHIWHUDOWLMG
LQJH]HWHQ(QNXQVWHQDDUV]LMQLQKHWDOJHPHHQLQWHUHVVDQWHPHQVHQ¶+LMNRRSW]HOIRRN
kunst - hij is trots op twee voorstudies die hij bezit van De Stijl kunstenaar Bart van der Leck.
µ(QLNYHU]DPHOZLMQ'DWLVRRNNXQVW" « ,NEHQHHQPDQYDQKDUPRnie. Ik ga de komende
WLMGHHUVWSUDWHQHQOXLVWHUHQ « ,NYHUNRQGLJJHHQHYDQJHOLH,NZLOJUDDJKRUHQZDWGH
PHQVHQHU]HOIRYHUWH]HJJHQKHEEHQ¶+LMZLOHHUVWKHWGUDDJYODN]RHNHQ1188 µ0LMQ
VOHXWHOZRRUGLVFRPPXQLFDWLH¶+LMVSUHHNWYDQGHµFXOWXUDOLVDWLHYDQGHPDDWVFKDSSLM¶1LHW
µGHYHUPDDWVFKDSSHOLMNLQJYDQGHFXOWXXU¶KHWFUHGRYDQ]LMQYRRUJDQJHUµ,NGRHKHWSUHFLHV
andersom. Daar bedoel ik mee dat ik het begrip cultuur wat centraler wil plaatsen in de
maatschappij. Daar is ook alle reden toe. Als we praten over normen en waarden, over
integratie, dan kan cultuur daarin een grote rol spelen. Dan kan cultuur daarin de functie van
NDWDO\VDWRUYHUYXOOHQ¶1189

De musealisering van een woonboerderij: Cees van Leeuwen
Vlak voor de aanvang van zijn staatssecretariaat is Van Leeuwen verwikkeld in een juridisch
conflict met het ministerie van Verkeer en Waterstaat over zijn zeventiende-eeuwse
woonboerderij in Hoogmade, die moest worden onteigend voor de Hoge Snelheids Lijn Zuid.
Tineke Netelenbos is dan nog demissionair minister van het departement.1190 In 1997 hoort
Van Leeuwen dat het traject voor de nieuwe hogesnelheidslijn dwars door zijn boerderij is
gepland.1191 Het gaat om twee woonhuizen. In de grote woonboerderij woont sinds 1990 Van
Leeuwen met zijn vrouw Perla en drie opgroeiende kinderen, in het zomerhuis ernaast woont
het echtpaar Swarte-Bartels.1192 De boerderij wordt onteigend en voor 1,36 miljoen euro
overgenomen. Van Leeuwen krijgt de kans elders in Hoogmade een nieuwe woning te laten
1184

Asscher geciteerd in: -DQ.HHV.RNNHµ´,N]RXLQHONJHQUHHHQERHNZLOOHQVFKULMYHQ´Thee met exuitgever Maarten Asscher, nu directeur kunsten van het ministerie van OCen:¶,Q Het F inancieele Dagblad,
24 augustus 2002.
1185
Jan Hoedeman en %RE:LWPDQµ´,NKDGJHHQYHUWURXZHQLQ'HQ+DDJ´ Staatssecretaris OCW Cees van
/HHXZHQZLO³PHHUFXOWXXUYRRUPHHUPHQVHQ´¶,Q de Volkskrant, 31 augustus 2002.
1186
-DQ.HHV.RNNHµCees van Leeuwen: ³LNKHEHHQULMNHIDQWDVLH´Lunch met de nieuwe staatssecretaris van
&XOWXXUHHQOHYHQVJHQLHWHUHQVFKULMYHULQGHGRS¶,Q Het F inancieele Dagblad, 5 oktober 2002.
1187
Jan Hoedeman en %RE:LWPDQµ´,NKDGJHHQYHUWURXZHQLQ'HQ+DDJ´ Staatssecretaris OCW Cees van
/HHXZHQZLO³PHHUFXOWXXUYRRUPHHUPHQVHQ´¶,Q de Volkskrant, 31 augustus 2002.
1188
Ibidem.
1189
-DQ.HHV.RNNHµCees van Leeuwen: ³LNKHEHHQULMNHIDQWDVLH´Lunch met de nieuwe staatssecretaris van
Cultuur, een levensgenieter en schrijveULQGHGRS¶,Q Het F inancieele Dagblad, 5 oktober 2002.
1190
Tineke Netelenbos was van 3 augustus tot 16 april minister van Verkeer en Waterstaat in kabinet-Kok II. Ze
opereerde na de ontslagaanvraag van 16 april tot 22 juli 2002 als demissionair minister. Hoogmade is een dorp in
de gemeente Kaag en Braassem. Hoogmade ligt ten oosten van Leiden en ten noord-westen van Alphen aan den
Rijn.
1191
µ1HWRSWLMGZHJYRRUGHYHUZRHVWHQGHIOLWVWUHLQ¶In: De Gelderlander , 25 april 2005.
1192
0DFYDQ'LQWKHUµ9XLOHZDVYDQEHZLQGVPDQZRUGWPXVHXPVWXN¶,Qde Volkskrant, 4 juni 2004.
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bouwen. Hij wil het pand herbouwen - µYRRUKHWQDJHVODFKW,NZLOGHKHWQLHWYHUORUHQODWHQ
JDDQ¶1193 Daarom haalt hij na de onteigening ornamenten van het interieur uit het oude pand,
voor zijn te bouwen replica - GHERHUGHULM]RXWRFKJHVORRSWZRUGHQ9DQ/HHXZHQµLN
bedoelde daar niks kwaads mee en had er ook toestemming voor. Dat kan ik bewijzen. Het
SDQG]RXJHVORRSWZRUGHQ'HVWDDWKDGHUYHUGHUJHHQEHODQJVWHOOLQJYRRU¶1194 µ,NKHE]HOI
ook enkele weken geleden in De Telegraaf moeten lezen dat de boerderij alsnog behouden
EOHHIHQYHUSODDWVW]RXZRUGHQ'DDU]LMQODWHUH[FXVHVYRRUJHNRPHQ « %RYHQGLHQKDGLN
het pronkstuk uit de boerderij, een volledig hand gefreesde bedstee uit de zeventiende eeuw al
JUDWLVDIJHVWDDQYRRUHHQPXVHXP¶1195
Inderdaad, het Nederlands Openluchtmuseum toont belangstelling voor de boerderij.
De museumstaf onderkent de historische waarde van het pand en wil het in Arnhem steen
voor steen herbouwen. Jan Vaessen, Tineke Netelenbos en HSL-directeur Leender Bouter
inspecteren de boerderij. Een soortgelijke boerderij staat al jaren op het verlanglijstje van
Vaessen. De geschiedenis van deze boerderij komt helemaal van pas, omdat het Vaessen gaat
RPGHMDUHQ]HYHQWLJZDDULQKLMWRWZRQLQJZHUGYHUERXZGµ:LMQRHPHQKHWHHQERHUGHUHWWH
compleet met zomerhuis en hooiberg. De zitkuil met open haard in de woonkamer, de
bestrating onder de hooiberg zodat mensen het konden gebruiken als overdekt terras, het zijn
DOOHPDDOGLQJHQGLHHHQEHSDDOGHVWLMOYDQZRQHQW\SHUHQ¶+HWPLQLVWHULHZLOKHWJHERXZ
graag aan het museum overdragen, maar wie de onkosten gaat betalen, is nog de vraag.
Tijdens het bezoek raakt Netelenbos echter zo enthousiast dat ze ter plekke belooft voor het
YHUKXLVSURMHFWGULHPLOMRHQHXURWHUHVHUYHUHQµZHPRHVWHQKHWPDDUGRHQ¶1196 De boerderij
is echter door de ingrepen van Van Leeuwen niet meer compleet. Bij hun bezoek ontdekken
Netelenbos en Vaessen dat in het huis veel zaken ontbreken: de oorspronkelijke rode
plavuizen zijn uit de woonkamer gebikt, de tegels zijn van de schouw gestript, de luiken en
HHQJLHWLM]HUHQUDDP]LMQZHJµWHUZLMOGHVWLFNHUVYDQ.ZLN.ZHNHQ.ZDNQRJZHORSGH
GHXUYDQGHNLQGHUNDPHU]LWWHQ¶1197 'LHVWLFNHUVPRHWHQRRNEHZDDUGEOLMYHQµ-H]RXELM
wijze van spreken de boeken en de borden die op de grond liggen moeten gebruiken bij de
SUHVHQWDWLHLQKHWPXVHXP¶DOGXV/HHQGHUYDQ3URRLMHKRRIGYDQGHJURHSµ%XLWHQ¶YDQKHW
PXVHXPµ+HWLVKLHUZHOHHQURPPHOWMH¶FRQVWDWHHUW1HWHOHQERV=HHLVWGHYHUGZHQHQ
HOHPHQWHQWHUXJµ'DWSDQGLVYDQGHVWDDW0HWDOOHVZDWHUELMKRRUW¶1198
De zaak is meteen bij aanvang interessant voor de media, omdat de eigenaar van de
boerderette actief is binnen de organisatie van de LPF. Als hij door de LPF wordt
voorgedragen staatssecretaris te worden van Media en Cultuur wordt de kwestie pikant. De
PHGLDJDDQLQMXOLJUHWLJLQRSGHµWHJHOWMHVDIIDLUH¶1199 Voor Van Leeuwen is deze zaak
een vervelende ballast. Het risico bestaat dat hij als lid van het kabinet moet procederen tegen
datzelfde kabinet. Premier Balkenende stelt daarom HHQ&RPPLVVLHYDQ:LM]HQLQµRPHHQ
6DORPRQVRRUGHHOWHYHOOHQ¶HQWRWHHQRSORVVLQJWHNRPHQ1200 Zo hoopt hij te voorkomen dat

1193

Dit plan is niet verwezenlijkt. Bron: µ'HYHU]RHQLQJ¶,Q De Telegraaf, 4 juni 2004.
µ:RRQERHUGHULMVWDDWVVHFUHWDULVDFKWHUYROJWNDELQHW¶,Qde Volkskrant, 19 juli 2002.
1195
Ronald 9HHUPDQµLPF-VWDDWVVHFUHWDULVRQGHUYXXUQDVWULSSHQERHUGHULM¶,Q De Telegraaf, 18 juli 2002.
1196
+DUR+LHONHPDµEven terug in de tijd in een boerderij die compleet naar het museum verhuisde. Inclusief de
VWDDIPL[HUHQGHNUDQW¶,Q Trouw, 5 juni 2004 HQ-DQQHNH'LMNHHQ5HQpYDQ=RHQµ1HWHOHQERVEHWDDOW
verplaatsing boerdeULM¶,Q Leids DagbladMXQLDIJHGUXNWLQ/HHQGHUWYDQ3URRLMHµ%RHUGHULMDOV
PXVHXPVWXN(HQJHERXZPHWHHQYHUKDDO¶,Q-RKQYDQ=XLMOHQ UHGDFWLH  Van Hoogmade naar Arnhem.
Lotgevallen van de boerderij Boskade 11 in de Bospolder bij Hoogmade 1600-2004. Arnhem, 2004, p. 66.
1197
5RQDOG9HHUPDQµLPF-VWDDWVVHFUHWDULVRQGHUYXXUQDVWULSSHQERHUGHULM¶,Q De Telegraaf, 18 juli 2002.
1198
µWoonboerderij staatssecretaris achteUYROJWNDELQHW¶,Qde Volkskrant, 19 juli 2002.
1199
/HHQGHUWYDQ3URRLMHµ%RHUGHULMDOVPXVHXPVWXN(HQJHERXZPHWHHQYHUKDDO¶,Q-RKQYDQ=XLMOHQ
(redactie), Van Hoogmade naar Arnhem. Arnhem, 2004, p. 67.
1200
6MXXO3DUDGLMVµ=ZDUHFRPPLVVLHRRUGHHOWRYHUSDQGVWDDWVVHFUHWDULV¶,Q De Telegraaf, 22 juli 2002.
1194
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de zaak wordt uitgevochten voor de rechter.1201 µ:DWGHFRPPLVVLHRRNXLWVSUHHNWZH]XOOHQ
RQVGDDUELMQHHUOHJJHQ¶DOGXV9DQ/HHXZHn na zijn bezoek aan de formateur. Hij verklaart er
nog steeds van overtuigd te zijn niets fout te hebben gedaan en schriftelijke toezeggingen in
bezit te hebben dat hij het materiaal van de oude boerderij kon gebruiken.1202 µ'LWYHUKDDO
moet de wereld uit. INZLOHUHLJHQOLMNKHOHPDDOJHHQJHGRQGHUPHHURYHU¶1203 Ondanks dit
rumoer wordt Van Leeuwen als staatssecretaris benoemd. Zo wordt hij de subsidieverstrekker
van het museum waarvan het personeel bezig is zijn vroegere huis te demonteren.1204
In juni 2002 valt het besluit dat de boerderij mag worden overgebracht naar Arnhem.
'H]HNOXVPRHWHFKWHUZHOYRRUDXJXVWXVJHNODDUG]LMQZDQWµGHWUHLQQDGHUGHVQHO¶'H
hoeve wordt overgebracht naar het Openluchtmuseum, vakkundig in 38 gelijke stukken
gezaagd en in stalen korsetten vervoerd. In de reconstructie worden alle veranderingen en
aanpassingen gehandhaafd: een muur die in Hoogmade scheef liep, staat ook in Arnhem uit
KHWORRG=HOIVERXZIRXWHQXLWKHWYHUOHGHQZRUGHQJHNRHVWHUGHYHQDOVGH¶QLHXZH¶
raamkozijnen.1205
Tien maanden nadat de Commissie door Balkenende is ingesteld, komt deze met de
XLWVSUDDNGDWGHVWDDWVVHFUHWDULVµWHJRHGHUWURXZ¶KHHIWJHKDQGHOG9DQ/HHXZHQKRRUWGH
uitspraak op 23 mei 2003, vier dagen voordat hij formeel wordt opgevolgd na een half jaar
µGHPLVVLRQDLUIXQFWLRQHUHQ¶1206 Van de Commissie mag hij de verwijderde onderdelen
houden. Na de uitspraak kan het museum een groot deel van de omstreden ornamenten en van
de oorspronkelijke huisinrichting overnemen - het gezin verhuist naar Spanje.1207 De
YHUZLMGHUGHWHJHOWMHVEOLMNHQRYHULJHQVYDQZHLQLJZDDUGH]LMQ1HWHOHQERVµLNNUHHJYDQ9DQ
Leeuwen een doos met chocolade tegeltjes. Later bleek dat die bijna net zo oud als de
tegeltjes uit de boerderij waren. Die tegeltjes waren helemaal niet zo ELM]RQGHU¶1208 De relatie
tussen het Nederlands Openluchtmuseum en Cees van Leeuwen eindigt in harmonie.1209 Op
donderdag 3 juni 2004 wordt de woonboerderij heropend door de laatste bewoners - Tineke
Netelenbos is er ook bij. Cees van Leeuwen en zijn vrouw Perla zijn bijzonder enthousiast
RPGDWDOOHVHUSUHFLHV]RXLW]LHWDOVYURHJHUµZHKHEEHQHUELMQDWLHQMDDUJHZRRQG'DQLVKHW
even wennen om in Arnhem je eigen boerderij in een volkomen ander landschap terug te
]LHQ¶1210 µ+HWLVQHW]RDOVKHWZDV.QDSJHGDDQ¶1211 3HUODYDQ/HHXZHQµGHHFKWHWLMGJDDW
verder. De magie van het museum is dat je af en toe terug kunt komen, terug naar je
1201

De commissie bestaat uit S. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, H. Tjeenk Willink, de vicevoorzitter van de Raad van State en A. van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.
1202
µ5XPRHULQ/3)RYHUEDDQYRRU0HONHUW¶In: BN/De Stem, 22 juli 2002.
1203
µ:RRQERHUGHULMVWDDWVVHFUHWDULVDFKWHUYROJWNDELQHW¶,Qde Volkskrant, 19 juli 2002, µZeventiende-eeuwse
ZRRQERHUGHULM¶,Q NRC Handelsblad, 19 juli 2002 en µOude boerderij inzet conflict. Nieuwe man op cultuur
ERWVWPHWPLQLVWHULHRYHULQWHULHXU¶,Q Trouw, 19 juli 2002.
1204
/HHQGHUWYDQ3URRLMHµ%RHUGHULMDOVPXVHXPVWXN(HQJHERXZPHWHHQYHUKDDO¶,Q-RKQYDQ=XLMOHQ
(redactie), Van Hoogmade naar Arnhem. Arnhem, 2004, p. 67.
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Zie: www.openluchtmuseum.nl/oid/3.7GRRUNOLNNHQQDDUµJHERXZHQ¶GDQQDDUµZRRQERHUGHULM+RRJPDGH
*HPHHQWH-DFREVZRXGH¶ (bezocht op 20 februari 2011). Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de
verplaatsing en herbouwing/HHQ%RRWµ'HYHUSODDWVLQJQDDUKHW1HGHUOaQGV2SHQOXFKWPXVHXP¶,Q John van
Zuijlen (redactie), Van Hoogmade naar Arnhem. Arnhem, 2004, pp. 55-64.
1206
+LMVFKULMIWLQKHWµ+ROODQGV'DJERHN¶LQ NRC Handelsblad op 31 mei 2003 over de laatste week van wat hij
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de jaren dertig ook door koningin Wilhelmina geschilderd)¶NOLQNWµals muziek in de oren. « Ik word volledig
in het gelijk gesteld met betrekking tot de onderdelen die ik naar het oordeel van de Commissie terecht onder mij
KHEJHKRXGHQ¶
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/HHQGHUWYDQ3URRLMHµ%RHUGHULMDOVPXVHXPVWXN(HQJHERXZPHWHHQYHUKDDO¶,Q-RKQYDQ=XLMOHQ
(redactie), Van Hoogmade naar Arnhem. Arnhem, 2004, p.70.
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µ2SHQOXFKWPXVHXP³,NKHHW7LQHNHHQJDWRFKGHJHVFKLHGHQLVLQ´¶In: De Gelderlander , 4 juni 2004.
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Aldus Ad de Jong in een email, op 7 mei 2011.
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µ2S]¶QSOHNWoonboerderij Hoogmade¶,Q De Telegraaf, 16 juni 2004.
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KHULQQHULQJ7HUXJHQGDQZHHUYHUGHUZDQWPRUJHQLVHUZHHUHHQGDJ¶1212 Er is wel één
YHUVFKLOµGH]RQVFKHHQGRRUDQGHUHYHQVWHUVQDDUELQQHQ¶1213
De Zuid-Hollandse polderhoeve is in Arnhem geplaatst tussen het Marker
vissershuisje, de Zaanse bakkerij en de Molukse kampbarak. Het criterium voor de opname
van het gebouw in de museale verzameling is opmerkelijk. Het gaat namelijk niet om het
authentieke bouwtype, toen de boerderij nog een agrarische functie had, maar hoe ze in 1974 µRSYROVWUHNWDKLVWRULVFKHPDQLHUHQPHWGLWRLQULFKWLQJ¶- werd omgebouwd tot woonboerderij
met Siematic keuken, bruin leren bankstel, Perzisch tapijt op de plavuizen en zitkuil met open
KDDUG2RNGHLQERHGHOGLHYRRUDIRSIRWR¶VLVYDVWJHOHJGLV]RUJYXOGLJJHUHFRQVWUXHHUGHHQ
half glas wijn in de kamer, een dambord, speelgoed van de kinderen op de grond, Trouw ligt
RSHQJHVODJHQLQGH]LWKRHNµ'HYXLOHZDVYDQEHZLQGVPDQZRUGWPXVHXPVWXN¶]ROXLGWGH
titel van een artikel over de heropening.1214 Behalve de boerderij zijn de gebruiksvoorwerpen
van het gezin gemusealiseerd - ze zijn niet in vitrines maar in hun oorspronkelijke context
JHSODDWVWµGHVOaapkamer van de oudste jongens is bezaaid met autootjes en blokken. De
wastafels in de badkamer staan volgepakt met tubes tandpasta, er ligt nog een eend in bad. En
op het bed van het echtpaar Van Leeuwen ligt een boek, opengeslagen waar ze gebleven zijn:
I.M. van Connie Palmen voor hem, De gevangene YDQ0DOLND2XINLUYRRUKDDU¶1215 µ$OVGRRU
een wervelwind uit Alice in Wonderland is de woning opgepakt en verplaatst met de
ELMJHERXZHQHQGHLQYHQWDULV¶1216 'HERHUGHUHWWHZRUGWKLHUJHSUHVHQWHHUGDOVµFXOWXUHOH
ELRJUDILH¶DDQJHSDVWDDQGHQLHXZHZRQLQJIXQFWLHRPWHYROGRHQDDQGHZHQVHQYDQGH
EHZRQHUVHQGHOHHIVWLMOYDQKHWJH]LQ$GGH-RQJµHULVLQGHUGDDGPHWRS]HWJHNR]HQYRRU
een biografische benadering. Dit is zo gedaan omdat steeds meer boerderijen woonhuizen
worden en er dan mensen met een stedelijke smaak in komen wonen: in feite worden de
FXOWXXUYHUVFKLOOHQWXVVHQVWDGHQSODWWHODQGVWHHGVJHULQJHU¶1217 Als een bezoeker nu
binnenloopt, is het of de bewoners net even de deur uit zijn.1218 Het duurde overigens wel
even voordat de bewoners gewonnen waren voor het project, herinnert de projectleider zich.
µ0DDUWRHQZDUHQ]HHURSJHEUDQGKHW]RHFKWPRJHOLMNWHODWHQOLMNHQ+HWKHHIWZHOLHWVGDW
mensen kunnen zien hoe je geleefd hebt, ook als je nog niet dooGEHQW¶1219
De aanwinst past helemaal in de nieuwe filosofie van het museum om de geschiedenis
YDQKHWGDJHOLMNVOHYHQWHODWHQ]LHQ9DHVVHQµPDDUJHVFKLHGHQLVLVQLHWLHWVYDQYURHJHU
Geschiedenis gaat tot gisteren. Wat we nu gewoon vinden, is over tien MDDUHHQVRXYHQLU « 
Wij richten ons op de cultuur van het alledaagse leven, op de manier waarop mensen gestalte
hebben gegeven aan hun leven. We kijken dus vooral naar het gedrag van mensen in plaats
YDQQDDUYRRUZHUSHQ¶1220 Bij de keuze hoe de boerderij zou worden ingericht, viel de optie
voor een inrichting als puur boerenbedrijf af - het museum hecht immers veel belang aan het
presenteren van recente ontwikkelingen op het platteland. Bij de afweging welk moment dan
µEHYURUHQ¶]RXZRUGHQLQGHSUHVHQWDWie - een inrichting zoals die was direct na de
verbouwing tot woonboerderij in het midden van de jaren zeventig, of het moment waarop de
boerderij werd verlaten na de onteigening - valt de keuze op de laatste variant. Eén van de
1212

+DUR+LHONHPDµEven terug in de tijd in een boerderij die compleet naar het museum verhuisde. Inclusief de
VWDDIPL[HUHQGHNUDQW¶,Q Trouw, 5 juni 2004.
1213
Ad de Jong in een email, op 7 mei 2011.
1214
0DFYDQ'LQWKHUµ9XLOHZDVYDQEHZLQGVPDQZRUGWPXVHXPVWXN¶,Q de Volkskrant, 4 juni 2004.
1215
µ2SHQOXFKWPXVHXP+6/-ERHUGHULMFRPSOHHWLQJHULFKWLQPXVHXPERV¶,Q De Gelderlander , 2 juni 2004 en
Kees JansHQµ+6/-ERHUGHULM2RN2SHQOXFKWPXVHXPGLQJWDIRSYDDVMH¶,Q De Gelderlander , 3 juni 2004.
1216
Ibidem, 0DFYDQ'LQWKHUµ9XLOHZDVYDQEHZLQGVPDQZRUGWPXVHXPVWXN¶,Q de Volkskrant, 4 juni 2004
en 'DDQYDQ6HYHQWHUµHet Openluchtmuseum is niet langer GHRXGH¶,Q Trouw, 14 mei, 2005.
1217
Aldus Ad de Jong in een email op 7 mei 2011.
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:LP%RHYLQNµ$UQKHPZRUGWKHWQLHW.OHLQYHUVODJYDQ:LP%RHYLQN¶In: Trouw, 10 mei 2007.
1219
0DFYDQ'LQWKHUµ9XLOHZDVYDQEHZLQGVPDQZRUGWPXVHXPVWXN¶,Q de Volkskrant, 4 juni 2004.
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+DUR+LHONHPDµEven terug in de tijd in een boerderij die compleet naar het museum verhuisde. Inclusief de
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argumenten is dat de 21ste eeuwse bewoning beter is te documenteren: met authentieke
YRRUZHUSHQNXQQHQµYHUKDOHQRYHUHFKWHPHQVHQ¶YHUWHOGZRUGHQ1221 Deze kans om zowel de
woning als de inventaris daarvan te verwerven is vrij uniek.
Het resultaat van de museale reconstructie is dat voor een groot deel de meubels en
gebruiksvoorwerpen materieel authentiek zijn, want ze zijn daadwerkelijk gebruikt door de
EHZRQHUVµ$OOHHQKHWSRUWUHWYDQPHYURXZ9DQ/HHXZHQLVYLDHHQFRPSXWHUWHFKQLHN
JHUHSURGXFHHUG¶DOGXV$GGH-RQJ1222 De rest van de objecten is - met de documentatie en
IRWR¶VYDQGHRRUVSURQNHOLMNHLQYHQWDULVELMGHKDQG- gevonden op beurzen, rommelmarkten,
veilingen en in kringloopwinkels.1223 ,QGHSUHVHQWDWLHJDDWKHWRPµGHEHOHYLQJVZDDUGHYRRU
KHWSXEOLHN¶GRRUKHWJHYHQYDQµGHVXJJHVWLHYDQDXWKHQWLFLWHLW¶GHEH]RHNHUGLHQWWHZRUGHQ
meegevoerd in het verhaal, opdat de bezoeker zich kan identificeren. Het gaat om de ervaring
van de bezoeker en om informatie: aan de evocatieve inrichting van de gebouwen is een
audio(visuele) presentatie toegevoegd van interviews met de laatste bewoners. Hen is onder
meer gevraagd naar de veranderingen die ze in de gebouwen hebben aangebracht en hun
reden om daar te willen wonen.1224 (ULVVSUDNHYDQµKLVWRULVFKHDXWKHQWLFLWHLW¶1225 Hier wordt
weliswaar de laatste fase van de geschiedenis gepresenteerd, maar de voorgeschiedenis wordt
er met alle veranderingen bij betrokken in de begeleidende teksten, in een publicatie - waarin
de geschiedenis van de boerderij en de verhuizing en reconstructie nauwgezet beschreven is en met beeldmateriaal.1226 ,QGHVODDSNDPHUNDQGHEH]RHNHUDXGLRYLVXHHOµNHQQLVPDNHQPHW
9DQ/HHXZHQHQGHNRPVWYDQGH+6/'DDUYHUWHOWKLM]LMQYHUKDDO¶1227
Bij de museale presentatie van de boerderij uit Hoogmade is de perceptie van de
bezoeker het uitgangspunt - de benadering die de economen Pine en Gilmore bepleiten:
µPXVHXPVPXVW « OHDUQWRXQGHUVWDQGPDQDJHDQGH[FHODWUHQGHULQJDXWKHQWLFLW\¶1228 Het
gaat hier niet meer in de eerste plaats om de authenticiteit van het gepresenteerde object. Het
gaat om de bezoeker, die authenticiteit moet voelen en beleven.1229 Evenals in het
5HPEUDQGWKXLVZRUGWKLHUPHWGHUHFRQVWUXFWLHµHHQYRUPYDQVWDJHGDXWKHQWLFLW\ « 
EHRRJG¶EH]RHNHUVOLMNHQµEDFNVWDJH¶WHZRUGHQJHQRPHQPDDULQZHUNHOLMNKHLGLVde
opstelling geënsceneerd - µVWDJHG¶1230

Culture of giving en renaissance van het mecenaat
Demissionair staatssecretaris Cees van Leeuwen introduceert het attenderend begrip culture of
giving'LWKRXGWLQGDW]RZHOGHNDSLWDDONUDFKWLJHHOLWHDOVµGHJHZRQHPDQ¶ZRUGHQ
gestimuleerd om te schenken. Deze giften worden gegenereerd - naar Amerikaans model - in
ruil voor flinke voordelen. Een verzamelaar die zijn schilderij in bruikleen geeft aan een
publieke instelling, krijgt fiscale vrijstelling. Een bedrijf dat kunst koopt, krijgt
investeringsaftrek.1231 9DQ/HHXZHQµLQGH96LVKHWGRRGQRUPDDOGDWQLHWDOOHHQ
1221

/HHQGHUWYDQ3URRLMHµ%RHUGHULMDOVPXVHXPVWXN(HQJHERXZPHWHHQYHUKDDO¶In: John van Zuijlen
(redactie), Van Hoogmade naar Arnhem. Arnhem, 2004, p. 68.
1222
Aldus Ad de Jong in een email, op 7 mei 2011.
1223
De voorwerpen zijn alle gedocumenteerd, evenals de overwegingen die hebben geleid tot de aanschaf en de
status in de presentaWLH=RLVXLWYRHULJµYHUDQWZRRUGLQJDIJHOHJGYDQKHWRQWVWDQHEHHOG¶%URQ$GGH-RQJ
Ook: µ2SHQOXFKWPXVHXP+6/-ERHUGHULMFRPSOHHWLQJHULFKWLQPXVHXPERV¶,Q De Gelderlander , 2 juni 2004
en .HHV-DQVHQµ+6/-boerderij. Ook Openluchtmuseum dingt af op YDDVMH¶,Q De Gelderlander , 3 juni 2004.
1224
3LHWYDQ&UX\QLQJHQHQ:LOOHPWHQ9HHQµ%HZRQHUVHQHLJHQDUHQ¶,QJohn van Zuijlen (redactie), Van
Hoogmade naar Arnhem. Arnhem, 2004, p. 54.
1225
Elisabeth Wiessner, µ1(i)et echt¶. Amsterdam, augustus 2004, p. 13 en p. 120.
1226
John van Zuijlen (redactie), Van Hoogmade naar Arnhem. Arnhem, 2004.
1227
Aldus Ad de Jong in een email, op 7 mei 2011.
1228
B. Joseph Pine en James H. Gilmoreµ0XVHXPVDQGDXWKHQWLFLW\¶ Museum News 86, (2007), p. 76.
1229
Ibidem, p. 78.
1230
HannekH5RQQHVµ$XWKHQWLFLWHLWHQDXWKHQWLFLWHLWVEHOHYLQJGHSUHVHQWDWLHHQUHFHSWLHYDQPXVHXP3DOHLV
+HW/RR¶,Q Bulletin Koninklijke Oudheidkundige Bond. nr. 5, jrg. 109, 2010, p. 193.
1231
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vermogenden, maar ook mensen met gemiddelde inkomens bijdragen aan culturele
evementen. Kleine giften van honderd dollar. Dat zou hier ook kunnen. Het vergroot de
EHWURNNHQKHLGELMFXOWXXU¶+LMZLOILVFDOHYRRUGHOHQYRRUPHQVHQGLHLQYHVWHUHQLQNXQVWµ-H
moet rijke particulieren overhalen de aankoop van een schilderij voor een museumcollectie te
financieren. Dat hangt daar, daar kunnen de gevers trots RS]LMQ¶$OVZHGHUGLHQVWZRUGWGH
aankoopsom verrekend met de te betalen successierechten.1232
Nieuw is dit plan niet: zijn voorganger Rick van der Ploeg presenteerde al de regeling
µ&XOWXUHHOLQYHVWHUHQ¶RPKHWYRRUSDUWLFXOLHUHQILVFDDODDQWUHNNHOLMNWHPaken om geld in
cultuur te steken.1233 Ook al poneert Van Leeuwen de slogan culture of giving, de boodschap
werd eerder verkondigd. Pioniers in cultuurmanagement, Berend Jan Langenberg en Bert
Janmaat introduceerden begin jaren tachtig het fenomeen bedrijfskunde in de cultuursector,
geïnspireerd door hun verblijf in de Verenigde Staten.1234 In 1984 schreef Harald van der
Straaten over zijn verkenning in de Verenigde Staten in hoeverre de daar gehanteerde public
relations- en marketingtechnieken in Nederlandse musea toepasbaar zijn. Hij constateerde dat
de Amerikaanse musea vijftig jaar op de onze vooruit zijn, maar benadrukte dat de
particuliere betrokkenheid daar gebaseerd is op een traditie van verantwoordelijkheidsgevoel
tegenover de samenleving. Amerikanen voeOHQ]LFKVWHUNELMµKXQ¶PXVHXPEHWURNNHQ+LM
pleitte voor een beleid dat initiatieven uit de particuliere sector stimuleert en een verruiming
van de giftenaftrek.1235
Er waren eerder kritische geluiden te horen over de dominantie van de overheid. Bram
Kempers verrichtte tussen 1985 en 1987 onderzoek naar de ontwikkelingen op de markt voor
moderne beeldende kunst. Hij constateerde dat beeldend kunstenaars en vormgevers op de
1HGHUODQGVHNXQVWPDUNWLQKRJHPDWHDIKDQNHOLMN]LMQYDQµHHQHFRQRPLVFKGHPRJUDILVch en
FXOWXUHHOEHSHUNWHJURHSPHQVHQ¶- een groep die verhoudingsgewijs grote invloed heeft op de
PHQLQJVYRUPLQJLQGHEHHOGHQGHNXQVWZHUHOGµGDWHU]RLHWVDOVHHQ³YULMH´PDUNW]RXEHVWDDQ
LVHHQP\WKH¶'HUROYDQGHRYHUKHLGLVHUJJURRW1236
Kunstcritica Riki Simons publiceerde in 1997 een essay waarin zij betoogt dat de
EHHOGHQGHNXQVWLQHHQµUHVHUYDDW¶LVEHODQGLQWHUHVVDQWYRRULQJHZLMGHQPDDUYRRUGHUHVW
van de bevolking niet.1237 Volgens Simons is dit de schuld van de overheid, de
museumdirecteuren en adviseurs, die de rol van de klassieke mecenassen hebben
RYHUJHQRPHQ'HRYHUKHLGµVWDDWHHQEORHLHQGNXQVWNOLPDDWLQGHZHJPHWKDDURYHUGDDGDDQ
VXEVLGLHVHQPHWGHGRPLQDQWHSRVLWLHGLHPXVHDLQQHPHQ¶- private partijen zoals galeries en
verzamelaars krijgen daardoor te weinig kans.1238 De bevindingen over de grote rol van de
overheid in de kunstmarkt werden Kempers op het ministerie - zijn opdrachtgever - niet in
dank afgenomen. En de publieke opinie verguisde bij publicatie het betoog van Riki Simons.
Nu is er een kentering waarneembaar. Het thema is weer opgepakt en is onderwerp van debat.
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Jan Hoedeman en %RE:LWPDQµ´,NKDGJHHQYHUWURXZHQLQ'HQ+DDJ´ Staatssecretaris OCW Cees van
/HHXZHQZLO³PHHUFXOWXXUYRRUPHHUPHQVHQ´¶,Q de Volkskrant, 31 augustus 2002.
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2002 in het Concertgebouw. %RULV'LWWULFKHQ3KLOLS7LMVPDµ0DDNKHWLQYHVWHUHQLQFXOWXXUYHHO
DDQWUHNNHOLMNHU¶,Q Het F inancieele Dagblad, 6 mei 2002.
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Volkenkunde, Verre Naasten naderbij, XVIIIQU¶V-Gravenhage, 1984, pp. 101-120. Zie voor deze
voorgeschiedenis in deel II, hoofdstuk 4µPLRQLHUVLQPDQDJHPHQWHQPDUNHWLQJ¶
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1238
2ODY9HOWKXLVµ$PHULNDQLVHULQJYDQPXVHDLVRQYHUVWDQGLJ¶In: NRC Handelsblad, 10 september 2001.

680

Als de economiefaculteit van de Universiteit van Amsterdam tachtig jaar bestaat,
ZRUGWGLWJHYLHUGPHWHHQGLVFXVVLHRYHUµGHHFRQRPLHYDQGHNXQVW¶'DDULVHHn interessante
dialoog te beluisteren tussen Rudi Fuchs en Rick van der Ploeg, oud staatssecretaris en
econoom. Fuchs poneert lyrisch dat kunst iets is waar niemand om heeft gevraagd, maar als
het er is, vertegenwoordigt het een enorme waarde - µGDWLVPDJLVFK « (HQNXQVWHQDDULV
iemand die niets met de wereld heeft te maken - dat is zijn essentie. En dat is niet eenvoudig,
EXLWHQGHZHUHOGVWDDQ'DDURP]LMQHURRNPDDU]RZHLQLJNXQVWHQDDUV¶9DQGHU3ORHJJHHIW
)XFKVRQJHOLMNµGHEHVWHNXQVWHQDDUV]Ljn ook goede ondernemers. Vermeer, Hals en Rubens
]RFKWHQHHQQLFKHLQGHNXQVWPDUNWHQYHUGLHQGHQGDDUJRHGDDQ¶0DDURYHUppQHFRQRPLVFK
principe in de kunst zijn ze het wel eens: het belang van de mecenas voor de kunst. Van der
3ORHJµYDQGHSRs]LHYan Horatius tot het onopgemaakte bed van Tracey Emin is de kunst
veel dank verschuldigd aan private sponsoring. Wat Gaius Maecenas was voor de Latijnse
GLFKWNXQVWLVGHUHFODPHPLOMRQDLU6DDWFKLYRRU%ULWDUWHQ(PLQ¶- op dat moment wordt er in
het StedeliMNZHUNYDQKDDUWHQWRRQJHVWHOGµ6DDWFKLKHHIWMRXZ7UDFH\JHPDDNW¶)XFKVµQHH
7UDFH\(PLQKHHIW]LFK]HOIJHPDDNW¶9DQGHU3ORHJµ]RQGHU6DDWFKLJHHQ(PLQ¶)XFKV
µYRRUXLWGDQ6DDWFKLKHHIWKDDUHHQEHHWMHJHPDDNW¶1239 Op het congres wordt gesuggereerd
dat er in Nederland geen mecenassen zijn. Alleen Joop van den Ende wordt genoemd. Dat
klopt niet, want er zijn er meer: Frits Becht, Martin Visser, Joop van Caldenborgh en Martijn
Sanders waren, respectievelijk zijn vooraanstaande verzamelaars en van groot belang voor de
beeldende kunst- en museumwereld.1240 0DDUKHWLVZDDUGDWKLHUJHHQµVFKHQNLQJVFXOWXXU
]RDOVLQGH96¶LVRQWZLNNHOGµZDDUULMNDDUGVKXQVRFLDOHVWDWXVPHWHQDDQGHKRHYHHOKHLG
NXQVWGLH]HDDQPXVHDGRQHUHQ¶2SKHWFRQJUHVYUDJHQHFRQRmen zich af waarom de
hoogconjunctuur van de jaren negentig geen nieuwe generatie mecenassen heeft opgeleverd.
De geschiedenis laat namelijk zien dat economische voorspoed hand in hand gaat met de bloei
van de kunsten. Er wordt gesuggereerd dat dit nu niet gebeurt omdat de overheid zich met het
V\VWHHPYDQNXQVWVXEVLGLHVH[FOXVLHIGHUROYDQPHFHQDVWRHsLJHQWµHULVJHHQSULNNHOYRRUGH
QLHXZHULMNHQRPKXQJHOGLQHHQVFKLOGHULMWHVWRSSHQ¶+HWLVGHVFKXOGYDQGHRYHUKHLG1241
Op een congres van de Nederlandse Museumvereniging in mei 2002 blijkt dat
driekwart van de Nederlandse musea verwacht dat private financiers de komende jaren een
grotere rol gaan spelen. Annemarie Vels Heijn, sinds 1998 directeur van de NMV, is erg
terughoudend over mogelijke allianWLHVµHUVFKLMQWKLHU]R¶QWUHQGWH]LMQJHEDVHHUGRSGH
bewondering voor de particuliere vrijgevigheid ten aanzien van Amerikaanse musea. Er zijn
hier de afgelopen tijd al kleinere gespreksgroepen over bijeengeweest. Maar ik heb de indruk
dat die eventuele betrokkenheid van particulieren een ingewikkeld psychologisch proces is,
ZDQWPXVHDZLOOHQQXHHQPDDOHHQHLJHQNRHUVYDUHQHQKHWLVPRHLOLMNGDDULQ]R¶QJURHSLQWH
EHGGHQ¶1242
Het thema particuliere betrokkenheid in de museumsector hangt in de lucht en dat
komt door een aantal gebeurtenissen. Bestuurskundige Philip Tijsma studeert in 2000 af op
RQGHU]RHNQDDU$PHULNDDQVHPHWKRGHQYRRUKHWILQDQFLHUHQYDQPXVHDHQZLQWGHµ*URHQH%RHNPDQVFULSWLHSULMV¶1243 Kunsthistorica Renée Steenbergen promoveert begin 2002 aan de
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UvA bij Bram Kempers op haar onderzoek naar Nederlandse kunstverzamelaars en ontkracht
de mythe dat er in Nederland geen belangrijke verzamelaars zijn. Ze besteedt een paragraaf
DDQµGHZDQWURXZLJHYHUKRXGLQJWXVVHQYHU]DPHODDUVHQPXVHD¶8Lt haar
onderzoeksmateriaal blijkt dat meer dan de helft van de geïnterviewde collectioneurs een
schenking in natura aan een museum overweegt of al heeft gerealiseerd en bijna een kwart een
schenking in de toekomst niet uitsluit.1244 De verzamelaar en mecenas Christiaan Braun
onderneemt in 2001 een eigenzinnige actie als hij gastcurator wordt in het Stedelijk Museum.
+LMZLOGDDUYRRUQLHWXLWGHFROOHFWLHSXWWHQ]RDOV]LMQGULHYRRUJDQJHUVPDDUµHHQYULM
WHQWRRQVWHOOLQJVFRQFHSW¶QDVWUHYHQ%UDXQZHHWKHWYRRUelkaar te krijgen dat elf
kunstverzamelaars een kwart miljoen gulden doneren om zijn tentoonstelling Eye Infection in
het Stedelijk Museum tot stand te brengen.1245 Zijn actie is een primeur in Nederland.1246 Met
hun donatie stellen de verzamelaars hun beperkte rol in het Nederlandse kunstenbestel aan de
kaak. Ze vinden dat musea verzamelaars niet serieus nemen en weinig beroep op hen doen
voor bruiklenen en de vorming van museale collecties.1247
Geïnspireerd door dit initiatief schrijft journaliste Marianne Vermeijden twee artikelen
in NRC Handelsblad over de verhouding tussen kunstmusea en particuliere verzamelaars,
waarvoor ze een aantal van de donateurs interviewt.1248 Uit haar artikelen blijkt dat er een
grote kloof gaapt tussen musea en particuliere verzamelaars - uit verschillende citaten blijkt
dat dit beslist niet aan de collectioneurs ligt, integendeel. Musea en verzamelaars opereren
langs elkaar heen, terwijl buitenlandse musea hun relaties juist met zorg onderhouden met het
oog op schenkingen, nalatenschappen en financiële steun. Amerikaanse musea zien
YHU]DPHODDUVµDOVERQGJHQRWHQ¶WHUZLMO]HKLHUGRRUPXVHDRSDIVWDQGZRUGHQJHKRXGHQ
*HVXEVLGLHHUGHPXVHD]LHQ]HYHHODODOVFRQFXUUHQWHQµZHOJHVWHOGHSDUWLFXOLHUHQWUHGHQRS
kunstbeurzen en veilingen vaak slagvaardiger op, omdat zij gevrijwaard zijn van
EXUHDXFUDWLVFKHURPSVORPSHQWUDJHEHVOXLWYRUPLQJ¶1249 Philip van den Hurk wil zich graag
LQ]HWWHQYRRURSHQEDUHPXVHDDOVKLMGRRU]R¶Q]HOIGHOLHIKHEEHUDOV%UDXQEHQDGHUGZRUGW
µPXVHDRQWNHQQHQRQVEHVWaan, terwijl ik zo een paar verzamelaars kan noemen die jaarlijks
meer kunst kopen dan het Stedelijk budget toelaat. Wel zijn wij nuttig voor bruiklenen, maar
van intermenselijke contacten, van gesprekken over kunst met museummensen, waar ik zo
naar kan veUODQJHQLVQRRLWVSUDNH « 0XVHXPPHQVHQJDDQKLHUPHWNXQVWRPDOVHHQYDN
waarvoor je vooral gestudeerd moet hebben. Hartstocht is hen vreemd, en die drijft ons juist
tot een onzakelijk gebaar als deze schenking. Mocht u deze gift negatief willen uitleggen, dan
]HJJHQZLMHLJHQOLMN³EXLWRQVWRFKXLWPLVEUXLNRQV´2IHUYHUGHULHWVXLWRQ]HJURHS
YRRUWNRPWKDQJWDIYDQ%UDXQGLHHUWRWQXWRH]LMQVFKRXGHUVRQGHU]HWWH « $OVKHW
prestigieuze Museum of Modern Art in New York een schenking accepteert, is de eigenaar
trots. Hier wordt een verzamelaar van moderne kunst zelden op zijn bezit aangesproken,
Amsterdam, 2000. Zie ook: 3KLOLS7LMVPDµ$PHULNDDQVHWRHVWDQGHQ3HUVSHFWLHYHQYDQKHW$PHULNDDQVH
ILQDQFLHULQJVPRGHOYRRU1HGHUODQGVHPXVHD¶,Q,QJULG-DQVVHQHQ7UXXV*XEEHOV VDPHQVWHOOLQJ  Bedrijvige
musea. Amsterdam 2003, pp. 131-171.
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terwijl men uit overwegingen van liefde, status, egocentrisme, eeuwigheid of wat dan ook,
EHVWJHQHLJGLVRPZHUNHQWHVFKHQNHQ:LH³*HWW\´KRRUWGenkt allang niet meer aan die
$PHULNDDQVHULMNDDUGPDDUDDQGHSUDFKWLJHVWXNNHQGLHKLMQDOLHW(Q]R¶QLGHHVSUHHNWHHQ
YHU]DPHODDUEHVWDDQ¶,QJHGH%UXLQKRRSWPHWKDDUELMGUDJHPXVHDYRRUDOZDNNHUWH
VFKXGGHQµZDQWJHNJHQRHJZRUGWHUQRRLWHHQGHUgelijk beroep op ons als verzamelaars
gedaan. We willen met dit gebaar niet elitair zijn of reclame voor onszelf maken, maar
simpelweg weer eens een spannende tentoonstelling in het Stedelijk Museum zien. Het feit
dat we die al lange tijd missen, staat los YDQXLWEUHLGLQJHQHQYHUERXZLQJHQ¶+HQUL
Swagemakers beschouwt zijn schenking als een statementµKHWPRHWHHQVDIJHORSHQ]LMQPHW
het idee dat particuliere verzamelaars niets willen en niets kunnen. Het barst hier van de
mensen met liefde voor de moderne kunst en wij schenkers vertegenwoordigen zeker niet
DOOHPDDOKHWJURRWNDSLWDDO$OVGHPXVHDLHWVZLOOHQGDQYDOWHUGXVZDWWHEHUHLNHQ¶$QQR
/DPSHHQ]LMQSDUWQHU/H[3ORPSHQµKHEEHQPLQGHUYHUWURXZHQLQDPEWHOLMNHVWUXFWXUHQGDQ
in iemand die inspirHUHQGPHWNXQVWEH]LJLV/DPSHµDIJDDQGHRSZDWLNLQ0XVHXP
Overholland en Kabinet Overholland zag, kijk ik met een gerust hart uit naar Eye Infection,
KRHZHOLNHULQKRXGHOLMNQLHWVRYHUZHHW¶1250
Marianne Vermeijden vraagt museumdirecteuren om een reactie. Een aantal
GLUHFWHXUHQUHDJHHUWGDDURSGRRUGHKDQGLQHLJHQERH]HPWHVWHNHQHQ]LFK]HOIµJHEUHNDDQ
openheid te verwijten jegens privéverzamelaars en -ILQDQFLHUV¶6WHYLMQYDQ+HXVden reageert
HQWKRXVLDVWµGLWLVHHQGRRUEUDDNHHQSUDFKWLJHDFWLH YDQ&KULVWLDDQ%UDXQ¶+LMZLOµHULQHON
JHYDODDQZHUNHQGDWGLWLQLWLDWLHIHHQYHUYROJNULMJW « (UEHVWDDWHHQJURWHPDWHYDQ
verlegenheid tussen musea en verzamelaars en er is ook geen discours tussen deze partijen. Ik
weet niet waar dat vandaan komt, daar moet ik eens over nadenken, maar ik hoop wel dat dat
YHUDQGHUW¶(YHUWYDQ6WUDDWHQGLUHFWHXUYDQKHW.U|OOHU-0OOHU0XVHXPYLQGWKHWµHHQ
verrassend signaal en reden om met collega-museumdirecteuren te overleggen over wat ons te
GRHQVWDDW¶+LMLVYHUEDDVGRYHUGHWHOHXUVWHOOLQJYDQGHYHU]DPHODDUVµPDDULNPRHW
toegeven: misschien besteden we wel te weinig aandacht aan hen. Er moet meer openheid
betracht worden. Graag zelfs, want ik vind het juist zeer inspirerend om met collectioneurs te
prDWHQ¶$IJH]LHQYDQKHWJHEUHNDDQRYHU]LFKWYDQSDUWLFXOLHUNXQVWEH]LWZLMW9DQ6WUDDWHQ
KHWµPDQFR¶RRNDDQµWHJHQJHVWHOGHEHODQJHQHHQSDUWLFXOLHUNDQKHWPXVHXPPLVEUXLNHQRP
zijn kunst opgewaardeerd te krijgen; beide partijen kunnen als concurrenten op hetzelfde jacht
PDNHQ¶1251
.HHVYDQ7ZLVWGLUHFWHXUYDQKHW*URQLQJHU0XVHXPµIHLWEOLMIWGDWYHU]DPHODDUV
kunst kopen op hun gevoel en musea op basis van een beleid waarbij andere criteria worden
JHVWHOG¶1252 Maar hij geeft toe dat in een middelgroot mXVHXPYHHODIKDQJWYDQµGHJRRGZLOO
van particulieren. Ik maak mezelf geen verwijt, maar ik zeg ook niet dat we ons ten aanzien
YDQYHU]DPHODDUVJHQRHJLQVSDQQHQ¶:LPYDQ.ULPSHQYDQKHW+DDJV*HPHHQWHPXVHXP
]HJWHUMXLVWKDUGDDQWHZHUNHQµRPGHKDXWDLQe houding die dit museum ten opzichte van
collectioneurs innam, te veranderen. Met datzelfde dedain benadert men trouwens ook
galeriehouders. Daar begrijp ik niets van, want er hangt zo veel af van persoonlijke contacten.
Overigens ben ik nu met vier grote verzamelaars in onderhandeling over schenkingen en
langdurige bruiklenen. Namen geef ik nu natuurlijk niet, maar straks zal blijken dat in één
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klap de jaren negentig flink zijn ingehaald, een periode waarin dit museum wegens
JHOGJHEUHNQLHWVNRQNRSHQ¶1253
Christiaan Braun zwengelt de discussie over mecenaat opnieuw aan in een opiniërend
DUWLNHOPHWGHSURYRFHUHQGHWLWHOµ0XVHD]LMQVSRQVRUVYRRUDOVQRJQLHWZDDUG¶+LMGRHWHHQ
oproep aan de Nederlandse musea voor moderne kunst om steun te zoeken bij particulieren,
EHGULMYHQHQIRQGVHQHQKHQµDDQ]LFKWHELQGHQ¶- wat voor Amerikaanse musea
µYDQ]HOIVSUHNHQG¶LV+LM]LHWKHWJHSODQGHGHEDWDOVµHHQEHKRHG]DPHYRRU]HWRPKHW
$PHULNDDQVHPRGHOWHYHUNHQQHQ¶DOKRHZHOµRQ]HPXVHXPPHQVHQGDDULQELMJHYDOOHQGRRr
HHQGHHOYDQGHNXQVWFULWLFL¶KLHUWRWQXWRHVWHUNDINHXUHQGWHJHQRYHUVWDDQ+LMEHPHUNWHHQ
YUHHVYRRUµ$PHULNDDQVHWRHVWDQGHQ¶SDUWLFXOLHUHQGLHKHWYRRUKHW]HJJHQNULMJHQHQ
financiers die het artistieke museumbeleid beïnvloeden. Volgens hem geeft deze angst de
PXVHXPGLUHFWHXUHQYRRUDOHHQµJRHGNRSHUHFKWYDDUGLJLQJ « RPUXVWLJLQKXQ
VFKRPPHOVWRHOWHEOLMYHQ]LWWHQ¶1254
Braun legt in detail uit hoe het beleid van het MoMA werkt - hij is goed op de hoogte,
want hij maakt dit als betrokkene al zeven jaar van nabij mee. In het museum is het hoogste
RUJDDQGHµERDUGRIWUXVWHHVYRRUDDQVWDDQGHLQYORHGULMNHEXUJHUVHQNXQVWNHQQHUVGLHKHW
museum royaal begunstigen. Deze raad is bevoegd algemene beleidsbeslissingen te nemen, de
statuten te wijzigen en de directeur te benoemen en te ontslaan. Anders dan wel eens wordt
gesuggereerd « hebben de trustees geen enkele invloed op of zeggenschap over het
WHQWRRQVWHOOLQJVEHOHLGYDQKHWPXVHXP¶'HPXVHXPVWDIYDQGLUHFWLHHQFRQVHUYDWRUHQVWHOW
het beleid vast. De trustees binden zich aan een strenge ethische gedragscode om de belangen
van het museum te beschermen. Ze mogen bijvoorbeeld geen kunstwerken kopen die door het
museum worden afgestoten. Ze mogen evenmin een kunstwerk uit eigen bezit langdurig in
bruikleen geven, als ze van plan zijn dat later op de markt te brengen.1255
Vervolgens zet Braun uiteen hoe sponsorwerving in zijn werk gaat - GLHµVWDDWRIYDOW
ELMGHXLWVWUDOLQJGLHHHQPXVHXPKHHIW¶$OVGHFRQVHUYDWRUHQKHWFRQFHSWYDQHHQ
tentoonstelling hebben ontwikkeld, is het aan de afdeling fondsenwerving om een passende
sponsor te vinden. Een financier heeft geen invloed op de inhoud, de omvang en de vorm van
GHWHQWRRQVWHOOLQJ$OVWHJHQSUHVWDWLHPDJHHQVSRQVRUµVOHFKWVHHQEHVFKHLGHQ
naamsvermelding verwachten, dus geen logo in de catalogus of in advertenties. Maar het
museum doet er wel alles aan om zijn sponsor erkentelijkheid te tonen en hem lid van de
museumfamilie te maken. Zo ontstaat een hechte band met een loyale groep begunstigers die
graag PHWKHWPXVHXPJHDVVRFLHHUGZLOOHQZRUGHQHQGDWRRN]LMQ¶1256
Nederlandse musea voor moderne kunst moeten µKHW$PHULNDDQVHPRGHORI
RQGHUGHOHQGDDUYDQ¶DOVLQVSLUDWLHEURQJHEUXLNHQ, betoogt Braun. 0DDUµGDQPRHWHHUVW
rigoureus worden ingegrepen in de museumstructuur zelf, zodat een basis voor vertrouwen
RQWVWDDW¶+HW6WHGHOLMNPRHWYHU]HOIVWDQGLJGZRUGHQWRWHHQ]HOIVWDQGLJHVWLFKWLQJµ]RQGHU
zeggenschap van de gemeente, met een bestuur van bevlogen particulieren, gebonden aan een
strenge gedragscode, dat de algemene beleidsbeslissingen neemt en de directeur kan ontslaan.
Dat zou een eerste stap zijn op weg naar een revitalisering van onze wat krakende
overheidsmusea voor moderne kunst. Alleen als sprake is van een financieel zelfstandige,
goed lopende organisatie waar het publiek aan zijn trekken komt, zal een museum de reputatie
RSERXZHQZDDUPHHVSRQVRUV]LFKZLOOHQLGHQWLILFHUHQ¶1257
µ%HWURNNHQKHLGWRHZLMGLQJHQSDVVLH¶]LMQYROJHQV%UDXQGHVOHXWHOZRRUGHQLQKHW
Amerikaanse museumbeleid. Hij vindt die in het Stedelijk ontbreken - daar gaat de staf
1253

0DULDQQH9HUPHLMGHQµ´0XVHDKHEEHQWHZHLQLJDDQGDFKWYRRUYHU]DPHODDUV´ Musea reageren op gift
particulieren vRRUH[SRVLWLH¶,Q NRC Handelsblad, 5 september 2001.
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&KULVWLDDQ%UDXQµ0XVHD]LMQVSRQVRUVYRRUDOVQRJQLHWZDDUG¶,Q NRC Handelsblad, 14 november 2002.
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Ibidem.
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slordig om met particuliere donateurs, zo weet hij uit ervaring. Hij geeft daarvan drie pijnlijke
YRRUEHHOGHQ(HQVSRQVRUGURHJµ]RQGHUWHJHQSUHVWDWLHWHYHUODQJHQ¶JXOGHQELMLQGH
kosten van de tentoonstelling Jean Dubuffet LQ]LMQµ.DELQHW2YHUKROODQG¶LQHQµZDFKW
QRJVWHHGVRSHHQEHGDQNMH « 'HVSRQVRUGLHYRULJMDDUDXJXVWXVHYHQHHQV]RQGHUHHQ
tegenprestatie te verlangen, als eerste bijdrage 250.000 gulden in het vooruitzicht stelde om
met ingang van september van dit jaar het begin van een professionele publieksbegeleiding
mogelijk te maken, kan zijn geld niet kwijt omdat hij sinds april niets meer heeft vernomen.
En toen elf particuliere verzamelaars in 2001 een kwart miljoen gulden doneerden voor Eye
InfectionUHDJHHUGHGHGLUHFWHXUµPHWGHYHHO]HJJHQGHZRRUGHQ³LNEHVFKRXZGLWDOVHHQ
FRXS´,QOLMQPHWGH]HPHQWDOLWHLWKHHIWKLM]LFKHU]HOIVQLHWWRHNXQQHQ]HWWHQGDWHOIWDOYRRU
hun genereuze geste, al was het maar met een briefje, te bedanken. Zo houdt ons Stedelijk
0XVHXPEHJXQVWLJHUVEXLWHQ]LMQGHXU¶1258 Braun staat niet alleen in zijn kritiek. Verzamelaar
Philip van den Hurk, één van de donateurs aan Eye Infection, vindt dat er eerst betrokkenheid
moet ontstaan, dan pas valt er te praten over bruiklenen of over geld. Hij vertelt in een
LQWHUYLHZGDWHULQ1HGHUODQGµQXOFRQWDFW¶LVDOVKLMHHQZHUNXLWOHHQWµKHWLV]HOIV
voorgekomen dat ik een werk van René Daniëls had uitgeleend aan een museum en ik het na
afloop niet terugkreeg. Het was in het depot van het museum beland, men had zelfs vergeten
GDWKHWYDQPLMZDV,NEHQHUQLHWRSXLWRPPXVHDDIWHNUDNHQPDDUKHWNDQHFKWEHWHU¶1259
2RN5HQpH6WHHQEHUJHQFRQVWDWHHUWGDWPXVHDµRSYDOOHQGZHLQLJPRHLWH¶GRHQRPPHW
particuliHUHYHU]DPHODDUVLQFRQWDFWWHNRPHQODDWVWDDQGDWWHNRHVWHUHQµKHWZRRUG³SULYpYHU]DPHODDU´PRHWLQ1HGHUODQGZHOKHHOOHWWHUOLMNZRUGHQRSJHYDW'HPHHVWHPLGGHOJURWH
en kleinere verzamelaars zijn onbekend bij de musea, zij leiden een bestaan buiten het zicht
van de kunstwereld. Behalve schrijnend, is dit ook een verspilling van potentieel. Weinig
PXVHDKHEEHQHHQQHWZHUNMHYDQSDUWLFXOLHUHQRP]LFKKHHQ « =HOIVHHQYHU]DPHODDUPHW
een collectie klassiek-modernen werd ondanks contacten met een groot museum nooit door
LHPDQGYDQGHVWDIEH]RFKW¶(HQYHU]DPHODDUVHFKWSDDUYHUWHOde Steenbergen dat ze een
PXVHXPKDGGHQJHYUDDJGµRIKHWQLHWZDWVWXNNHQZLOGHKHEEHQ³toen kwam er een
mevrouw die nogal pinnig haar mening verkondigde over de kwaliteit vDQEHSDDOGHZHUNHQ´
Na deze teleurstellende ervaring hebben deze verzamelaars geen contact meer opgenomen
PHWKHWEHWUHIIHQGHPXVHXP¶1260 6WHHQEHUJHQµGHEUXLNOHHQJHYHUHQ-nemer kennen elkaar
YDDNQLHW « 0XVHXPPHQVHQEH]RHNHQSULYp-verzamelaars zelden persoonlijk om een
DDQYUDDJYRRUWHOHJJHQ=RNRPWKHWGDW]LMJHHQRYHU]LFKWKHEEHQYDQ]R¶QFROOHFWLHODDW
staan een beeld van Nederlandse privé-FROOHFWLHV¶1261 (QDOVHHQSDUWLFXOLHUµNRVWEDUHVWXNNHQ¶
XLWOHHQWYHUZDFKWKLMZHOµHQLJHHUNHQWHOLMNKHLGYDQHHQPXVHXP¶µGH jeu zit hem juist in die
³H[WUDDWMHV´ « 'HHWHQWMHVGLHGHPXVHDRUJDQLVHUHQHQZDDUMHNXQVWHQDDUVDQGHUH
bruikleengevers en museummensen kan ontmoeten, het gesprekje met de museumdirecteur op
de opening, tenminste een catalogus en GHUJHOLMNHNOHLQHDWWHQWLHV¶1262 Ruim eenderde van de
ondervraagde verzamelaars heeft echter slechte ervaringen met bruiklenen - beschadigingen
NRPHQµYHHOYXOGLJ¶YRRU1263
9ROJHQV9DQGHQ+XUNOLJJHQLQYHHO1HGHUODQGVHPXVHXPGLUHFWLHVµGHLQKRXGHOLMNH
betroNNHQKHLGHQKHWFRPPHUFLsOHWDOHQWWHYHHOXLWHONDDU¶,HPDQGPRHWKHWPXVHXPµLQGH
1258

Ibidem.
9DQGHQ+XUNJHFLWHHUGLQ,QJULG-DQVVHQµ'HRQ]DNHOLjke bevlogenheid van de kunstverzamelaar.
,QWHUYLHZPHW3KLOLSYDQGHQ+XUN¶,QIngrid Janssen en Truus Gubbels (samenstelling), Bedrijvige musea.
Private betrokkenheid in de praktijk. Amsterdam 2003, p. 68 en pp. 66-67.
1260
Renée Steenbergen, Iets wat zo veel kost, is alles waard.Amsterdam, 2002, pp. 335-336.
1261
Ibidem, p.323.
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Kunstverzamelaar Piet Sanders geparafraseerd in: ibidem, p. 327. Ook aangehaald in: Philip Tijsma,
µ$PHULNDDQVHWRHVWDQGHQ3HUVSHFWLHYHQYDQKHW$PHULNDDQVHILQDQFLHULQJVPRGHOYRRU1HGHUODQGVHPXVHD¶,Q
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ZHUHOGYDQSROLWLHNHQEHGULMIVOHYHQ¶SURILOHUHQHQKHWµYRRUWGXUHQGHQYRORYHUWXLJLQJ
QHHU]HWWHQ¶'DDULQLVGHNZDOLWHLWYDQKHWWHQWRRQVWHOOLQJVSURJUDPPDHUJEHODQJULjk, ook voor
de profilering van de collectie. Curatoren moeten op de hoogte zijn van de nieuwe
RQWZLNNHOLQJHQHQµYRRUGHPX]LHNXLWORSHQ « 'HRSORVVLQJLVYROJHQVPLMGDWKHW
museum bij het aantrekken van medewerkers persoonlijkheden moet selecteren die bevlogen
zijn. Ze moeten over veel meer beschikken dan theoretische kennis. (...) Kunsthistorische
kennis is natuurlijk belangrijk, maar daarvoor hoef je geen kunsthistoricus te zijn. Die kennis
kun je ook opdoen als je bijvoorbeeld bedrijfseconoom bent en belangstelling hebt voor
NXQVW¶1264
Hoe werkt het financieringssysteem in het Amerikaanse museumbestel? Philip Tijsma
brengt daarin meer helderheid met zijn bestuurskundige onderzoek. Hij onderzocht de
verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse museumwereld.1265 Tijsma raadt aan om
elementen uit het Amerikaanse financieringsmodel over te nemen, zoals professionele
fondsenwervers. Hij bemerkt in Nederland de angst dat geldgevers zich met het
PXVHXPEHOHLGJDDQEHPRHLHQµPDDULQGH$PHULNDDQVHSUDNWLMNvalt dat reuze mee. In de VS
zijn bedrijven die tentoonstellingen sponsoren juist veel bescheidener dan in Europa¶.
Bedrijven, fondsen en particulieren besteden in Nederland jaarlijks twee- tot driemaal zoveel
giften aan sport, hulporganisaties en kerk, dan aan culturele instellingen, zo heeft hij
EHUHNHQG+LHUJHYHQEHGULMYHQRQJHYHHUWZHHNHHU]RYHHODDQµNXQVWGRHOHQ¶GDQ
particulieren - in Amerika is de verhouding omgekeerd. Dit heeft te maken met andere fiscale
regelingen: in de VS kun je als particulier vijftig procent van je schenkingen en
cultuuraankopen aftrekken, in Nederland is dat tien procent.1266 Tijsma adviseert de overheid
om die reden fiscale prikkels in te bouwen om een culture of giving WHRQGHUVWHXQHQµUR\DOH
aftrekmogelijkheden leiden tot UR\DOHJLIWHQ¶,QGHEXQGHOHVVD\VGLHQDDUDDQOHLGLQJYDQKHW
GHEDWYHUVFKLMQWSOHLWKLMYRRUSURIHVVLRQDOLVHULQJYDQIRQGVZHUYLQJµPHWHHQEUHHG
instrumentarium waarmee structureel wordt gebouwd aan een gedifferentieerd netwerk van
financiers, dat inteQVLHIZRUGWJHEUXLNWHQ]RUJYXOGLJRQGHUKRXGHQ¶'H1HGHUODQGVHRYHUKHLG
NDQSDUWLFXOLHUHILQDQFLHULQJEHWHUµIDFLOLWHUHQ¶GRRUµmatching of challenge grants¶
µELM]RQGHUHVXEVLGLHVZDDUDDQGHYRRUZDDUGHLVYHUERQGHQGDW]HGRRUSULYDWHJLIWHQZRUGHQ
geëveQDDUG¶(UYLQGHQDOZHOH[SHULPHQWHQSODDWVPHWgrants voor culturele instellingen die
bedrijfssponsoring binnenhalen, maar Tijsma wil het instrument op grotere schaal inzetten om
JLIWHQYDQSDUWLFXOLHUHQHQIRQGVHQWHVWLPXOHUHQµ:DDUKHWLQ1HGHUODQG « QRJDDQ
ontbreekt is een structureel gebruik van het Amerikaanse fondsenwervingsinstrumentarium.
Het is alsof men hier slechts losse tonen aanslaat, terwijl men in Amerika het hele klavier
EHVSHHOW¶1267
De Boekmanstichting, de Mondriaan Stichting en D66 organiseren op 18 november
2002 een debat over particuliere financiering. In het gloednieuwe ING House aan de
Amsterdamse Zuidas, ontworpen door Meyer en Van Schooten Architecten, debatteren
museumdirecteuren, fondsdirecteuren, kunstkopers van grote bedrijven, verzamelaars,
ambtenaren en journalisten met elkaar.1268 +HWPRWWRLVµ%XLWRQVWRFKXLW+RHNXQQHQPXVHD
PHHUSULYDWHILQDQFLHULQJDDQWUHNNHQ"¶+HWYHUZLMVWQDDUGHRSURHSYDQ3KLOLSYDQGHQ+XUN
1264
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één van de schenkers die zich beklaagde over de desinteresse van Nederlandse musea voor de
kunstverzamelingen en financiële bijdragen van particulieren.1269 Een scherp debat wordt het
niet, want alle aanwezigen op het congres zijn het met elkaar eens: musea moeten meer
gebruik gaan maken van private financiering en meer gaan samenwerken met bedrijven en
verzamelaars. De overheid treedt terug, dus het geld moet van elders komen. Staatssecretaris
Cees van Leeuwen is één van de sprekers op de conferentie. Hij neemt de Verenigde Staten
als voorbeeld - daar dragen particulieren veel meer bij aan cultuur: 39 procent van de
begroting van Amerikaans musea bestaat uit giften, 28 procent komt van de overheid. In
Nederland is die verhouding 8 procent particuliere giften tegen 63 procent overheidssubsidie.
Hoogleraar filantropie Theo Schuyt wijdt dit verschil aan de verzorgingsstaat, ZDDUYDQµZLM
QDGHRRUORJLQGHJUHHS]LMQJHUDDNW¶- de staat heeft de non-SURILWVHFWRUJHFODLPGµ:DW
ontbreekt zijn de voorwaarden die het geven aantrekkelijk maken. De Nederlandse
verzorgingsVWDDWLVGDDUQLHWRSLQJHULFKW¶+LMYRRU]LHWHFKWHUµRSWHUPLMQHHQFXOWXXURPVODJ¶
HQEHSOHLWKHWFUHsUHQYDQHHQµILODQWURSLVFKHLQIUDVWUXFWXXU¶1270
.HHVYDQ7ZLVWEHSOHLWGHWHUPVSRQVRULQJWHYHUPLMGHQµGDDUXLWVSUHHNWJHHQ
gelijkwaardigheid. Wij hebben het over investeringen, een solide samenwerking met
ZHGHU]LMGVHYHUSOLFKWLQJHQZDDURSZHHONDDUDIUHNHQHQ¶1271 Hij komt met een concreet
voorbeeld. Samen met de Gasunie richtte hij een stichting op waarmee het museum grote
tentoonstellingen kan financiereQµ$OVKHWPXVHXPH[WUDLQNRPVWHQYHUZHUIW]RDOVELMGH
Repin-tentoonstelling lukte, gaat dat naar het fonds.1272 De Gasunie hecht niet aan
naamsvermelding, het gaat om de structurele samenwerking. Maar niet elk bedrijf is zo
GLVFUHHW(QµQLHWLHGHUHHQKHHIWHHQ*DVXQLHRPGHKRHN¶DOGXV9DQ7ZLVW%HGULMYHQYDOOHQ
YDDNYRRUSUHVWLJLHX]HSURMHFWHQµWRSDDQNRSHQILQDQFLHUHQOXNWZHO.RSMHVHQVFKRWHOWMHV
QLHW¶ZHHW5RQDOGGH/HHXZKRRIGGLUHFWHXUYDQKHW5LMNVPXVHXPXLWHUYDULQJµYRRUHHQ
lelijke tekening van Van Gogh krijg ik gemakkelijker geld bij elkaar dan een mooie van een
PLQGHUEHNHQGHPHHVWHU¶1273 ING-bestuurder Cees Maas vindt echter dat dit eerst maar eens
XLWJHSUREHHUGPRHWZRUGHQ]LMQEDQNµNULMJWQRRLWDDQYUDJHQYRRUKHGHQGDDJVHNXQVW¶ 1274
VoOJHQVGHGULHµJHOGVFKLHWHUV¶LQKHWGHEDWSDQHO&HHV0DDV*HHUW%RRJDDUGYDQ
Stichting DOEN en verzamelaar Inge de Bruin is geld het probleem niet. Voor Cees Maas is
de belangrijkste voorwaarde voor private financiering dat het moet klikken tussen de financier
en het museum: musea moeten, net als bedrijven, een mission statement opstellen - µZDDURP
zijn wij op aarde? Wie zijn onze stakeholders"¶1275 µ+HEMHGDWHHQPDDOJHGHILQLHHUGGDQ
hoef je alleen een bedrijf te zoeken dat dezelfde doelgroep heeft. De reVWJDDWYDQ]HOI¶1276 Hij
GHQNWHYHQDOV7LMVPDµGDWRRNHHQYHUKRJLQJYDQGHILVFDOHDIWUHNEDDUKHLGYDQJLIWHQYDQWLHQ
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SURFHQWQDDUWZLQWLJSURFHQWHIIHFWKHHIW1HGHUODQGHUV]LMQFDOFXOHUHQGHEXUJHUV¶1277
Verzamelaar Inge de Bruin constateert eveneens dat particulier kunstbezit onvoldoende wordt
JHEUXLNWµLNNULMJYHU]RHNHQRPEUXLNOHQHQDIWHVWDDQXLWGHKHOHZHUHOG0DDU]HOGHQXLW
1HGHUODQG¶=HYHUPRHGWGDWYHU]DPHODDUVµZHOGHJHOLMNEHUHLG]LMQPHHUJHOGRIZHUNWH
doneren aan musea. Maar dat de kunstweUHOGYRRUDOEDQJLVGDWYHU]DPHODDUVODVWLJ]LMQ¶=H
proeft ook enig dédain RYHUULMNGRPµGDQOHHVLN]H]LMQRRN]RZLVSHOWXULJGLH
YHU]DPHODDUV¶*HOGLVYROJHQVKDDUKHWSUREOHHPQLHWµ:HOEHOHLGHQYLVLH,NYHUZDFKW
verrassende voorstellen. Dan hoeft het geen Disney-achtige toestand te worden met diners,
EORHPHQHQYODJJHQ¶1278 Het onderzoek van Renée Steenbergen naar particuliere
kunstverzamelaars bevestigt het vermoeden van Inge de Bruin: ze achterhaalt dat het onder de
geïnterviewde collectioneurVµDDQGHZLOWRWVFKHQNHQLQQDWXUDµQLHWRQWEUHHNWPHHUGDQGH
KHOIWµDPELHHUWHHQRSHQEDUHEHVWHPPLQJYDQGHFROOHFWLHRIKHHIWGLHUHHGVJHUHDOLVHHUG¶ 1279
In dit verband is een onderzoek van de sociologe Francie Ostrower interessant. Zij legt
een verband tussen de betrokkenheid van vermogende Amerikanen bij gerenommeerde
kunstinstellingen en klasse cohesie. Door hun band met en ondersteuning van de kunstwereld
EHVWHQGLJHQ]HKXQPDDWVFKDSSHOLMNHSRVLWLHµWKHDUWVSOD\DUROHLQFODVVFRKHVLRQEHFDXVH of
the way in which elites involve themselves with a set of arts organizations and with one
DQRWKHUWKURXJKWKHLUDUWVSDUWLFLSDWLRQ « ,WLVWKHVRFLDORUJDQL]DWLRQRIHOLWHSDUWLFLSDWLRQ
in the arts, and specifically elite involvement with arts organizations that forms the basis of
FXOWXUH¶VUROHLQUHLQIRUFLQJFODVVVROLGDULW\7KHERXQGDULHVVXUURXQGLQJWKHKRPRJHQHRXV
world of charity benefits, boards, and other philanthropic events are considerable, for one
must have the money to participate. Elite attitudes and practices reinforce these
ERXQGDULHV¶1280
Olav Velthuis relativeert in een opiniestuk het jubelende pleidooi van Cees van
Leeuwen, Christiaan Braun en Philip Tijsma om de financiering in het Amerikaans
museumbestel als voorbeeld te nemen - GHVLWXDWLHGDDUµLVYHUUHYDQLGHDDO¶+LMYHUULFKW
onderzoek naar de markt van hedendaagse kunst in Nederland en de Verenigde Staten.
Velthuis is het ermee eens dat de rol van particuliere betrokkenheid belangrijker wordt in het
Nederlandse museumbestel en die van de Nederlandse overheid beperkter. En hij juicht
µYDQXLWGDWRRJSXQW¶KHWLQLWLDWLHIYDQ%UDXQHQGHHOIYHU]DPHODDUVWRH0DDU9HOWKXLV
nuanceert het beeld dat in de Verenigde Staten de verzamelaars de enige drijvende kracht
vormen van het AmeULNDDQVHPXVHXPEHVWHO'DDULVGHRYHUKHLGµZHOGHJHOLMNHHQ
belangrijke partij, zij het achter de schermen: musea zijn voor hun financiën en
collectievorming in de VS inderdaad van particulieren afhankelijk, maar die zijn alleen bereid
van hun geld en kunst afstand te doen bij de gratie van ruime belastingaftrekbaarheid van hun
donaties. Feitelijk wordt zo soms meer dan vijftig procent van een particuliere gift door de
RYHUKHLGJHILQDQFLHUG¶+HWEOLMNWPRHLOLMNRPGHH[DFWHRPYDQJYDQGH]HLQGLUHFWHVXEVLdie
te bepalen, maar Velthuis schat dat dit betalingssysteem in de totale kunstsector de overheid
µPDDUOLHIVWppQPLOMDUGGROODUDDQJHGHUIGHEHODVWLQJLQNRPVWHQ¶NRVW+RHEHSDOHQGGH
aftrekbaarheid van donaties is voor musea, bleek toen die in 1986 aanzienlijk werd ingeperkt:
µELQQHQWZHHMDDUGDDOGHQGRQDWLHVDDQPXVHDPHW]HVWLJSURFHQW=RQREHO]LMQGLH
Amerikaanse verzamelaars dus ook weer niet. Onder grote druk van een gecombineerde lobby
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van de kunstsector en vermogend Amerika is volledige aftrekbaarheid begin jaren negentig
KHUVWHOG¶.1281
Velthuis plaatst kanttekeningen bij KHWDGYLHVYDQ7LMVPDRPPHHUµUR\DOH
DIWUHNPRJHOLMNKHGHQ¶LQKHW1HGHUODQGVHEHODVWLQJV\Vteem in te bouwen. Hij wijst op de
µVRFLDOHJHYROJHQ¶GDDUYDQµLPSOLFLHW¶EHWHNHQWGHYHrdeling van overheidsmiddelen door
PLGGHOYDQEHODVWLQJDIWUHNµGDWHHQNOHLQHJURHSYHUPRJHQGHEXUJHUVEHVOLVWZHONHNXQVWLQ
musea terechtkomt en welke niet; in de VS zijn musea voor hun collecties vrijwel volledig
van particuliere donaties afhankelijk. Dat gaat tegen de publieke functie van musea in. Ervan
uitgaande dat musea mede bedoeld zijn om kunst te ontsluiten voor hen die niet in staat zijn
zelf op de markt kunst te kopen, is het onverstandig om een kleine groep vermogenden te
laten bepalen wat er WH]LHQLVLQPXVHDHQZDWQLHW¶'LWµSULPDDWYDQYHU]DPHODDUV¶KHHIWRRN
culturele gevolgen: in Amerika klagen conservatoren RYHUµGH]ZDUHGUXNGLHYRRUDDQVWDDQGH
verzamelaars in het bestuur van musea op hen uitoefenen om werk van kunstenaars te tonen
die bestuursleden zelf verzamelen; een museumtentoonstelling betekent immers een stijging
in de economische waarde van de privé-FROOHFWLHYDQEHVWXXUVOHGHQ¶1282 Dat Amerikaanse
musea actief de samenwerking met verzamelaars opzoeken, interpreteert Velthuis niet als
µSRVLWLHYHPDDUHHQQHJDWLHYHNHX]H¶µGHRYHUKHLGVWDDWURQGXLWYLMDQGLJWHQRS]LFKWHYDQ
kunst, hedendaagse kunst in het bijzonder. Zo stelde burgemeester Giuliani van New York dit
jaar een censuurcommissie in die alle tentoonstellingen in de stad op hun morele gehalte moet
NHXUHQHQ]RQRGLJNXLVHQ¶1283
Op 7 september 2004 krijgt het debat over particuliere betrokkenheid, markt en
cultuurbeleid weer een impuls door een symposium over cultuurmecenaat in de Amsterdamse
Stadsschouwburg. Het is een initiatief van de Amsterdamse Kunsten Coalitie, een groep
mensen uit bedrijfsleven, kunstinstellingen, wetenschap en overheid.1284 Mede organisator
YDQGHELMHHQNRPVWµ'RRUEUDDNYDQHHQQLHXZFXOWXXUPHFHQDDW¶LV&HHV%RHURSULFKWHUYDQ
organisatieadviesbureau Boer & Croon. Het debat gaat over het belang van mecenaat voor
kunst en cultuur en de rol van de gevers daarin. Henk van Os houdt een inleiding, in een panel
KHEEHQµJURWHJHYHUV¶ zitting als Joop van den Ende, Boudewijn Poelmann van de Nationale
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Caldenborgh¶LQ deel III, hoofdstuk 6.
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december 1991 opgericht voor een periode van drie jaar. De coördinatie was in handen van een klein bureau
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aanjager¶,Qde Volkskrant, 30 maart 1995.
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Postcodeloterij en Rien van Gendt van de Van Leer Foundation.1285 De deelnemers zijn het
VQHOPHWHONDDUHHQVµDOZDWKLHUYRRUQRGLJLV « LVHHQJURWHUHEHNHQGKHLGYDQKHW
fenomeen. Niet alleen de kunstensector dient zich hiervoor in te zetten, maar ook het
bedrijfsOHYHQGHPHGLDHQGHRYHUKHLG¶1286
De Amsterdamse Kunsten Coalitie, waarvan Boer voorzitter is, initieerde in 2002 en
2003 een serie rondetafelbijeenkomsten - mede-initiatiefnemers waren onder meer Boer &
Croon, Mees Pierson, de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds en VSBfonds.1287 Cees Boer vraagt zich af waarom er in de VS en in Engeland wel entrepreneurs zijn
µGLHLHWVWHUXJZLOOHQGRHQYRRUGHVDPHQOHYLQJHQWHJHOLMNHUWLMGYDQGLHDDQGDFKWGLHGDDUELM
NRPWNXQQHQJHQLHWHQ¶+LMZHHWKHWniet, ondanks dat hij bekend is met de culturele sector en
YHHORQGHUQHPHUVHQEHGULMYHQNHQWµ,Q1HGHUODQGZRUGWHUGRRUGHNXQVWHQVHFWRUHQGH
kunstenaars zelf een beetje lacherig over gedaan, ook bestaat er veel wantrouwen. Het liefst
willen zij veel geld van de overheid zonder dat er al te veel eisen gesteld worden aan wat ze
doen en hoe ze het doen. Maar dat is natuurlijk naïef. Bovendien, wat is er mis met het idee
dat ondernemers of bedrijven zelf ook profiteren van hun financiële bijdrage aan een orkest?
Dan heb ik het nog niet eens over het wat ik noem psychische inkomen wat je kan ontlenen
DDQKHWJHYHQDDQGHJRHGH]DDN¶1288
9ROJHQV%RHULVHUµHFKWHHQJHULFKWSURJUDPPDQRGLJYDQZDWLNQRHP³FXOWXUHOH
GLMNYHU]ZDULQJ´0HWPLQVWHQVJHOLMNEOLMYHQGe middelen vanuit de publieke sector en een
YHUYHHOYRXGLJLQJYDQGHSULYDWHVHFWRU « 1DWXXUOLMNZHKHEEHQHHQDDQWDOEHGULMYHQGLH
flink geïnvesteerd hebben in hun eigen kunstcollectie. We kennen een aantal individuen als
Dirk Scheringa van de financiële dienstverlener DSB en Joop van den Ende. Die mensen doen
fantastisch werk. Zij zijn niet voor niets uitgenodigd voor het symposium. Ik ben ervan
overtuigd dat dergelijke voorbeelden goed werken op anderen, die zich niet bewust zijn van
de mogelijkheden. ,QGH96LVKHWYRRUGHVXSHUULMNHQ³QRWGRQH´RP « geen geld aan
JRHGHGRHOHQWHJHYHQ*HPLGGHOGJHYHQ]LMHHQNZDUWYDQKXQLQNRPHQZHJ¶%RHUJDDWPHW
KHWV\PSRVLXPµZHHUSUREHUHQHHQVOLQJHUWHJHYHQDDQKHWRQWVWDDQYDQHHQHFKW
kunstmecenaat in Nederland. Er zijn ondernemers die zelf nog nooit met kunst in aanraking
zijn gekomen en dus niet weten dat ze die zouden kunnen steunen. Voor velen - ook voor mij
- ligt daar een schone taak. Ik geniet ervan om dingen te combineren en mensen bij elkaar te
brengen¶.1289
+HQNYDQ2VSRQHHUWRSKHWV\PSRVLXPGDWµHHQHFKWHPHFHQDV¶LHPDQGLVµGLHYHHO
geld uitgeeft aan kunsten, dus niet de bedrijfsbestuurder die op kosten van de onderneming
waar hij in dienst is, kunst en cultuur faciliteert. Er is een gezellig sociaal circuit ontstaan van
industriëlen, bankiers en fondsbeheerders die in het culturele leven vooraanstaand en vooraan
]LWWHQG]LMQRPGDWKXQLQVWHOOLQJHQJHOGJHYHQDDQFXOWXUHOHEHVWHPPLQJHQ¶+LM]HJWµYUHGH
te hebben met dit circuit, zo lang dat flink veel geld oplevert, want anders zitten vermogende
ERER¶VLQIHLWHYRRUHHQGXEEHOWMHRSGHHHUVWHULM¶(HQµHFKWHPHFHQDVPRHW « LQDOOH
openheid zijn goede werken verrichten, omdat anonimiteit geen goed voorbeeld oplevert om
na te volgen. En die zijn wel nodig. Bovendien, het imago van topmanagers is erbij gebaat als
zij publiekelijk schenken uit hun privé-YHUPRJHQ¶1290 9DQ2VSOHLWYRRUHHQµFXOWXXURPVODJ¶
ZHPRHWHQDIYDQµYDOVHEHVFKHLGHQKHLGHQKRJHPDWHYDQLMGHOKHLG9RRUHHQNHHUPRHWHQ
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we niet vooruit in de tijd, maar juist tweehonderd jaar terug, toen het de gewoonste zaak van
GHZHUHOGZDVGDWYHUPRJHQGHPHQVHQKXQELMGUDJHOHYHUGHQDDQµVODQGVFXOWXXU¶1291 Hij
vindt het belangrijk dat mecenassen in ons land uit de anonimiteit treden. Hij noemt de
IXQGUDLVHUVYRRUKHW6WHGHOLMN0XVHXPDOVYRRUEHHOGGLHµHHUVW]HOIIOLQN « JHYHQRP
GDDUPHHGHYUDDJWHYRRUNRPHQ³HQZDWGRHMLM]HOIHLJHQOLMN"´,NDDU]HOQLHWRPKHWRSWUHGHQ
van dit comité voor het Stedelijk een belangrijke doorbraak te noemen in de huidige
RSYDWWLQJHQRPWUHQWPHFHQDDWLQRQVODQG¶1292 9DQ2VFRQVWDWHHUWµGDWZHLQ1HGHUODQGQLHW
SXEOLHNHOLMNGDQNEDDUNXQQHQ]LMQ¶- GDWLVHHQµVWD-in-de-ZHJ¶YRRUµJHQHURVLWHLW¶6FKHQNHUV
worden meestal doodgezwegen, maar als er over hen wordt gesproken of geschreven, dan is
dat vaak met een ondertoon van ja, hij kan het zich permitteren, of hij zal er wel een bepaalde
EHGRHOLQJPHHKHEEHQµ+HWLVELMQDDOWLMGVPDOHQGRILQVLQXHUHQG¶1293
Het symposium markeert de erkenning in de kunstwereld van Joop van den Ende - hij
SURILOHHUW]LFKKLHUDOVµHQLJHHFKWHPHFHQDVLQKHWSDQHO¶(UZRUGWLQGHNXQVWHQZHUHOGYDDN
met dedain over hem gesproken en geschreven. In zijn toespraak merkt Van den Ende op dat
hij zich regelmatig slecht behandeld voelt door de media.1294 Over zijn inzet voor kunst en
FXOWXXULVµDPSHUHHQORYHQGDUWLNHO « LQGHSHUVYHUVFKHQHQ¶1295 Bij de oprichting van de
9DQGHQ(QGH)RXQGDWLRQZDUHQGHUHDFWLHVLQ1HGHUODQGDDQYDQNHOLMNµDFKWHUGRFKWLJHQ
afwijzend. Waarom wilde het echtpaar Van den Ende zo nodig tien miljoen euro per jaar aan
NXQVWHQFXOWXXUXLWJHYHQ" « ,NZHHWQRJJRHGKRHGHRQGHUWRRQWRHQZDVDUJZDQHQG¶,
DOGXV9DQGHQ(QGHµ0HQYURHJ]LFKDIZDWHUDFKWHU]DW'DW]LMQZHZHOJHZHQG0DDUWRFK
is dat jammer. Ik zal ook nieWRQWNHQQHQGDWLNGDDUYURHJHUZHOODVWYDQKDG¶1296 Hij vindt de
de relatie met de overheid ook moeizaam verlopen. Het echtpaar Van den Ende en de overige
cultuurfondsen (Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de Stichting Doen) vroegen de
RYHUKHLGµRPHen zekere afstemming. Dat hebben we zowel besproken met de Raad voor
Cultuur als met het ministerie van OCW. In beide gevallen hebben wij als fondsen geen
HQNHOHUHDFWLHJHNUHJHQ$OVLNGDQ]R¶QXLWVSUDDNYDQGH5DDGYRRU&XOWXXUKRRUGDWHUPHHU
private cultuurfondsen moeten zijn, vind ik dat een beetje gratuit. Want er wordt geen visie
aan gekoppeld, er worden geen mogelijkheden geschapen, geen belemmeringen weggenomen.
Dat is wel verbazend. Wij vinden het onplezierig dat als wij een instelling steunen, het
volgende jaar de subsidie naar beneden gaat. Dat zie je nu ook bij het FOAM. Dat steunen wij
en prompt wordt voorgesteld geen subsidie meer te geven. Het is een ernstig gemis dat de
overheid geen positief klimaat schept voor particuliere cultuurfinanciHULQJ¶1297
Dit heeft Van den Ende er echter niet van weerhouden een deel van zijn vermogen via
GH)RXQGDWLRQµEHODQJHORRVLQFXOWXXUWHVWHNHQ¶1298 :DQWµKHWLVJHZRRQILMQRPGLWWH
PRJHQGRHQRPPHQVHQHQRUJDQLVDWLHVHHQEHHWMHJHOXNNLJWHPDNHQ¶]RYHUNlaart hij in zijn
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toespraak op het symposium.1299 (U]LMQLQ1HGHUODQGµQDXZHOLMNVPXVHXPGLUHFWHXUHQ « 
die weten hoe zij met financiële sponsors dienen om te gaan. Geen van hen schijnt
ELMYRRUEHHOGWHEHVHIIHQGDWKHWEHODQJULMNLVRPPHWGH³JXOOHJHYHU´Hen relatie aan te
knopen. Veel tijd hoeft dit niet te kosten. Een keer per jaar het voltallig personeel van een
EHGULMILQKHWPXVHXPRQWYDQJHQNDQVRPVDOYROGRHQGH]LMQ¶(HQPXVHXPGLUHFWHXULVYDDN
µEDQJGDWHHQJHOGVFKLHWHU]LFKELMLQWHQVLHIFRQWDFWPHWKHWEHOHLGJDDWEHPRHLHQ¶'DDUKHHIW
hij echter zelden behoefte aan - HHQVSRQVRUZLOZHOPHHU]LMQGDQµDOOHHQGLHJHQHGLHHHQ
cheque uitschrijft. Hij of zij wil ook zien wat er met het beschikbaar gestelde bedrag
JHEHXUW¶1300 Boudewijn Poelmann is het PHW9DQGHQ(QGHHHQVµGDWKHWPDQDJHPHQWYDQ
een cultuurinstelling minder terughoudend moet zijn met het aangaan van relaties met het
EHGULMIVOHYHQ¶'HNXQVWHQVHFWRUPDJZHOZDWPHHUUHFODPHYRRU]LFK]HOIPDNHQ9ROJHQV
hem ontbreekt het aan bekendheid - µHHQVSUDQNHOHQGEHWRRJ¶RYHUZDDURPHHQVFKLOGHULM
QDWLRQDOHZDDUGHKHHIWRIZDWKHWQXWLVYDQHHQFXOWXUHOHLQVWHOOLQJµNDQ « YROGRHQGH]LMQ
RPHHQSRWHQWLsOHVSRQVRURYHUGHVWUHHSWHWUHNNHQ¶(ULVWHYHQVEHKRHIWHDDQEHPLGGHODDUV
tussen potentiële schenkers en begunstigden.1301 Op het symposium is ook multimiljonair
Dirk Scheringa prominent aanwezig. Uit gesprekken in de wandelgangen blijkt dat
aanwezigen - onder wie Henk van Os - verwachten dat Scheringa binnen afzienbare tijd een
forse financiële bijdrage gaat leveren aan de kunstwereld. Dit gebeurt niet.1302
Staatssecretaris Medy van der Laan - de opvolger van Cees van Leeuwen - spreekt als
laatste=HEHQDGUXNWGDWHUµJHHQVSUDNH¶YDQLVGDWGHRYHUKHLG]LFKWHUXJWUHNWZDQQHHUEOLMNW
dat de culturHOHVHFWRULQVWDDWLV]LFK]HOIWHRQGHUKRXGHQµLQGLYLGXHOHILODQWURSLHHQ
VSRQVRULQJLVXLWVOXLWHQGEHGRHOGDOVDDQYXOOLQJRSKHWKXLGLJHV\VWHHP¶=HEHORRIW]LFKGH
komende tijd te buigen over mogelijke maatregelen vanuit de overheid ter bevordering van
het opzetten van een netwerk tussen het bedrijfsleven en de kunstensector.1303 De bevindingen
van de rondetafelbijeenkomsten en de toespraken worden gebundeld in de brochure Nieuw
Cultuurmecenaat - LQKDDUµ1DZRRUG¶EHQDGUXNW9DQGHU/DDQGDWµVXEVLGLHHHQeenzijdig
dieet is. Een gezonde kunstinstelling of kunstenaar eet uit drie ruiven: niet alleen de ruif van
de overheid, maar óók die van de immer kritische, soms tuchtigende en onrechtvaardige
markt, en die van de liefhebber, de mecenas. Door hun afhankelijkheden te spreiden
bevorderen kunstenaar, instelling of gezelschap zowel hun autonomie als hun betrokkenheid.
Ik ben ervan overtuigd dat dit goed is voor het kunstenaarschap. Kunst heeft de plicht altijd de
dialoog aan te gaan met de wereld die haar omrinJW¶(HQHHUVWHVWDSRPKHWFXOWXXUPHFHQDDW
te stimuleren, zet ze door een brochure uit te brengen met een inventarisatie van de - fiscale mogelijkheden: Cultureel schenken, nalaten en beleggen.1304
In de beleidsbrief die Van der Laan uitbrengt met Karien van Gennip van
Economische Zaken, ter stimulering van de wisselwerking tussen cultuur en economie, komt
KHWFXOWXXUPHFHQDDWWHUORRSVDDQGHRUGH=HEHORRIWGDDUµDUUDQJHPHQWHQ¶WHRQWZLNNHOHQ
YRRUµGHJHHIFXOWXXU¶RP]RZHOGHILQDQFLsOHFRQGLWLHVWHYHUUXimen als het ondernemerschap
te bevorderen.1305 Ze wil nieuwe mecenaatsrelaties stimuleren en ondersteunen, de faciliteiten
YRRUJHYHUVYHUEHWHUHQHQGHRQWYDQJHUVSURIHVVLRQDOLVHUHQ=HJDDWERYHQGLHQµKHWYRRUWRXZ
nemen om samen met stakeholders uit het bedrijfsleven, cultureel ondernemers, fondsen en
1299
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reeds bestaande intermediairs een nieuwe organisatie op te starten, vergelijkbaar met Arts &
%XVLQHVVLQKHW9HUHQLJG.RQLQNULMN¶1306 In februari 2006 kondigt Van der Laan echter aan
dat ze de taak om mecenaat te EHYRUGHUHQGRRUVFKXLIWQDDUEXUHDX.XQVW =DNHQµGLHPRHW
de geefcultuur in Nederland een impuls geven en zich richten op het midden- en kleinbedrijf GHEHGULMYHQGLHJHHQVN\ER[KHEEHQ¶1307 Zo blijft Van der Laans intentie steken in woorden.

Balkenende Blues
Minister Balkenende dient op 16 oktober 2002 het ontslag in van zijn kabinet. Dat valt drie
maanden na de beëdiging door interne perikelen in de LPF. Van Leeuwen is tot 27 mei 2003
demissionair staatssecretaris van OCenW.1308 In de drie maanden vóór de val van het kabinet
uitte Van Leeuwen zich in interviews en debat voortdurend enthousiast en respectvol.
Journalist .DVSDU-DQVHQNHQVFKHWVWKHPDOVYROJWµGH]HEHVFKDDIGHVWDDWVVHFUHWDULVNZDP
niet aan met loze ballonnetjes. Van Leeuwen kon lid zijn van elke nette partij en het was
onvoorstelbaar dat hij een bewindsman was van de LPF, die zich verder vooral uitte met even
ferme als platte no-QRQVHQVH¶1309 In de demissionaire fase laat hij zich echter in enkele
gevallen in minder diplomatieke bewoordingen uit. Op 25 november 2002 behandelt de
Tweede Kamer de cultuurbegroting 2003 - zijn eerste begroting zou meteen zijn laatste zijn.
Van Leeuwen pleit er bij deze gelegenheid voor om in het nieuwe kabinet een minister in
plaats van staatssecretaris voor CultuXUDDQWHVWHOOHQµGDW]RXNXQVWEHOHLGPHHUDDQ]LHQ
JHYHQZDWYDQEHODQJLVRPGDWFXOWXXU « HHQEHODQJULMNHUROVSHHOWLQKHWGHEDWRYHU
QRUPHQHQZDDUGHQ¶1310 Boris Dittrich (D66) pleit voor steun van de rijksoverheid om
nieuwbouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam mogelijk te maken. Dit stuit op verzet
YDQGHVWDDWVVHFUHWDULVµVWUDNVVWDDQDOOHVWHGHOLMNHPXVHDYRRUGHGHXU¶9ROJHQV'LWWULFKLV
GHFROOHFWLHYDQKHW6WHGHOLMNµYDQLQWHUQDWLRQDOHDOOXUH¶HQGDWUHFKWYDDUGLJWULMNVEHPRHLHQLV
Van Leeuwen is echter niet te spreken over de aanpak van de gemeente Amsterdam. Hij
QRHPWGLHµHHQEHOHLGYDQORVVHIORGGHU-LGHHsQGLHELQQHQNRPHQZDDLHQ¶- deze typering
QHHPWKLMGDDUQDRYHULJHQVVQHOWHUXJ0DDUYHUYROJHQV]HJWKLMWHJHQ'LWWULFKGDWKLMµGH]H
PXVHDOHGUROQLHWRS]LMQERUGJHOHJGZHQVWWHNULMJHQ¶+LMZLODOOHHQPHWGHJHPHHQWH
RYHUOHJJHQµRPWHNLMNHQRIKHWULMN]RQGHUGHSRUWHPRQQHHWHWUHNNHQNDQELMGUDJHQDDQHHQ
RSORVVLQJ¶1311
Cees van Leeuwen opent begin december 2002 met kroonprins Willem-Alexander het
µ5LMNVPXVHXP$PVWHUGDP6FKLSKRO¶PHWQHJHQRXGHPHHVWHUVRQGHUZLH5HPEUDQGW1312
Het was een suggestie van Rick van der Ploeg om museale collecties beter te ontsluiten en
GDDUYRRU6FKLSKROLQWH]HWWHQµZDDURPKDQJHQZHQLHWHHQ5HPEUDQGWRS6FKLSKRO"¶1313 Er
werd destijds lacherig op gereageerd, maar nu is de dependance van het Rijksmuseum
1306

Ibidem, p. 32. Arts & Business werd in 1976 opgericht als Association for Business Sponsorship of the Arts
(ABSA), de pionier op dat terrein in Engeland. Als voorbeeld gold een initiatief in New York van de bankier en
filantroop David Rockefeller.
1307
µ0HHU³NXQVWHQ]DNHQ´PDDUKRH¶,Q NRC Handelsblad , 10 februari 2006.
1308
-DQ+RHGHPDQµ´:HJDDQPHW]LMQQHJHQHQGRRUDOOHVLVRSJHORVW´ Reconstructie van de val van het
kabinet-Balkenende ³-DQ3HWHUMLMZRUGWRQGHUGHHOYDQKHWSUREOHHP´¶In: de Volkskrant, 19 oktober 2002.
1309
KDVSDU-DQVHQµ(HQDNNHILHWMHLQEOHVVXUHWLMG. De marginale rol van GHNXQVWLQGH+DDJVHSROLWLHN¶,Q NRC
Handelsblad, 24 januari 2003.
1310
0DUN'XXUVPDµVan Leeuwen YLQGWGDWFXOWXXUHHQPLQLVWHUYHUGLHQW¶In: NRC Handelsblad, 26 november
2002.
1311
µVan Leeuwen ZLOJHHQ³PXVHDOHGURO´¶,Qde Volkskrant, 26 november 2002 en µVan Leeuwen wil geen
PXVHDOHGURO¶,Q Het Parool , 26 november 2002.
1312
µ.XQVW]RQRGLJPDDUDFKWHUGLNJODV¶ Het Parool , 11 december 2002.
1313
Van der Ploeg zei dit tijdens een toesprDDNLQ7LOEXUJRSHHQIRUXPGHEDWRYHUFROOHFWLHPRELOLWHLWµRQVDOOHU
FXOWXUHHOYHUPRJHQ¶]LFKWEDDUPDNHQ%URQwww.nieuwsbank.nl/inp/1999/09/0913F172.htm (bezocht op 23
april 2011). Aangehaald in de paragraaf in deel III, hoofdstuk 5 RYHU5LFNYDQGHU3ORHJµMeer rendement van
ons cultureel vHUPRJHQ¶. Zijn plannen werden uitgewerkt door het toenmalige Instituut Collectie Nederland.
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gerealiseerd.1314 +HWPXVHXPQRHPWGH]HXLWEUHLGLQJµHHQJHZHOGLJHNDQVRQ]HFROOHFWLH
RQGHUGHDDQGDFKWWHEUHQJHQYDQHHQJURRWLQWHUQDWLRQDDOSXEOLHN¶ De toegang is gratis. De
ruimte - µHHQDDQKHWSODIRQGYDQppQYDQGHSLHUHQ]ZHYHQGHJRXGHQGRRVYDQYLHUNDQWH
PHWHU¶- is ontworpen door architectenbureau Benthem Crouwel.1315 De schilderijen hangen er
DFKWHU]XONHGLNNHJODVSODWHQGDWGLHµQLHWNDSRW WHWLNNHQ]LMQ¶]RPHUNWGHVWDDWVVHFUHWDULV
op. Hij ziet hier een mooie oplossing in voor het beveiligingsprobleem van kunst, dat al
geruime tijd onderwerp van discussie is.1316
Er klinken suggesties om de cultuurnotaprocedure te veranderen. Kunstinstellingen
EHNULWLVHUHQµGHWUDDJKHLGHQZLOOHNHXUYDQGHEHRRUGHOLQJGRRUGH5DDGYRRU&XOWXXU¶HQµGH
EXUHDXFUDWLVFKHURPSVORPS¶9DQ/HHXZHQVWHOWYRRURPHHQJURRWDDQWDOVXEVLGLH aanvragers
uit de wereld van theater, muziek en dans voortaan door het Fonds voor Amateurkunsten en
Podiumkunsten (FAPK) en het Fonds Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) te laten
EHRRUGHOHQ+LMKRRSW]RHHQHLQGHWHPDNHQDDQGHµRYHUEHODVWLQJ¶YDQGH5DDGYRRU&XOWXXU
- hij ontvangt echter een afwijzend advies: de Raad wil zelf blijven oordelen over alle
VXEVLGLHDDQYUDJHQYRRUSRGLXPNXQVWHQ+HWSODQYDQGHVWDDWVVHFUHWDULVµEHQHHPWKHW
RYHU]LFKWRSGHJHKHOHNXQVWHQVHFWRUQRGLJYRRUHHQLQWHJUDOHDGYLVHULQJ¶DOGXVGH5DDGLQ
het vooradvies voor de komende cultuurnotaperiode. µ%RYHQGLHQUDNHQGHRYHUJHKHYHOGH
DDQYUDJHUVEXLWHQKHW]LFKWYDQGHGLUHFWHEHVWXXUOLMNHHQSROLWLHNHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLG¶
Beide fondsen krijgen hun geld van het Rijk, maar zijn verder zelfstandig - zij verstrekken
korte-termijnsubsidies binnen een sector. Eind 2003 moeten de aanvragen worden ingediend
voor de nieuwe Cultuurnota 2005-2008.1317 De Raad constateert in de Cultuurnota 2001-2004
µHHQVWHUNHSROLWLHNHVWXULQJ  RSKHWJHELHGYDQPDDWVFKDSSHOLMNEHUHLNHQWRHJDQJ- dat
leidde tot positieve resXOWDWHQµPDDU]RUJGHRRNYRRURQJHZHQVWJHGHWDLOOHHUGHUHJHOJHYLQJ
en sterke departementale sturing. Door de verknoping van politieke en culturele doelstellingen
ZHUGGHDXWRQRPHZDDUGHYDQNXQVWHQFXOWXXURQGHUGUXNJH]HW¶'H5DDGSOHLWYRRUµPLQGHU
bePRHLHQLV¶LQGHYROJHQGHQRWD1318 Door de korte tijd dat Cees van Leeuwen het bewind
voert, krijgt hij geen gelegenheid een stempel op het cultuurbeleid te drukken.1319 Daarbij
komt dat hij het beleid diende uit te voeren wat zijn voorganger Rick van der Ploeg in zijn
nota Cultuur als confrontatie al uitstippelde. Van Leeuwen speelde wel een stimulerende rol
in het openbaar debat door met zijn frame µFXOWXUHRIJLYLQJ¶KHWSDUWLFXOLHUPHFHQDDW
aandacht te geven.
Premier Balkenende krijgt vlak voor het einde van het kabinet op 20 mei 2003 een
afscheidscadeau van Cees van Leeuwen: de cd Balkenende Blues. De LPF-politicus
componeerde het nummer zelf en nam alle instrumenten voor zijn rekening.1320 Hij bracht het
afscheidsnummer daarvoor al op het Boekenbal ten gehore, met mondharmonica.1321 De
single ligt een week later in de winkel - de opbrengst gaat naar een goed doel.1322 Het tweede
UHIUHLQOXLGWµ:HQHHGDQHZIRUPDWLRQURXQG7KHFRXQWU\QHHGVVRPHWKLQJVDIHDQGVRXQG
:HQHHGQHZPLQLVWHUV$LQ¶WJRWQRWKLQJWRORVH 6LQJLQJWKH%DONHQHQGH%OXHV¶1323
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µ.XQVW]RQRGLJPDDUDFKWHUGLNJODV¶ Het Parool , 11 december 2002.
µ+HW5LMNVRSHQWPXVHXP-ILOLDDORSSLHU6FKLSKRO¶,Q Het Parool , 17 juli 2002.
1316
µ.XQVW]RQRGLJPDDUDFKWHUGLNJODV¶ Het Parool , 11 december 2002.
1317
-RRVW5DPDHUµ´6XEVLGLHVQLHWQDDUIRQGVHQ´5DDGYRRU&XOWXXUYUHHVWYHUVQLSSHULQJ¶,n: de Volkskrant, 15
maart 2003.
1318
µ3OHLGRRLYRRUPLQGHUUHJHOVLQNXQVWVHFWRU $GYLHV5DDGYRRU&XOWXXU¶,Q NRC Handelsblad, 14 april
2003.
1319
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2010, p. 339.  
1320
µ%DONHQHQGH%OXHV DOVDIVFKHLGVFDGHDX¶,n: Algemeen Dagblad, 21 mei 2003 en Patrick Meershoek en
$GGLH6FKXOWHµ'HDIVFKHLGVEOXHVYDQGH/3)¶,Q Het Parool , 23 mei 2003.
1321
$UHQG(YHQKXLVµ%UHOQDGRHQGDWNDQQDWXXUOLMNQLHPDQG¶,Q Trouw, 28 april 2003.
1322
µ6WDDWVVHFUHWDULVPDDNWQXPPHUYRRr %DONHQHQGH¶,Q Algemeen Dagblad, 21 mei 2003.
1323
µ3RVW]HJHOHQFG¶tje voor JP¶VMRQJHQVNDPHUWMH¶,Qde Volkskrant, 21 mei 2003.
1315
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De ontbureaucratisering van Medy van der Laan
Kabinet-Balkenende II start op 27 mei 2003.1324 Maria van der Hoeven (CDA) wordt weer
minister van OCW, de juriste Medy van der Laan (D66) neemt de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de cultuursector op zich als staatssecretaris.1325 Van der Laan
(1968) werd in 2002 µWLMGHQVHHQIOLWVHQGHFDUULèUHRSKHWPLQLVWHULHYDQ%LQQHQODQGVH=DNHQ¶
YHUNR]HQWRWµMRQJHDPEWHQDDUYDQKHWMDDU¶- GHMXU\YRQGKDDUµPHWKDDUOHIHQGDDGNUDFKW
het toonbeeld van een nieuwe lichting ambtenaren¶ µHHQRQWZLNNHOPHQVGDWKHLOLJHKXLVMHV
RPYHUGXUIWWHVFKRSSHQ¶1326 Ze begon haar loopbaan in 1991 op het ministerie van
Binnenlandse Zaken, in verschillende functies. Thom de Graaf, nu lijsttrekker voor D66 en
toen plaatsvervangend directeur politie, was haar eerste baas - KLMQDPKDDUDDQRPGDWµZH
iemand zochten met een eigen wil, geen gedwee typje. « =HKDG « JHHQRQJH]RQG
ontzag voor de bestaande hierarchie. Soms kon ze stampvoetend mijn kamer binnenkomen,
GDQGDFKWLNZHOHHQVQRXLVKHWPRRLJHZHHVW0DDULQVSLUHUHQGZDVKHWZHO¶1327 Ze bedacht
GHRYHUKHLGVFDPSDJQHµ:HUNHQELMKHW5LMNDOVMHYHUGHUGHQNW¶1328 De wervingscampagne
om hoogopgeleiden te interesseren om bij het rijk te werken, was een succesµHUZHUGHQ
honderden nieuwe ambtenaren aangenomen en de spotjes werden overladen met prijzen¶
Haar toenmalige werkgever, Sandor GaastraµKet is voor haar niet alleen maar werk. Ze stort
zich met hart en ziel in een project, ze is heel betrokken. Loyaal naar buiten, kritisch naar
binnen¶.1329 Van der LaanµZij zeggen waar het op staat en zijn op verjaardagen niet meer
bang om te zeggen dat we ambtenaar zijn¶Ze houdt van µde ingewikkeldheid van de
problemen waar de overheid voor staat¶µKet is altijd puzzelen om alle tegengestelde belangen
verenigbaar te maken en dan een resultaat neer te zetten¶.1330 Ze is geen µingewijde¶ in de
cultuurwereld - ]HQRHPW]LFKµHHn doorsnee liefhebber¶HHQ µgeregeld bezoeker van de
schouwburg en incidenteel bezoeker van het museum¶.1331
Kaspar Jansen onderscheidt twee typen bewindslieden CXOWXXUµDe ene soort spiegelt
zich aan André Malraux en Jack Lang, uit het Frankrijk van µGe Verbeelding aan de Macht¶
µsterk persoonlijk opererende politicL¶ als Hedy d¶Ancona, Aad Nuis, en Rick van der Ploeg.
0DDUHULVRRNµde koele cultuurpoliticus, die zich weinig inhoudelijk wil bemoeien met de
wereld van kunst en media, maar de zaken wel goed wil regelen: Elco Brinkman, Cees van
Leeuwen en Medy van der Laan.1332 Maarten Asscher werkte als directeur Kunsten met drie
staatssecretarissen. Met Rick van der Ploeg en Medy van der Laan was het contact het meest
intensief. µZe zijn onvergelijkbaar¶, vindt hij. µVan der Ploeg is een bevlogen kwajongen met
1324

Het kabinet-Balkenende II bestond uit drie politieke partijen: VVD, CDA en D66.
Het ministerie heette toen geen OCenW meer, maar OCW en verhuiste van Zoetermeer naar Den Haag.
Bron: Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2010, p. 553, noot 42.
1326
Geciteerd in: ibidem, p. 339. Het evenement werd - in 2002 voor het eerst - georganiseerd door Futur, het
jongerennetwerk van ambtenaren en moest µbijdragen aan een verbetering van het imago van de overheid als
ZHUNJHYHU¶Politicus en radiopresentator Joost Eerdmans (van 2002 tot 2006 lid van de LPF, daarna van
Leefbaar Capelle, sinds 15 mei 2014 wethouder van Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam) richtte Futur op.
%URQQHQ&DUROLQHYDQGHU*UDDIµ*HHQJHGZHHW\SMH :LHLV0HG\YDQGHU/DDQ"¶,Q NRC Handelsblad, 22
januari 2003 en $QQHYDQ'ULHOµ'HPLQLVWHUYDQ/DQGERXZLVWRFKRRNQLHWDOWLMGERHU"¶,Q de Volkskrant, 23
mei 2003.
1327
&DUROLQHYDQGHU*UDDIµ*HHQJHGZHHW\SMH :LHLV0HG\YDQGHU/DDQ"¶,Q NRC Handelsblad, 22 januari
HQ5DRXOGX3Upµ2SHQHQEHUHLGKDDUQHNXLWWHVWHNHQ Medy van der Laan, staatssecretaris van Cultuur en
Media, rozenkruiser HQEHVWHMRQJHDPEWHQDDU¶In: de Volkskrant, 27 juni 2003.
1328
µ6OHFKWVWZHHQLHXZH³VWDVVHQ´¶,Q Algemeen Dagblad, 24 mei 2003.
1329
5RQ5LMJKDUGµ(LJHQZLM]HGRHQHUVSDDUW]LFK]HOIQLHW Staatssecretaris van Cultuur en Media Medy van der
/DDQ³ZHHJWELMHONHEHVOLVVLQJKHW5R]HQNUXLVPHH´¶,Q NRC Handelsblad, 17 november 2003.
1330
&DUROLQHYDQGHU*UDDIµ*HHQJHGZHHW\SMH :LHLV0HG\YDQGHU/DDQ"¶,Q NRC Handelsblad, 22 januari
2003.
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5RQ5LMJKDUGµ(LJHQZLM]HGRHQHUVSDDUW]LFK]HOIQLHW Staatssecretaris van Cultuur en Media Medy van der
/DDQ³ZHHJWELMHONHEHVOLVVLQJKHW5R]HQNUXLVPHH´¶,Q NRC Handelsblad, 17 november 2003.
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.DVSHU-DQVHQµ0HG\ 9ULMGDJ¶In: NRC Handelsblad, 14 november 2003.
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een gouden hart, briljant, met een enorme persoonlijke inzet. Van der Laan is zakelijker,
managerial . Ze laat zich adviseren. Wat niet wil zeggen dat ze kleurloos of gezichtsloos is.
Medy is nog niet echt aan zet geweest. Ze komt in september met haar eigen cultuurnota. Ik
sluit niet uit dat ze daar met lef een eigen draai aan gaat geven. We zitten met het
Thorbeckiaanse principe dat de politiek geen artistiek-inhoudelijke oordelen geeft. Dat hoort
ook zo. Maar dat moet niet leiden tot non-interventie. Wel kiezen, graag zelfs. Als je het geld
verGHHOWPDJMHRRNLHWV]HJJHQRYHUGHPDQLHUZDDURS¶1333
Het kabinet-Balkenende II boekt tijdens de formatie rond de vijftien miljard euro aan
EH]XLQLJLQJHQLQHQµYRRUKHWHHUVWLQMDUHQ]XOOHQRRNGHNXQVWHQPRHWHQEORHGHQDOLVQRJ
onduidelijk voor hoeveHO¶ - dit is een groot verschil met haar drie voorgangers, die regeerden
in de periode waarin de cultuurbegroting nauwelijks ter discussie stond. Gitta Luiten, sinds
2001 directeur van de Mondriaan Stichting, ziet deze situatie als een uitdaging voor de
stDDWVVHFUHWDULVµQu wordt het echt kiezen waaraan je je geld uitgeeft. En elke keuze voor iets
impliceert een keuze tegen iets anders¶. =HYLQGWGDWµWot dusver¶ de bewindslieden harde
keuzes uit de weg gingen, met als gevolg dat er onder de huidige Cultuurnota 2001-2004 µte
veel instellingen voor hetzelfde bedrag¶opteren: µiedereen krijgt een beetje. Er is veel te
zeggen voor een kleiner kunstenplan¶. Luiten pleit ervoor instellingen van nationaal of
internationaal belang uit het kunstenplan te halen en die onder toezicht te plaatsen van
µvisitatiecommissies van deskundigen uit binnen- en buitenland « dat doet meer recht aan
het blijvende karakter van instellingen als de rijksmusea, het Concertgebouw en de
Nederlandse Opera¶.1334
Arjo Klamer vindt dat Van der Laan instellingen moet aansporen meer inkomsten te
genererenµGe bezuinigingen zijn een feit, de kostenstijgingen evenzeer. Zelfs de meest
charismatische politicus kan daar niets aan doen¶. Hij bemerkt regelmatig dat men in
Nederland bij eigen inkomsteQµDXWRPDWLVFK¶GHQNWaan sponsoring door bedrijven. µMaar die
hebben ook minder te besteden, en zijn bovendien instabiele partners¶. Hij verwacht µveel
meer heil van vermogende particulieren¶, waarbij hij weer eens verwijst naar de VSµGaar
komen de kunstbudgetten slechts voor twintig procent van bedrijven, en voor de rest
grotendeels van rijke burgers. « De Nederlandse rijken moeten, bijvoorbeeld met fiscale
prikkels, worden aangemoedigd om hun verantwoordelijkheid te nemen¶. Hij vindt bovendien
dat de toegangsprijzen omhoog moeten.1335
Medy van der Laan begint in haar nieuwe functie niet met spraakmakende interviews
waarin ze opvattingen en ambities ontvouwt - ze luistert liever.1336 In Elsevier zegt ze over
haar ambitie: µmijn drijfveer is dingen te bewerkstelligen. Ik doe geen dingen voor de vorm,
ik ben geen symboolpoliticus, ik laat niet allerlei ballonnetjes op om in de krant te komen. Ik
EHQPHHUYDQGHNQLNNHUVGDQYDQKHWVSHO¶1337 Al snel, op 1 juli 2003, presenteert zij haar
Uitgangspuntenbrief Cultuur, ter markering van een nieuwe planperiode.1338 De notitie komt
µonder enorme tijdsdruk¶ tot stand HQLVµHcht helemaal¶ haar werk, niet dat van haar
voorganger, noch van haar ambtenaren. =HEHJRQµfrom scratch¶, aldus Van der Laan.1339 Ze
volgt het Hoofdlijnenaccoord van het kabinet en het vooradvies van de Raad voor Cultuur,
1333

0DUWLQ6RPPHUµ*HHQ6FK|QJHLVWHUHL Oud-directeur Kunsten 0DDUWHQ$VVFKHU³'Misschien had ik er
inderdaad geen zin meer in. Voortdurend verantwoording afleggen aan mensen die inhoudelijk geen enkele kijk
RSGH]DDNKHEEHQ´In: de Volkskrant, 6 mei 2004.
1334
-RRVW5DPDHUµ.XQVWPHWGHNYDQNODJHQ ³'e bezuinigingen zijn een feit, de kostenstijgingen evenzeer.
=HOIVGHPHHVWFKDULVPDWLVFKHSROLWLFXVNDQGDDUQLHWVDDQGRHQ´¶,Q de Volkskrant, 22 mei 2003.
1335
Klamer geciteerd in: ibidem.
1336
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2010, p. 339.
1337
Gerry van GHU/LVWµ0HG\YDQGHU/DDQ³LNYLQGKHWVWUHYHQKHWYRONWHYHUKHIIHQKRSHORRVaFKWHUKDDOG´¶
In: Elsevier, 18 december 2004.
1338
Ministerie van OCW, Meer dan de som. Beleidsbrief 2004-2007. Den Haag, 2003.
1339
Anne van Driel en Joost RamaeUµ´,NNLHVYRRUNZDOLWHLWRSEHVWHSOHN´ Staatssecretaris Medy van der Laan
ZLOUHJLRQDOHVSUHLGLQJYDQNXQVW¶In: de Volkskrant, 2 juli 2003.
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waarin de Raad zich keert tegen µsterke departementale sturing¶ en µde verknoping van
politieke en culturele doelstellingen¶. De twee pijlers van het nieuwe cultuurbeleid zijn µhet
terugdringen van regels en bureaucratie en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid¶.
Jongeren zijn niet langer een specifiek aandachtspunt.1340 De toon en inhoud verschilt met de
YRRUJDDQGHQRWD¶V=HIRUPXOHHUWLQGHEULHIJHHQLQKRXGHOLMNHXLWJDQJVSXQWHQ, want µals je
elke vier jaar steeds andere prioriteiten formuleert, leidt dat tot beleidsinflatie en strategisch
gedrag bij instellingen « GDWLVZHLQLJHIIHFWLHI¶=HFRQFHQWUHHUW]LFKRSGHSURFHGXUHOH
NDQWYDQKHWEHOHLG=H]LHWDOVKDDUµNHUQWDDN¶, µde vrijheid van de kunst te waarborgen en
HUYRRUWH]RUJHQGDWGHEHWHNHQLVHUYDQYRRUGHVDPHQOHYLQJ]RJRHGPRJHOLMNZRUGWEHQXW¶
Ze schenkt bijzondere aandacht aan het cultureel erfgoed, omdat de kennis daarvan moet
ELMGUDJHQµDDQHHQFXOWXUHHOEHZXVW]LMQGDWRQPLVEDDULVLQHHQPXOWLFXOWXUHOHVDPHQOHYLQJ¶
Ook wil ze VSHFLDOHDDQGDFKWEHVWHGHQDDQµFXOWXXUHQHFRQRPLH¶1341 Van der Laan rekent af
met het plan van haar voorganger Cees van Leeuwen om een groot aantal aanvragers van
langdurige subsidie, die nu nog beoordeeld worden door de Raad voor Cultuur, over te
hevelen naar de twee podiumfondsen.1342
Van der Laan wil vanaf 2005 jaarlijks negentien miljoen euro bezuinigen op het
cultuurbudget van 650 miljoen.1343 Ze PDDNW]LFKJHHQLOOXVLHVµLk krijg een heleboel mensen
over me heen straks, die heel verdrietig van me worden. Een aantal kunstinstellingen zal geen
subsidie meer krijgen, dat zit er gewoon in¶. Ze ziet echter ook een voordeel in de
bezuinigingen: µKet dwingt tot keuzes, dat is heel gezond¶, want het heeft weleens aan
kritische keuzes ontbroken in de jaren van economische voorspoed. µJe zag de versnippering:
iedereen een beetje, iedereen tevreden houden. Er is iets te veel doorgepolderd¶.1344 Van der
Laan geeft nog geen nadere invulling aan de bezuinigingen, maar is een tegenstander YDQµde
kaasschaafmethode¶: µOiever meer geld voor minder culturele instellingen, dan minder voor
meer¶. De instellingen die in aanmerking willen komen voor subsidie, worden in de eerste
plaats door de Raad voor Cultuur op µhun artistiek-inhoudelijke kwaliteit¶ beoordeeld;
daarnaast weegt µhet nationale belang¶ en µhet maatschappelijk bereik¶ mee. Instellingen
dienen zichzelf µeffectiever en doelmatiger¶WH leren besturen - er komt een website met
µaanbevelingen voor cultural governance¶.1345
Van der Laan distantieert zich van de politiek gekleurde beleidscriteria van haar
voorgangers, zoals de eis van Rick van der Ploeg om meer jongeren en allochtonen te trekken.
De jongeren zijn µQXJHHQDDQGDFKWVSXQWRPGDW]HµJRHGLQKHWculturele leven zijn
LQJHEXUJHUG¶ Over allochtonen zeJW]HµLk onderschrijf het doel om mensen met een andere
culturele achtergrond meer te betrekken bij het culturele leven, maar niet de soms
gedetailleerde en soms ongedifferentieerde voorschriften waarmee dit gepaard is gegaan¶.1346
0HWGHGRHOVWHOOLQJYDQ9DQGHU3ORHJLV]HKHWHHQVµmaar niet de manier waarop¶ zijn
regels leidden tot µeen nieuwe bureaucratie¶ die haar µeen doorn in het oog is¶1347 µIk geloof
in vertrouwen geven. Ik geloof niet in de maakbaarheid van de kunstsector¶1348
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µ&XOWXXUPRHWPLOMRHQHXURLQOHYHUHQ0HHUYULMKHLGPLQGHUUHJHOV¶,Q NRC Handelsblad, 1 juli 2003.
Van der Laan geciteerd in: Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2010, pp. 339-340. Zie
ook: Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief. Groningen, 2005, p. 185.
1342
µ6HFWRUYUHHVWYHUVFKUDOLQJ%H]XLQLJLQJHQRSFXOWXXU¶,Q de Volkskrant, 2 juli 2003 en µ0HHUYULMKHLGYRRU
GHFXOWXXUVHFWRU¶,Q Trouw, 2 juli 2003.
1343
µ6HFWRUYUHHVWYHUVFKUDOLQJ %H]XLQLJLQJHQRSFXOWXXU¶,Qde Volkskrant, 2 juli 2003.
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Van der Laan geciteerd in: $QQHYDQ'ULHOHQ-RRVW5DPDHUµ´,NNLHVYRRUNZDliteit op beste
SOHN´ 6WDDWVVHFUHWDULV0HG\YDQGHU/DDQZLOUHJLRQDOHVSUHLGLQJYDQNXQVW¶In: de Volkskrant, 2 juli 2003.
1345
µ&XOWXXUPRHWPLOMRHQHXURLQOHYHUHQ0HHUYULMKHLGPLQGHUUHJHOV¶,Q NRC Handelsblad, 1 juli 2003.
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Anne van 'ULHOHQ-RRVW5DPDHUµ´,NNLHVYRRUNZDOLWHLWRSEHVWHSOHN´ Staatssecretaris Medy van der Laan
ZLOUHJLRQDOHVSUHLGLQJYDQNXQVW¶In: de Volkskrant, 2 juli 2003.
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Op 4 september 2003 houdt Medy van der Laan de jaarlijkse rede waarmee het
Theaterfestival in Amsterdam opent - het festival vindt deze keer plaats in de Meervaart,
wegens de verbouwing van de Stadsschouwburg. Het is traditie geworden dat de spreker bij
die gelegenheid zijn of haar visie op het cultuurbeleid uiteenzet. Rick van der Ploeg en
wethouder Hannah Belliot gebruikten de µState of the Union¶ om hun nieuwe cultuurbeleid te
lanceren, sprekers als oud-premier Ruud Lubbers en burgemeester Job Cohen bekritiseerden
het cultuurbeleid.1349 Van der Laan schetst geen visionair vergezicht, maar stelt de
µEHOHLGVstrucWXXU¶ aan de kaakGHVXEVLGLHWRHZLM]LQJHQ]LMQLQPLGGHOVXLWJHGLMGWRWµHHQ
omvangrijk en tijdrovend bureaucratisch circus. « Geef mij aan hoe het simpeler kan. Ik
beloof u dat ik met de topdrie van suggesties serieus aan de slag zal gaan¶. Als ze analyses
leest over alle regelingen die het ministerie en de fondsen hanterenµheb ik het gevoel dat ik
naar een soap kijk: het voorafgaande wordt luid en duidelijk verteld, maar het is volstrekt
onduidelijk waar het naartoe gaat¶.1350 Ze maakt bij deze gelegenheid haar beleidsprioriteiten
kenbaar. De bezuinigingen worden vooral verhaald op de ondersteunende kunstinstellingen,
om zo de kunstenmakers te ontzien. De jaarlijkse negentien miljoen euro bezuiniging wordt
uit µde wereld van de institutionele overhead¶ gehaald: de instellingen die onderzoek,
documentatie, voorlichting, advies, bemiddeling, debat en het behartigen van belangen voor
hun rekening nemen. De gebruikers van deze diensten moeten voortaan de kosten zelf betalen.
Van der Laan wil procedures vereenvoudigen, met name die van de CultuurnotaµPet de
correspondentie die mijn departement en de culturele instellingen daar in de loop van zo¶n
periode met elkaar over voeren, is een archief te vullen dat in omvang het VOC-archief in de
schaduw plaatst¶. De overheid moet µkorter, bondiger en concreter¶ worden.1351 Kunsten µ92
en de Raad voor Cultuur reageren teleurgesteld op de voornemens van de staatssecretaris. De
belangenvereniging vindt de bezuinigingen µongekend hoog¶. In een brief aan de
staatssecretaris schrijft de Raad dat de korting op het budget gering lijkt, maar deze kan
µingrijpende gevolgen¶ hebben door de µversnipperde wijze van financiering van de
cultuursector¶. Cultuur zal ook getroffen worden door bezuinigingen bij gemeenten en
provincies en bij andere ministeries.1352

Beleidswijzigingen
Op 3 november 2003 presenteert Medy van der Laan de beleidsbrief voor de komende vier
jaar, met als titel Meer dan de Som: cultuur en cultuurbeleid PRHWHQµmeer zijn dan de som
geld die de overheid eraan bijdraagt¶. Ze wil ervoor zorgen dat µkunstenaars en cultuurmakers
hun werk in vrijheid kunnen verrichten¶, onder meer door µonevenredig belastende en
tegenstrijdige regelgeving terug te dringen¶.1353 Ze URHSWµhet cultureel zelfbewustzijn¶ - dat ze
al in de uitgangspuntenbrief noemde - uit tot centraal thema.1354 Er dienen meer vrouwen en
allochtonen zitting te nemen in bestuursfuncties in de cultuursectorµOeidinggevende vrouwen
zijn echte toppers. Die hebben het dubbel en dwars moeten bewijzen. Er zijn meer
omhooggevallen mannen dan omhooggevallen vrouwen¶, aldus Van der Laan.1355 Cultuur
heeft een samenbindende capaciteit - µis geen kostenpost maar een investering¶, zo verklaart
1349

µ6WDWHRIWKH8QLRQGRRU9DQGHU/DDQ¶,Q NRC Handelsblad, 2 september 2003.
-RRVW5DPDHUµ.XQVWHQRQW]LHQELMEH]XLQLJLQJ. 9DQGHU/DDQ]HWPHVLQSURFHGXUHV¶,Q de Volkskrant, 5
september 2003 en 0DDUWMHGHQ%UHHMHQµ/HXNHEURHNJRHGHVSHHFK¶,Q Het Parool , 5 september 2003.
1351
µ9DQGHU/DDQEH]XLQLJWRSGLHQVWHQ .XQVWSUDNWLMNRQW]LHQ¶,Q NRC Handelsblad, 5 september 2003 en
µ6WDDWVVHFUHWDULVEUHHNWPHWJRHGJHNR]HQFLWDWHQ¶,Q Trouw, 5 september 2003.
1352
µ´(IIHFWYDQNRUWLQJHQQLHWWHRYHU]LHQ´ Kunstwereld bezoUJG¶,Q NRC Handelsblad, 16 september 2003.
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µMeer vrijheid voor culturele instellingen. %HOHLGVSODQ9DQGHU/DDQ¶,Q NRC Handelsblad, 3 november
2003.
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Pim van Klink wijst erop dat het cultureel bewustzijn herinneringen oproept aan µde ruggengraat¶ in de
QRWD¶VYDQ Aad Nuis. Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief. Groningen, 2005, p. 185.
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5RQ5LMJKDUGµ(LJHQZLM]HGRHQHUVSDDUW]LFK]HOIQLHW Staatssecretaris van Cultuur en Media Medy van der
/DDQ³ZHHJWELMHONHEHVOLVVLQJKHW5R]HQNUXLVPHH´¶,Q NRC Handelsblad, 17 november 2003.
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ze tijdens de persconferentie. Om dit aan te tonen gaat ze µGHHFRQRPLVFKHZDDUGH¶YDQ de
creatieve industrie in kaart brengen: µGH]e heeft een spin off in de richting van de horeca en
het toerisme¶.1356
Ze schaft de door Rick van der Ploeg ingestelde µGRHOJURHSHQPDDWUHJHO¶ af - de bonus
van twee procent YRRUNXQVWLQVWHOOLQJHQGLHµQLHXZSXEOLHN¶ZHWHQDDQWHERUHQ. Deze
beantwoordt namelijk niet µDDQGHJHGLIIHUHQWLHHUGHHQJHGHUHJXOHHUGHDDQSDN¶ die haar voor
ogen staat. 1357 Bovendien zijn de resultaten van de maatregel µQLHWJRHGWHPHWHQ¶1358 Stevijn
van Heusden, inmiddels voorzitter van .XQVWHQ¶, reageert verheugd op de opheffing: µHHQ
uitstekend idee. Zo hoeven de instellingen zich bij het indienen van hun subsidie-aanvragen
tenminste niet meer in allerlei kronkels en bochten te wringen¶.1359
De staatssecretaris houdt zich in het debat goed staande, ondanks de slechte boodschap
die ze verkondigt: er moet ingeleverd worden en er zijn pijnlijke beslissingen te nemen. Uit
haar beleidsbrief blijkt echter dat meer dan de helft van de negentien miljoen euro aan
bezuinigingen niet bij kunstenaars terecht komt - de kunstproductie wordt relatief ontzien en
dat valt mee. µHet moord-en brandverhaal uit de sector mag wel een decibel of wat omlaag¶,
zo is de goedkeurende reactie van Bert Holvast, directeur van de Federatie van
Kunstenaarsverenigingen. Van der Laan maakt zich in de kunstwereld zelfs µpopulair¶ met
µhaar aanval op de bureaucratie die de kunstwereld omgeeft «), de administratieve
rompslomp¶1360 Fenna Vergeer, woordvoerder Cultuur van de SP, LVNULWLVFKHUHQµzet
vraagtekens¶ bij haar optreden: µ]e komt op mij nogal zakelijk-technocratisch over. Er mag
wel wat meer passie bij, wat meer warmte. Ze lijkt me niet iemand die zich gaat opwinden
omdat ze iets heel mooi vindt. « Haar plan om de bureaucratie terug te dringen is positief,
maar het is typisch D66: veel aandacht voor de vorm, weinig voor de inhoud¶. Politici en
kunstenaars zijn het er niet over eens of de afstand die deze staatssecretaris wil houden
tegenover kunst µeen bewijs is van visie of juist aantoont dat zij geen visie heeft¶. Columnist
Jan Blokker vindt dat een staatssecretaris van Cultuur µbeter ontzag [kan] tonen voor kunst
dan er verstand van hebben¶.1361
Het budget voor de beleidsperiode 2005 tot 2009 is verlaagd, maar er vragen veel meer
instellingen om subsidie dan voorheen: in totaal 843 culturele instellingen, waaronder 416
nieuwe aanvragers. Van der Laan ZDDUVFKXZGHDOµdat veel instellingen buiten de boot zullen
valleQ¶Ze vraagt de Raad voor Cultuur bij de beoordeling een aantal prioriteiten te stellen:
plannen die de actieve of passieve deelname van burgers aan cultuur bevorderen, en in het
bijzonder culturele diversiteit versterken, verdienen voorrang. Zij hoopt zo nieuw publiek aan
te trekken. Deze beide prioriteiten stelde Van der Ploeg ook, ze schaft alleen zijn
bonusregeling af.1362
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µ2QGHUVWHXQLQJFXOWXXUPRHWPHHVWHLQOHYHUHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 4 november 2003 en Joost
5DPDHUµ6XEVLGLHGRHOJURHSHQYHUGZLMQW 9DQGHU/DDQNXQVWYHUULMNWGHHFRQRPLH¶,Q de Volkskrant, 4
november 2003.
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2003.
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Volkskrant, 4 november 2003.
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µ6QLMGHQLQNXQVWUDGHQ¶,Q Het Parool , 4 november 2003.
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Sandra Kooke, µ6WDDWVVHFUHWDULVNULMJWNXQVWVHFWRUVWLO¶,Q Trouw, 5 november 2003.
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/DDQ³ZHHJWELMHONHEHVOLVVLQJKHW5R]HQNUXLVPHH´¶,Q NRC Handelsblad, 17 november 2003.
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699

Er ontstaat in januari 2004 ophef over de herbenoeming van Winnie Sorgdrager als
voorzitter van de Raad voor Cultuur. Haar eerste termijn liep op 1 januari af, terwijl de Raad
al in april het advies aan de staatssecretaris moet uitbrengen over de toewijzing van de
rijkskunstensubsidies voor de komende kunstenplanperiode. De Benoemings Advies
Commissie (BAC) adviseert Van der Laan vanwege de urgentie µDOVWXVVHQRSORVVLQJ¶RP
6RUJGUDJHUQLHWYRRUYLHUMDDUPDDUYRRUppQMDDUWHKHUEHQRHPHQRPLQGDWMDDUµHHQVJRHG
QDDUKDDUIXQFWLRQHUHQWHNLMNHQ¶DOGXVYRRU]LWWHU$KPHG$ERXWDOHE - de BAC controleert
dergelijke procedures. Maar Van der Laan legt het advies naast zich neer. µ,QKHWEHODQJYDQ
GHFRQWLQXwWHLWYDQGHIXQFWLH¶wordt er geen vacature gepubliceerd, noch is deze opengesteld
voor andere kandidaten. De BAC heeft ZHOLVZDDUµEHJULS¶YRRUVan der Laans besluit, maar
om Sorgdrager zonder die openstelling voor vier jaar opnieuw te benoemen, acht zij µstrijdig
met het uitgangspunt van transparantie¶ dat de staatssecretaris zelf herhaaldelijk uitdraagt.1363
Kasper Jansen laat weer van zich horen en wijdt een column aan de kwestie. Hij
herinnert eraan dat beslissingen over kunst- en cultuurbeleid alleen worden genomen na
advisering door de Raad voor Cultuur, op basis van de doctrine van Thorbecke, dat de
regering geen oordeel heeft over kunstµ'LHbestuurlijke constructie kan alleen goed
functioneren op basis van onafhankelijkheid en onomstreden gezag. Onafhankelijkheid moet
er zijn van de kunstwereld en van de politiek. Onomstreden gezag kan door de Raad voor
Cultuur worden verworven door een vlekkeloos verlopen benoemingsprocedure van de
voorzitter en een consistente en conscientieuze werkwijze, wars van ons-kent-ons en voorwat-hoort-wat¶. Commotie daarover µkan buitengewoon schadelijk zijn en bedreigend voor
het goed functioneren van de voorzitter en zelfs van de Raad als geheel. « Met haar grijze
procedure profileert Van der Laan nu Sorgdrager als een voorzitter die achter de schermen
ZRUGWJHSURWHJHHUGHQGDDUGRRULQERHWDDQDXWRULWHLWHQRQDIKDQNHOLMNKHLG¶1364
Winnie Sorgdrager overhandigt op 19 april 2004 Spiegel van de cultuur aan de
staatssecretaris PHWGHZRRUGHQµYoor het geld dat u beschikbaar heeft, is dit de kwaliteit die
u kunt kopen¶.1365 Ze voegt eraan toe dat de Raad vindt dat de overheid eigenlijk één procent
van de rijksbegroting - ongeveer 1,5 miljard euro - aan cultuur zou moeten besteden, al
begrijpt ze µdat het niet de juiste tijd was om daarom te vragen¶.1366 Na jarenlang geadviseerd
te hebben over cultuurbudgetten die toenamen, moet er nu voor het eerst flink worden
bezuinigd.1367 De Raad gaat µin alle opzichten voorbij¶ aan de prioriteiten die Van der Laan in
haar beleidsnotitie Meer dan de som en in publieke uitspraken vaststelt. Nu moet de
staatssecretaris beslissen in hoeverre zij de adviezen gaat overnemen - de Thorbecke doctrine
geldt weliswaar, maar de staatssecretaris is vrij om zich µte laten gelden en eigen keuzes te
maken¶. Van der Laan vroeg µuitdrukkelijk¶ om drie aspecten: µheldere keuzes, desnoods
harde ingrepen, om versnippering en doublures tegen te gaan; meer bezuinigen op cultuur
ondersteunende dan op cultuur producerende instellingen en regionale spreiding van cultuur¶
De Raad veegt alle punten van tafel en VFKULMIWµHen enkele keer is het noodzakelijk gebleken
1363

Aboutaleb geciteerd in: -RRVW5DPDHUµ&RPPRWLHRPKHUEHQRHPLQJ6RUJGUDJHU9RRU]LWWHU5DDGYRRU
&XOWXXU¶,Qde Volkskrant 15 januari 2004. Zie ook: Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen,
2010, p. 341. Ahmed Aboutaleb (1961) was vanaf 22 februari 2007 staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV. Hij is lid van de PvdA. Hij werd 5 januari 2009 burgemeester
van Rotterdam.
1364
.DVSHU-DQVHQµ&XOWXurpremier. ¶,Q NRC Handelsblad, 16 januari 2004.
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EXGJHWWHQHQHLJHQSRVLWLH¶,Qde Volkskrant, 20 april 2004. Raad voor Cultuur, Spiegel van de cultuur, het
Cultuurnota-advies 2005-2008. Den Haag, 2004.
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µ2YHUKDQGLJLQJDGYLHV&XOWXXUQRWD¶,Q NRC Handelsblad, DSULOHQ5RQ5LMJKDUGµ5DDGYRRU
&XOWXXUSDVVHHUWVWDDWVVHFUHWDULV¶In: NRC HandelsbladDSULOHQµ(ULVWHZHLQLJJHOGYRRUNXQVW¶,Q
Trouw, 20 april 2004.
1367
5HQHH-RQNHUµ&XOWXXUGHEDWEHVFKDPHQG Grote fracties ontberen kennis van ]DNHQ¶,Q NRC Handelsblad,
1 december 2005.
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de kaasschaaf te hanteren¶- dat gebeurt op zowel de museumwereld (2,5 procent, om ruimte
te maken voor nieuwe initiatieven) en op de orkesten en opera-instellingen (4,3 procent). De
Raad voldoet niet aan de opdracht om de bezuinigingen in mindere mate te verhalen op de
cultuurproducenten.1368 Van der Laan ODDWZHWHQµvan het advies van de Raad af te wijken als
zij dat wenselijk acht¶1369 In de kunstsector komen de bezuinigingen hard aan. Ook
Kamerleden uiten kritiek.1370
Ondertussen onderzoekt adviesbureau Berenschot in opdracht van Van der Laan de
ondersteunende instellingen in de cultuursector. Het bureau is gevraagd om als hulpmiddel
voor de Raad voor Cultuur een kader op te stellen om daarmee de verschillende activiteiten
die de instellingen verrichten, te rubriceren en te beoordelen. Daarnaast dienen de
RQGHU]RHNHUVHHQµquick scan te maken van de effectiviteit en efficiency van de
RQGHUVWHXQLQJVVWUXFWXXU¶1371 Het is niet gebruikelijk dat een staatssecretaris zich voor de
Cultuurnota laat adviseren door een zelf ingehuurd extern bureau, dat vervolgens in
samenspraak met haarzelf een op maat gesneden rapport opstelt. Gewoonlijk vervult de Raad
voor Cultuur die adviesfunctie. Als de Raad in februari 2004 het eerste deel van het
Berenschot ontvangt, laat ze de staatssecretaris weten µgeen kant op te kunnen met het
rapport¶.1372 Van der Laan geeft nog geen commentaar op de conclusies van het rapport, maar
stuurt het door naar de Tweede Kamer en geeft Berenschot groen licht voor de tweede fase
van het onderzoek - ondanks de reactie van de Raad voor Cultuur.1373 Uit het rapport Zuinig
op ondersteuning blijkt dat de ondersteunende LQVWHOOLQJHQµWHWDOULMN]LMQKHWDDQWDONDQ
worden teruggebracht van zestig naar twaalf, waardoor het rijk vijf tot zestien miljoen euro
kan bezuinigen. Berenschot pleit voor een strakke indeling van taken - de
ondersteuningsstructuur in de kunst is te versnipperd in te veel en te ongelijksoortige
instellingen.1374
Er komt veel kritiek op het Berenschotadvies.1375 Ook de betrokken instellingen
protesteren tegen KHWUDSSRUWKHWLVµWe simpel, slordig, onduidelijk en doet geen recht aan de
werkelijkheid¶. Cas Smithuijsen, directeur van de Boekmanstichting en één van de
geïnventariseerde instellingen: µLk kan mezelf niet terugvinden in het advies. Volgens mij heb
ik maar de helft van de papieren gekregen, want ik mis een uitleg en beschrijving per
instelling¶. Hij stoort zich er aan dat hij nu zowel met de Raad voor Cultuur als met Bureau
Berenschot te maken heeft: µKoeveel keer moeten we eigenlijk examen doen? Ik ben niet
tegen het meten van effectiviteit, maar hoe worden we nu gemeten, zoals de Raad dat wil of
zoals Berenschot nu voorstelt?¶1376 Van der Laans partijgenoot kamerlid Boris Dittrich zet
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desgevraagd vraagtekens bij het µte pas en te onpas inhuren van dure bureaus¶. Volgens hem
hadden haar ambtenaren dit rapport ook zelf kunnen schrijven.1377 Ondanks alle kritiek laat
Medy van der Laan in de Tweede Kamer weten dat ze zich bij het schrijven van haar
FXOWXXUQRWDµGHHOV¶]DOEDVHUHQRSKHW%HUHQVFKRWUDSSRUWRQGDQNVGDWGH5DDGKHW
µRQEUXLNEDDU¶YLQGWµDOVGH5DDGKHWRQGHU]oek had gedaan, had ik minder op Berenschot
JHOHXQG¶1378
Journalist Wilfred Takken constateert in een column dat de staatssecretaris Berenschot
heeft ingeschakeld µomdat haar vaste raadgever, de Raad voor Cultuur, niet altijd zegt wat ze
wil horen. Berenschot praat de opdrachtgever beter naar de mond « In één klap maken
Van der Laan en Berenschot van ³ondersteunend´ een besmet woord. Het staat ineens voor
vage, bureaucratisch verhulde klaploperij¶. Takken schampert over de toegepaste deductie:
µomdat beulen helder en eenvoudig willen kunnen scheiden, bedacht Berenschot een schema
met verschillende ³taken´ « Natuurlijk past niet één instituut in dit strakke schema,
Berenschot is zo handig om geen instituten met name te noemen. « Hierdoor gaapt er
echter een gat tussen de werkelijkheid en het rapport. Berenschots oplossing: wie niet in zijn
schema past, vliegt sowieso de Cultuurnota uit. De weerbarstige werkelijkheid moet zich
maar aan Berenschot aanpassen, en niet andersom¶.1379 Kunsthistoricus Gary Schwartz noemt
µGHWZHHEHWZLVWHUDSSRUWHQ « QDWWHYLQJHUZHUN¶1380
Socioloog en politicoloog Bart Tromp bemoeit zich met de kwestie. Hij vindt het
µNRUW]LFKWLJ¶RPWHJDDQEH]XLQLJHQRSRQGHUVWHXQHQGHLQVWHOOLQJHQHQWHVXJJHUHUHQGDW de
uitvoerende kunstinstellingen daarmee worden ontzien: µdat klinkt wel sympathiek als je er
verder niet over nadenkt¶. Maar doe je dat wel, dan wordt duidelijk dat het ofwel gaat µom
instellingen die noodzakelijk zijn om uitvoerende kunsten te doen functioneren en in dat geval
gaat bezuinigen op de eerste onherroepelijk ten koste van de laatste « ofwel dragen zulke
instellingen niets bij aan uitvoerende kunsten, maar dan is het onzin ze ondersteunend te
noemen¶. Nadat de Raad voor Cultuur het onderscheid µIHLWHOLMN niet toepasbaar¶ achtte,
µhuurde zij onmiddellijk Bureau Berenschot in om haar van een advies te voorzien waarin te
lezen zou zijn dat wel degelijk zinvol op ³ondersteunende kunstinstellingen´ te bezuinigingen
valt. Berenschot zocht niets uit en maakte op basis van enkele vooronderstellingen een
rekensom die de staatssecretaris gelijk gaf. Is dat niet wonderbaar? « Het heeft haar dus
een bom duiten gekost om haar voor te laten rekenen hoe je op kunst moet bezuinigen.
Gelukkig is voor zulke adviezen altijd wel belastinggeld beschikbaar¶.1381
In augustus 2004 presenteert Berenschot nog een onderzoeksrapport, deze keer in
RSGUDFKWYDQ.XQVWHQ¶Nu bevatten de bevindingen een waarschuwing: de bezuinigingen
op cultuur zullen veel hoger uitvallen dan die van het rijk alleen. µ$OOHVELMHONDDURSJHWHOG
JDDWKHWQLHWRPPLOMRHQHXURSHUMDDUPDDURPPLOMRHQ¶2RNGH]HRSGUDFKWJHYHULV
tevreden met de uitkomsten, want de effecten van de bezuiniging blijken µernstiger dan
YHUZDFKW¶+HWLVRSPHUNHOLMNGDWµGHWZHHEHODQJULMNVWHRSSRQHQWHQLQGHNXQVWZHUHOG¶EHLGH
een beroep doen op Berenschot om hun gelijk te halen. Bart Drenth, die ook voor dit
onderzoek verantwoordelijk is, vindt dit helemaal niet vreemd: µZLM]LMQJHHQDGYRFDWHQGLH
de belangen van de ene of van de andere partij behartigen. We blijven objectief. Ik sta achter
EHLGHUDSSRUWHQ¶0DULDQQH9HUVWHHJKVHFUHWDULVYDQ.XQVWHQ¶]LHWJHHQEH]ZDUHQµKHW
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µ.DPHUVWDDWDFKWHUUDSSRUW%HUHQVFKRW¶,Q NRC Handelsblad, 26 mei 2004.
µVan der Laan zal Berenschot-DGYLHVZHOEHQXWWHQ¶,Q NRC Handelsblad, 9 juni 2004.
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:LOIUHG7DNNHQµ%HUHQVFKRWV]HJHQ9ULMGDJ¶In: NRC Handelsblad, 28 mei 2004.
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*DU\6FKZDUW]µ7DY0HG\YDQGHU/DDQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 9 oktober 2004.
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%DUW7URPSµ$PEWHQDDUYDQKHWMDDU'VFKRRI9DQGHU/DDQQLHWQDDUYRUHQYDQZHJHKDDU
GHVNXQGLJKHLGRISROLWLHNHHUYDULQJZDQWGLHKDG]HJHHQYDQEHLGH¶,Q Het Parool , 8 juli 2004.
Bart Tromp (1944-2007) was bijzonder hoogleraar in de Theorie en geschiedenis der internationale betrekkingen
aan de UvA. Hij schreef artikelen voor Socialisme & Democratie , het maandblad van de Wiardi Beckman
Stichting (PvdA), columns in Elsevier, Het Parool en De Gelderlander en talloze recensies in Vrij Nederland.
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ministerie heeft zijn vragen die het beantwoord wil zien, en wij de onze. Dat bijt elkaar
QLHW¶1382

Een provocatie uit liberale hoek
VVD-kamerlid Stef Blok poneert met zijn collega Jan Rijpstra een uitdagend opiniestuk over
kunstsubsidies. Zij vragen zich af µwaarom er eigenlijk belastinggeld naar cultuur gaat¶ en
vinden dat er een einde moet komen aan µde vanzelfsprekendheid waarmee veel kunstenaars
zich tot de overheid wenden¶. De µargumentatie over de extra waarde van kunstbezoek als
vrijetijdsbesteding biedt weinig houvast: ook dierentuinbezoek heeft opvoedkundige waarde
en rijwielzaken krijgen geen subsidie, ondanks de gezondheidseffecten van fietsen¶.
Toegankelijkheid vinden ze evenmin een argument: µEline Vere en de Brandenburgse
concerten liggen inmiddels tegen aantrekkelijke prijzen bij het Kruidvat¶. En New York is
µhet Mekka van de VFKLOGHUNXQVW¶ geworden zonder overheidsbemoeienis. Ze destilleren uit
het recente Berenschotonderzoek de constatering µdat het culturele aanbod in een stad
nauwelijks invloed heeft op de aantrekkingskracht voor bedrijven¶ - de positief externe
effecten vallen tegen.1383
Blok en Rijpstra maken een uitzondering voor erfgoed. Monumentenzorg en musea
hebben µKHWNDUDNWHUYDQ³FROOHFWLHYHJRHGHUHQ´KHWEHODQJLVRQEHWZLVWPDDUGHNRVWHQ]LMQ
QLHWDDQEHSDDOGHPHQVHQWRHWHUHNHQHQ¶- GDDUYRRUµLVKHWYHUGHGLJEDDUGDWGHRYHUKHLG
ervoRU]RUJWGDWGH]HEHKRXGHQEOLMYHQYRRUWRHNRPVWLJHJHQHUDWLHV¶Hetzelfde geldt voor de
aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs en de prijscompensatie voor de weinig
draagkrachtigen. De SROLWLFLULFKWHQKXQSLMOHQRSGHSRGLXPNXQVWHQµGe overheid mengt zich
normaal gesproken niet in het uitgavenpatroon van vrije burgers, waarom dan wel op het
gebied van podiumkunsten? Waarin verschilt de keuze tussen thuis eten voor vijf euro per
persoon, of in een restaurant voor vijftig euro per persoon van de keuze tussen thuis naar een
cd, of in de concertzaal naar een live uitvoering van Mozart luisteren? Waarom ligt de
beoordeling van kwaliteit en financiering van een muziek- of theatergezelschap in handen van
selecte groep deskundigen en niet van het publiek?¶Door de subsidiëring van podiumkunsten
EHwQYORHGWGHRYHUKHLGµGHPDQLHUZDDURS]HOIVWDQGLJHEXUJHUVKXQYULMHWLMGEHVWHGHQ¶1384
De argumentatie van beide liberalen is nieuw - hier is geen sprake meer van een
polemisch verbond, zoals Bram Kempers dat omschreef - enige verbintenis is in deze
polemiek ver te zoeken.1385 Decennia lang bestond er een brede politieke consensus over de
zorg van de overheid voor cultuur. Journalist Harmen Bockma constateert een µkoerswijziging
YDQGH99'¶ Die vormde met het CDA HQGH3YG$GHFHQQLDµeen stevige buffer voor de
kunstwereld. Mede daardoor is er de facto sinds de Tweede Wereldoorlog niet tot nauwelijks
bezuinigd op kunst¶.1386 Het artikel van Blok en Rijpstra roept een kort maar hevig debat op.
Bart Drenth corrigeert hun interpretatie van de Berenschotbevindingen: de cultuursector is
µwel degelijk van invloed op de vestiging van bedrijven en de ontwikkeling van de economie
1382

+DPHQ%RFNPDµ%HUHQVFKRWEOLMIWREMHFWLHI¶,Qde Volkskrant, 2 september 2004. Zie ook: Karel Berkhout
HQ:LOIUHG7DNNHQµ'HJHOLMNJHYHUV. 'HPDFKWYDQ%HUHQVFKRWLQGHNXQVWZHUHOG¶,Q NRC Handelsblad, 15
april 2005.
1383
SWHI%ORNHQ-DQ5LMSVWUDµ.XQVWPDJQLHWDIKDQNHOLMN]LMQYDQVXEVLGLH Podiumkunsten moeten zichzelf
NXQQHQEHGUXLSHQ¶,Q de Volkskrant, 4 oktober 2004. Rijpstra was van 1994 tot en met 2005 lid van de Tweede
Kamer. Blok was toen financieel woordvoerder van de VVD - hij was van 1998 tot 5 november 2012 lid van de
Tweede Kamer en van oktober 2010 tot september 2012 fractievoorzitter, als opvolger van Mark Rutte die
minister-president werd. Sinds 5 november 2012 is Blok minister voor Wonen en Rijksdienst in het kabinetRutte II.
1384
Ibidem.
1385
%UDP.HPSHUVµ0HFHQDDWHQEHOHLG¶,Q0GH9UHGH UHGactie), De status van de kunstenaar.
¶s-Gravenhage, 1982.
1386
+DUPHQ%RFNPDµ/LMQ-Blok versus lijn- Bolkestein. DHNRHUVZLM]LJLQJYDQGH99'¶,Q de Volkskrant, 10
juni 2011.
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LQRQVODQG¶. DHEHWHNHQLVYDQFXOWXXUµDOVYHVWLJLQJVSODDWVIDFWRU¶LV namelijk groter
µnaarmate de bedrijven kennisintensiever zijn of dichter staan bij de creatieve industrie. Voor
de toekomst van de Nederlandse economie zijn juist deze bedrijven van groot belang¶.1387
Columnist Marjolein Februari betrapt Blok en Rijpstra erop dat zij hun eigen
standpunt torpederen. Uit hun voorbeeld dat Kruitvat werk van Couperus en Bach aanbiedt,
blijkt juist dat elitekunst populair is geworden: µdat het klassieke muziekrepertoire inmiddels
bij het Kruidvat ligt, betekent dus niet alleen dat we het Concertgebouworkest langzamerhand
wel kunnen opheffen, zoals Blok suggereert. Het betekent vooral dat we zuinig moeten zijn
op die elitekunst die straks in het jaar 2254 op grote stapels bij het Kruidvat ligt¶. Ze
onderkent dat een nieuw kunstenplan iedere vier jaar debat oproept, waarbij de
JHVSUHNVSDUWQHUVµVLPSHOZHJLQKXQ « UHIOH[HQ¶VFKLHWHQEn nu µvervult¶ %ORNµde rol van
cultuurbarbaar-van-dienst. « Maar dit jaar veranderde er iets aan de discussie. Er werd een
argument ingebracht dat me meer dan gewoonlijk angst aanjoeg¶. =HVFKULNWYDQGHµVWHOOLJH
EHZHULQJ¶dat de overheid geen taak heeft µbij het beïnvloeden van de manier waarop
zelfstandige burgers hun vrije tijd besteden¶. Blok en Rijpstra brengen het denken over kunst
terug µtot een karikaturaal pleidooi voor consumentenvrijheid. Daarmee troffen ze het stelsel
van de samenleving veel ingrijpender dan met welk ander argument in het kunstdebat dan
ook. Want als deze nadruk op consumentenvrijheid geldt voor de deelname van de burger aan
kunstactiviteiten, dan geldt het ook voor zijn politieke betrokkenheid, zijn vrijwilligerswerk,
zijn bereidheid tot scholing, kortom voor zijn hele burgerschap. Uiterste consequentie ervan is
dat we het parlement privatiseren, omdat de overheid geen taak heeft in het ondersteunen van
democratische processen¶.1388

Debat over de cultuurnotasystematiek
Op 21 september 2004 presenteert Medy van der Laan op Prinsjesdag de Cultuurnota 20052008. Meer dan de som. De Raad voor Cultuur heeft op haar verzoek op 23 juni nog
µDDQYXOOHQGDGYLHV¶XLWJHEUDFKWZDDULQHHQDDQWDODGYLH]HQ]LMQELMJHVWHOG Van der Laan
wijkt in de nota in meer dan honderd gevallen - µYRRUDORPEHVWXXUOLMNHUHGHQHQ¶ - af van het
advies van de Raad voor Cultuur.1389 Van de 833 instellingen die subsidie hebben
aangevraagd, krijgen er 433 een positieve beschikking - vierhonderd instellingen krijgen dus
een afwijzing.1390 Van der Laan prolongeert µYDQZHJHKHWVXFFHVHQKHWEHODQJYRRUGH
stedelijke en regionale dynamiek¶KHWµSDUDGHSDDUGMH¶YDQ5LFNYDQGHU3ORHJKHW Actieplan
Cultuurbereik, maar vindt wel dat het bureaucratische gehalte moet worden
teruggedrongen.1391 Ze stelt de aangekondigde bezuiniging op ondersteunende instellingen uit.
Van der Laan onderschrijft Berenschots VWHOOLQJµGDWHULQSULQFLSHVOHFKWVSODDWVLVYRRUéén
via de cultuurnota gesubsidieerde ondersteunende instelling per sector voor besteltaken - deze
ZRUGWµYHUWUHNSXQW¶LQGHDIZHJLQJYDQVXEVLGLHDDQYUDJHQ1392
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%DUW'UHQWKµ&UHDWLHYHVHFWRU¶,Q de Volkskrant, 12 oktober 2004.
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Kunsten µ92 telt het aantal keren dat Van der Laan afwijkt van het raadsadvies en komt
tot een µnog nooit eerder vertoond verschil¶ tussen de voorstellen van de Raad van Cultuur en
deze nota.1393 µHet bedrag dat de bezuinigingen oplevert, staat in geen verhouding tot de
schade die ze aanrichten. « Niet eerder heeft een Raad voor Cultuur zich zo coöperatief
opgesteld richting het kabinet (en zich daarmee de woede van de sector op de hals gehaald),
en niet eerder is een Raad voor Cultuur zo gepasseerd¶WHUZLMOµHen inhoudelijke
onderbouwing ontbreekt¶.1394 Voorzitter van de Raad, Winnie Sorgdrager beaamt ditµGDW
klopt, als je het aantal afwijkingen bij elkaar optelt. Maar in essentie is er maar één echt
verschil van opvatting, namelijk over de ondersteunende instellingen. En op dat punt is de
staatssecretaris nu wat soepeler. « Er is geen sprake van polarisatie tussen de
staatssecretaris en de Raad. We hebben elk een eigen rol. Als we het altijd roerend eens
ZDUHQ]RXKHWHUJVDDL]LMQ¶1395
Boris Dittrich vindt een bezuiniging van negentien miljoen HXURµonverantwoord¶µGie leidt tot een te grote verschraling¶. Voorzieningen die worden afgebroken kunnen volgens
hem niet zo maar weer worden opgebouwd als de economie weer aantrektµGe sector is broos
en teer¶. Hij gaat meteen tot actie over en dat lijkt te lukken1Dµachterkamertjesoverleg¶ met
zijn collega-fractieleiders in het kabinet weet hij alsnog de kunstbezuiniging te halveren.1396
De jaarlijkse bezuiniging van negentien miljoen euro op de kunstbegroting kan deels
ongedaan worden gemaaktµGoor een pakket ingrepen bij andere departementen kan het
bedrag beperkt blijven tot negen miljoen¶. Dittrich zegt hierover een akkoord te hebben
bereikt met coalitiegenoten CDA en VVD. Hij wil tijdens de Algemene Beschouwingen een
voorstel indienen. Er kan tien miljoen euro worden geschrapt door onder meer een toeslag op
kerosine en meer bezuinigen op zelfstandige bestuursorganen.1397
Inderdaad besluit de coalitie tijdens de Algemene Beschouwingen om tien miljoen
minder te bezuinigen op cultuur. Het lobbyen kan opnieuw beginnen! De Raad voor Cultuur
wil de staatssecretaris graag adviseren hoe deze meevaller te besteden.1398 Dan zou het
verdelingsproces volgens de regels verlopen.1399 Maar de staatssecretaris laat haar
woordvoerder melden dat zij µniet op een nieuw advies van de Raad zit te wachten. Het is ook
niet te verwachten dat er een nieuwe consultatieronde zal komen. Er ligt al een breed advies¶
Zij wordt al bestookt door instellingen die µeven willen laten weten dat ze geld nodig hebben¶.
Marianne Versteeg van Kunsten µ92 ziet de extra tien miljoen als µeen begin van herstel. Met
dit geld kan een al te grote verschraling van het cultuuraanbod worden tegengegaan. Wij
verwachten dat instellingen die minder subsidie zouden krijgen, nu beter worden bedeeld. De
tien miljoen moet echt worden gebruikt als reparatiegeld¶.1400 De Raad voor Cultuur komt
µRQJHYUDDJG¶PHWHHQDGYLHVZDDULQRUJDQLVDWLHVVWDDQRSJHVRPG. Versteegh typeert het
als µHHQVRRUWERRGVFKDSSHQOLMVWMH¶. Van der Laan legt het advies naast zich neer.1401 Met de
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meevaller wil zij µHHQDDQWDOHLJHQEHOHLGVDFFHQWHQ¶ILQDQFLHUHQµLNZLOGHZLVVHOZHUNLQJ
WXVVHQFXOWXXUHQHFRQRPLHYHUVWHUNHQ'DWLVPLMQGURRP¶+HWWKHPDµ´FXOWXXUHQ
HFRQRPLH´GDWLNYRULJMDDUKHEJHDJHQGHHUGLVppQYDQGHVXFFHVYROOHRQGHUGHOHQYDQPLMQ
EHOHLG+HW,QQRYDWLHSODWIRUPKHHIWKHWWRW³VOHXWHOJHELHG´YHUNODDUG+HWPHFHQDDWNULMJWYHHO
aandacht, net als de creatieve industrie. Het ministerie van Economische Zaken is zeer positief
omdat ze zien hoe belangrijk cultuur is voor het vestigingsklimaat, voor groei, voor de
industrie. Het Senseo koffie-zetapparaat « was nooit een succes geweest zonder een
IDQWDVWLVFKHRQWZHUSHU¶1402 9DQGHU/DDQQRHPWµVWHHYDVW¶GH]Hkoffiemachine van Douwe
Egberts en Philips als µvoorbeeld van een geslaagd samengaan van bedrijfsleven en innovatief
design, dat bovendien de reputatie van Nederlands design in het buitenland sterk vergroot¶.1403
Op 22 november 2004 is het debat over de cultuurbegroting. Er weerklinkt in de
Tweede Kamer kritiekµPDDUJHHQIHOYHU]HWHQ]HNHUJHHQHHQVJH]LQGKHLG¶zo constateert
Roel Pots in zijn proefschrift. De Kamerleden verwijten de staatssecretaris µHHQJHEUHNDDQ
YLVLH¶HQµKHWQDODWHQYDQZHUNHOLMNHNHX]HV¶1404 Femke Halsema (Groen Links) vreest dat de
EH]XLQLJLQJHQRSGHNXQVWVXEVLGLHVWRWµYHUVFKUDOLQJYDQGHFXOWXXULQ1HGHUODQG¶ leiden µMXLVWLQGH]HWLMGLVGDWHUJRPGDWFXOWXXUGHVDPHQOHYLQJLGHQWLWHLWHQELQGLQJKHOSW
YHUOHQHQ¶1405
De kritiek op de cultuurnotaprocedure wordt heftiger - in het kamerdebat beklagen
YULMZHODOOHVSUHNHUV]LFKµRYHUGHOREE\ZDDU]LMGRHOZLWYDQ ]LMQJHZHHVW¶0DUJRW
.UDQHYHOGW /3) ]HJWJHwUULWHHUGµLNEHQEOLMGDWZLMGLWKHOHFLUFXVPDDUHHQNHHULQGHYLHU
jaar hebben, want ik weiger ieder jaar uitgemaakt te worden voor een ongeschoolde sukkel;
ZHOPHWHHQ]DNJHOGPDDU]RQGHUJRHGHVPDDN¶ Halsema herinnert aan haar kritiek die zij in
het vorige debat al uitte.1406 µ1DKHWFLUFXVYDQKHWDIJHORSHQMDDUYLQGLNKHWHHQRSGUDFKW
voor de staatssecretaris om binnen een jaar te zorgen voor een evaluatie en een route voor een
andere manier van beoorGHOLQJ¶=HQRHPWKHWµHHQ³RQVPDNHOLMNHYHUWRQLQJ´GDW.DPHUOHGHQ
]LFK]RVWHUNLGHQWLILFHUHQPHWFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQ¶µHULVJHZRRQWHZHLQLJJHOGKHWJDDW
RPGHYHUGHOLQJYDQVFKDDUVWH.DPHUOHGHQ]LMQWHJHYRHOLJYRRUGHOREE\¶VHQZHUSHQ]LFK
als HHQVRRUWFXOWXXUPHFHQDVRS,NGRHQLHWVDIDDQGHOHJLWLPLWHLWYDQGDWVRRUWOREE\¶V0DDU
wij zouden niet in de verleiding mogen komen. Kamerleden kunnen zich schuldig maken aan
willekeur. Kamerleden zijn geen kunst-experts. Als de Kamer het niet eens is met de
verdeling die de Raad voor Cultuur en de staatssecretaris voorstellen, moet hij hen opdragen
HHQQLHXZHWHPDNHQHQGDWQLHW]HOIZLOOHQGRHQ¶1407 Inderdaad springen veel Kamerleden in
GHEUHVYRRUJHGXSHHUGHLQVWHOOLQJHQZDWFXOPLQHHUWLQµHHQZLUZDU¶YDQUXLPGHUWLJ
amendementen en moties.1408 De staatssecretaris belooft met de verzoeken van de Vaste
Kamercommissie naar het kabinet te gaan. Uiteindelijk kan er zo toch nog 1,7 miljoen euro
worden vrijgemaakt om een tiental instellingen alsnog te ondersteunen.1409 CDA1402
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µ'DNNRRUGRYHUPLQGHUEH]XLQLJHQ 3DUWLMZLOYDQQDDUPLOMRHQDDQNRUWLQJHQ¶In: de Volkskrant, 22
september 2004.
1406
Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief. Groningen, 2005, pp. 187-188.
1407
µ)HPNH+DOVHPD³.DPHUOHGHQ]LMQJHHQNXQVWH[SHUWVZLOOHNHXUOLJWRSGHORHU´In: Het Parool , 22
november 2004.
1408
µ.DPHUYLQGWJHKRRUELM0HG\YDQGHU/DDQ¶In: Het Parool , 23 november 2004 en Roel Pots, Cultuur,
koningen en democraten. Nijmegen, 2010, p. 342.
1409
Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief. Groningen, 2005, p. 188 en Roel Pots, Cultuur,
koningen en democraten. Nijmegen, 2010, p. 342.
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ZRRUGYRHUVWHU1LFROLHQYDQ9URRQKRYHQPHUNWRSGDWHUµWHYHHONODFKWHQRYHUGH
VDPHQVWHOOLQJYDQGHFRPPLVVLHV¶]LMQ - die zijn µWHYHHOLQQHUFLUFOH « die ons-kent-onsFXOWXXU¶PRHWZRUGHQGRRUEURNHQ1410
In haar reactie geeft Van der LDDQDDQGDW]LMGHFXOWXXUQRWDSURFHGXUHµVOHHWVHQQRJDO
EXUHDXFUDWLVFK¶YLQGW=HEHORRIWµXLWGUXNNHOLMN¶GHµPRJHOLMNHHQQRRG]DNHOLMNH
ZHWVZLM]LJLQJHQ¶LQWHGLHQHQYRRUPHGLR1411 0DDUYROJHQVKDDUKRHIWµQLHWGHKHOH
SURFHGXUHRSGHVFKRS¶µKHWLVeen kwestie van het kind en het badwater. Ik zal het kind heel
goed in de gaten houden en het badwater daar waar het vertroebeld is, proberen te
YHUVFKRQHQ¶1412 In september 2004 uitte Van der Laan op een congres al kritiek op het
systeem van de subsidieverdHOLQJHHQYROJHQVKDDUµDOWHRPVODFKWLJEXUHDXFUDWLVFKFLUFXV
ZDDULQGH]RQQRRLWRQGHUJDDW¶1413 Ze ZLOKHWV\VWHHPµGUDVWLVFK¶GRRUOLFKWHQ en ziet dit als
GHYRRUQDDPVWHWDDNYRRUKHWWZHHGHGHHOYDQKDDUDPEWVSHULRGHµ9RRUKHW]RYHULVYHUGLHQW
het ondHUZHUSHHQUXLPHGLVFXVVLH¶1414 0DDUµRRNLQHHQQLHXZV\VWHHPPRHWHUVSUDNH]LMQ
van een blijvende betrokkenheid van de politiek. Ik wil geen model waarin de beoordeling en
besluitvorming in één hand komen te liggen. Dat levert een gesloten systeem op dat loszingt
YDQGHPDDWVFKDSSHOLMNHZHUNHOLMNKHLG¶1415
Aan het eind van het Kamerdebat in november 2004 µontraadW¶9DQGHU/DDQde
Kamer alle ingediende moties en amendementen. Haar voornaamste argument is dat ze die
meevaller van tien miljoen µliever zelf¶ verdeelt. Ze dient een eigen lijst in met 48 instellingen
- daarop springt meest in het oog de jeugdopera Xynix, waarvan ze de subsidie wil
verdrievoudigen. Ze reserveert uit µde PHHYDOOHU¶PLOMRHQHXURµYRRUHHQHLJHQSRWMH
Cultuur en Economie, waarvoor ]LMQRJJHHQEHOHLGKHHIWJHPDDNW¶- dat komt na de zomer.
=HYHUZHHUW]LFKµIHO¶WHJHQµKHWDDQKRXGHQGHYHUZLMWYDQHHQJHEUHNDDQYLVLHRQGHUPHHU
door te verwijzen naar haar aanstaande nota over cultuur en economie, ³de eerste in de
geschiedenis´. Dan is het wel gek, zo merken afgevaardigden van CDA en SP op, µdat de
staatssecretaris pas geld uittrekt voor dit kennelijk zo belangrijke thema wanneer de Kamer
tien miljoen extra op tafel legt¶.1416
Van der Laan komt voor een totaalbedrag van ruim 1,7 miljoen euro tegemoet aan de
moties en amendementen die de Tweede Kamer bij de behandeling van de Cultuurnota 20052008 in november indiende. Ze houdt vast aan haar plan om de volgens haar sterk
versnipperde ondersteuningsstructuur te reorganiseren. Daarover volgt in december 2005 een
voorstel. Bij het verdelen van deze 1,7 miljoen euro is Van der Laan uitgegaan van wat de
Raad voor Cultuur eerder dat jaar adviseerde. µMaar tussen de pot met geld die de Raad mocht
verdelen, en wat nu beschikbaar is, zit flink wat verschil. Er is eerder al tien miljoen extra
beschikbaar gekomen op verzoek van de Kamer. Met deze 1,7 erbij komt het totaal aan extra
geld op bijna twaalf miljoen. De Raad voor Cultuur moest in zijn oorspronkelijk advies

1410

µ.DPHUYLQGWJHKRRUELM0HG\YDQGHU/DDQ¶,Q Het Parool , 23 november 2004.
Ron 5LMJKDUGµ9DQGHU/DDQPLVWHHQYLVLHRSFXOWXXU¶,Q NRC Handelsblad, 21 september 2004 en Pim
van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief. Groningen, 2005, p. 188.
1412
µ.DPHUYLQGWJHKRRUELM0HG\YDQGHU/DDQ¶In: Het Parool , 23 november 2004.
1413
Dit was tijdens een bijeenkomst van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) in
$SHOGRRUQRSVHSWHPEHUµ9DQGHU/DDQ: DQGHUHRS]HWNXQVWVXEVLGLH¶ ³6WHOVHOQXEXUHDXFUDWLVFK´¶,Q
NRC Handelsblad, 28 september 2004.
1414
µ9DQGHULaan: DQGHUHRS]HWNXQVWVXEVLGLH¶ ³6WHOVHOQXEXUHDXFUDWLVFK´¶,Q NRC Handelsblad, 28
september 2004.
1415
-RRVW5DPDHUµ9DQGHU/DDQZLOFXOWXUHOHRQGHUQHPHUVH[WUDEHORQHQ¶,Q de Volkskrant, 28 september
2004.
1416
-RRVW5DPDHUµ'DDU]LMQWRFKGHZLOOHNeurige lijstjes weer. Cultuurnotacircus, waarbij fracties zich
LQVSDQQHQRPJHOGWHYLQGHQYRRUJH]HOVFKDSSHQODDW.DPHUHQVWDDWVVHFUHWDULVRQWHYUHGHQDFKWHU¶In: de
Volkskrant, 24 november 2004 HQµ9DQGHU/DDQ³RQWUDDGW´YHU]DFKWHQGH.DPHUPRWLHV¶,Q: de Volkskrant, 24
november 2004.
1411
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rekening houden met een korting van negentien miljoen. Daar is nog zeven miljoen van
over¶.1417

De beleidsbrief: Verschil Maken
7RQ%HYHUVDQDO\VHHUWLQHHQDUWLNHOµGHRQEHGRHOGHJHYROJHQYDQGHZHUNLQJ¶YDQGH
kunstenplansystematiek. De uitgangspuntenbrief belast µWHONHQVRSQLHXZ « de aJHQGD¶VYDQ
DOOHVSHOHUVLQKHWFXOWXUHOHYHOG¶]ZDDUPHWRQGHUZHUSHQYDQSURFHGXUHOHDDUG; het debat gaat
ELMQDDOOHHQQRJPDDURYHUµGHFDWFKZRUGV¶LQGHQRWLWLHmet de µXLWJDQJVSXQWHQYRRUZDDUGHQ
HQDFFHQWHQ¶YDQGHVXEVLGLHWRHZLM]LQJ. De overheid drukt zo zijn stempel op de inhoud van
KHWGHEDWµ:HKRUHQLHGHUHHQRYHUKHW]HOIGHSUDWHQ1XHHQVYLHUMDDURYHUPDUNWZHUNLQJ
sponsoring, verzelfstandiging en cultureel ondernemerschap, dan weer over erfgoed, educatie
en culturele diversiteit. « 'HNXQVWHnplansystematiek bevordert onbedoeld een
eenrichtingsverkeer van het departePHQWQDDUGHNXQVWZHUHOG¶ Bevers constateert dat in het
GHEDWGHQDGUXNLVNRPHQWHOLJJHQRSµGHFXOWXXUSROLWLHNHZHQVHQHQGRHOHQ¶- de
economische en maatschappelijke functies van kunst - ten koste van inhoud en kwaliteit. De
NHUQWDDNYDQGHRYHUKHLGLVYROJHQVKHPDOVLQGVODQJHWLMGµGH]RUJYRRUKHWEHKRXGGH
RQWZLNNHOLQJHQVSUHLGLQJYDQNXQVWHQFXOWXXU¶JHOHLGGRRUGHEHJLQVHOHQNZDOLWHLWHQ
verscheidenheid. Daarom pleit Bevers ervoor de cyclus te starten met de indiening van
plannen door de kunstinstellingen - de grote, gerenommeerde instellingen dienen uit het
kunstenplan te verdwijnen. De aanvragers schrijven hun voRUVWHOµLQDOOHYULMKHLGQLHW
gehinderd door andere dan deze ene cultuurpolitieke voorwaarde: de artistieke relevantie is de
maatschappelijke relevantie¶ 9HUYROJHQVNRPWGHRYHUKHLGPHWVHFWRUQRWD¶VZDDULQGHVWDQG
YDQ]DNHQVWDDQEHVFKUHYHQ'H5DDGYRRU&XOWXXUEHVWXGHHUWGH]HQRWD¶VHQWD[HHUWZDDU
zich de sterke en zwakke aspecten per sector bevinden, doet uitspraken over prioriteiten bij de
VXEVLGLHWRHZLM]LQJHQVFKULMIWKHWGHILQLWLHYHUDSSRUWRYHUGHVHFWRUQRWD¶V'DDUQDEHRRUGHHOW
de Raad de aanvragen, rekening houdend met de sectoranalyses en geeft de staatssecretaris
advies over de subsidievereling. Zo komt het kwaliteitsbeginsel weer centraal te staan en is de
RYHUKHLGµQLHWODQJHUPHHUGHLQVWDQWLHGLHGHDJHQGDHQKHWGeEDWGRPLQHHUW « 'H5DDG
voor Cultuur wordt bevrijd uit de spagaathouding tussen departement en
NXQVWLQVWHOOLQJHQ¶1418
Op vrijdag 14 september 2005 presenteert Medy van der Laan de beleidsbrief Verschil
Maken: haar voorstel om het cultuurnotasysteem te herzien. Het advies van Ton Bevers blijft
liggen - de uitgangspuntennotitie is het startpunt van de cyclus, waardoor de staatssecretaris
de toon zet in het debat en de agenda bepaalt. Het beleid volgt niet de kunst, zoals Bevers
voorstaat.1419 Van der Laan richt zich op de bureaucratie, die wil zij aanpakken: µGHWUDDJKHLG
en willekHXUYDQGHEHRRUGHOLQJGRRUGH5DDGYRRU&XOWXXU¶HQµGHEXUHDXFUDWLVFKH
URPSVORPS¶. Als reactie op het debat over de voorgaande cultuurnota periode stelde haar
voorganger Cees van Leeuwen voor om een groot aantal subsidie-aanvragers uit de
podiumkunsten voortaan door de relevante fondsen te laten beoordelen. Hij wilde zo de
functie van de Raad voor Cultuur verlichten.1420 Elementen van dit plan zijn terug te vinden in
Van der Laans Verschil maken.1421 Ze FRQVWDWHHUWGDWGHV\VWHPDWLHNµVWHHGVPHHURSJHWXLJG¶
1417

µPLOMRHQYRRUNXQVWZHUHOG¶,Q Algemeen Dagblad, 8 december 2004 en %RE:LWPDQµ9DQGHU/DDQ
1,7 mln extra voor kunsten. 6WDDWVVHFUHWDULVNRPW.DPHUGHHOVWHJHPRHW¶,Qde Volkskrant, 8 december 2004.
1418
Ton BeveUVµ+RHQXYHUGHUPHWKHW.XQVWHQSODQQD"¶,Q.XQVWHQ¶ Nieuwsbrief 30, april 2005,
pp. 3-5.
1419
Zie ook: .XQVWHQ¶µ(HQEHHWMHUHSDUHUHQKHOSWQLHW¶,QLGHP Nieuwsbrief 30, april 2005, p. 5.
1420
-RRVW5DPDHUµ´6XEVLGLHVQLHWQDDUIRQGVHQ´ 5DDGYRRU&XOWXXUYUHHVWYHUVQLSSHULQJ¶,Q de Volkskrant, 15
maart 2003.
1421
Harmen Bockma VFKULMIWLQHHQHYDOXDWLHYDQKDDUEHOHLGµ]e viste alsnog een plan van haar voorganger Van
Leeuwen uit de prullenbak: de grote instellingen (opera, rijksmusea) blijven in de Cultuurnota (met advisering
van de Raad voor Cultuur), de kleine worden overgeheveld naar de fondsen¶. In: Harmen Bockma, µ7HODDWPHW
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is. Het aantal aanvragen is meer dan verdubbeld. In het debat gaat het vooUDORPGHYUDDJµRI
aan deze of gene instelling wel voldoende subsidie is verleend « terwijl het cultuurpolitieke
GHEDWQDXZHOLMNVYDQGHJURQGNRPW¶'HFXOWXXUQRWDV\VWHPDWLHNµDOVEHKHHUVLQVWUXPHQW¶
YROGRHWµUXLPVFKRRWV¶PDDULVµDOVEHOHLGVLQVWUXPHQW « verschrompeld tot een
verbureaucratiseerde en ontzielde procedure. Het politieke gesprek gaat nog slechts over de
vraag of voldoende recht wordt gedaan aan Thorbecke. Het inhoudelijke gesprek met de
sector wordt gevoerd via juridische procedures. Het bestuurlijke gesprek wordt gefrustreerd
door hoge en niet waargemaakte verwachtingen over de cultuurprofielen. Het antwoord
daarop kan alleen maar zijn dat er weer ruimte komt voor bezieling en betrokkenheid. Hier
PRHWKHWYHUVFKLOJHPDDNWZRUGHQ¶1422
9DQGHU/DDQVWHOWYRRUGHFXOWXXUQRWDOHWWHUOLMNWHODWHQIXQFWLRQHUHQµDOVHHQ
EHOHLGVGRFXPHQW¶PHWGDDULQµHHQEHVFKULMYLQJYDQGHKRRIGOLMQHQYDQKHWFXOWXXUEHOHLGYDQ
KHW5LMN¶LQGHFRntext van de te verwachten belangrijke ontwikkelingen in het culturele leven
in Nederland - µORVJHPDDNWYDQGHDDQYUDDJSURFHGXUHYRRULQVWHOOLQJHQVXEVLGLHV¶=RNDQGH
nota gekoppeld worden aan de zittingsperiode van een kabinet en hoeft deze niet meer in de
eigen dynamiek vast te zitten van het vierjaarlijkse ritme, los van kabinetswisselingen.1423
9DQGHU/DDQµLk wil dat er meer politieke discussie komt over de vraag wat wij willen met
het cultuurbeleid in het algemeen en dat op basis daarvan het subsidiegeld wordt
verdeeld¶.1424 De aanvraagprocedure blijft wel eens per vier jaar. De subsidie aanvragen van
kleine en middelgrote instellingen wil ze door de sectorale fondsen laten beoordelen, de grote
instellingen die langjarige subsidie ontvangen door visitatiecommissies - de overige worden
door de Raad voor Cultuur gewogen.1425 µGrote en kleine instellingen worden nu over één
kam geschoren. Dat is niet goed. Het systeem is te druk met de kleintjes. De groten krijgen
relatief te weinig aandacht¶.1426
Maarten Asscher mengt zich met een ingezonden opiniestuk in het debat. Hij
FRQVWDWHHUWGDWµKHWFXOWXXUEHOHLGLQ1HGHUODQGLQHHQSDWVWHOOLQJYHUNHHUW'HJHYHVWLJGH
cultuursector is al jaren ontevreden, over bemoeizucht van de ene staatssecretaris of gebrek
aan inhoudeliMNHYLVLHYDQGHDQGHUH¶'H]Himpasse die de staatssecretaris met de hervorming
YDQKHWVXEVLGLHV\VWHHPWUDFKWWHGRRUEUHNHQKHHIWQDDU]LMQLGHHWZHHKRRIGRRU]DNHQµKHW
YLUXVYDQKHW7KRUEHFNHSULQFLSH¶- ZLHQVQDDPµDOMDUHQDOVHHQVSRRNGRRULHGHUHWekst over
FXOWXXUEHOHLGLQ1HGHUODQG¶URQGZDDUW- HQµGH]HOIJHULFKWKHLGYDQGHSURWHVWJHQHUDWLHXLWGH
MDUHQ]HVWLJ¶+LMYUDDJW]LFKDIRIGHNXQVWZHUHOGZHO]REOLMPRHW]LMQPHWµGDW]RJHQDDPGH
Thorbecke-principe. Want wie dat principe (dat goed beschouwd eerder een mening dan een
SULQFLSHLV QDGHUEHVWXGHHUWPRHWZHOWRWGHFRQFOXVLHNRPHQGDWGHQDDP³7KRUEHFNH´LQ
dit verband model is gaan staan voor een traditie van Haagse desinteresse, Hollandse
zuinigheid en nationale vlakheid op het gebied van cultuurbeleid¶. Asscher ziet kunstpolitiek
WRWHHQWHFKQRFUDWLVFKHH[HUFLWLHYHUZRUGHQµKHW]RK\JLHQLVFKPRJHOLMNYHUGHOHQYDQKHW
beschikbare cultuurbudget¶. Hij UDDGWGHNXQVWHQVHFWRUDDQ]LFKPLQGHUWHµIL[HUHQRS]LMQ

het aanpakken van de bureaucratie. Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur heeft te lang gewacht met
het hervormen van KHWVXEVLGLHVWHOVHO¶,Qde Volkskrant, 10 juli 2006.
1422
Ministerie van OCW, Verschil maken. Herijking cultuurnotasystematiek . Den Haag, 2 juni 2005, pp. 3-4 en
µ,QYORHG5DDGYRRU&XOWXXUZRUGWEHNQRW¶In: NRC Handelsblad, 17 september 2005.
1423
Ministerie van OCW, Verschil maken. Den Haag, 2 juni 2005, p. 5.
1424
µ*URWHLQVWHOOLQJHQNULMJHQDOWLMGJHOG.OHLQHFOXEVNXQQHQYRRUYLHUMDDUVXEVLGLHNULMJHQ¶,Q
Het Parool, 17 september 2005.
1425
Ministerie van OCW, Verschil maken. Den Haag, 2 juni 2005, pp. 7-11.
1426
Van der Laan geciteerd in: -RRVW5DPDHUµ.OHLQWMHVJDDQXLWGH&XOWXXUQRWD¶,Qde Volkskrant, 17
september 2005.
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YHUZRUYHQUHFKWHQ¶HQRPGHSROLWLHNµPHHUWHGZLQJHQWRWEHWURNNHQKHLGHQGXVWRWHHQ
politieke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze kunsten¶.1427
Op de dag dat de staatssecretaris haar plannen voor de hervorming van het
subsidiestelsel naar buiten brengt, presenteert econoom Pim van Klink de conclusies van zijn
promotie onderzoek.1428 +LMµGLVNZDOLILFHHUW¶het Nederlandse kunstsubsidiebeleid µals
irrationeel, ineffectief en inefficiënt - en dat gemeten over de afgelopen zestig jaar¶. De
overheid heeft als doelstelling een zo hoog mogelijke artistieke kwaliteit te bereiken, maar die
µLVHHQYRXGLJQLHWYDVWWHVWHOOHQ¶ En al die jaren poogt de overheid de bevolkingsdeelname
aan kunstuitingen te EHYRUGHUHQPDDUGLHLVYROJHQV9DQ.OLQNµIRUVJHGDDOG¶, althans in de
podiumkunstensector.1429 Dit gaat overigens niet op voor de museumsector - integendeel.1430
De econoom prijst Medy van der Laan, dat zij µĦEHUKDXSWHHQKHUYRUPLQJYDQGH
rijkskunstsubsidies aanGXUIW¶. Maar KLMKHHIWRRNNULWLHNµKaar plan blijft steken in
technocratisch gemorrel in de marge. Het biedt geen oplossing voor het fundamentele
probleem: dat het systeem almaar meer subsidieaanvragers aantrekt. Sterker, ik denk dat haar
voorstellen dat probleem alleen maar groter maken¶. 9DQ.OLQNQRHPWGLWSODQµOoketinflatie.
Van der Laan maakt het aanvragen van subsidie gemakkelijker en aantrekkelijker. Het aantal
aanvragers zal alleen maar toenemen. De overbelasting verschuift slechts van de Raad voor
Cultuur naar de kunstfondsen¶.1431 Volgens Van Klink µkomt het aanbod in de kunst niet voort
uit de behoefte van het publiek, maar uit de behoefte van de kunstenaar, die er altijd naar zal
streven zoveel mogelijk te produceren, ongeacht de belangstelling¶.1432 Daarom ziet hij het
RYHUDDQERGDDQNXQVWDOVµVWUXFWXUHHO¶GDDULVZHLQLJDDQWHGRHQµRIGHRYHUKHLGQXZHORI
QLHWILQDQFLHUWNXQVW]DOHUDOWLMG]LMQ¶0DDUGHRYHUKHLGNDQZHOGHNZDOLWHLWYDQ het aanbod
bevorderHQµPLWVGHVXEVLGLHVHIILFLsQWHUZRUGHQEHVWHHG¶.1433 Hij opteert voor een
µIRQGVPRGHO¶een procedure zoals in Engeland: het parlement beslist over de hoofdlijnen van
het kunstbeleid en over het totale subsidiebudget en de Arts Council - een zelfstandig orgaan
op afstand van de regering - bepaalt de verdeling van het geld over de instellingen.1434 µ+HW
Britse staatskunstbudget, twee keer zo groot als het onze, wordt beheerd door 25 ambtenaren.
,Q1HGHUODQG]LMQGDWHU¶1435
De Tweede Kamer vergadert op maandag 28 november 2005 over de ingrijpende
wijzigingen in het stelsel van subsidietoekenningen zoals in Verschil maken voorgesteld.1436
Van der Laan wil het debat over cultuurbeleid meer inhoud geven en een hogere plaats geven
1427

0DDUWHQ$VVFKHUµ'HGXEEHOH]LHNWHYDQKHW1HGHUODQGVHNXQVWEHOHLG Thorbecke zou zich vermoedelijk in
zijn graf omdraaien. .DELQHWPRHWDINRPHQYDQGHRQJHwQWHUHVVHHUGKHLG¶,Q de Volkskrant, 25 augustus 2005.
Asscher was inmiddels geen directeur Kunsten meer maar directeur van Atheneum Boekhandel in Amsterdam.
1428
-RRVW5DPDHUµ´.XQVWVXEVLGLsULQJPLVWGRHO´(FRQRRPPim van Klink promoveert op Nederlandse
NXQVWVXEVLGLHV¶,Qde Volkskrant, 16 september 2005. Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief.
Rijkskunstbeleid beoordeeld. Groningen, 2005.
1429
Van Klink geciteerd in: µ´9DQ der Laan hanteert gezonde invalVKRHN´2YHUGH]HJHQLQJHQYDQGHQLHXZH
FXOWXXUQRWDV\VWHPDWLHNORSHQGHPHQLQJHQXLWHHQ¶,Qde Volkskrant, 19 september 2005.
1430
Pim vDQ.OLQNVFKULMIWZHOLVZDDURYHUµGHNXQVWZHUHOG¶PDDUGHPXVHDYDOOHQEXLWHQ]LMQSHUVSHFWLHI
1431
µ´9DQ der Laan hanteHUWJH]RQGHLQYDOVKRHN´2YHUGH]HJHQLQJHQYDQGHQLHXZHFXOWXXUQRWDV\VWHPDWLHN
ORSHQGHPHQLQJHQXLWHHQ¶,Qde Volkskrant, 19 september 2005.
1432
:LOIUHG7DNNHQµ2YHUDDQERGLVLQKHUHQWDDQNXQVW¶,Q NRC Handelsblad, 20 mei 2006.
1433
-RRVW5DPDHUµ´.XQVWVXEVLGLsULQJPLVWGRHO´(FRQRRP3LPYDQ.OLQNSURPRYHHUWRS1HGHUODQGVH
NXQVWVXEVLGLHV¶,Qde Volkskrant, 16 september 2005.
1434
Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief . Groningen, 2005, pp. 250-252 en p. 290. Zie ook:
µ´9DQ der Laan hanteert gH]RQGHLQYDOVKRHN´2YHUGH]HJHQLQJHQYDQGHQLHXZHFXOWXXUQRWDV\VWHPDWLHNORSHQ
GHPHQLQJHQXLWHHQ¶,Qde Volkskrant, 19 september 2005en (GR'LMNVWHUKXLVµ.XQVWVXEVLGLH]LWHFRQRPLVFK
IRXW¶,Q Het F inancieele Dagblad, 24 december 2005.
1435
Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw perspectief . Groningen, 2005, p. 290 en Joost Ramaer,
µ´.XQVWVXEVLGLsULQJPLVWGRHO´(FRQRRP3LPYDQ.OLQNSURPRYHHUWRS1HGHUODQGVHNXQVWVXEVLGLHV¶,Q de
Volkskrant, 16 september 2005.
1436
Ministerie van OCW, Verschil maken. Herijking cultuurnotasystematiek . Den Haag, 2 juni 2005, pp. 3-4 en
µ,QYORHG5DDGYRRU&XOWXXUZRUGWEHNQRW¶In: NRC Handelsblad, 17 september 2005.
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op de politieke agenda. Renee Jonker, lid van de Raad voor Cultuur, vindt het Kamerdebat
µEHVFKDPHQG¶µKoe lukt het de drie grote politieke partijen « om woordvoerders op dit
beleidsterrein te kiezen die van ieder inzicht, maar nog erger, van elke bevlogenheid ten
aanzien van de kunsten lijken te zijn gespeend? Zeker, vragen hebben ze volop. Maar als één
ding duidelijk is, dan wel dat cultuurbeleid complex en veelomvattend is en dat een grote
deskundigheid vereist is om daar zinnige dingen over te zeggen. VVD-woordvoerder Nijs
ontbeert die deskundigheid. Als zij suggereert dat de sectorcommissies van de Raad voor
dans, of theater, of architectuur niet in het land komen, vergist zij zich ten enenmale. Hetgeen
niet wegneemt dat uitgerekend zij een lans breekt voor het opdoeken van de Raad voor
Cultuur¶.1437
In het matte debat heeft de Kamer µnauwelijks iets aan te merken¶RSGHSODQQHQom
de systematiek te wijzigen. Dat komt vooral omdat er µzand in de molen¶ZRUGWJHVWURRLGmet
twee nieuwe voorstellen: gratis entree tot de voormalige rijksmusea - een motie van de VVD en µnader onderzoek¶ naar µeen organisatie die los van de politiek de subsidies verdeelt¶, zoals
de Arts Council dat doet in Engeland. Hierdoor krijgt de beleidsbrief Verschil Maken niet de
aandacht die het verdient. Van der Laan laat meteen weten tegen beide suggesties te zijn.1438
Het is traditie dat het Sociaal en Cultureel Planbureau ter voorbereiding van een
nieuwe beleidsperiode een trendrapport publiceert, toegespitst op de belangstelling voor
kunsten en cultureel erfgoed. Deze keer is dat µHHQEHVFKULMYHQGRYHU]LFKWYDQKHWJHKHOH
VSHFWUXPYDQGHFXOWXUHOHEHODQJVWHOOLQJ¶µKHWIHLWHOLMNJHUHDOLVHHUGHSXEOLHNVEHUHLN¶. Welk
GHHOYDQGHEHYRONLQJJHGURHJ]LFKGHDIJHORSHQGHFHQQLDDOVµFXOWXXUPLQQDDUGDQwel als
FXOWXXUPLMGHU¶"1439 De bevindingen en analyses vormen een solide basis voor Medy van der
Laans beleidsbrieven. De onderzoekers kaarten diplomatiek een nog steeds niet opgelost
probleem aan, dat al verschillende keren aan de orde kwam: aanbodbeleid en vraagbeleid zijn
ELMFXOWXXUµJHHQQDWXXUOLMNHWZHH-eenheid « de professionals die de culturele infrastructuur
inhoud geven, hanteren maatstaven van kwaliteit die het publiek niet altijd deelt. Het culturele
aanbod schept niet als vanzelf een eigen vraag, de kwaliteit van insiders schept niet een grote
kwantiteit aan outsiders GLHGDDUNHQQLVYDQZLOOHQNRPHQQHPHQ¶'HJURHLYDQGH
vrijetijdsmarkt heeft deze spanning nog urgenter gemaakt - Wim Knulst was de eerste die op
deze concurrentie wees.1440 Op die markt wordt het aanbod wel toegesneden op de smaak van
de consument - HHQUHGHQZDDURPGHFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQLQPLGGHOVµKXQPDUNHWLQJ
VHULHX]HUEHJLQQHQWHQHPHQ¶1441 (ULVHHQFRQVHQVXVRQWVWDDQGDWµKRHZHONXQVWNZDOLWHLWQLHW
is af te meten aan publieksNZDQWLWHLW¶KHWRPJHNHHUGRRNQLHWGHEHGRHOLQJLVµGDWHUVXEVLGLH
wordt verstrekt aan kunst die geen belangstelling van het publiek weet te wekken. De
autonomie van de gesubsidieerde kunst is in zoverre begrensd dat die kunst zich niet aan elke
maatschappelijke en politieke legitimering kan onttrekken. « In debatten over cultuurbeleid
draait het steevast om de spanning tussen visies waarin het accent kunstgericht dan wel
SXEOLHNVJHULFKWLV¶1442

1437

Renee Jonker was tot 31 december 2005 lid van de Raad voor Cultuur voor muziek en muziektheater.
Renee -RQNHUµ&XOWXXUGHEDWEHVFKDPHQG Grote fracties ontberen kennis van ]DNHQ¶In: NRC Handelsblad, 1
december 2005 en µ6XEVLGLHSODQ9DQGHU/DDQ³WHFKQRFUDWLVFK´¶,Q NRC Handelsblad, 19 september 2005.
1438
-RRVW5DPDHUµ0LQLVWHUZLOSODQVan der Laan alsnog invoeren. Debat ondanks verkiezingen geen verplicht
QXPPHU¶,Qde Volkskrant, 14 oktober 2006.
1439
Andries van den Broek, Frank Huysmans en Jos de Haan, Cultuurminnaars en cultuurmijders. Trends in de
belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed. Rijswijk, 2005, p. 5, p. 13 en p. 1. Deel 6 in GHUHHNVµ+HW
FXOWXUHOHGUDDJYODN¶.
1440
Wim Knulst, Van vaudeville tot video. Rijswijk, SCP, juni 1989=LHµCultuurparticipatie in het
vrijetijdsrepertoire¶LQdeel II, hoofdstuk 3.
1441
Andries van den Broek, Frank Huysmans en Jos de Haan, Cultuurminnaars en cultuurmijders. Rijswijk,
2005, p. 1.
1442
Ibidem, pp. 3-4.
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Sinds halverwege de jaren negentig is er een groeiende belangstelling voor cultureel
erfgoed. Bij musea is de stijging te danken aan incidentele bezoekers - de frequente bezoeker
(die minstens één keer per kwartaal naar een museum gaat) maakt al jaren zes procent uit van
de bevolking.1443 Per honderd inwoners werden in 1983 in totaal 72 museumbezoeken
DIJHOHJGLQµKHWWRSMDDU¶ZDUHQGDWHULQGDDOGHKHWDDQWDOWRWEH]RHNHQ
maar in 2003 steeg het aantal bezoeken tot 82. Het museumbezoek onder het oudere deel van
de bevolking neemt toe: in 2003 is het tien procent hoger dan twintig jaar daarvoor. Ook
kinderen en jongeren weten de weg naar het museum te vinden: hun museumbezoek neemt in
de periode 1999-2003 evident toe - de onderzoekers schrijven dit toe aan de beleidsimpuls
µCultuur en School¶ en het µ$ctieplan Cultuurbereik¶. Zorgwekkend is dat er in de jaren
negentig een flinke daling van museumbezoek plaatsvond in de leeftijdsgroep 20-34 jarigen
en enige daling in de groep 35-49 jarigen.1444 De cultuurdeelname van het hoger opgeleide
bevolkingsdeHOVWHPWVRPEHUµGHRQGHUZLMVH[SDQVLHJHHIWQRJDOWLMGJHHQFXOWXUHHO
rendement: het opleidingsniveau van de bevolking steeg weliswaar, maar onder de hoger
RSJHOHLGHQOLHSGHFXOWXUHOHEHODQJVWHOOLQJWHUXJ¶1445

Creatief vermogen
Medy van der Laan presenteert op vrijdag 14 oktober 2005 met haar ambtgenote Karien van
Gennip van Economische Zaken de µEULHI¶ Ons Creatieve Vermogen. Ze willen µHHQVWHYLJH
impuls « JHYHQDDQGHZLVVHOZHUNLQJWXVVHQFXOWXXUHQHFRQRPLH¶1446 :DQWµKHWKRRJVWH
doel van een kunstenaar mag niet meer zijn om een staatssubsidie te krijgen. Hij moet
economisch integreren en zich zo een plek in de maatschappij zien te verwerven. « De
glans van de polder is de afgelopen jaren verbleekt en behoeft dringend onderhoud op sociaaleconomiscKJHELHGZDDUYRRUGLWNDELQHWLQPLGGHOVHHQDPELWLHX]HDJHQGDKHHIWQHHUJH]HW¶,
schrijven de staatssecretarissen. Ze willen µHHQRPJHYLQJ¶YHUZH]HQOLMNHQµZDDULQ
uitmuntendheid ruimte en steun krijgt. Waar waardering en tolerantie bestaan ten aanzien van
cultuur en creativiteit, die per definitie met diversiteit en vernieuwing gepaard gaan. Waar de
ZLVVHOZHUNLQJWXVVHQFXOWXXUHQHFRQRPLHJRHGWRW]LMQUHFKWNRPW¶1447 Ze halen met
instemming de studie The rise of the creative class van Richard Florida aan: steeds meer
beleidsmakers geloven in de waarde van een gezonde µcreatieve klasse¶ voor hun stad of land.
(HQRPJHYLQJPHWGHSOHNNHQZDDUµGHGULH7¶V¶VDPHQNRPHQ - talent, technologie en
tolerantie - biedt een levendige economie.1448 Daar µzorgt de creatieve klasse voor
werkgelegenheid, voor bedrijvigheid en voor meer toerisme¶.1449 De staatssecretarissen
geloven dat een creatieve uitstraling in het buitenland toeristen en ondernemers aantrekt - de
1443

Ibidem, p. 34.
Ibidem, pp. 15-16. De percentages van respondenten die minstens één bezoek brachten in de twaalf maanden
voorafgaand aan de enquête zijn voor de groep 20-34 jaar in 1991: 41% en in 2003: 27%; voor de groep 35-49
jaar in 1991:43% en in 2003: 39%.
1445
Ibidem, p. 104. Wim Knulst analyseert deze problematiek LQHHQHVVD\+LMJHHIWGULHµPRJHOLMNH
YHUNODULQJHQ¶µWRHJHQRPHQWLMGVGUXNRQGHUKHWSRWHQWLsOHFXOWXXUSXEOLHN¶µRQJXVWLJHUYRRUZDDUGHQYRRU
FXOWXXURYHUGUDFKWWXVVHQGHJHQHUDWLH¶HQµQLHXZHNDQDOHQYRRUFXOWXXUSDUWLFLSDWLHHQYHUEUHGLQJYDQKHW
LQGLYLGXHOHUHSHUWRLUH¶:LP.QXOVW µ:DDURPEOLMIWKHWFXOWXUHHOUHQGHPHQWYDQHHQVWLMJHQd opleidingsniveau
DFKWHUELMGHYHUZDFKWLQJHQ"¶,Q3DXO'HNNHUHQ0DUMDQQH.RQLQJV-van der Snoek, Sociale en culturele kennis.
Rijswijk, 1992, pp. 120-125.
1446
Ministerie van OCW, Ons creatieve vermogen. Den Haag, oktober 2005, p. 46. Voordat Gennip tot het
kabinet toetrad, was ze consultant bij adviesbureau McKinsey.
1447
*HFLWHHUGLQ.XQVWHQ¶ Nieuwsbrief 32, november 2005, p. 8.
1448
De Amerikaanse urbane wetenschapper Florida (1957) verwierf wereldfaam met dit boek. Hij introduceerde
GHWHUPµFUHDWLHYH NODVVH¶Als elementen die een stedelijke omgeving aantrekkelijk maken, noemt hij:
kunstacademies, computernerds, rockbands en een levendige homoscene. The rise of the creative class is
geregeld door beleidsambtenaren gebruikt als legitimering voor stedelijke revitalisering.
1449
.XQVWHQ¶ Nieuwsbrief 32, november 2005, p. 8 en p. 14 en 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ&XOWXUHOHSURHIEDOORQ¶
In: NRC Handelsblad, 21 oktober 2005. Zie: Richard Florida, The rise of the creative class. New York, 2002.
1444
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redenering van Floridaµ(n een kunstzinnig ontwerp verhoogt de waarde van een product¶.
+HWLVGHEHGRHOLQJµRPde kloof tussen het bedrijfsleven en de cultuur te dichten met een
bedrag van 15,4 miljoen euro¶.1450
In de aanloop naar de beleidsbrief is een onderzoeksprogramma gestart waaraan
verschillende toonaangevende onderzoekers een bijdrage leveren - de projecten zijn zowel
HPSLULVFKYDQDDUGDOVWKHRUHWLVFK+HWIHQRPHHQµFUHDWLHYHSURGXFWLH¶VWDDWFHQWUDDOµGH
HFRQRPLVFKHEHWHNHQLVYDQFXOWXXUHQFUHDWLYLWHLW¶+HWJDDWRPGHYUDDJZHONHUROFUHDWLHYH
productie speelt voor de economische infrastructuur in Nederland. Deze analyse op
rijksniveau is een primeur - de bundel met bevindingen is een tastbaar resultaat van het
initiatief van de staatssecretarissen.1451
Ter illustratie van hun voornemen, geven Van der Laan en Van Gennip in hun
beleidsbrief beschrijvingen - gelardeerd met marketing jargon - van best practices. Zij vinden
dat het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum goed gebruik maken van de
aandacht voor het werk van Van Gogh, waarbij ze µKXQSURGXFW¶ sindsdien µJHULFKW¶marketen
- µ]RZHOLQKRXGHOLMNDOV]DNHOLMNELMYRRUEHHOGPHWHQWLMGHQVJURWH9DQ*RJK
WHQWRRQVWHOOLQJHQ « 'DDUGRRULVGHIDDPHQKHW³PHUN´YDQ9DQ*RJKLQWHUQDWLRQDDO
verbreid en sterk verbonden aan deze twee Nederlandse musea. Deze inspanningen hebben
JHOHLGWRWHHQ³LM]HUVWHUNPHUN´PHWJURWHWRHULVWLVFKHDDQWUHNNLQJVNUDFKWHQPHWJURWH
LQWHUQDWLRQDOH YUDDJ¶
Met een andere best practice maken ze een misser. Ze geven de directie van het
Rijksmuseum van Oudheden speciaal µeen pluim¶ voor een mummie-expositie: µdaar speelt
men in op de grote belangstelling voor mummies. « Er is een tentoonstelling ontwikkeld
voor zowel het eigen museum, als internationaal gebruik¶. Volgens hen is er al µveel
belangstelling getoond om deze reizende tentoonstelling te huren. De commerciële exploitatie
ZRUGWPRPHQWHHOYRRUEHUHLG¶1452 Dat ze dit voorbeeld geven, is hoogst opmerkelijk.
Expeditie Mummie was juist een grote financiële strop, wat al in het voorjaar van 2005
kenbaar werd gemaakt.1453 De beoogde, reizende tentoonstelling stond gepland voor het
QDMDDUYDQPDDUPRHVWZRUGHQXLWJHVWHOGµGRRUKHWDIKDNHQYDQHHQSDUWQHU¶- het RMO
liep zo de extra inkomsten mis waarop het rekende door de verkoop van de expositie aan
buitenlandse musea.1454 Op donderdag 5 augustus 2004 publiceerde het Leidsch Dagblad
fragmenten uit een anonieme brief van µeen aantal verontruste medewerkers¶ van het museum,
die een tekort melden van 542.000 euro over 2003 - ze betichten directeur Renée Magendans
van µfinancieel wanbeleid en het vakkundig kapotmaken van het museum¶.1455 De financiële
problemen begonnen met twee op zich succesvolle blockbusters: )DUDR¶VYDQGH=RQ
Achnaton, Nefertiti, Toetanchamon (2000) en Bronnen van inspiratie uit het oude Syrië
(2002).1456 Het afblazen van Expeditie Mummie geeft de financiële genadeklap: bovenop de al
1450

µ.XQVWZHUHOGEOLMPHWQRWD³HFRQRPLH´¶,Q NRC Handelsblad, 17 oktober 2005.
Bart Hofstede en Stephan Raes (redactie), Creatief vermogen. De economische betekenis van cultuur en
creativiteit. ¶V-Gravenhage, 2006, pp. 7-8 en p. 13.
1452
Ministerie van OCW, Ons creatieve vermogen. Den Haag, oktober 2005, p. 22 en Sandra Smallenburg,
µ&XOWXUHOHSURHIEDOORQ¶In: NRC Handelsblad, 21 oktober 2005.
1453
0DFKWHOGYDQ+XOWHQµ0XVHXPLQQRRGGRRUPXPPLH-expo. ([WUDWHNRUWYRRU0XVHXPYDQ2XGKHGHQ¶,Q
de Volkskrant, 5 april 2005.
1454
-RRVW5DPDHUµ*HOGQRRGELM2XGKHGHQPXVHXP¶,Qde Volkskrant, 7 augustus 2004.
1455
=LHµMedewerkers Rijksmuseum van Oudheden geven directeur de schuld van financiële problemen¶,Q
Het Parool, 5 augustus 2004-RRVW5DPDHUµGeldnood bij Oudhedenmuseum¶,Qde Volkskrant, 7 augustus
µMuseum van Oudheden in geldnood. Tegenvallende inkomsten¶ In: NRC Handelsblad, 6 augustus 2004
en 6DQGUD+HHUPDYDQ9RVVµ´$VWHUL[KHEEHQZHDDQ&DQDGDYHUNRFKW´ Oudheden-directeur Renée Magendans
over de geldproblHPHQELMULMNVPXVHD¶,Q NRC Handelsblad, 25 augustus 2004.
1456
De indrukwekkende, maar zeer dure tentoonstelling met topstukken over vooral de revolutionair in religie en
kunststijl, Farao Echnaton - GHIROGHUNRSWµJHNRIJHQLDDO1XXZNDQVRPHUDFKWHUWHNRPHQ¶- was wat betreft
publieksaantallen en persaandacht een groot succes - zelfs in de sneeuw stond een lange rij bezoekers geduldig te
wachten tot ze naar binnen konden (eigen observatie). De expositie liep van 3 november 2000 tot en met 18
1451
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bestaande tekorten ontstond nog eens een verlies van zes ton.1457 De spanningen tussen het
personeel en de directeur lopen zo hoog op dat zij op 25 oktober 2005 µSHUGLUHFW¶haar functie
neerlegt - EHKDOYHµGHJHOGSHULNHOHQ¶ZRUGWKDDURRNµJHEUHNaaQFRPPXQLFDWLH¶YHUZHWHQ1458
De organisatieadviseur en interimmanager Michiel Verschuijl - in juni 2005 aangetrokken om
de financiële situatie op orde te brengen - neemt tijdelijk de directietaken over; hij moet ook
een reorganisatie doorvoeren en de onderlinge verhoudingen onder het personeel
verbeteren.1459 Hij is een sterk voorstander om kunsthistoricus Wim Weijland te benoemen tot
directeur - Weijland werkte bij IDTV, Toonder Studio¶s en trad in 2000 in dienst bij de
AVRO als hoofd kunst en cultuur. Verschuijl krijgt dit voor elkaar: Weijland wordt per 6 juni
2006 benoemd tot directeur.1460 Hij noemt Expeditie Mummie µeen megalomaan project - een
reizende tentoonstelling, een concept dat in één keer in drie landen neergezet kon worden. En
het zou in tien landen gedurende zoveel jaar verkocht worden. Miljoenen zouden binnen
komen. Voor dat project is voor zes ton uitgegeven en het is nooit verkocht¶.1461
Het valt Paul Kuypers op dat in de beleidsbrief van Van der Laan en Van Gennip
NXQVWHQFXOWXXUQLHWDOV]HOIVWDQGLJHHHQKHGHQYHUVFKLMQHQµPDDUDOVRQGHUGHOHQYDQHHQ
nieuw ensemble, waarbij het beeld van de gelijkwaardigheid van cultuur en economie bijna
RQPHUNEDDURYHUJDDWLQKHWSULPDDWYDQGHHFRQRPLH¶- vaQGHµZDDUGHFUHDWLH « De kunst,
die haar eigen artistieke wegen volgt, krijgt in de nota bijna geen aandacht. Dat is
vermoedelijk een gevolg van het feit dat de nota vanuit een economische optiek is geschreven.
De waarde van de kunst wordt gemeten aan de mate, waarin zij in staat is haar nut voor de
economie te bewijzen. Volgens de nota is de kunst dit ook steeds meer gaan doen. De
februari 2001. De tentoonstelling was daarvóór te zien in het Museum of Fine Arts in Boston, het Los Angeles
County Museum of Art en het Art Institute of Chicago. Ter gelegenheid van de expositie verscheen een
catalogus op coffeetable-formaat: Rita E. Freed, YvonnH-0DUNRZLW]HQ6XH+G¶$XULD UHGactie), )DUDR¶VYDQ
de Zon. Achnaton, Nefertiti, Toetancha mon. Leiden, 2000. De expositie over het oude Syrië liep van 1 november
2002 tot en met 9 maart 2003 en werd verlengd tot en met 30 maart. De uit de VS aangekochte tentoonstelling
trok in drie maanden tijd 85.000 bezoekers. Toch werd de blockbuster een financiële tegenvaller: door allerlei
kortingsacties met kranten en de ANWB werden de inkomsten lager dan voorzien. De vele bruiklenen van de
Syrische staat moesten een tijd worden opgeslagen in Zwitserland wegens de oorlog in Irak - dit was weer een
tegenslag. Daarna was er nog de hoop dat de populair wetenschappelijke tentoonstelling over mummies en de
doorverkoop daarvan inkomsten zou genereren. Bron: Sandra HeermDYDQ9RVVµ´$VWHUL[KHEEHQZHDDQ
&DQDGDYHUNRFKW´ Oudheden-directeur Renée Magendans RYHUGHJHOGSUREOHPHQELMULMNVPXVHD¶,Q NRC
Handelsblad, 25 augustus 2004. Huidig directeur Wim Weijland, terugblikkend over de Echnaton
WHQWRRQVWHOOLQJµGDDULVKHW5LMNVPXVHXPELMQDIDLOOLHWDDQJHJDDQ¶, mDDUGLHJLQJQRJµYULMJRHG « Daarna
NZDP6\ULsHQGDDULVHHQKDOIPLOMRHQHXURYHUOLHVGRRUJHOHGHQ'DDULVGHKHOHHOOHQGHRRNPHHEHJRQQHQ¶
Bron: Weijland in een interview op 14 maart 2007 te Leiden.
1457
MaFKWHOGYDQ+XOWHQµ0XVHXPLQQRRGGRRUPXPPLH-expo. ([WUDWHNRUWYRRU0XVHXPYDQ2XGKHGHQ¶,Q
de Volkskrant, 5 april 2005.
1458
Bron: µ3HUVRQHHOHQEHVWXXURQHHQV3DWVWHOOLQJPXVHXPRXGKHGHQ¶,Q De Stentor/Veluws Dagblad, 5 april
2005. Archeoloog Renée Magendans was van 1995 tot 2006 directeur - zij leidde de verzelfstandiging van het
Rijksmuseum van Oudheden en profileerde het na een ingrijpende verbouwing en herinrichting nadrukkelijker
als een publieksgerichte instelling. µ:ij zijn een maatschappelijke instelling, en onze eerste taak is succes bij het
publiek¶DOGXV0DJHQGDQV. µVorig jaar steeg het aantal bezoekers met zo¶n dertigduizend tot een dikke 141
duizend. Dat kwam vooral door Bronnen van inspiratie uit het oude Syrië¶. Bron: -RRVW5DPDHUµ*Hldnood bij
2XGKHGHQPXVHXP¶,Qde Volkskrant, 7 augustus 2004.
1459
µ'LUHFWHXU5LMNVPXVHXPYDQ2XGKHGHQVWDSWRS¶,Q Algem een Dagblad, 24 oktober 2005, µ'LUHFWHXU
PXVHXPRXGKHGHQVWDSWRS¶,Q Het F inancieele DagbladRNWREHUHQµ'LUHFWHXU5LMNVPXseum van
2XGKHGHQVWDSWRS¶,Q De Stentor/Zutphens Dagblad, 25 oktober 2005.
1460
Weijland (1966) volgde bij de AVRO Kees van Twist op, die directeur werd van het Groninger Museum.
Bron: µ:HLMODQG GLUHFWHXU2XGKHGHQ¶,Q NRC Handelsblad, 1 april 1 2006 en µ1LHXZHGLUHFWHXUYRRU
2XGKHGHQPXVHXP¶In: Het Parool , 1 april 2006. Michiel Verschuijl wilde - ter verfrissing - juist geen
professional uit het archeologische, museale circuit, zo vertelde hij mij in het Bimhuis te Amsterdam op zaterdag
1 september 2012. Dat lukte met de benoeming van Weijland.
1461
Aldus Weijland in een interview op 14 maart 2007 te Leiden. Zie ook: 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ&XOWXUHOH
SURHIEDOORQ¶,Q NRC Handelsblad, 21 oktober 2005. Ze FRQFOXGHHUWµGHZHQVHHQJURRWSXEOLHNWHEHUHLNHQ
dRRUKHWPXVHXPDOVPHUNQHHUWH]HWWHQKHHIWKHWPXVHXPDDQGHUDQGYDQGHDIJURQGJHEUDFKW¶
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DDQPRHGLJLQJHQYDQGHRYHUKHLG]LMQQLHWYRRUQLHWVJHZHHVW¶ Kuypers vindt het een goede
ontwikkeling dat de kunstwereld zich zakelijker en commerciëler op gaat VWHOOHQµPDDUGDWLV
wat anders dan kunst en cultuur uit te roepen tot de motor van de nationale creativiteit en tot
GHVWXZHQGHNUDFKW¶'LWEHOHLGVYRRUQHPHQUHLNWYHUGHUGDQGHEHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQYDQGH
meeste vDQKDDUYRRUJDQJHUVµ'LHUDDNWHQQLHWDDQGHNXQVW]HOIPDDUKDGGHQXLWVOXLWHQG
betrekking op de maatschappelijke functie van de kunst: de kunst als educatieve kracht, als
factor in de emancipatie, als participatie-instrument. Die doelstellingen hadden een beperkte
strekking - KXQLGHRORJLVFKHJHKDOWHZDVYDDNJURWHUGDQKXQIHLWHOLMNHLPSDFW¶1462
Beide staatssecretarissen benadrukken in de µDIWUDS¶dat hun programma
µexperimenteel en tijdelijk van aard is¶.1463 De Tweede Kamer reageert kritisch op de plannen
van beide staatssecretarissen bij de behandeling van de brief op 19 februari 2006.1464 De
EHOHLGVEULHILVµHHQSURHIEDOORQ¶]RFRQVWDWHHUWMRXUQDOLVWH6DQGUD6PDOOHQEXUJVFHSWLVFKGH
GDPHVSRQHUHQµHHQPRGLHX]HYLVLHGLHJHHQRRJKHHIWYRRUGHODQJHUHWHUPijn. De kans is
groot dat deze extra miljoenen vooral ten goede zullen komen aan de economie, en dat de
NXQVW « KHWNLQGYDQGHUHNHQLQJ]DO]LMQ¶1465

Dat stoffige, saaie imago van speuren in een vitrine
Medy van der Laan bespreekt op 2 december 2005 haar museumnota Bewaren door
teweegbrengen in de ministerraad - ze kondigde de nota al aan in haar cultuurnota Meer dan
de Som.1466 =HSOHLWYRRUHHQµFXOWXXURPVODJLQGHPXVHXPZHUHOG¶1467 Iedereen moet de kans
NULMJHQµRQGHUPHHUGRRUHGXFDWLH¶RPPXVHDWHOHUHQ kennen. 9DQGHU/DDQµLN]LHKHWDOV
mijn taak te stimuleren dat musea die kans bieden en dat de drempel voor museumbezoek zo
ODDJPRJHOLMNLV(HQ³OHYHQG´PXVHXPGDWPLGGHQLQGHPDDWVFKDSSLMVWDDW, is in mijn ogen
een instituut dat bewaart om teweeg tHEUHQJHQ2QGHU³WHZHHJEUHQJHQ´YHUVWDLNQLHWHHQ
ppQGLPHQVLRQDOH³YRUPLQJ´YDQEH]RHNHUVPDDUYRRUGLYHUVHSXEOLHNVJURHSHQ
mogelijkheden scheppen voRUNHQQLVYHUZHUYLQJUHIOHFWLHYHUGLHSLQJHQLQVSLUDWLH¶1468 Als
PXVHDGDW]RGRHQµGDQLVGHYHHOJHKRRUGHDQJVWYDQPXVHDYRRU³YHUSUHWSDUNLQJ´
RQJHJURQG¶1469 Alhoewel cultureel ondernemerschap door steeds meer musea wordt omarmd,
vindt de staatssecretaris dit in de praktijk µweinig uit de verf¶ komen. µ2p efficiency gerichte
NHX]HQELQQHQGHEHGULMIVYRHULQJ¶ zijn noodzakelijk.1470
Van der Laan constateert dat er µbehoefte [is] DDQHHQKHU]LHQHPXVHDOH³VWUDWHJLH´¶.
Ze ziet haar nota als GHHHUVWHµLQWHJUDOH visie op het museumbeleid¶ sinds Naar een nieuw
museumbeleid in 1976 - toen lag het accent op de functie YDQKHWPXVHXPµDOVLQVWUXPHQW
YRRUZHO]LMQVEHOHLG¶'HQRWD Museumbeleid in 1985, ten tijde van Brinkman, diende vooral
om een bestuurlijke verdeling van verantwoordelijkheden vast te leggen en in het Deltaplan
Cultuurbehoud en de nota Kiezen voor Kwaliteit ging het om de conservering en restauratie
1462

3DXO.X\SHUVµ0HG\YDQGHU/DDQHHQWXVVHQUDSSRUW¶,Q.XQVWHQ¶ Nieuwsbrief 32, november 2005,
pp. 3-4.
1463
Ministerie van OCW, Ons creatieve vermogen. Den Haag, oktober 2005, p. 5.
1464
µ0HHU³NXQVWHQ]DNHQ´PDDUKRH¶,Q NRC Handelsblad , 10 februari 2006.
1465
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ&XOWXUHOHSURHIEDOORQ¶,Q NRC Handelsblad, 21 oktober 2005.
1466
9DQGHU/DDQ]HOIQRHPWGHQRWDEHVFKHLGHQµEHOHLGVEULHI¶,QGe perscommentaren werd gesproken over een
µQRWD¶De brief werd op 2 december 2005 in de ministerraad besproken, daarna moest de Kamer zich erover
uitspreken. Bron: 6DQGUD6PDOOHQEXUJHQ<DsO9LQFN[µ.RUWLQJYRRU³VDDLHVWRIILJH´ULMNVPXVHD¶,Q NRC
Handelsblad, 2 december 2005. Zie over de nota en het debat daarover ook: Agnes Grondman e.a., Over passie
en professie. Utrecht, 2010, pp. 298-300.
1467
$OGXVKHWSHUVEHULFKWGHFHPEHUYDQKHW0LQLVWHULHYDQ2&:µ9DQGHU/DDQZLOFXOWXXURPVODJLQ
museumwHUHOG¶%URQhttp://www2.minocw.nl/persbericht.jsp?pageID=10458&jaar=2005 (bezocht op 22
januari 2006). Zie ook: Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2010, pp. 389-390.
1468
Ministerie van OCW, Bewaren om teweeg te brengen. Museale strategie . Den Haag, december 2005, p. 8.
1469
Bron: persbericht van het ministerie van 6 december 2005.
1470
Ministerie van OCW, Bewaren om teweeg te brengen. Den Haag, december 2005, pp. 3-6.
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van de collecties en museumparticipatie. Nu is het WLMGYRRUµHHQQLHXZHNLMNRSGHUROGLHHHQ
PXVHXPNDQYHUYXOOHQ¶HQGHELMGUDJHYDQGHRYHUKHLGhieraan - GDDUELMKRRUWµHHQDFWXHOH
inhoudelijke visie als EDVLV¶1471 Het doel van de museale strategie is om µeen museaal bestel
in te richten dat klaar is voor de eenentwintigste eeuw; musea moeten middenin de
maatschappij staan¶.1472 Van der Laan bereidde de nota grondig voor: ze consulteerde diverse
stakeholders uit het museale veld om tot een visie te komen: onderzoekers, cultureel adviseurs
en andere deskundigen. Ze vroeg Letty Ranshuysen om publieksonderzoek te verrichten inclusief potentiële bezoekers - als aanvulling op de analyses van het Sociaal en Cultureel
Planbureau.1473 Ook het advies van de Raad voor Cultuur en overleg met de
Museumvereniging en de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) gaven
inspiratie. In de rondetafelgesprekken en adviezen stonden GHYROJHQGHYUDJHQFHQWUDDOµZDW
is de rol van musea in de maatschappij, nu en in de toekomst? In hoeverre moeten en kunnen
musea zich daarbij profileren door middel van heldere keuzes? En wat betekent dat voor het
FROOHFWLHEHOHLGHQYRRUGHµ&ROOHFWLH1HGHUODQG¶"1474
Na de verzelfstandiging van de rijksmusea voltrok zich een ontwikkeling van een
traditionele functieopvatting, zoals omschreven in de ICOM-definitie, µQDDUHHQVWHHGV
EUHGHUHHQPHHUGLYHUVHRSJDYH¶GLHJRHGSDVWLQGHPHHUSXEOLHNVJHULFKWHPLVVLHYDQGH
Britse museumwereld.1475 Een indicatie van deze uitbreiding van functies is de tendens om
musea te verbouwen, te renoveren, uit te breiden of zelfs een nieuw gebouw op te richten.1476
Het museumcomplex µDOVYHKLNHOYRRU ]HOI UHSUHVHQWDWLHHQVFKRZFDVHYRRUDUFKLWHFWXXU¶1477
Het begint een trend te worden om open ruimten in musea te overdekken met glas en deze
atriums te benutten voor bijeenkomsten en te verhuren voor ontvangsten, feesten en
partijen.1478
De Kunsthal in Rotterdam startte in 1992 als expositieruimte zonder eigen collecties.
De nieuwe particuliere musea De Pont en Beelden aan Zee openden respectievelijk in 1992 en
1994 de deuren.1479 In 1995 opende koningin Beatrix het nieuwe Groninger Museum - de
droom van Frans Haks.1480 In hetzelfde jaar opende de gouverneur van Limburg het nieuwe
1471

Ibidem, p. 4.
Quirine van der Hoeven, Van Anciaux tot Zijlstra. Den Haag, 2012, p. 75.
1473
Letty Ranshuysen, Onzichtbare drempels. Een analyse van het publiekspotentieel voor Nederlandse musea
in het kader van het project museale strategie. Rotterdam, juni 2005=LHRRN/HWW\5DQVKX\VHQµ7HJHQGUDDGV
PXVHXPEHOHLG(YLGHQFHEDVHLQPXVHDDOSXEOLHNVEHOHLGYDDNZHJJHZXLIG¶,Q4XLULMQYDQGHU+RRJHQ
Effectief cultuurbeleid. Leren van evalueren. Amsterdam, pp. 95-96.
1474
Ministerie van OCW, Bewaren om teweeg te brengen. Den Haag, december 2005, pp. 1-3.
1475
Ibidem, p. 4. De ICOM-definitie luidt: µHHQPXVHXPLVHHQSHUPDQHQWHLQVWHOOLQJQLHWJHULFKWRSKHWEHKDOHQ
van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een
museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen¶. De
%ULWVHYDULDQWOXLGWDOVYROJWµeen museum is onderdeel van het collectieve geheugen van de maatschappij. Een
museum verwerft, documenteert en behoudt objecten en andere getuigenissen van de cultuur en de mens en diens
omgeving en informeert daarover. Het museum ontwikkelt en bevordert kennis en biedt belevingen die alle
zintuigen aanspreken. Het museum is toegankelijk voor het publiek en levert een bijdrage aan de ontwikkeling
van de maatschappij. Het doel van het museum is kennis en inzicht te laten verwervHQ¶'HYDULDQWHQ zijn
geciteerd in: ibidem, pp. 3-4, resp. noten 4 en 5.
1476
In 1993 constateerde Tracy Metz dat er twintig musea aan het uitbreiden waren. Zie haar artikel voor een
EHVFKULMYLQJHQLQYHQWDULVDWLHYDQGHPXVHXPRQWZHUSHQµ:LMERXZHQJHHQORNNHUWMHV¶,Q NRC Handelsblad,
16 april 1993.
1477
Johan Idema en Roel van Herpt, Beyond the black box and the white cube. Hoe we onze musea en theaters
vernieuwen. Amsterdam, 2010, p. 24.
1478
5R]DQQH.UDDNµ+HWPXVHXPDOVJDVWKHHU¶,Q$QQHO\VGH9HW UHGDFWLH  Tijdelijk Museum Amsterda m 712 mei 2008. Amsterdam, 2008, p. 68.
1479
Zie deel 2, hoofdstuk 6: µ3DUWLFXOLHULQLWLDWLHIPHFHQDDWHQ9LQFHQWYDQ*RJK¶
1480
De gemeente Groningen kreeg van de Gasunie 25 miljoen gulden voor de bouw van een nieuw museum. De
gemeente bekostigde de rest van de 47 miljoen. De architecten waren behalve Alessendro Mendini, Philippe
1472
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Bonnefantenmuseum aan de Maasoever in Maastricht, een ontwerp van Aldo Rossi. Een
maand later heropende het Fries Museum een uitbreiding - verbonden met het oorspronkelijke
gebouw door een tunnel, naar ontwerp van Gunnar Daan. Het Centraal Museum in Utrecht
werd verbouwd en directeur Hans Locher liet het Haags Gemeentemuseum terug renoveren
naar het authentieke ontwerp van Berlage uit 1935. In 1996 voltooide het bureau van
Hubert-Jan Henket de uitbreiding en verbouwing van het Teylers Museum in Haarlem. In een
nabij gelegen pand kwam depot- en kantoorruimte, aan het monumentale gebouw werd een
tuinzaal toegevoegd, met daarin het museumcafé en een zaal voor tijdelijke
tentoonstellingen.1481 In juni 1999 heropende de koningin het Van Gogh Museum - de Japanse
architect Kisho Kurokawa renoveerde de Rietveld-oudbouw en ontwierp daarnaast een
nieuwe vleugel.1482 Rond 1990 werd aan de achterzijde van Museum Boijmans Van
Beuningen tijdens het bewind van Wim Crouwel een µ6DQGEHUJLDDQVH¶ vleugel gebouwd,
ontworpen door architect Hubert-Jan Henket; in 2003 breidde bureau Robbrecht & Daem het
gebouw uit met een reeks nieuwe zalen van glas en beton. In datzelfde jaar opende koningin
Beatrix de spectaculaire nieuwbouw van het Van Abbemuseum in Eindhoven, een ontwerp
van Abel Cahen. In 2003 slooWKHW5LMNVPXVHXPGHGHXUHQRPYHUERXZGWHZRUGHQWRWµKHW
PRRLVWGHQNEDUHNXQVWPXVHXP¶QDDUKHWRQWZHUSYDQ&UX]HQ2UWL]1483 Op 31 december
datzelfde jaar ging het Stedelijk Museum dicht - de start van een desastreus verlopende
verbouwing.1484
Musea fungeren als een architectonisch statement. Stadssocioloog Leon Deben vraagt
]LFKDIRIGHPXVHDµGHKHGHQGDDJVHNDWKHGUDOHQ¶]LMQ in de rivaliteit tussen steden.
Stadsambtenaren zien het toenemend belang in van de creatieve industrie: het museum als
instrument voor citymarketing. µ&XOWXUHOHYRRU]LHQLQJHQ]LMQHHQLQVWUXPHQWJHZRUGHQLQGH
FRPSHWLWLHWXVVHQVWHGHQ6WHGHQ]LMQJDDQOLMNHQRS³EHHOGPHUNHQ´ die met elkaar
concurreren om toeristen en bedrijven te trekken. De culturele uitstraling vervult daarin een
NDWDO\VHUHQGHURO « (HQVSUDDNPDNHQGYRUPJHJHYHQQLHXZPXVHXPSDVWSHUIHFWLQHHQ
Starck, Michele de Lucchi en Coop Himmelb(l)au. Zie: Frans Haks, Een calculerende terriër. Amsterdam, 1997
- zijn ironische verslag over de verbouwingsperikelen en zijn onderhandelingen met de architecten en gemeente
ambtenaren.
1481
Aanvankelijk protesteerden inwoners van Haarlem tegen de uitbreidingsplannen, beducht dat Teylers het
intieme karakter zou verliezen. Dat is niet gebeurd. µMet de twee haaks op elkaar staande paviljoens - een
gesloten expositiezaal en de ander doorzichtig voor het café - en de nodige nieuwe loopruimte eromheen is het
museum heel veel groter geworden, maar dat is niet ten koste gegaan van de intimiteit. Integendeel, Henket heeft
met de toegevoegde ruimten ook de intimiteit uitgebreid¶. Bron: 0D[YDQ5RR\µ9DVWJHSLQGGRRUWZHHNRVWEDUH
ERPHQ'HZDDUGLJHXLWEUHLGLQJYDQKHW7H\OHUV0XVHXPLQ+DDUOHP¶,Q NRC Handelsblad, 2 februari 1996.
=LHRRN,GV+DDJVPDHQ+LOGH+DDQ¶9UROLMNKHLGVWUDDOWYDQQLHXZERXZ7H\OHUV0XVHXPDI¶,Qde Volkskrant,
IHEUXDUL%LDQFD6WLJWHUµ7H\OHUVEOLMIWWLMGPDFKLQHRRNPHWYOHXJHOHUELM¶,Q NRC Handelsblad, 1
PDDUWHQ(JEHUW.RVWHUµ7H\OHUV0XVHXPRSUHVSHFWYROOHZLM]HXLWJHEUHLG¶,Q Het F inancieele Dagblad,
2 maart 1996. In 2002 werd het woonhuis naast de ingang van het Teylers verbouwd en ingericht als
museumwinkel.
1482
Het project werd op tijd en binnen budget voltooid. De nieuwe vleugel is µopgedragen aan de vriendschap
tussen Japan en Nederland¶. The Yasuda Fire & Marine Insurance Company uit Japan schonk in 1991 de 37,5
miljoen gulden voor de nieuwbouw - het bedrijf kocht in 1987 Van Goghs Vaas met zonnebloemen voor 93
miljoen gulden. Ronald de Leeuw was tot zijn vertrek in 1997 naar het Rijksmuseum nauw betrokken bij het
bouwproces. Zijn opvolger John Leighton bleef tot 2006 - hij werd directeur van de National Galleries van
Schotland. De Duitse kunsthistoricus Axel Rüger (1968) nam de scepter over. Bronnen: Eric van den Bergh,
µ+HWVHUHQHQLHWVRPHHQFODVKWHYRRUNRPHQ¶,Qde Volkskrant, 23 juni 1999µ9DQ*RJKVQLHXZH³PRVVHO´
NODDUYRRUSXEOLHN¶In: de Volkskrant, 23 juni 1999, &HHV6WUDXVµ9DQ*RJKNULMJWDOOHUXLPWHLQYHUQLHXZG
museum. 0XVHXPERXZ¶,Q TrouwMXQL0DULQDGH9ULHVµ'HEDODQVYDQKHWQLHWV¶,Q Het Parool , 5
MXQHQµ9DQ*RJK0XVHXPKHURSHQWRSMXQL¶In: NRC Handelsblad, 8 januari 1999.
1483
5XWJHU3RQW]HQµ3XEOLHNWUHNNHQGDWLVGHNXQVW,Q Vrij Nederland, 25 oktober 1997.
1484
5XWJHU3RQW]HQHQ-DDS6WDPµ6WHGHOLMNZDVRQQRGLJODQJGLFKW¶,Qde Volkskrant, 9 november 2013,
&ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ6WHGHOLMN³KDGVQHOOHUHQJRHGNRSHUJHNXQG´¶,Q NRC Handelsblad, 9
november 2013 en Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam, Hang naar verstilling.
Drang naar spektakel. Eindrapport . Amsterdam, november 2013.
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VWHGHOLMN UH YLWDOLVHULQJVEHOHLG¶+HWGRRU)UDQN*HKU\RQWZRUSHQ*XJJHQKHLP0XVHXPLQ
Bilbao is daarvoor een rolmodel: het gaf direct na de opening in 1999 de havenplaats, die
toeristen op de snelweg meestal passeerden, een nieuwe impuls.1485 Het museum blijkt een
µNDWDO\VDWRUYRRUHFRQRPLVFKHHQVRFLDOHRSOHYLQJ¶HQ%LOEDRLVXLWJHJURHLGWRWHHQ
toeristische trekpleister.1486 Henk +RIODQGYHUPRHGWµGDWGHPRGHUQVWHPHQVzoveel mogelijk
in alle standen paf wil staan. De eigentijdse museumarchitecten zijn hem daarbij zoveel
mogelijk behulpzaam. « 'LW*XJJHQKHLPLVEHURHPGHUJHZRUGHQGDQGHNXQVWGLHHUWH
EH]LFKWLJHQYDOW¶1487
In de nieuwbouwplannen en de uitvoering wordt veel aandacht besteed aan de
verbetering van de publieksfaciliteiten - overvolle depots en onzichtbare collectiestukken zijn
niet de enige redenen om de musea te verbouwen. De nieuwe museumarchitectuur laat zien
dat de musea niet alleen meer dienen voor de kunst, cultuur en interessante tentoonstellingen.
µ=HELHGHQKHWSXEOLHNHHQWRWDDOSDNNHWDDQ « PHWHHQUXLPHHQWUHHYULHQGHOLMNH
bediening, klantgerichte service, betere garderobe, een aantrekkelijke restauratie, een
XLWJHEUHLGHZLQNHOHQVFKRQHZF¶V'HNODQWLVNRQLQJ¶DOGXV5XWJHU3RQW]HQ1488 Suppoosten
worden gastheer en -vrouw en verschaffen steeds vaker met enthousiasme inhoudelijke
informatie over de gepresenteerde objecten.1489 Bezoekers kunnen genieten van de bijzondere
ambiance en uitgebreide meQX¶VLQPXVHXPUHVWDXUDQWV, waar het assortiment ruimschoots
varieert van koffie PHWDSSHOJHEDNWRWH[RWLVFKHJHUHFKWHQHQWKHPDPHQX¶VGLHLQVSHOHQRSGH
lopende tentoonstelling.1490 Vaak is het niet eens meer nodig om het museum zelf te bezoeken
- restaurants en winkels krijgen steeds vaker een aparte toegang voordat je een kaartje moet

1485

/HRQ'HEHQµ:DWKHHWPRRL+HW1HGHUODQGV$UFKLWHFWXXULQVWLWXXWWH5RWWHUGDP¶,Q7ruus Gubbels, Jan
Vaessen en Mariet Willinge (redactie), Museumarchitectuur als spiegel van de sa m enleving.
Amsterdam/Abcoude 2000, pp. 38-40. =LHRRN+HQNYDQ2Vµ0XVHDDOVNDWKHGUDOHQ¶,Q De Groene
Amsterda mmer, 29 augustus 2008.
1486
3DXO6FKQDEHOµ.XQVWDOV]ZDUHLQGXVWULH+HW*XJJHQKHLP0XVHXP%LOEDR¶,QLELGHPSSchnabel
bewerkte dit artikel onder dezelfde titel voor: Boekman 94, 25ste jrg., voorjaar 2013, pp. 28-37. Zie over
µFLW\EUDQGLQJ¶ook: 3KLOLS.RWOHUHQ'DYLG*HUWQHUµ&RXQWU\DVEUDQGSURGXFWDQGEH\RQG$SODFHPDUNHWLQJ
DQGEUDQGPDQDJHPHQWSHUVSHFWLYH¶In: Journal of Brand Management, 9(4), 2002, pp. 5 en 10.
1487
+-$+RIODQGµ+HWQLHXZHPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 9 november 2007.
1488
5XWJHU3RQW]HQµ3XEOLHNWUHNNHQGDWLVGHNXQVW7RHNRPVWGURPHQYDQDFKWPXVHXPGLUHFWHXUHQ¶,Q Vrij
Nederland, 25 oktober 1997. Zie ook: Truus Gubbels, Jan Vaessen en Mariet Willinge (redactie),
Museumarchitectuur als spiegel van de sa menleving. Amsterdam/Abcoude 2000 en -DDS+XLVPDQµ$IGDOHQ
QDDUGH2O\PSXV+HWYHUQLHXZGH0DXULWVKXLV¶,Q De Groene Amsterda mmer , 26 juni 2014.
1489
Zie bijvoorbeeld: Marysa Otte en Liesbeth Tonckens, Balie en Suppoost: Klantvriendelijk beveiligen.
Zutphen, Gelders Erfgoed, 2007, pp. 6-13. ,NPDDNWHGLWµJDVWYULMe JHGUDJ¶geregeld mee bij mijn
museumbezoek. Het viel me voor het eerst op in het Zeeuws Museum te Middelburg op 18 september 2007,
waar toen Valentijn Byvanck directeur was (2002-2009). In de zaal met de Zeeuwse wandtapijten - zes tapijten
verbeelden de strijd van de Zeeuwen tegen de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1593-1604) - wees
een suppoost me ongevraagd bevlogen op allerlei details op de kleden. Op een zondagmiddag in 2008 heette
directeur Thom Mercuur in Museum Belvédère te Heerenveen bij de ingang de bezoekers persoonlijk welkom.
1490
Wim Pijbes vindt dat het Rijksmuseum een µexciting happening place¶PRHW]LMQHQZLOµHHQUHVWDXUDQWPHW
een Michelinster. De verblijfsduur in het museum wordt hierdoor verlengd, en je boort een nieuw publiek aan dat
naast intellectueel genot ook ander vertier zoekt. « 'e tijd van koffie met HHQJHYXOGHNRHNLVHFKWYRRUELM¶.
Redactieleden van De Groene Amsterda mmer SHLOGHQµGHSURIHVVLRQDOLVHULQJYDQKHWPXVHXPUHVWDXUDQW¶HQ
namen koffie, voedsel, de bediening en de ambiance onder de loep. +HWDDQERGRYHUWURIKXQµVWRXWVWHGURPHQ¶
en ook de LQULFKWLQJZDVYDDNµPRRLVWUDNRQGHUNRHOGPHWYHHOPHXEHOWMHVHQORXQJHPX]LHN¶. Winnaar werd
het café van Foam in AmsterdamµUelaxte jazzmuziek, mooi meubilair, prachtige affiches van Lee Miller en
Paul Huff aan de wand¶. 'LUHFWHXU0DUORHV.ULMQHQµZe vinden het belangrijk dat onze bezoekers genieten¶.
Bronnen: 0DUOLHV'LQMHQVµ0R]]DUHOODHQMD]]DOVGHEH]RHNHUPDDUJHQLHW$FFHQW0XVHXPUHVWDXUDQWV¶,Q de
Volkskrant, 16 juli 2008 en 6WHIDQ.XLSHU&DVSDU7KRPDV$OH[7LHOHPDQHQ0DUMD3UXLVµ'H*roene Kroket
'H*URWH*URHQH0XVHXPUHVWDXUDQW7HVW¶,Q De Groene Amsterda mmer , 11 juli 2008.
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kopen.1491 Zo dreigen de slogan van Saatchi & Saatchi en de uitspraak van Wim van Krimpen
een self fulfilling prophecy te worden: een aangenaam café µPHWNXQVWHUELM¶.1492
Volgens museoloog Kenneth Hudson is de meest fundamentele verandering die musea
KHEEHQRQGHUJDDQµWKHVKLIWLQIRFXVLQVHUYLQJDXGLHQFHV « WKHQRZDOPRVWXQLYHUVDO
conviction that they exist in order to serve the public. The old-style museum felt itself to be
uQGHUQRVXFKREOLJDWLRQ « 7KHPXVHXP¶VSULPHUHVSRQVLELOLW\ZDVWRLWVFROOHFWLRQVQRW
WRLWVYLVLWRUV¶1493 Volgens Philip Kotler en David Gertner is dit het gevolg van de
verzakelijking van de kunstwereld. In de zakenwereld telt de wens van de consument producten en services worden aangeboden al naar gelang er vraag naar is en winst behaald
NDQZRUGHQ'HµNXQVWFRQVXPHQW¶QHHPWHHQFHQWUDOHSOHNLQELQQHQGHDUWLVWLHNHPLVVLHYDQ
kunstorganisaties, die hun beleid hierop aanpassen.1494 Rik Vos waarschuwt voor deze
tendens in zijn nieuwjaarstoespraak in januari 2002 op de receptie georganiseerd door het
Stedelijk Museum, Mondriaan Stichting en Instituut Collectie Nederland. Zijn motto luidt:
µ0RUJHQUXLNWKHWweer QDDUVRHS¶1495 Hij bemerkt µRSSHUYODNNLJHUDQGYHUVFKLMQVHOHQ¶ musea zijn RSZHJWHYHUDQGHUHQLQµSDUW\FHQWUDHQSUHWSDUNHQ « Het loopt als een trein,
het geld stroomt binnen, maar het zijn de nieuwe kleren van de keizer. Het is oppervlakkig,
levert geen nieuwe bezoekersstromen op en zal de musea uiteindelijk opbreken. Op een dag is
de party RYHUHQEOLMYHQGHPHQVHQZHJ¶9RVEHSOHLWHHQKHUQLHXZGHIRFXVRSGHLQKRXG
¶NHHUWWHUXJQDDUXZOHHVW¶1496
De Britse omschrijving van museale functies biedt musea UXLPWHYRRUµYHUQLHXZHQGH
werkwijzen en legWHHQDFFHQWRSFXOWXXURYHUGUDFKW¶8LWGHVRQGHUHQGHJHVSUHNNHQPHWGH
stakeholders, die Medy van der Laan ter voorbereiding van haar museumnota consulteerde,
blijkt dat ook zij deze definitie regelmatig hanteren. De Raad voor Cultuur signaleert µVWHHGV
PHHU³SDUDPXVHDOH´RQWZLNNHOLQJHQ¶: ]RDOVµKHWVFKHLGHQYDQFROOHFWLHEHKHHUHQSUHVHQWDWLH
(de Kunsthal, de Nieuwe Kerk, Hermitage aan de Amstel) en andere wijzen van
FXOWXXURYHUGUDFKW¶]RDOVLQWHUDFWLHYHSURMHFWHQ9DQGHU/DDQµLNMXLFKGH]HYHUEUHGLQJ van
1491

5R]DQQH.UDDNµ+HWPXVHXPDOVJDVWKHHU¶,Q$QQHO\VGH9HW UHGDFWLH  Tijdelijk Museum Amsterda m 712 mei 2008. Amsterdam, 2008, p. 68. Zie ook: LoriaQQHYDQ*HOGHUµ7XVVHQNXQVWHQNDVVD¶,Q Het Parool , 7
oktober 2014. Pauline Slot schreef een kritisch en geestig stukje over museumwinkels waar steeds meer gadgets
- µtrinklets¶- te koop zijn. Winkels µdie deze koers volgen, verkopen ons de slappe aftreksels van kunst, en
verminderen daarmee de impact van hun collectie. Gewenning is de vijand van echt zien. De betekenis van de
originele voorwerpen wordt aangelengd («)¶ Bron: 3DXOLQH6ORWµ.HUVWEDOPHW]RQQHEORHPHQ¶,Qde
Volkskrant, 29 december 2014.
1492
De slogan luidde: µDQDFHFDIIZLWKTXLWHDQLFHPXVHXPDWWDFKHG¶ - zie deel II, KRRIGVWXNµPioniers in
PDQDJHPHQWHQPDUNHWLQJ¶ en voor de opmerking van Van Krimpen, hoofdstuk 4 in dit deel: µHet fenomeen
Kunsthal en marketeer Wim van Krimpen¶.
1493
+XGVRQJHFLWHHUGLQ1HLO.RWOHUHQ3KLOLS.RWOHUµ&DQ0XVHXPVEH$OO7KLQJVWR$OO3HRSOH"0LVVLRQV
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GHPXVHDOHWDDNRSYDWWLQJWRH¶1497 In de rondetafelgesprekken kwaPQDDUYRUHQGDWµGH
QDGUXNLQGHPXVHDOHWDDNRSYDWWLQJLVYHUVFKRYHQYDQ³EHZDUHQ´QDDU³WHZHHJEUHQJHQ´De
Raad benadrukt in zijn advies dat musea µHen tweeledige taak hebben: hun bestaan wortelt in
het verwerven en beheren van collecties, maar hun bestaansrecht baseert zich op de manier
ZDDURS]LMKXQFROOHFWLHVLQ]HWWHQYRRUGHVDPHQOHYLQJ¶'HVWDDWVVHFUHWDULVLVKHWKLHU
helemaal mee eens]LM]LHWµFXOWXXU- en kennisoverdracht in de toekomst als de belangrijkste
functies van het museum. Het gaat hier nadrukkelijk om een op de maatschappij gerichte taak,
die steeds meer RPDDQGDFKWYUDDJW¶1498
Nog meer dan haar voorgangers bepleit Van der Laan een oriëntatie op de markt.
Musea dienen hun tentoonstellingen laagdrempeliger te maken, op toegankelijke wijze aan het
publiek te presenteren en daarbij vooral rekening te houden met jongeren en allochtonen.1499
µ+HWJDDWGDQRQGHUPHHURYHUKHWWRHNHQQHQYDQQLHXZHEHWHNHQLVVHQDDQFROOHFWLHVKHWLQ
perspectief plaatsen van het begrip identiteit, de actualiteit voorzien van een historische
context, het verduidelijken van een gedeelde culturele achtergrond en het versterken van
historische, culturele en maatschappelijke kennis over ons land. Dat kan bijvoorbeeld via
DDQWUHNNHOLMNHSURJUDPPD¶VYRRUMRQJHUHQHQDQGHUHGRHOJURHSHQ¶ Publieksbereik staat in
deze beleidsbrief centraal - KHWNULMJWµYRRUUDQJ « bij het prioriteren binnen bestaande
EXGJHWWHQ¶0XVHDGLHQHQLQWHVSHOHQRSµGLYHUVHVHJPHQWHQYDQ SRWHQWLHHO SXEOLHN¶- niet
alleen bij de inrichting van tentoonstellingen, maaURRNLQGHµPDUNHWLQJFRPPXQLFDWLHHQ
DQGHUHDVSHFWHQGLHELMGUDJHQDDQNODQWWHYUHGHQKHLG¶1500
In de beleidsbrief is een SWOT analyse uitgewerkt waarin de µJURWHQDGUXNRS de vrije
tijds- en beleveniseconomie naar voren [komt]GLHYUDDJWRP³SDNNHQGHHUYDULQJHQ´¶. Er
ontwikkelen zich µnieuwe manieren van kennis en informatie vergaren¶, waar ook nieuwe
publieksgroepen op af kunnen komen. Hier liggen kansen. Er is echter ook een toenemende
FRPSHWLWLHRPµGHEHVFKLNEDUHYULMHWLMG¶- daar ligt een verklaring dat het hogere
RSOHLGLQJVQLYHDXYDQGHEHYRONLQJQLHWLVµYHU]LOYHUGLQGHYRUPYDQHHQJURWHUHWRHORRSQDDU
PXVHD¶8LWhet onderzoek van Letty Ranshuysen blijkt dat museumbezoek voor veel groepen
in de samenleving niet vanzelfsprekend is - µVRFLDOHGUHPSHOVHQNHQQLVGUHPSHOVZRUGHQ
VWHHGVKRJHU¶1501 Telkens blijkt dat deze belemmeringen belangrijker zijn in de afweging van
RQHUYDUHQEH]RHNHUVGDQGHWRHJDQJVSULMVµ¶DOVKHW aanbod je niet aanstaat, ga je er ook niet
KHHQDOVMHNRUWLQJNULMJWRIDOVKHWJUDWLVLV¶- alleen latent geïnteresseerden trek je daarmee
over de streep.1502 Ranshuysen benadrukt in haar onderzoeksrapport dat er - ondanks de
digitalisering van informatie - QRJVWHHGVEHKRHIWHLVDDQµSHUVRRQOLMNHLQWHUDFWLH¶]RDOV
µURQGOHLGLQJHQGHPRQVWUDWLH living history, hands on HQDQGHUHGRHDFWLYLWHLWHQ¶ Dergelijke
service scoort vooral hoog bij onervaren museumbezoekers.1503 µ:HLQLJPXVHDPDNHQ
bewuste keuzes in waW]LMGRHQHQYRRUZLH]HGDWGRHQ¶FRQVWDWHHUW9DQGHU/DDQ2QHUYDUHQ
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komen. Bron: Letty Ranshuysen, Onzichtbare drempels.Rotterdam, juni 2005, p. 25. Zie: Patrick van Mil,
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PXVHXPEH]RHNHUVµ]LMQ]REOLMNWQLHWDOOHHQRS]RHNQDDUYHUPDDNPDDUMXLVWRRNQDDU
RQWZLNNHOLQJNHQQLVHQLQIRUPDWLH¶9HHOPXVHDZHUSHQQRJVWHHGVµDOKXQLQVSDQQLQJHQWHQ
spiMW¶µRQ]LFKWEDUHGUHPSHOV¶RSµYRRU]RZHOSXEliek als voor degenen die (nog) geen musea
bezoeken. Echt doelgroepgericht werken, gebeurt weinig en musea verdiepen zich niet altijd
YROGRHQGHLQZDWKHW SRWHQWLsOH SXEOLHNEHZHHJW¶Er is nog weinig samenhang in de
PXVHXPVHFWRUµGe toch nog vaak naar binnen gerichte houding van musea, van oorsprong
JHULFKWRSGH]RUJYRRUGHHLJHQFROOHFWLHVWDDWRQGHUOLQJHVDPHQZHUNLQJRIDOOLDQWLHV « LQ
GHZHJ¶- bijvoorbeeld op het terrein van afstemming van collectiebeleid, programmering en
het delen van kennis. Zij pleit voor meer afstemming en samenwerking tussen de musea
onderling en met maatschappelijke organisaties.1504 De collecties van musea blijven de basis µKHWNDSLWDDO¶- maar het gaat Van der Laan erom wat musea daarmee doen voor de
samenleving. Musea dienen keuzes te maken en zich te profileren. Elk museum moet voor
]LFK]HOIµHHQPXVHXPVWUDWHJLH¶RQWZLNNHOHQµRSEDVLVYDQGHFROOHFWLHHQLQDIVWHPPLQJPHW
zijn omgeving. Daaruit vloeit onder meer een selectie van publieksgroepen en activiteiten
voort. Een maatschappelijke bijdrage van een kunstmuseum zal anders uitvallen dan die van
HHQQDWXXUKLVWRULVFKRIFXOWXXUKLVWRULVFKPXVHXP¶1505
Van der Laan wil haar beleid afdwingen door het museumbudget op een andere manier
XLWWHJHYHQPXVHDPHWJRHGHSODQQHQNXQQHQJHOGNULMJHQXLWSURJUDPPD¶VHQIRQGVHQIn
de nieuwe cultuurnotasystematiek NULMJHQPXVHDPHWHHQULMNVFROOHFWLHµHHQODQJMDULJ
VXEVLGLHSHUVSHFWLHI¶De musea wRUGHQRQGHUZRUSHQDDQHHQDQGHUµEHRRUGHOLQJsregime dat
]LFKXLWVWUHNWWRWPHHUGDQGHFROOHFWLHWDDNDOOHHQ¶Er komt een vast budget voor collecties en
gebouwen, maar het is niet meer vanzelfsprekend dat musea voor al hun taken een vast budget
krijgen - de hoogte van die subsidie wordt afhankelijk YDQKXQµSUHVWDWLHV¶ Zo worden de
musea in een concurrentiepositie gemanoeuvreerd9DQGHU/DDQ]HJWLQHHQLQWHUYLHZµKRH
EHWHUGHSODQQHQKRHPHHUJHOG¶ Dat kan er volgens haar toe leiden dat een relatief klein
museum in de µtop vijf van de best presterende musea¶ belandt.1506 Om die prestaties van
verschillende musea voor iedereen in beeld te krijgen, wil Van der Laan deze periodiek laten
beoordelen door internationale visitatiecommissies - deze wegen de belangrijkste aspecten:
publieksbereik, educatie, kwaliteit van de tentoonstellingen en bedrijfsvoering. De resultaten
van die visitaties worden openbaar gemaakt - ze neemt aan dat dit stimulerend werkt voor de
ideeën en initiatieven die musea ontwikkelen.1507
Als Van der Laan de pers te woord staat is de toon feller dan in de museumbrief. In
een artikel in NRC Handelsblad citeren de journalisten uitspraken die heftige reacties
teweegbrengen. Er ontstaat een fel debat.1508 De staatssecretaris blijkt zelf graag naar museum
Naturalis in Leiden te gaan, omdat het museum actuele tentoonstellingen presenteert en
samenwerkt met andere, wetenschappelijke organisaties - ze herinnert zich een expositie over
hart en bloedvaten. Ook is ze zeer te spreken over het Openluchtmuseum in Arnhem, met
name de Molukse barak die werd opgezet met hulp van Molukse organisaties - deze
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presentatie brengt de culturele diversiteit van Nederland onder de aandacht.1509 Maar µKet gros
van de musea is de afgelopen decennia vooral bezig geweest met bewaren. Ze houden de
collectie in stand en stellen deze op keurige wijze tentoon. 0DDU « ZDWZLOMHHU
maatschappelijk mee teweegbrengen?¶Ze bekritiseert de rijksmusea, die ze ouderwets vindt al wil ze geen namen noemenµGit is geen kastijdingsnota. « Ze zijn te voorspelbaar. De
bezoeker krijgt te vaak wat hij verwacht: schilderijen aan de muur, spullen in een vitrine,
bordje erbij. Ze verrassen niet¶.1510 µDat stoffige, saaie imago van speuren in een vitrine, moet
verdwijnen¶. Ondernemen de museumdirecties niets, dan vreest ze µover vijftien jaar lege
gangen en zalen¶.1511
Van der Laan is ook bezorgd over de bezoekersaantallen - die bleven de afgelopen
jaren redelijk constant, maar in de toekomst dreigt een daling. De musea hebben de
toegenomen vrije tijd, het hogere opleidingsniveau en de voortgaande vergrijzing µniet weten
te verzilveren¶$llochtonen, gezinnen en jongeren blijven weg: alle jongeren hoeven van haar
niet persé naar een museum, µmaar als ze de komende twintig jaar niet gaan omdat ze het
tijdens schoolbezoeken saai vonden, is dat doodzonde¶. De kritiek dat musea zo tot culturele
pretparken verworden vindt ze µecht onzin. Waarom moet de norm blijven zoals hij is?
Kinderen leven in een digitaal tijdperk, in een beeldcultuur. Ze zijn zelfstandiger. Scholen
gebruiken ook andere onderwijsmethoden dan dertig jaar geleden. Maar als je het van een
museum vraagt, heet het ineens een pretpark¶.1512 De staatssecretaris hoopt dat het door haar
voorgestelde beoordelingsregime prikkelend gaat werken. µIn de nieuwe opzet moeten de
directeuren zenuwachtig worden - wat is mijn visie voor de komende vier jaar, welke collectie
past bij het museum, hoe gaan we die tentoonstellen?¶1513 Als musea hun tentoonstellingen
niet laagdrempeliger maken voor met name jongeren en allochtonen, kunnen zij voortaan
minder subsidie verwachten.1514
De Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea UHDJHHUWµmet verbazing¶op Van der
Laans plannen. Volgens directeur Herma Hofmeijer zijn haar leden µzich al jaren bewust van
de noodzaak om nieuwe doelgroepen te trekken « wij willen ook graag toonaangevende
tentoonstellingen maken. Daarover zijn we het met de staatssecretaris eens¶. Musea
ondernemen al volop initiatieven om jongeren binnen te halenµNijk naar het Van Gogh
Museum, dat tegenwoordig op vrijdagavond open is. Daar is echt meer te zien dan alleen
maar schilderijen aan de muur¶. Ze is ook voor een systeem van internationale visitatiesµKet
is belangrijk dat musea inhoudelijke verantwoording afleggen. Alleen lijkt de staatssecretaris
er een soort Idols-competitie van te willen maken: de winnaar krijgt het geld. Ons doel is de
kwaliteitsverbetering van alle musea, en dat bereik je niet door met elkaar om het subsidiegeld
te concurreren¶. Juist in de museale sector heeft µhet prikkelen met geld¶ weinig zin. µIn kleine
musea als Slot Loevesteijn of het Muiderslot slagen inspirerende directeuren erin hun
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medewerkers te stimuleren om met weinig geld hele mooie dingen te doen. Het is de vraag of
je dat met een andere subsidiesystematiek versterkt of juist doorkruist. «  De strijd om het
publiek mag geen strijd om het subsidiegeld worden¶.1515
Haar W\SHULQJµVDDLHVWRIILJHPXVHD¶ZRUGWUHJHOPDWLJDDQJHKDDOGLQKHWRSHQEDDU
debat - de kwalificatie functioneert als een negatief frame.1516 Verschillende politici en
museumdirecteuren mengen zich in KHWGHEDWHQUHDJHUHQµPHWWHUXJKRXGHQGKHLG¶99'NDPHUOLG$QQHWWH1LMVYLQGWKHWQLHXZHEHRRUGHOLQJVUHJLPHµRp zich « een positieve
doelstelling. Maar de uitvoering ervan staat haaks op het idee dat we van het subsidiecircus
afwilden. Dit voorstel zorgt weer voor een hoop gedoe. De overheid bepaalt straks welk
museum het beste plan heeft¶. Boris Dittrich vindt het goed dat rijksmusea niet meer iedere
vier jaar om subsidie hoeven te vragen voor zaken als collectiebeheer en de kosten voor
gebouw en personeel. Hij heeft bezwaar tegen µhet competitieve aspect¶ in het voorstel van de
staatssecretaris, omdat de musea erg van elkaar YHUVFKLOOHQµKoe kun je die met elkaar
vergelijken?¶In haar plan worden alle rijksmusea over één kam geschoren. Onder de 26
rijksmusea vallen grote musea als het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum in Amsterdam,
maar ook kleine musea als Slot Loevestein, Kasteel Huis Doorn en bijvoorbeeld het Afrika
Museum in Berg en DalµZij moeten nu gaan concurreren met een museum als Naturalis¶, is
de reactie van directeur Ineke Eisenburger van het Afrika Museum. µ'aar kunnen wij toch
nooit tegenop?¶=H bepleit de educatie en de presentatie niet tot inzet van een
concurrentiestrijd te maken: µGie taken horen in het basispakket en moeten gefinancierd
worden uit de vaste subsidie. Als presentatie daar al niet onder valt, waarvoor heb je dan al
die spullen in huis?¶1517 Interim-directeur Kees Sperling van het Zuiderzeemuseum is vooral
bang dat de kleine musea de dupe worden¶musea die minder in de belangstelling staan,
krijgen het straks dubbel voor hun kiezen¶.1518
De redactie van NRC Handelsblad wijdt een commentaar aan de kwestie: µde kritiek
van de staatssecretaris op de ³stoffigheid´ van het ³gros´ van de musea die voorwerpen in
vitrines plaatsen en schilderijen laten zien, is laatdunkend. Het is een misverstand dat een
pretparkrace om geld een einde kan maken aan het belangrijke probleem van de culturele
kloof in de samenleving¶. Het is nuttiger een analyse te plegen µwaarom bepaalde groepen
mensen niet naar schilderijen willen kijken¶. +HWµnieuwe prikkelsysteem is geheel in strijd
met de gedachte achter de verzelfstandiging die de rijksmusea vrijer zou maken hun eigen
beleid uit te stippelen. Nu moeten ze weer aan nieuwe normen gaan voldoen die door
opeenvolgende staatssecretarissen worden bedacht¶- zo bemoeit de politiek zich te sterk met
de inhoud van kunst en cultuur. µ2nderlinge concurrentie maakt een dode letter van de
aansporing van Van der Laan om meer samen te werken¶.1519
Opinieleiders reageren op de uitspraken van Medy van der Laan. Gerrit Komrij ziet
µGe laatste fase van de culturele afbraak « voltooid door dit kabinet. De moord op de
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beschouwing, de stilte, de diepgang. Onze calvinistische, roomse en rozenkruisende
stuntelaars belijden met de mond hun normen en waarden en intussen ruimen ze de laatste
obstakels uit de weg voor de triomf van popi, ordi en hoempapa¶.1520 Bij Sjarel Ex staat
¶laagdrempeligheid¶voorop, maar dat wil niet zeggen dat Museum Boijmans Van Beuningen
zich vooral gaat richten op µgeheide publiekstrekkers¶µVan der Laan klaagt over de saaie
vitrines, maar die kunnen ook heel boeiend zijn, net zoals sommige staatssecretarissen terwijl
DQGHUHQKHOHPDDOQLHWZHWHQWHERHLHQ¶1521 Publicist Henk Hofland herinnert zich in zijn
column µGHRQYHUJHWHOLMNHHUYDULQJ¶GLHKLMPHW]LMQ]RRQWMHLQ1 beleefde in het Stedelijk,
op de tentoonstelling Bewogen beweging YDQ-HDQ7LQJXHO\HQµGHKLVWRULVFKHJHEHXUWHQLV¶
Sensation in het Brooklyn Museum in New York, eind 1999.1522 Hij beseft HFKWHUGDWµQLHW
LHGHUHPXVHXPGLUHFWHXURSHHQGHUJHOLMNHVDPHQORRSYDQRPVWDQGLJKHGHQ>NDQ@UHNHQHQ¶
NXQVWKHUNHQQHQµHQKHWYHUPRJHQHUGLWVFKRXZVSHOYDQWHPDNHQ¶+RIODQGYLQGWNHQQLVYDQ
groot belang - hij pleit niet voor meer spektakel, maar voor mHHUHGXFDWLHµKRHMHMHPXVHXP
ook opleukt, de oude en de modernste meesters worden er niet beter of slechter van. Maar je
kunt meer mensen naar binnen lokken. Daarvoor zijn twee manieren. Je laat weten dat de
bezoekers iets sensationeels te wachten staat, of je rekent erop dat ze in de daartoe ontworpen
ruimte te zien krijgen wat aan hun verwachtingen beantwoordt, terwijl ze bij de aanblik toch
verrast zijn. Het eerste is niet in tegenspraak met het tweede. In beide gevallen gaat het om de
voorbereiding die buiten het museum tot stand komt. Iemand die totaal bij verrassing De
Sabijnse maagdenroof van Delacroix ziet, of een abstract schilderij van Mondriaan, weet niet
wat hem overkomt. Er gaat een vertelling aan vooraf. Dit vertellen hoort niet tot de
portefeuille van mevrouw Van der Laan, maar tot die van minister Van der Hoeven¶.1523
Wat 5XGL)XFKVµYHUELMVWHUWis de parmantige modieusheid van mevrouws
beweringen. In feite zegt ze dat kijken naar schilderijen, of naar dingen in een vitrine,
eigenlijk saai is. Dat is heel erg. Wij hebben een staatssecretaris van Cultuur die niet wil
begrijpen dat schilderijen gemaakt zijn om roerloos aan de muur te hangen, ook door
Rembrandt en Van Gogh. Je kunt naar die schilderijen kijken en je laten meeslepen door wat
je ziet; en terwijl je kijkt, komt je verbeelding op gang en daarin zijn individuele kennis en
1520

*HUULW.RPULMµ'DWVWRIILJHVDDLHLPDJRYDQVSHXUHQLQHHQYLWULQHPRHWYHUGZLMQHQ´,Q: NRC Handelsblad,
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kerkgenootschap met een mystiek-filosofische achtergrond. Zie onder meer: 5RQ5LMJKDUGµ(LJHQZLM]HGRHQHU
spaart zichzelf niet. 6WDDWVVHFUHWDULVYDQ&XOWXXUHQ0HGLD0HG\YDQGHU/DDQ³ZHHJWELMHONHEHVOLVVLQJKHW
5R]HQNUXLVPHH´¶In: NRC Handelsblad, 17 november 2003.
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London (18 september - 28 december 1997) wegens de collage die Marcus Harvey maakte van het politieportret
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µeen kassakraker¶HQZHUGdoor meer dan 285.000 mensen bezocht. Bron: µ5R\DO$FDGHP\ERHNWZLQVW¶,Q Het
Parool, 22 maart 1999. In het Brooklyn Museum te New York (2 oktober 1999 - 9 januari 2000) veroorzaakte
een ander schilderij uit Sensation commotie: The Holy Virgin Mary van Chris Ofili - een collage van olieverf
PHWXLWJHNQLSWHSRUQRIRWR¶VJOLWWHUHQROLIDQWHQPHVW%XUJHPHHVWHU5XGROSK*LXOLDQLYRQGKHWVFKLOGHULM
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veel publiek op af. Het Hamburger Bahnhof museum in Berlijn presenteerde Sensation ook (30 september 1998 30 januari 1999) - de expositie leverde geen incidenten op, maar wel publiek succes, waardoor hij een maand
werd verlengd. Zie ondermeer de catalogus: Brooks Adams e.a, Sensation. Young British Artists from the S aatchi
collection. /RQGRQ+-$+RIODQGµ$OOHHQGHROLIDQWZHHWKHWQLHW¶. In: NRC Handelsblad, 1 oktober
1999, +-$+RIODQGµ'HJURRWWHYDQGHGRRG¶,Q NRC Handelsblad, 3 december 1999 en Anna Tilroe,
µ2QWOXLVWHULQJLQWZDDOIEHGULMYHQ¶,Q NRC Handelsblad, 29 september 1997.
1523
+-$+RIODQGµ7HZHHJ EUHQJHQ¶,Q NRC Handelsblad, 9 december 2005.
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herinneringen en verlangens werkzaam. Als tien verschillende mensen voor Het Joodse
bruidje staan te kijken, ziet ieder van hen een ander, namelijk zijn/haar schilderij. Dat is toch
niet zo moeilijk te begrijpen. Het gaat niet om verrassen¶. Hij beSOHLWµGe oude educatieve
dienst weer [te] activeren. « Toen de musea zich steeds meer om sponsors moesten gaan
bekommeren, werden die diensten geleidelijk aan omgevormd tot public-relationsafdelingen.
Ooit ben ik door iedereen uitgelachen toen ik het had over het museum als school. Maar geef
mij een groep van twintig allochtonen en ik kan ze vertellen en overtuigen van de bijzondere
schoonheid van Het Joodse bruidje. Dat weet ik zeker¶.1524
De redactie van NRC Handelsblad biedt hem die kans. Fuchs gaat de uitdaging aan:
µZLH$]HJWPRHWRRN%]HJJHQ¶ Tijdens de educatieve ontmoeting bespreekt hij Het Joodse
Bruidje van Rembrandt met vijftien allochtone leerlingen van veertien en vijftien jaar, van het
Amsterdamse Nova College. Maar dit blijkt zo gemakkelijk nog niet. Als leerlingen het
PXVHXPEHWUHGHQµZRUGHQ]HVWDDQGHJHKRXGHQGRRUHHQRXGHUHVXSSRRVW³3HWWHQ
DFKWHUVWHYRUHQ´FRPPDQGHHUWKLM=HNLMNHQKHPDDQRIKLMJHNis. Pet achterstevoren? Dat is
YRRUNOHXWHUV³$OVMHMHYRRURYHUEXLJWNDQGHNOHSGHYHUIUDNHQ´]HJWGHRQYHUPXUZEDUH
VXSSRRVW³(QKHWDODUPJDDWDI´¶'HFR|UGLQDWRU&.9]HJWWHJHQGHMRXUQDOLVWµGDWEHGRHOLN
nou. Als ik met een groep kinderen naar het museum ga, moeten ze altijd hun mond houden.
Maar hoe NDQMHGDWQXYDQHHQJURHSNLQGHUHQYHUZDFKWHQ"¶1525 Eén meisje in de groep,
Hagar, gaat in haar vrije tijd weleens naar een museum: naar het Cobra-museum en het
6FKHHSYDDUWPXVHXPPHWKDDUPRHGHUµEn naar Madame Tussaud - RILVGDWJHHQPXVHXP"¶
Fuchs gaat naast Het Joodse bruidje VWDDQHQOHJWXLWµGLWVFKLOGHULMLVYDQDOOH1HGHUODQGHUV
ook van jullie. Sommigen denken dat jonge mensen en allochtonen niet begrijpen wat
schilderijen zijn. Daar geloof ik niets van. « .XQVWLVIDQWDVLH-HNXQWLQHHQVFKLOGHULMLHWV
zien dat alOHHQMLMHULQ]LHW:DW]LHQMXOOLH"¶(HQOHHUOLQJ]LHWHHQPDQHQHHQYURXZHHQ
DQGHUµHHQJHWURXZGVWHO¶µHHQEURHUHQHHQ]XV¶µHHQYURXZGLHKXLOWHQHHQPDQGLHKDDr
WURRVW¶µ(Q'DQL]MDGLH]LHWLQGHPDQQHQKDQGRSGHYURXZHQERUVW³RQJHZHQVWH
LQWLPLWHLWHQ´]HJWKLMJOXQGHUHQG¶)XFKVYLQGWGDWGHWLWHOµHLJHQOLMN¶QLHWV]HJWµZLHQDDU
]R¶QVFKLOGHULMNLMNWPRHWIDQWDVHUHQ¶Hij raadt Moustafa en Shanice aan langzaam te kijken:
µjullie kijken nu heel snel, want jullie zijn gewend aan televisie. Toen ik voor het eerst
televisie zag, was ik zo oud als jullie. Op tv is het beeld weg voor je het weet. Hier beweegt
niets¶1DUXLPHHQKDOIXXUµYHUVODSW¶GHDDQGDFKW YDQGHOHHUOLQJHQµPHUNEDDU³PHHVWHUKRH
ODQJJDDQZHQRJQDDUppQVFKLOGHULMNLMNHQ"´)XFKVJHHIW]HYULM'HNODVVWURRPWQDDUGH
uitgang, langs De Nachtwacht³:RZGLHLVJURRW´¶$FKWHUDIJHHIW)XFKVWRH zijn
EHZHULQJHQµPHWHHQ]HNHUHSDUPDQWLJKeid te hebben gedaan. ´ZR¶QNODVQLHXZH
Nederlanders is moeilijker dan ik dacht´. Hij zegt er niet bij of een klas witte scholieren in
dezelfde leeftijd zich anders had gedragen. Maar hij zag ook interesse bij zijn gehoor en zou
graag met een aantal leerlingen nog eens door het museum lopen. Want hij gelooft heilig in
³KHWYHUKDDOYHUWHOGGRRULHPDQGGLHLQKHWPXVHXPVWDDW´QLHWLQWHFKQLVFKHIRHIMHV³-H
moet in De Nachtwacht jouw Nachtwacht NXQQHQ]LHQ´$OGDWLQWHUDFWLHYHZHUNWQLHW=H
moeten het zeOIGRHQ¶ Fuchs vindt dat musea zich inspannnen om mensen binnen te krijgen,
maar te weinig nadenken over wat te doen als het publiek eenmaal binnen is - het schort aan
de manier waarop de musea hun collecties presenteren. µAlleen, daar gaat de staatssecretaris
QLHWRYHU « 0HQVHQ]LMQEDQJGDWKHWPRHLOLMNLV'DWKHEEHQ]HRSVFKRROJHOHHUG0DDUMH
moet ze loskoppelen van hun vooroordelen en hun schroom. Met een verhaal kun je ze leren
kijken. Ze laten zien dat het onvoorstelbare bestaat. Want dat is kunst. Mooi of lelijk - dat
komt later wel¶.1526
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5XGL)XFKVµ:DWPHYURXZVan der Laan ]HJWLVKHHOHUJ¶,Qde Volkskrant, 6 december 2005.
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Kunsthistoricus Gary Schwartz haalt µde allochtoonse les¶ van Fuchs aan in een
column - hLMYLQGWµLn feite « die middag geslaagder dan men had mogen hopen. Eén
teenager uit de vijftien die onlangs in een museum geweest is, is een beter gemiddelde dan
voor de meeste scholen waar ook ter wereld¶. Maar hij heeft een beter idee: hij adviseert Van
der Laan niet leerlingen maar µDPEWHQDUHQYDQKDDUHLJHQPLQLVWHULHWHRYHUWXLJHQYDQKHW
belang van kunst in ons leven¶'DWµNDQHHQYHHOJURWHUHIIHFWVRUWHUHQGDQKHWGZLQJHQYDQ
musea - door ze af te schamperen - het onmogelijke te doen. Gezwegen nog maar van wat er
niet te bereiken valt als de media - haar eigen portefeuille, toch? - meer en betere aandacht
aan kunst gaven. « Een Medy van der Laan die de synergie van OCW laat vonken ten
behoeve van kunstonderwijs, kunstwetenschap en kunst in de media, zou een politica zijn aan
wie men nog lang, en met plezier, terugdenkt¶.1527
Van der Laan reageert met een ingezonden stuk in de Volkskrant, waarin ze probeert
het debat te kalmeren door nog eens duidelijk te maken waar het haar in de beleidsbrief om te
doen is.1528 Haar opiniestuk mag niet baten. Ook hoofddirecteur van het Rijksmuseum,
Ronald de Leeuw, wijst - in navolging van Henk Hofland - op de verantwoordelijkheid van
het ministerie van Onderwijs: µhet gaat niet aan de Nederlandse musea als enige aansprakelijk
te stellen voor het gebrek aan culturele interesse onder jongeren. Die verantwoordelijkheid
delen zij met het ministerie dat ons onderwijs bestiert. « Actuele discussies over het
gebrekkig geschiedenisonderwijs, de behoefte aan een stevige canon voor geschiedenis en
kunst als kapstok voor de zo pijnlijk ontbrekende parate kennis - het wijst er allemaal op dat
we te maken hebben met een voor de cultuur bijna ³lost generation´. Laten we elkaar daar
niet de zwarte piet voor geven, maar zorgen dat ons onderwijs zo snel mogelijk weer op dit
punt voldoet¶.1529
Op vrijdag 3 februari 2006 is in het Centraal Museum te Utrecht een paneldiscussie
RYHUµKHWPXVHXPYDQGHWRHNRPVW¶=RZHO0HG\YDQGHU/DDQDOV5XGL)XFKV- als opponent
YDQKDDUSODQQHQµRPPXVHDWHJDDQPRQLWRUHQ op bezoekeUVDDQWDOOHQ¶- zijn van de partij. Ze
blijken van tevoren uitgebreid telefonisch overleg te hebben gepleegd. Dat komt de discussie
niet ten goede en haalt de angel uit het debat.1530 9DQGHU/DDQµPusea moeten eagerness
ontwikkelen om geld van de overheid te krijgen¶ - ze gebruikt regelmatig dergelijk jargon in
KHWGHEDWµtransparantie¶, µtargets¶, µindicator¶µIk ben er niet op uit om musea de komende
jaren eindeloos lastig te vallen, maar ik verplicht ze na te denken over visie en hoe je
weglopende bezoekers kunt terugwinnen. Een leeg museum is geen verbinding met de
samenleving, maar een indicatie dat een museum het niet goed doet. Ik sta geen
verpretparkisering voor, maar waarom is het begrip ³leuk´ een vies woord in museumland?¶
Fuchs ]HJWGDDURSµNederland is het enige land met een destructieve obsessie voor
bezoekersaantallen. Hier heerst eeQVIHHUGDWFXOWXXUYRRU'¶HUVHQDQGHUHZDWMHVLVHQGDW
we die overbodige regelarij van de overheid nodig hebben. Bewaren om teweeg te brengen
komt met dit alles aan kunst. Dat neem ik de staatssecretaris kwalijk. Een kunstwerk heeft per
definitie een onrustige rol in de maatschappij. Dat is haar kracht en die ontneem je haar met
KHWPHFKDQLVWLVFKHEHHOGGDWGHQRWDYDQPXVHDVFKHWVW¶1531 Maar, zo dient de staatssecretaris
hem van repliekµeen leeg museum is een indicator dat je iets fout doet¶. Ze krijgt bijval van
Paul van Vlijmen, directeur van het Spoorwegmuseum in Utrecht - hij kan een vol museum
ZHOZDDUGHUHQµGan doe je je werk tenminste niet zomaar. Ach, musea vinden
bezoekersaantallen niet interessant, totdat ze hoog worden¶. Ook komt in het debat de
voorgestelde visitatiecommissie met buitenlandse deskundigen aan de orde: iVµdie
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*DU\6FKZDUW]µ5HPEUDQGWVRRU¶,Q Het F inancieele Dagblad, 31 december 2005.
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buitenlandse inmenging¶QRGLJ"Een µvoormalig directeur van een middelgroot museum¶ in
het publiek vindt het µgeen slechte oplossing¶µLn Nederland kent de museumdirecteur
iedereen en zegt niemand hem de waarheid¶. Maar Fuchs vraagt zich af of een internationale
visitatiecommissie wél een onafhankelijk oordeel veltµGe leden voor zo¶n commissie komen
zelf uit musea in Berlijn, Madrid, Washington. Die beoordelen het Rijksmuseum terwijl ze de
volgende dag weer gewoon een bruikleen van datzelfde Rijksmuseum nodig hebben¶.1532
Het kamerdebat op donderdag 6 april 2006 zou over de museumnota van Medy van
der Laan gaan. De discussie wordt echter gedomineerd door een voorstel om
rijksgesubsidieerde musea gratis toegankelijk te maken. De nota komt slechts even aan de
orde als het voornemen van de staatssecretaris wordt aangekaart om de hoogte van de subsidie
afhankelijk te maken van de prestaties van musea - een prikkel om verzakelijking te
bevorderen. Een meerderheid van de Kamer keert zich tegen haar plan om musea met elkaar
te laten concurreren om subsidiegeld.1533

Rijksmusea gratis toegankelijk?
Uit onverwachte hoek wordt het debat over gratis musea weer aangewakkerd. Tijdens het
parlementair overleg over de beleidsbrief Verschil Maken en de cultuurbegroting op 28
november 2005 presenteert kamerlid Annette Nijs het plan de rijksmusea binnen twee jaar
gratis toegankelijk te maken µYRRU1HGHUODQGVHVWDDWVEXUJHUVRSDOOHGDJHQGDW]Lj open zijn.
Later kan de gratis entree eventueel ook gaan gelden voor provinciale en gemeentemusea.
&RPSHQVDWLHYRRUGHJHGHUIGHHQWUHHJHOGHQLVQLHWQRGLJ¶ZDQWGHLQNRPVWHQXLWGHZLQNHOV
HQUHVWDXUDQWVLQGHPXVHD]XOOHQµHYHQUHGLJ¶VWLMJHQ Buitenlandse toeristen moeten wel
entree betalen - 1HGHUODQGHUVEHWDOHQDOµgenoeg belasting aan deze musea voor het beheren
van ons erfgoed¶HQkunnen daar op deze manier iets voor terugkrijgen, zo redeneert Nijs.1534
(QWUHHEHWDOHQQRHPW]HµWZHHNHHUEHODVWLQJEHWDOHQ¶1535 Zij vraagt de staatssecretaris
µELQQHQHHQMDDUHHQSODQYDQDDQSDNWHSUHVHQWHUHQYRRUGHLQYRHULQJYDQGHJUDWLVHQWUHH¶
9HUYROJHQVPRHWHQGHPXVHDµHHQMDDUGHWLMGNULMJHQRPGHYULMHWRHJDQJGDDGZHUNHOLMNLQWH
YRHUHQ¶1LMVµKHWKRHIWHFKWQLHWYDQGHHQHRSGHDQGHUHGDJ¶=HYRHJWGDDUDDQWRHGDWGLW
plan het eerste is van een reeks voorstellen die de VVD zal gaan doen op het gebied van kunst
HQFXOWXXURPGDWKDDUSDUWLMµJURRWEHODQJKHFKWDDQFXOWXXU¶1536 Haar partij hoopt dat het
gratis toegankelijk maken van musea leidt tot een aanzienlijk hoger aantal bezoekers aan het
cultureel erfgoed - ook mensen die dat nu niet doen. De kosten voor de gratis openstelling
moeten de musea zelf opbrengen - µGLHPRHWHQPDDUPHHUYULMZLOOLJHUVELMGUDJHQYUagen.
Verder moeten ze maar meer boeken en meer drankjes verkopen om de kosten op te vangen.
Bovendien worden kosten bespaard op het verkopen en controleren van kaartjes. Het moet,
vóór de museumdeuren opengaan, natuurlijk wel vaststaan dat de verwachtingen van de
OLEHUDOHQRRNXLWNRPHQ¶1537 Het onderzoek naar de prijselasticiteit van gratis musea,
waarvoor Rick van der Ploeg opdracht gaf, is kennelijk aan Nijs voorbij gegaan! Uit dat
onderzoek van het team van econometrist René Goudriaan blijkt dat gratis openstelling vooral
mensen stimuleert die toch al naar de musea gaan, en nauwelijks nieuwe bezoekers trekt.1538
Op welke drijfveer is dit initiatief van Nijs gebaseerd? Wat is haar agenda - politiek scoren of
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cultuurspreiding bevorderen? Ze argumenteert in haar YRRUVWHOµHHQPXVHXPEH]RHNLVFXOWXXU
en daardoor wordt je eigen identiteit meer ontwikkeld en het verbroedert ook omdat je andere
FXOWXUHQOHHUWNHQQHQ¶1539 ,QLHGHUJHYDOµVFRRUW¶1LMVµSXEOLFLWDLU¶]Rdanig met haar voorstel,
dat het een hevig debat oplevert - het genereert zoveel aandacht, GDW0HG\YDQGHU/DDQµELMQD
geruisloos¶ haar aanpassingen van het kunstsubsidiesysteem, zoals voorgesteld in Verschil
Maken, door de Kamer geaccepteerd krijgt en er nauwelijks gedebatteerd wordt over haar
museumnota.1540
Het voorstel om rijksmusea gratis toegankelijk te maken, is de eerste openbare daad
van Annette Nijs als woordvoerder Cultuur, na haar uitspraak bij de presentatie van de nota
Verschil makenGDWGH5DDGYRRU&XOWXXUYDQGH99'µPDJ « ZRUGHQRSJHKHYHQ¶.1541
Een half jaar daarvoor, eind mei 2005, maakte ze haar politieke comeback in de Tweede
Kamer toen er een VVD zetel vrijkwam.1542 Nijs benadrukt in een interview dat ze cultuur
¶KHHOEHODQJULMN¶ vindtµELMGH99'ZRUGWKHWZHOJH]LHQDOVHHQVXEVLGLHSRWmaar cultuur
NDQPHQVHQRRNKHOSHQDXWKHQWLHNWH]LMQ¶1543 9ROJHQV1LMVPRHWFXOWXXUµRIILFLHHOZRUGHQ
HUNHQGDOVYHVWLJLQJVIDFWRU¶HQµGXV « RRNSROLWLHNPHHUVWDWXVNULMJHQ¶µVWDDWVVHFUHWDULV
Van der Laan heeft cultuur en economie in portefeuille, maar zij treedt daarmee niet echt goed
op de voorgrond. Dat hele verhaal dat ik je nu vertel, hoort daarbij. Maar ik heb het nog niet
JHKRRUG(ULVGXVQRJYHHOWHGRHQ¶&RQFUHWHSODQQHQYRRUKDDUFXOWXXUYLVLHheeft Nijs
µDOOHPDDOQRJQLHWSUHFLHV+HWJDDWme eerst om de notie dat culturele activiteiten kunnen
zorgen voor meer creativiteit en authenticiteit bij mensen, het aantrekken van nog meer
creatieve banen en het vinden van de draai naar de kenniseconomie. Cultuur is meer dan een
subsidiepot die verdeeld moet worden, het is een integraal onderdeel van onze economie. Het
is cultuur die Nederland gaat helpen er straks weer in te geloven. Maar ik moet mijn eerste
GHEDWQRJPHHPDNHQGDQZRUGWKHWGDDUQDYDQ]HOIHHQVWXNFRQFUHWHU¶1544
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1LMVJHFLWHHUGLQ2UQHOOD3RUFXµ$PELWLHVYDQHHQKHULQWUHGHU¶,Q Het F inancieele Dagblad, 3 september
2005. Macro econoom Annette Nijs (1961) was eerder al staatssecretaris van Onderwijs in de kabinettenBalkenende I en II. Daarvóór werkte Nijs van 1991 tot 2002 voor Shell in verschillende financiële en
commerciële management functies, vanuit diverse locaties. Ze moest echter op 10 juni 2005 aftUHGHQQDµHHQ
GHVDVWUHXVGHEDWRYHUGHYHUKRXGLQJHQRSKHWPLQLVWHULHYDQ2QGHUZLMV¶1LMVRYHUVFKUHHGHHQEHODQJULMNHUHJHO
in het overheidsbestuur: je mag de minister niet desavoueren: in het beleid dien je eenheid uit te stralen. Zij had
in een - geautoriseerd - interview in Nieuwe Revu in juni 2004 uit de school geklapt over haar slechte verhouding
met CDA-minister Maria van der Hoeven van Onderwijs. De journalisten die haar interviewden voor Nieuwe
Revu waren Frénk van der Linden en Pieter Webeling. In het interview vertelde ]HµXLWJHEUHLGRYHUKDDU
gespannen relatie met Van der Hoeven, die politieke spelletjes speelt en Nijs verdenkt van het voeren van een
GXEEHOHDJHQGD¶1LMVVWHPGHYRRUGHSXEOLFDWLHLQPHWGHMXLVWKHLGYDQGHFLWDWHQPDDU]HQDP daarna toch
DIVWDQGYDQKHWLQWHUYLHZµLNVWDYRRUZDWLN]HJ0DDULNVWDQLHWYRRUKHWEHHOGGDWLVRSJHURHSHQ¶]RSRQHHUGH
ze in het Kamerdebat op 9 juni 2005. Daar kreeg ze veel kritiek te incasseren, maar ze mocht toch blijven van het
parlement. Een GDJODWHUEHWXLJGH1LMVRSHHQELMHHQNRPVWVSLMWWHJHQRYHUKDDUFROOHJD¶VHQULHSPLQLVWHU9DQ
GHU+RHYHQRSµHUQXZHHUVDPHQGHVFKRXGHUVRQGHU>WH@]HWWHQ¶7RFKYURHJHQ99'-leider Gerrit Zalm en
fractievoorzitter Jozias van Aartsen haar later die dag aIWHWUHGHQµLQKHWEHODQJYDQKHWKRJHURQGHUZLMVKHW
NDELQHWHQGH99'¶DOGXV=DOP2SMXQLYROJGH0DUN5XWWHKDDURS%URQQHQRYHUKHWFRQIOLFW]LMQ
5LMN7LPPHUµ1LMVJHHQPDDWVWDIYRRUSROLWLFXVXLWEHGULMIVOHYHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 12 juni 2004,
0DUN'XXUVPDHQ(JEHUW.DOVHµ1LMV³µ,NEOLMIKRSHQGDW0DULDPHJDDWYHUWURXZHQ´ Ruzie na interview
]RYHHOVWHGLHSWHSXQWLQUHODWLHEHZLQGVOLHGHQ¶,Q NRC Handelsblad, 8 juni 2004, Frank Poorthuis en Raoul du
3Upµ.QDOOHQGHUX]LHRS2QGHUZLMV0LQLVWHU9DQGHU+RHYHQHLVWHYHUWUHN1LMV¶,Q de Volkskrant, 8 juni 2004,
5DRXOGX3Upµ7ZHHERWVHQGHNDUDNWHUVOHLGHQPLQLVWHULH6WDDWVVHFUHWDULV$QQHWWH1LMVYDQ2QGHUZLMVOLJWDO
twee jaar overhoop met haar eigen minister Maria van der +RHYHQHQGH7ZHHGH.DPHU¶,Q de Volkskrant, 9
juni 2004, Bas SoetenhRUVWµ9DQGDDJDIJHWUHGHQVWDDWVVHFUHWDULVKDGVWHXQt meerderheid Tweede Kamer, maar
GDWZDVQLHWJHQRHJ¶,Q Het Parool , 9 juni 2004 en (JEHUW.DOVHHQ5HQp0RHUODQGµ1LMV bij vertrek: het ging
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Van der Laan voelt niets voor de plannen van de VVD om de rijksmusea gratis
toegankelijk te maken voor het Nederlandse publiek. Volgens haar lopen musea door de gratis
WRHJDQJPLOMRHQHQHXUR¶VDDQHQWUHHJHOGHQPLVWHUZLMO ze geen nieuwe doelgroepen bereiken.
Ze noemt het gratiVPXVHXPEH]RHNµHHQFKDUPDQWHJHGDFKWH¶PDDUYHHJWKHWSODQYHUYROJHQV
resoluut van tafel met harde argumenten. Van der Laan haalt de onderzoeksbevindingen aan
van het bureau van René Goudriaan - dezelfde berekeningen die munitie verschaften in het
toegangsprijzendebat in 2002.1545 Uit dat rapport blijkt dat gratis entree in alle rijksmusea per
MDDUPLOMRHQHXURDDQLQNRPVWHQGHUYLQJWRWJHYROJKHHIWµ(HQGRRUGHZHHNVHGDJJUDWLV
PDNHQNRVWWLHQPLOMRHQHXURHHQ]RQGDJPLOMRHQ¶DOGXV9DQGHU/DDQ%LMgratis entree
op alle dagen stijgen de bezoekersaantallen met dertig procent. En dan gaat het vooral om
bezoekers die vaker terugkeren. Daarbij komt nog dat meer bezoek ook leidt tot een stijging
YDQGHYDVWHODVWHQµ,Q*URRW-Brittannië is gebleken dat het afschaffen van de entreegelden de
PXVHDYHHONRVWDDQH[WUDEHYHLOLJLQJSHUVRQHHOHQRQGHUKRXG¶1546 Ze is evenmin voor de
variant om de musea een dag in de week vrij van entree open te stellenµGan zie je mensen
met een prachtig inkomen op zaterdag in plaats van zondag gaan, omdat het dan gratis is¶.1547
Ze ziet wel wat in een plan om bepaalde doelgroepen, zoals jongeren korting te geven.1548 Of
kinderen gratis toegang te verlenen - jonge gezinnen gaan niet zo vaak naar het museum, wat
ze zich kan voorstellen: µwant vier kaartjes, dat tikt toch aan¶.1549
In het Kamerdebat op donderdag 6 april 2006 zou het over de museumnota gaan, maar
domineert de kwestie van de gratis rijksmusea. VVD, PvdA en SP - een Kamermeerderheid poneren het voorstel om rijksgesubsidieerde musea gratis toegankelijk te maken. Die ochtend
publiceert Annette Nijs een pleidooi in de Volkskrant, waarin ze pleit voor een meer
µRQGHUQHPHQGHVWUDWHJLH¶HQKDDUDUJXPHQWHQKHUKDDOWµYLDGHEHODVWLQJKHEEHQZH « KHW
kaartje voor de rijksmusea al betDDOG¶2PGHJHGHUIGHLQNRPVWHQ bij gratis openstelling te
compenseren, pleit ze voor een garantie van de overheid voor bijstand bij eventuele schade
QLHWRPPLMQIXQFWLRQHUHQ¶,Q NRC Handelsblad, 10 juni, 2004. Journalist en tv-criticus Jean-Pierre Geelen
schreef een interessante analyse over geautoriseerde interviews in de pers, waarvan de citaten kloppen maar het
beeld toch anders overkomt. µGHVSUHNNHQPHWYRRUDDQVWDDQGHOLHGHQ]RQGHU³DXWRULVDWLH´ZRUGHQ]HOGHQPHHU
JHKRXGHQ « 7HJHQZRRUGLJJDDWDDQGHSXEOLFDWLHYDQHHQYUDDJJHVSUHNYDDNHHQVWHYLJURQGMHRQGHUKDQGHOHQ
vooraf met de gesprekspartner. Het resultaat is dat rondom het geschreven interview maar liefst drie
werkelijkheden zijn ontstaan. Allereerst is er het vraaggesprek zelf, waarin journalist en hoofdpersoon soms
lange tijd met elkaar spreken. Dan is er de geschreven weergave van de journalist, en daarna begint het soms
moeizame onderhandelen met de gesprekspartners en zijn of haar voorlichters over wat wel en niet gezegd is,
KRHKHWEHGRHOGLVZDWHUQRJWXVVHQ]RXPRHWHQHQZDWHUDEVROXXWXLWPRHWRPGDWKHW]RQRRLWEHGRHOGLV¶
Bron: Jean-3LHUUH*HHOHQµ$OOHVVWDDWRp band. Gesprekken met vooraanstaande lieden zonder autorisatie
ZRUGHQ]HOGHQPHHUJHKRXGHQ¶,Qde Volkskrant, 12 juni 2004. De reportage van <RHUL$OEUHFKWµ+HWVWRXWVWH
MRQJHWMHYDQGHNODV2SSDGPHW5LFNYDQGHU3ORHJ¶,Q Vrij Nederland, 27 november 1999, is een uitzondering
(zie: deel III, hoofdstuk 5). -RXUQDOLVW)UpQNYDQGHU/LQGHQµLQLQWHUYLHZGHLN'ULHVYDQ$JWDOOHHQLQKHW
Catshuis. Benen op tafel, fles wijn erbij, en geen voorlichter te bekennen. Na afloop belde je vijf minuten over de
tekst en klaar was je. Tegenwoordig heb je te maken met een heel circus van mediatrainers, voorlichters en
DQGHUHQGLH]LFKPHWKHWJHVSUHNHQGHWHNVWEHPRHLHQ¶%URQ Martin Berendse, van 2003 tot 2008 directeur
Kunsten bij OCW, vermoedt overigens dat interviews tegenwoordig minder sprankelend zijn omdat
µcultuurpolitici en directeuren eenvoudigweg minder kleurrijk zijn dan vroeger. Daarbij is de rol van de
persvoorlichter ondergeschikt, denk ik¶. Bron: email op 19 februari 2015.
1545
R. Goudriaan, I. Been en C.M. Visscher, Musea en plein publique. Vormgeving en effecten van gratis
toegang. Den Haag, februari 2002.
1546
µ9DQ der Laan wil musea niet gratis maken. POQLQNRPVWHQGHUYLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 29 november
2005.
1547
Sandra Smallenburg en Yaël 9LQFN[µ´+HWJURVYDQGHULMNVPXVHDLVWHYRRUVSHOEDDU´ Staatssecretaris
Medy van der Laan &XOWXXU RYHUKDDUQRWD³%HZDUHQRPWHZHHJWHEUHQJHQ´¶,Q NRC Handelsblad, 2
december 2005.
1548
µ0XVHDQLHWJUDWLV¶,Q De Telegraaf, 3 maart 2006.
1549
Sandra SmDOOHQEXUJHQ<DsO9LQFN[µ´+HWJURVYDQGHULMNVPXVHDLVWHYRRUVSHOEDDU´ Staatssecretaris
Medy van der Laan &XOWXXU RYHUKDDUQRWD³%HZDUHQRPWHZHHJWHEUHQJHQ´¶,Q NRC Handelsblad, 2
december 2005.
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tijdens YHUYRHUYDQREMHFWHQYRRUµHHQLQWHUHVVDQWHWHQWRRQVWHOOLQJPHWLQWHUQDWLRQale stukken
« zodat mXVHD]LFKGHYHU]HNHULQJVSUHPLHVNXQQHQEHVSDUHQ¶1550 Van der Laan voorziet
echter µgrote financiële problemen als de twintig rijksmusea geen entree meer heffen¶. Het
Van Gogh museum, dat veel buitenlandse toeristen trekt, zou volgens haar elf miljoen aan
entreegelden missenµKet Van Gogh museum gaat dan failliet¶.1551 µDat valt niet te
compenseren¶1552 Nijs ventileert na afloop van het debat dat de staatssecretaris door te praten
RYHUHHQGUHLJHQGIDLOOLVVHPHQWYDQKHW9DQ*RJKPXVHXPµZHOHUJQDDUGHLQLWLDWLHIQHPHUV¶
uithaalde.1553 Er dreigt een conflict te ontstaan tussen het kabinet en de Tweede Kamer, er is
sprake van een patstelling. Van der Laan waarschuwt tijdens het debat voor de gevolgen: µu
KHHIWJHHQLGHHZDWXDDQULFKW¶1554 Ze raadt dHPRWLHµWHQVWHOOLJVWH¶DIµ8GRHWGHPXVHDHFKW
iets heel ergs aan « Dit plan kent alleen verliezers, het hele veld is tegen. En u blijft
volhouden! Ik word er emotioneel over! « Ik ben geschokt, met name door de beleving die
ze hebben van wat ze aan goed denken te doenPDDUZDW]RYHHOVFKDGH]DODDQULFKWHQ¶1555 Ze
verwijt de initiatiefnemers dat ze de musea de kans ontnemen om te investeren. Met
bijzondere activiteiten bereiken ze juist wel nieuw publiek, zoals jongeren en allochtonen dat is bij bepaalde evenementen gebleken.1556
Volgens de voorstanders, Annette Nijs (VVD), John Leerdam (PvdA) en Fenna
Vergeer (SP), ziet ze het µverkeerd¶GHPXVHDZRUGHQMXLVWµJHSULNNHOGRPH[WUD
DDQWUHNNHOLMNHGLQJHQWHGRHQZDDU]HZHOJHOGYRRUPRJHQYUDJHQ¶/HHUGDPponeert dat bij
gratis musea in Rotterdam bleek dat er wel degelijk nieuwe mensen kwamen, onder wie
RXGHUHQµ+HWJDDWRQVQLHWDOOHHQRPDOORFKWRQHQHQMRQJHUHQ:HZLOOHQLHGHUHHQ¶1557 Wat
Leerdam hier beweert, klopt niet. René Goudriaan kreeg de kans om in 1983 de
prijselasticiteit van vier Rotterdamse musea te meten. De econometrist concludeerde dat
µJUDWLVWRHJDQJHUQLHWQRRG]DNHOLMNWRHOHLGWGDWHHQEUHGHUHGZDUVGRRUVQHGHYDQGH
EHYRONLQJGHPXVHDEH]RHNW¶1558
Een meerderheid van de Kamer, bestaande uit regeringspartij VVD en
oppositiepartijen PvdA en SP, dient toch de motie in met het voorstel om de toegang tot de
rijks gesubsidieerde musea gratis te maken.1559 Nederlandse bezoekers hoeven niet meer voor
de vaste collecties te betalen, wel voor speciale tentoonstellingen.1560 Van der Laan noemt de
verschillende behandeling van Nederlanders en buitenlanders LQKHWGHEDWµindirecte
discriminatie¶.1561 Inderdaad lijkt het besluit in strijd met Europese richtlijnen: de Europese
rechter verbood Italië om Italianen gratis toegang tot de musea te verlenen, met het argument
dat inwoners van andere EU-landen daarmee werden gediscrimineerd.1562 De indieners van de
motie, onder aanvoering van Annette Nijs, denken dat gratis musea meer bezoekers zullen
trekken, onder wie allochtonen en jonge gH]LQQHQ2RNZRUGHQPXVHXPGLUHFWLHV]RµDOV
FXOWXUHOHRQGHUQHPHUVJHSULNNHOGRPRSHHQDQGHUHPDQLHUWHRSHUHUHQ¶DOGXV1LMV1563 Maar
1550

$QQHWWH1LMVµ%LMJUDWLVEH]RHNULMNVPXVHDKHHIWLHGHUHHQEDDW¶,Qde Volkskrant, 6 april 2006.
Van der Laan ]LHWQLHWVLQJUDWLVPXVHD¶,Q NRC Handelsblad, 7 april 2006.
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µ*UDWLVPXVHDJDDQIDLOOLHW¶,Q De Telegraaf, 7 april 2006.
1553
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Aldus Van der Laan in de Tweede Kamer, geciteerd in: µ0HG\YDQ der Laan ³HPRWLRQHHO´RYHULQLWLDWLHIRP
HQWUHHJHOGHQDIWHVFKDIIHQ¶,Q Het Parool, 9 juni 2006.
1556
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René Goudriaan, Musea, een prijs waard? Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1985, S=LHµJan
Riezenkamp en RSPDUVYDQGHHFRQRPHQ¶in deel II, hoofdstuk 2.
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<DsO9LQFN[µ9DQGHU/DDQIHOWHJHQJUDWLVPXVHD¶,Q NRC Handelsblad, 14 juni 2006.
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µ7ZHHGH.DPHUEOLMIWHUELMULMNVPXVHDPRHWHQJUDWLV¶,Qde Volkskrant, 14 juni 2006.
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9DQGHU/DDQLVµSHUWLQHQWWHJHQ¶JUDWLVWRHJDQJµXZLOWRSGH]HPDQLHUPHHUDOORFKWRQHQQDDU
het museum halen, maar geloof me, er komt geen allochtoon extra. Bovendien ontneemt u
PXVHDGHPRJHOLMNKHLGRPWHLQYHVWHUHQ,NEHQJHVFKRNWGRRUXZYRRUVWHO¶Maar de
staatssecretaris belooft de motie voor te leggen aan het kabinet.1564
De museumwereld reageert erg bezorgd op het kamervoorstel - KHW]DOµQHJDWLHYH
GRPLQRHIIHFWHQ¶JHYHQYRRUGHJHKHOHVHFWRUKHWOHYHUWµHHQILQDQFLsOHVWURS¶RSHQWUHNW
vooral de mensen aan die al kwamen. Wie koopt er straks nog een museumjaarkaart als je
toch al gratis kunt binnenlopen bij de rijksmXVHD"(HQGHUJHOLMNHUHJHOLQJµ]DOGHDQLPRYRRU
de museumjaarkaart sterk doen verminderen « met als gevolg minder bezoekers en ook
minder inkomsten voor alle niet-ULMNVPXVHD¶1565 µ:LMZRUGHQJHDFKWHLJHQLQNRPVWHQWH
genereren, en tegelijk moeten we gratis zijn. Je kunt niet het ene beweren en het andere
YHUODQJHQ¶]RUHDJHHUW.HHVYDQ7ZLVWGLUHFWHXUYDQKHW*URQLQJHU0XVHXP+LMEHJULMSW
QLHWGDWKHWSODQDOOHHQYRRUGHULMNVPXVHDZRUGWJHRSSHUGµGDQNULMJMH
FRQFXUUHQWLHYHUYDOVLQJ¶1566 Herma Hofmeijer, directeur van de Vereniging van
5LMNVJHVXEVLGLHHUGH0XVHDKHHIWPHWGH1HGHUODQGVH0XVHXPYHUHQLJLQJµDOOHPRJHOLMNH
argumenten aangedragen om het plan van tafel te krijgen. (...) Onze hoop is nu dat
staatssecretaris Medy van der Laan de motie naast zich neerlegt. Of dat Brussel er een stokje
voor steekt, omdat binnen- en buitenlanders bij de ingang van musea niet verschillend mogen
worden behandeld. « Dezelfde mensen gaan vaker naar de gratis musea. Het is dus niet zo
dat je nieuwe doelgroepen trekt als MRQJHUHQHQDOORFKWRQHQ¶'LHEHUHLNMHYROJHQVKDDU
eerder met aantrekkelijke wisselexposities, maar daarvoor moet weer wel worden betaald.
Ook dreigt het gevaar dat sponsors afhaken die bedingen dat hun klanten gratis naar het
museum kunnen - µDOVGDWYRordeel wegvalt, kan het voor een bedrijf minder aantrekkelijk
worden om een museum nog te sponsoren. Natuurlijk kan een museum wel iets anders
verzinnen, bijvoorbeeld diners of ontvangsten. Maar het is wel merkwaardig dat de overheid,
die sinds de verzelfstandiging musea voortdurend aanspoort om meer geld uit de markt te
halen en hun eigen broek op te houden, nu ineens weer ingrijpt in het ondernemerschap van
musea. Laat musea zelf beslissen of ze al dan niet gratis dagen willen invoeren en hoe ze dat
willen financieren. Leg dat niet van bovenaf op. En als dat wel zo nodig moet, moet de
RYHUKHLGRRN]RUJHQGDWKHWILQDQFLHHOKDDOEDDULV¶1567
-DQ9DHVVHQYUHHVWGDWGHGRRUKHWSDUOHPHQWEHSOHLWHJUDWLVHQWUHHµ]HHUQHIDVWH
JHYROJHQ]DOKHEEHQ¶YRRU]LMQ2SHQOXchtmuseum - dat is voor bijna veertig procent op eigen
inkomsten aangewezen. Hij legt in een opiniestuk nog eens uit hoe hij met zijn team als eerste
- zonder voorbeeld - KHWPXVHXPYHU]HOIVWDQGLJGHHQµPHWVXEVWDQWLHHOPLQGHUJHOGHQHHQ
zwaar gereduceerdHIRUPDWLHRSHLJHQEHQHQ¶]HWWH9DHVVHQYLQGWGHYHU]HOIVWDQGLJLQJµHHQ
groot goed « in de eerste plaats omdat er een goede balans is gevonden tussen de blijvende
verantwoordelijkheid van het Rijk voor de collecties en de eigen verantwoordelijkheid van de
PXVHDYRRUGHEHGULMIVYRHULQJ¶+LMLVHUYDQRYHUWXLJGGDWµDOVMHZLOWGDWPXVHDZHUNHOLMN
publiekgericht worden, moet je ze ook een zeker belang bij dat publiek geven. Het moet wat
uitmaken dat bezoekers tevreden zijn, het moet echt als noodzaak worden gevoeld te weten
wie die bezoekers nu eigenlijk zijn en wat ze van je verwachten. Ik ben geen blinde aanhanger
van het, soms bepaald te ver doorgeschoten marktdenken, maar op dit punt - waar het dus gaat
om de publiekstaken van een museum - laten de lessen in Arnhem voor mij weinig aan
GXLGHOLMNKHLGWHZHQVHQRYHU¶+LMYLQGWKHWµURQGXLWRQIDWVRHQOLMN- onbehoorlijk bestuur is
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<DsO9LQFN[µ9DQGHU/DDQIHOWHJHQJUDWLVPXVHD¶,Q NRC Handelsblad, 14 juni 2006.
HHQQ\GH/DQJHµ*UDWLV entree heeft geen enkel nut. 0XVHD¶,Q Trouw, 15 juni 2006.
1566
$OH[DQGUDYDQGHQ%RVµ9ULMWRHJDQJJURWHPXVHD99'-plan moHWDQGHUSXEOLHNWUHNNHQ¶,Q De
Telegraaf, 28 november 2005.
1567
Hofmeijer geciteerd in: HHQQ\GH/DQJHµ*UDWLV entree heeft geen enkel nut. 0XVHD¶,Q Trouw, 15 juni
2006.
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misschien de betere term - om eerst de musea de markt op te jagen, en vervolgens die markt in
een volstrekt ondoordachte beweging - symboolpolitiek, meer is het niet - DIWHEUHNHQ¶1568
Letty Ranshuysen houdt ]LFKµal decennia lang bezig met de vraag hoe musea meer
SXEOLHNNXQQHQWUHNNHQ¶Uit haar onderzoeksbevindingen blijkt µWHONHQVZHHUGDWGLWQLHWNDQ
door het verlagen of wegnemen van prijsdrempels, omdat houdingen ten opzichte van musea
en ervaringen met museumbezoek veel belangrijker zijn dan toegangskosten. Mensen die
menen dat musea saaie instituten zijn met een veel te moeilijk aanbod dat niet voor hen is
bestemd, gaan daar niet naar toe. Ook niet als het gratis is. Helaas is dit het imago wat musea
YDDNWHQRQUHFKWHQRJELMYHHOPHQVHQKHEEHQ « 'HWRHJDQJVSULM]HQYDQPXVHD]LMQVLQGV
1985 met veertig procent toegenomen, zonder dat dit gepaard ging met publieksverlies.
InWHJHQGHHOPXVHD]LMQDOOHHQPDDUPHHUSXEOLHNJDDQWUHNNHQ « 0XVHDNDPSHQPHWHHQ
imagoprobleem en dat los je echt niet op met prijsmaatregelen. Integendeel. Prijsstelling
ZRUGWYDDNDOVLQGLFDWLHYRRUNZDOLWHLWEHVFKRXZG¶(YHQDOV9DHVVHQEHQDGUXNW5Dnshuysen
GDWDDQGDFKWYRRUSXEOLHNVEHUHLNYDQJURRWEHODQJLVµ'RRUULMNVPXVHDGHNDQVWHRQWQHPHQ
om publieksinkomsten te genereren, zal de publieksgerichtheid van deze instellingen tot een
dieptepunt zakken¶. De indieners van de motie gaan µin hun scoriQJVGULIW¶YROOHGLJYRRUELM
DDQGLWµDYHUHFKWVHIIHFW¶Hij µRQWQHHPWPXVHDGHEURRGQRGLJHSULNNHORPHHQ
SXEOLHNVJHULFKWHKRXGLQJHQLQYHQWLHYHPDUNHWLQJWHRQWZLNNHOHQ¶1569
&XOWXXUFULWLFXV0LFKDsO=HHPDQODDWYDQXLW5RPHZHWHQZDWKLMYLQGWYDQµGH
voorgestHOGHUHPHGLHWHJHQKHWJHEUHNDDQJHWRRQGHEHODQJVWHOOLQJ¶1570 Mocht hij met
buitenlandse vrienden een museum bezoeken, dan zou hij zich generen. Hij mag meteen gratis
naar binnen terwijl zijn gasten LQGHULMPRHWHQZDFKWHQRPHQWUHHWHEHWDOHQµGHVFKDDPWe
YRRUHHQGHUJHOLMNHYHUWRQLQJ]RX]RJURRW]LMQGDWLNHUQLHWPHHUDDQ]RXEHJLQQHQ¶1571 Ook
jRXUQDOLVW.RHQ.OHLMQVFKDPSHUWRYHUGHµSULQFLSLsOHUHGHQGDWKHWFXOWXUHHOHUIJRHGYRRU
1HGHUODQGHUVJUDWLVWH]LHQPRHW]LMQ¶ZDDUGH3YG$HQ63µLQKHUVHQORRVRSSRUWXQLVPH¶PHH
LQVWHPPHQµ$OVGDW]RLVGDQLVGDWVOHFKWQLHXZVYRRUNRQLQJLQ%HDWUL[ZLHUSDOHL]HQ
allemaal rijks eigendom zijn en die dus de touringcars op de oprijlaan van Huis ten Bosch kan
YHUZDFKWHQ « +HWKDDOWERYHQGLHQHHQVWUHHSGRRUhet rekeningrijden. Immers, hoe zou
PHW1LMV¶PRWLHLQGHKDQGHHQEHODVWLQJEHWDOHQGHEXUJHUJHYUDDJGNXQQHQZRUGHQ, te
EHWDOHQYRRUKHWJHEUXLNYDQHHQZHJZDDUYRRUKLMDOEHWDDOGKHHIW"¶ Hij citeert de
schrijffouten van Nijs als ze musea noemt - µKHW.Uöller-0|OOHU¶HQKHWµ2SHQ/XFKWPXVHXP¶
- ZDWDDQWRRQWµKRHLQQLJGHUHODWLHWXVVHQ1LMVHQ GHPXVHDZHOQLHWLV¶1572
Vice premier Gerrit Zalm maakt kenbaar dat het kabinet in augustus 2006 een besluit
neemt over het gratis toegankelijk maken van de vaste rijksmuseale collecties.1573 Maar het
loopt anders: D66 zegt op 29 juni 2006 het vertrouwen in de coalitie op en de volgende dag
biedt minister-president Balkenende het ontslag van het kabinet aan. Op basis van het advies
van het parlement stelt koningin Beatrix voor een CDA-99'µPLQGHUKHLGVNDELQHW¶te
vormen.1574 'LWµURPSNDELQHW¶%DONHQHQGH,,,ZRUGWRSMXOLEHsGLJGmet als
belangrijkste taken het voorbereiden van de vervroegde verkiezingen op 22 november 2006
en de begroting van 2007. Minister Maria van der Hoeven wordt µZDDUQHPHUYRRU&XOWXXU¶,

1568

Jan Vaessen, µGratis HQWUHHHHQJRHGNRRSLGHH¶,Q NRC Handelsblad, 15 juni 2006.
/HWW\5DQVKX\VHQµ*UDWLV 'DQLVKHWYDVWQLNV¶,Q Trouw, 17 juni 2006.
1570
Sinds 2002 werkte Zeeman daar freelance als correspondent voor de Volkskrant.
1571
0LFKDsO=HHPDQµ0RHWHQGHHQWUHHKHIILQJHQYRRUGHULMNVPXVHDZRUGHQRSJHKHYHQ¶,Q de Volkskrant, 19
juni 2006.
1572
.RHQ.OHLMQµ:DW9DQ2QVLV¶,Q De Groene Amsterda mmer , 23 juni 2006.
1573
Aldus een bericht in NRC Handelsblad, 19 juni 2006.
1574
µ'WUHNWVWHNNHUXLWKHWNDELQHW¶,Q Het Parool , 30 juni 2006. Minderheidskabinetten komen in Nederland
niet vaak voor. Het vorige was rompkabinet-Van Agt III, van 29 mei 1982 tot 4 november 1982, met Hans de
Boer (CDA) als minister van CRM.
1569
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zij neemt de taken van Medy van der Laan over, die aftreedt als staatssecretaris.1575 Het eerste
openbare optreden van de nieuwe minister van Cultuur is op zondag 27 augustus 2006, op het
jaarlijkse Uitmarktdebat in Paradiso te Amsterdam. Ze presenteert haar plan voor een
cultuurkaart voor de jeugd van 12 tot 18 jaar en ze veegt daar de motie van tafel om
ULMNVPXVHDJUDWLVWRHJDQNHOLMNWHPDNHQ]HJDDWGLHPRWLHQLHWXLWYRHUHQµ'DWEUHQJWRQV
Europees-rechtelijk in problemen. En als we buitenlanders wél laten betalen, leidt dat tot
grenscontrole en tolheffing bij musea. Dat willen we toch niet?¶1576
Eind augustus 2006 verdwijnt er nog een deelneemster aan het debat over
toegangsprijzen van het toneel. Annette Nijs kondigt aan dat ze uit de politiek gaat - ze wil
FRQVXOWDQWZRUGHQYRRU&KLQHVHEHGULMYHQHQ]HZLOSURPRYHUHQµRSGHLQYORHGYDQ&KLQHVH
EHGULMYHQRS(XURSD¶1LMV]HJWµKDDUSROLWLHNHDFWLYLWHLWHQWHEHVFKRXZHQDOVHHQ]LMVWDS¶1577
Het debat over gratis musea is nog niet afgerond. De PvdA stelt op 19 oktober 2006 in
de Tweede Kamer voor om rijksmusea op woensdagmiddag gratis open te stellen voor het
publiek.1578 De VVD, SP en PvdA, de partijen die de motie voor gratis rijksmusea indienden,
vragen nu nog slechts om één gratis toegangsdag per week, bij voorkeur de woensdag om
bezoek door de schooljeugd te stimuleren en één zondag per maand. Van der Hoeven gaat
RQGHU]RHNHQRIGHULMNVPXVHDppQGDJSHUZHHNJUDWLVWRHJDQNHOLMNNXQQHQZRUGHQµ(HQ
open museumdag spUHHNWPHHUJDDQ¶DOGXVGHPLQLVWHUWLMGHQVKHWGHEDWRYHUGH
cultuurbegroting. Suggesties vanuit de Kamer om een aantal musea nu al te laten
experimenteren, wijst ze af. Ze wil eerst een onderzoek naar de haalbaarheid. Daarbij betrekt
ze een verzoek van D66-woordvoerder Cultuur, Boris van der Ham, om jongeren onder de 18
jaar gratis toegang verlenen tot de rijksmusea.1579 Er zijn enkele musea waar ervaring is
opgedaan met gratis toegang op woensdag, zoals Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en
het Museum voor Volkenkunde in Leiden - ze trekken op die dag meer bezoekers, maar dat
zijn vooral mensen die toch al naar het museum gaan. Het is in Boijmans drukker op de gratis
woensdag - het aantal bezoekers steeg met 35 procent - maar dat effect begint volgens
direFWHXU6MDUHO([QXZHHUµDIWHYODNNHQ9RRUDOKHWDDQWDOJURHSHQVFKROLHUHQLV
toegenomen, maar dat heeft geen effect op het totaal aantal bezoekers of jongeren dat naar
%RLMPDQVJDDW+HWJDDWYRRUDORPHHQYHUVFKXLYLQJYDQGHEH]RHNHUVVWURPHQ¶1580 Dit is
precies wat Herma Hofmeijer YRRUVSHOGHµ]RORNMHJHHQQLHXZHEH]RHNHUVHQRRNQLHWPHHU
MRQJHUHQHQDOORFKWRQHQ¶1581

Mijn rol is faciliterend
Veel van de door Van der Laan gelanceerde plannen komen door de val van het kabinet op
losse schroeven te staan.1582 Maar haar voorstel om het subsidiesysteem ingrijpend te
1575

Het kabinet bood op 22 november 2006 zijn ontslag aan en werd demissionair. Vervolgens trad op 22
februari 2007 het kabinet-Balkenende IV aan. Medy van der Laan werd voorzitter van de nieuwe multiculturele
instelling Kosmopolis, ook bekend als Huis voor de Culturele Dialoog. Het was de bedoeling de dialoog tussen
de diverse bevolkingsgroepen in Nederland te stimuleren met behulp van kunst en cultuur. Deze landelijke
koepelorganisatie diende µsatellieten¶ in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag te faciliteren met
projecten en financiën. VDQGHU/DDQEHGDFKWGLWµSODWIRUP¶WRHQ zij nog staatssecretaris was. Voormalig
Volkskrant journaliste Rachida Azough werd creatief directeur. Het rijk gaf tot en met 2008 vijf miljoen euro, de
steden moesten daar nog een bedrag bij leggen. Bron: <DsO9LQFN[µ9G/DDQYRRU]LWWHU ³huis´ voor cuOWXUHQ¶
In: NRC Handelsblad, 14 november 2006.
1576
5RQ5LMJKDUGµ.XQVWHQFXOWXXUNXQMHQLHWJRRJOHQ¶,Q NRC Handelsblad, 28 augustus 2006.
1577
µ'HODQJHPDUVYDQ$QQHWWH1LMV¶,Q Het F inancieele Dagblad, 22 August 2006 en Meindert van der Kaaij,
µ'HGHEDWHUGLHJHHQHFKWHOHLGHUZHUG¶,Q Trouw, 22 augustus 2006.
1578
+HQQ\GH/DQJHµ*UDWLV PXVHXPWUHNWJHHQQLHXZSXEOLHN([SHULPHQWHQ¶ In: Trouw, 19 oktober 2006.
1579
µ.DELQHWGRHWRQGHU]RHNQDDUgratis toegang PXVHD¶,Q Trouw, 17 oktober 2006.
1580
Henn\GH/DQJHµ*UDWLV PXVHXPWUHNWJHHQQLHXZSXEOLHN([SHULPHQWHQ¶ In: Trouw, 19 oktober 2006. Zie
RRNµVaste collectie van PXVHXP%RLMPDQVJUDWLVWRHJDQNHOLMN¶,Q Trouw, 16 december 2005.
1581
,ELGHPHQµ'DJMHJUDWLVPXVHXPORNWJHHQQLHXZSXEOLHN¶,Q Het Parool , 18 oktober 2006.
1582
-HURHQ-XQWHHQ0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµ3HLOLQJbHOHLGJHVODDJG¶In: de Volkskrant, 10 juli 2006.
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veranderen, vindt doorgang - WRWµJURWHRSOXFKWLQJ¶YDQbelangenvertegenwoordigers uit de
kunstensector. Maandag 16 oktober 2006 debatteert de Kamer over haar beleidsbrief en over
de cultuurbegroting. Minister Maria van der Hoeven is µvastbesloten « om toch nog een
paar belangrijke besluiten te nemen. Met name wil ze het plan, zoals voorgesteld in Verschil
maken, µgewoon uitvoeren, zodat dit nog in werking kan treden vóór de komende Cultuurnota
2009-2012¶. :DQWµKet Cultuurnota-stelsel kraakt in al zijn voegen¶. Sinds 1993 is het aantal
subsidie aanvragers verdubbeld. Er zijn te weinig uitvallers, nieuwkomers krijgen nauwelijks
een kans. +HWVWHOVHOLVµeen rigide, over-bureaucratische subsidiepiramide¶JHZRUGHQ
constateerde de voormalige staatssecretaris, µdie steevast eindigt in instellingengedoe,
rechtszaken van afgewezen aanvragers en Kamerleden die gevoelig blijken voor gelobby¶. Er
is geen plaats meer voor HHQYLVLHRYHUµde grote lijnen¶=RZel de kunstensector, de Raad
voor Cultuur als minister Van der Hoeven wijzen µhet Arts Council-model¶ af. In deze variant
zou µde politieke betrokkenheid bij de kunsten¶ teveel verminderen, luidt het argument.1583 De
Kamer en de minister worden het in het debat eens over het voorstel van Medy van der Laan ze wilde µlucht brengen in het verstopte stelsel¶ door alleen µde landelijke basisinfrastructuur
voor de kunsten¶ in de Cultuurnota te laten en de kleinere podiumkunstinstellingen over te
hevelen naar de fondsen. De Kamer besluit deze twee veranderingen in te voeren vóór de
komende Cultuurnota 2009-2012 van kracht wordt. De drie podiumkunstfondsen worden
gereorganiseerd en gefuseerd tot één groot Fonds Podiumkunsten.1584 Rutger Pontzen noemt
nog een wapenfeit: Van der Laan gaf de Goudstikker-collectie DDQGHHUYHQWHUXJµGe 202 in
de oorlog geroofde schilderijen « werden onverschrokken teruggegeven¶. Hij stelt vast dat
ze met deze beslissing de museumwereld µtweemaal dupeerde: de getroffen musea die werk
moesten afstaan, kregen geen compensatie voor beheer en eventueel gemaakte
restauratiekosten. Èn de vermeende saaiheid werd er niet minder door¶.1585
Wat heeft Medy van der Laan gezaaid, maar door de val van het kabinet niet kunnen
oogsten? Wat vindt de kunstenwereld van haar beleid? Advocate Els Swaab - sinds 1 januari
voorzitter van de Raad voor Cultuur - vindt dat Van der Laan de raad KHHIWµopgeschud met
frisse nieuwe leden. Ook haar pleidooi voor fondsen die per sector het geld verdelen, is prima.
Net als haar verzet tegen de gratis toegang van Rijksmusea, dat een desastreuze maatregel is
voor deze instellingen. Ze had groot gelijk om deze juist te willen beschermen door ze niet
langer te laten meedraaien in het vierjarige Kunstenplan, maar structureel en op lange termijn
te ondersteunen¶.1586 Critici vinden dat ze te weinig visie heeft, te technocratisch is en dat ze
te weinig voor elkaar kreeg-RXUQDOLVW%RFNPDµVan der Laan toont zich een voorbeeldig
Thorbeckiaanse: de regering onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel over kunst. Ze stuurt
RSDIVWDQG¶1587 Deze staatssecretaris distantieerde zich bij aanvang direct van haar voorganger
Rick van der Ploeg - de verschillen uiten zich echter vooral in retoriek en hebben weinig
invloed op het concrete cultuurbeleiG5RHO3RWVFRQVWDWHHUWGDWKHWµRSKRRIGOLMQHQRP
GH]HOIGHRIVRRUWJHOLMNHDFFHQWHQ>JLQJ@GLHRRNGRRUKDDUYRRUJDQJHUVZDUHQJHOHJG¶]RDOV
de nadruk op cultuureducatie en de voortzetting van Actieplan Cultuurbereik, aandacht voor
1583

-RRVW5DPDHUµ0LQLVWHUZLOSODQVan der Laan alsnog invoeren. Debat ondanks verkiezingen geen verplicht
QXPPHU¶,Qde Volkskrant, 14 oktober 2006. Zie hierover ook: Pim van Klink, Kunsteconomie in nieuw
perspectief. Groningen, 2005, pp. 250-252 en p. 290 en µ´9DQ der Laan KDQWHHUWJH]RQGHLQYDOVKRHN´2YHUGH
zegeningen van de nieuwe cultuurnotasystematiek lopen de meningen uiWHHQ¶,Qde Volkskrant, 19 september
2005 en (GR'LMNVWHUKXLVµ.XQVWVXEVLGLH]LWHFRQRPLVFKIRXW¶,Q Het F inancieele Dagblad, 24 december 2005.
1584
Het betreft het Fonds voor de Podiumkunsten en Amateurkunst, het Fonds voor Podiumprogrammering en
Marketing en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Bron: -RRVW5DPDHUµ9HUGHOLQJVXEVLGLHVYHUDQGHUW¶
In: de Volkskrant, 17 oktober 2006.
1585
5XWJHU3RQW]HQµ0XVHXPEHOHLGYROIHUPHWDDOHQYDVWHYRRUQHPHQV¶In: de Volkskrant, 10 Juli 2006.
1586
Jeroen Junte en 0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµ3HLOLQJ%HOHLGJHVODDJG¶,Q de Volkskrant, 10 juli 2006. Holvast is
directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen.
1587
+DUPHQ%RFNPDµ7HODDWPHWKHWDDQSDNNHQYDQGHEXUHDXFUDWLH6WDDWVVHFUHWDULVMedy van der Laan van
CuOWXXUKHHIWWHODQJJHZDFKWPHWKHWKHUYRUPHQYDQKHWVXEVLGLHVWHOVHO¶,Q de Volkskrant, 10 juli 2006.
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erfgoed en haar impuls aan de wisselwerking tussen cultuur en economie.1588 Medy van der
Laan zag het als haar taak te µontbureaucratiseren¶ - met haar plannen voor de hervorming van
het subsidiestelsel heeft ze een begin gemaakt. µ0LMQUROLVIDFLOLWHUHQG¶]HLzeµ+HWLVDDQGe
VHFWRURPHHQXLWZHJWHYLQGHQ¶1589

1588

Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2010, p. 342.
+DUPHQ%RFNPDµ7HODDWPHWKHWDDQSDNNHQYDQGHEXUHDXFUDWLH6WDDWVVHFUHWDULV Medy van der Laan van
&XOWXXUKHHIWWHODQJJHZDFKWPHWKHWKHUYRUPHQYDQKHWVXEVLGLHVWHOVHO¶,Q de Volkskrant, 10 juli 2006.
1589

735

736

V Profijt, educatie, beleving en mediahype
1 E en nieuwe generatie treedt aan
Wim van Krimpen voorspelde bij zijn aanstelling in het Haags Gemeentemuseum in 2000 al
GDWGH1HGHUODQGVHPXVHXPZHUHOG]RXZRUGHQRYHUJHQRPHQGRRUµPHQVHQPHWOLHIGHYRRU
de culWXXUHQPHWHHQJURRWRUJDQLVDWLHYHUPRJHQ¶1 Er is inderdaad een omslag in het profiel
van de directeur waarneembaar. Wie besturen de musea in de 21ste eeuw? Er komt µeen nieuw
type museumdirecteur¶ op, constateert Cees van ¶t Veen in 2007: µmede dankzij de
verzelfstandiging is het niet meer zo dat de beste conservator directeur wordt - dat wordt nu
een ander type directeur, meer een manager. En ik denk dat dat kan werken in een betere
VDPHQZHUNLQJDIVWHPPLQJHQFR|UGLQDWLH « +HWYLEUHHUWRYHUDOLQPXVHa¶2 Herma
Hofmeijer ]LHWµGHQLHXZHPXVHXPGLUHFWHXU¶DOV een µregisseur die allerlei verschillende
vakgebieden bij elkaar brengt, voor samenwerking zorgt en daardoor het beste resultaat
bereikt¶. 'LHJHQHKHHIWQLHWPHHUµGHDEVROXWHZDDUKHLGLQSDFKW(Uzijn immers veel
WHUUHLQHQZDDURSKLMGHVNXQGLJ]RXPRHWHQ]LMQRPGDWZDDUWHPDNHQ « Niet meer de
deskundigheid zelf staat centraal, maar de professionele houding, die expertises weet te
FRPELQHUHQHQZHHWLQWH]HWWHQ¶.3 Nog een opmerkelijke ontwikkeling is dat er relatief veel
vrouwen museumdirecteur worden.4
Museumdirecteuren vervullen meer een functie als primus inter pares. Voorheen
stelden rijksoverheid en gemeentebesturen bij voorkeur kunsthistorici van naam aan, als
visitekaartje van het museum.5 Directeuren als Henk van Os, Edy de Wilde, Rudi Fuchs, Wim
1

Zie: µ+HWPRRLVWHPXVHXPZRUGWKHWEHVWH¶ in deel IV, hoofdstuk 4.
%URQLQWHUYLHZPHW&HHVYDQ¶W9HHQLQ/HHXZDUGHQRSPHL
3
+HUPD+RIPHLMHUµ'HPXVHXPGLUHFWHXUDOVUHJLVVHXU¶,Q(UIJRHG1HGHUODQG Musea in transitie. Rollen van
betekenis. Amsterdam, maart 2010, pp. 15-16. Hofmeijer (1966) was van 2004 tot 2010 directeur van de
Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea - per januari 2014 gefuseerd met de Nederlandse Museumvereniging
tot De Museumvereniging, met juriste Irene Asscher-Vonk als voorzitter en Siebe Weide als directeur.
4
Ik noem een aantal musea waar vrij recent een vrouw aantrad: Frans Halsmuseum in Haarlem, Fries Museum in
Leeuwarden, Foam, Eye, het Tassenmuseum Hendrikje, het Stedelijk Museum, Verzetsmuseum, Hermitage en
Nieuwe Kerk, BijbelV0XVHXPHQ2QV¶/LHYH+HHURS6ROGHU in Amsterdam, Museum Het Valkhof in Nijmegen,
Teylers Museum in Haarlem, Zaans Museum (tot eind 2014), Drents Museum in Assen, Museum Martena in
Franeker, Zeeuws Museum in Middelburg, Kröller-Müller Museum op de Veluwe, Museum Meermanno in Den
Haag en de Kunsthal in Rotterdam. Sinds eind 2014 is Hedwig Saam directeur van het Nationaal Militair
Museum te Soest, voorheen was ze zes jaar algemeen directeur van het Arnhems Museum - Saskia Bak van het
Fries Museum volgde haar op - en daarvoor van Museum Hilversum. In het Afrika Museum te Berg en Dal was
het al decennia traditie dat de directeur een vrouw was. In november 2008 werd Irene Hübner de opvolger van
Ineke Eisenburger (1946), aldaar sinds 1989 directrice - Hübner verliet haar post echter in november 2014 na de
fusie met Tropenmuseum en Rijksmuseum Volkenkunde (zie over de fusie: µBezuinigingen bij het rijk, musea in
nood¶, hoofdstuk 4 in dit deel). Generatiegenoten van Eisenburger zijn: Liesbeth Brandt Corstius (1940), van
1982 tot 2000 in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Renée Magendans (1949), van 1995 tot 1996 in
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Margriet van Boven (1942), van 1975 tot 2000 in het Noordbrabants
Museum te Den Bosch en Dorothee Cannegieter (1943), van 1987 tot 2008 in Rijksmuseum Twenthe in
Enschede. De eerste vrouwelijke directeur in Nederland was Helene Kröller-Müller (1869-1939) - gedurende een
jaar na de opening van het Kröller-Müller Museum in 1938. Victorine Hefting (1905-1993) was van 1948 tot
1950 directeur van het Haags Gemeentemuseum en Maria Elisabeth Houtzager (1907-2001) van 1951 tot 1972
in het Centraal Museum te Utrecht.
5
+HQQ\GH/DQJHµ$UWLVWLHNHOLQJRIPDQDJHUDDQKHWURHU0XVHXPGLUHFWHXUHQ¶,Q Trouw, 27 december 2002.
Eind jaren zestig vorige eeuw deed socioloog Just Walter onderzoek naar generaties museumdirecteuren, die hij
in drie periodes onderscheidde: rond 1890, 1930 en 1968. Bij alle generaties stonden de museale kerntaken met
de collecties centraal in het beOHLG'HGLUHFWHXUHQYRUPGHQµHHQHOLWH¶]HNZDPHQRYHUKHWDOJHPHHQµXLWGH
WRSODDJYDQGHVDPHQOHYLQJ¶'HKHOIWYDQGHJHQHUDWLHURQGwas kunsthistoricus, zeventig procent
kunsthistorisch geschoold - ]HEHKRRUGHQWRWGHµVPDOOFLUFOHVRIFRQQRLVVHXUV¶%URQ-XVW:DOWHU Drie
generaties museumbeheer 189-1930-1970: een sociologisch onderzoek naar een culturele elite . Amsterdam,
2
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Beeren, Hans Locher konden µKXQSDUWLFXOLHUHYRRUNHXUHQXLWOHYHQDOVUDVHFKWHFROOHFWLRQHXUV
- zij het met geld van de overheid. Ze beconcurreerden elkaar met de mooiste aanwinst,
daarmee konden ze hun kennerschap bewijzen. Ze hielden zich voor tachtig procent met
inhoudelijke zaken bezig, management en personeelsbeleid nam twintig procent in beslag¶.6
Artistieke directeuren kregen echter steeds vaker een manager naast zich. Fuchs en Dercon
werden bijvoorbeeld gesecondeerd door Stevijn van Heusden en Hugo Bongers als zakelijk
directeur.7
In 2001 bespeurt Ella Reitsma in zeven musea eHQµZLVVHOLQJYDQGHZDFKW¶, die
ELQQHQHHQMDDUSODDWVYRQGµQDODQJGXULJHQPRHL]DDP]RHNHQ¶ Drie directeuren, die in het
museum rond de twintig jaar het bewind voerden, gingen met pensioen.8 Wim Pijbes spreekt
van een µgeneratiewisseling¶µPensen als Rudi Fuchs of Jan Debbaut, die zijn toch nog een
beetje. . . dat zijn de Edy de Wilde-angehauchte. De mensen die het gaat om ³het schilderij´,
³het kunstwerk´ in de eerste plaats, een beetje deftig, een beetje: het museum is de plek waar
het kunstwerk te zien is. Die instelling is « aan vervanging toe¶.9 Rutger Pontzen
constateert eveneens dat er een einde is gekomHQDDQµKHWNXQVWSDXVVFKDS¶- hij somt
1976, p. 28, p. 44, pp. 57-58 en p. 73. Als we de kenschetsen van Walter doortrekken en actualiseren, blijkt dat
de directeuren nog lange tijd voldeden aan zijn profiel, gelet op achtergrond en grondhouding. In de jaren
zeventig, vorige eeuw WHQWLMGHYDQGHµPXVHXPGLVFXVVLH¶ vond er enige kentering plaats in de achtergrond van
directeuren - er diende zich een nieuwe groep museumprofessionals aan. Sociologen begonnen zich te bemoeien
met het cultuurbeleid en museumeducatie, en werden in sommige gevallen directeur. Zie onder meer: Marianne
%URXZHUµ'HLGHRORJLH¶,Q HP , 6 oktober 1077. Een aantal directeuren bleef erg lang op dezelfde plek zitten dat belemmerde dynamiek en mobilisatie. Tijdens mijn veertig oriënterende gesprekken in het museumcircuit in
2007 kende ik tien musea uit onderzoeksprojecten eind jaren tachtig - in drie van die musea trof ik dezelfde
directeur aan als indertijd: in Rijksmuseum Twenthe, Noordbrabants Museum en Afrika Museum. Alexander
van Grevenstein (1948) sprak ik in de eerste ronde - hij bleef 25 jaar directeur van het Bonnefantenmuseum in
Maastricht. Stijn Huijts (1959) volgde hem op, die daarvoor directeur was van Het Domein in Sittard en
vervolgens Schunk in Heerlen. =LHRQGHUPHHU5XWJHU3RQW]HQµ+HW%RnQHIDQWHQPXVHXPLQ0DDVWULFKW¶,Q
de Volkskrant, 28 januari 2011 en /XFHWWHWHU%RUJµ9RRUNXQVWPRHWMHYHFKWHQ¶,Q NRC Handelsblad, 12
januari 2012.
6
(OOD5HLWVPDµ'HEH]HPPRHWGRRUGHPXVHXP]DOHQ¶In: Vrij Nederland, 30 juni 2001.
7
+HQQ\GH/DQJHµ$UWLVWLHNHOLQJRIPDQDJHUDDQKHWURHU0XVHXPGLUHFWHXUHQ¶,Q Trouw, 27 december 2002
en +DQQHNHGH.OHFNµ+RHYHHONRVWKHW"¶,Q de Volkskrant, 21 juni 2001.
8
Reitsma bezocht de kersverse directeuren: Wim van Krimpen (1941) werd directeur in het Haags
Gemeentemuseum, Karel Schampers (1950) volgde Derk Snoep in het Frans Halsmuseum op die daar bijna
twintig jaar de leiding had, CeeVYDQ¶W9HHQ  NRRVYRRUKHW)ULHV0XVHXPHQ.HUDPLHNPXVHXP te
Leeuwarden. Max Meijer (1959) volgde Liesbeth Brandt Corstius op die achttien jaar directeur was van de
Gemeentemusea Arnhem (Museum voor Moderne Kunst en Historisch Museum Arnhem); hij bleef tot 2007 en
werd vervolgens mede eigenaar van adviesbureau TiMe Amsterdam. Jan van Laarhoven (1951) nam de plaats in
van Margriet van Boven die 25 jaar de scepter zwaaide in het Noordbrabants Museum. Guus van Hout (1960)
werd directeur van Museum Catharijneconvent in Utrecht en Peter Schoon (1955) van het Dordrechts Museum.
Bron: (OOD5HLWVPDµ'HEH]HPPRHWGRRUGHPXVHXP]DOHQ¶,Q Vrij Nederland, 30 juni 2001. Zoals aan enkele
JHERRUWHMDUHQWH]LHQLVJHOGWµJHQHUDWLH¶KLHUQLHWDOVLQGLFDWLHYRRUleeftijd, maar voor een nieuwe stijl van
leiding geven en de functies die een museum vervult - die werden sterk uitgebreid. Zie ook: Rutger Pontzen,
µ3XLQUXLPHQ0DQDJHUVPRHWHQVWHGHOLMNHPXVHDUHGGHQ¶,Q de Volkskrant, 12 februari 2004.
9
Hanneke de KOHUFNµ*HYUDDJGODVWLJHPHQVHQ 9DFDWXUHJROIELMPXVHDYRRUPRGHUQHNXQVW¶,Q de
Volkskrant, 6 februari 2003. Zie ook: 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ$QVHQNGLUHFWHXUYDQGH.XQVWKDO¶,Q NRC
Handelsblad, 9 mei 2008. Wim Pijbes (1961) was toen directeur van de Kunsthal in Rotterdam. De Vlaming Jan
Debbaut (1949) studeerde kunstgeschiedenis in Gent, werkte daarna als curator in het Internationaal Cultureel
Centrum (sinds 1987 Museum voor Hedendaagse Kunst) te Antwerpen en werd vervolgens directeur
Tentoonstellingen in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Hij was van 1988 tot 2003 algemeen directeur
van het Van Abbemuseum en begeleidde daar de verbouwing - Charles Esche (1962) volgde hem op. Debbaut
werd in 2003 directeur Collecties van Tate Gallery en Tate Modern in Londen. Hij vertrok daar in 2006 om zich
als zelfstandig conservator in Londen te vestigen - hij verzorgde onder meer de organisatie van het rondreizende
retrospectief van Gilbert & George in Europa en de VS. Debbaut werd op 15 februari 2009 benoemd tot
bijzonder hoogleraar Presentatie van Moderne en Hedendaagse Beeldende Kunst aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Bron: www.rug.nl (geraadpleegd op 1 oktober 2014).
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LQJUHGLsQWHQRSYDQGHµJH]LFKWVEHSDOHQGHSHUVRQHQ¶YDQZLHKLM)XFKVHHQµSUDFKWLJ
YRRUEHHOG¶YLQGWµHHQKDQJQDDUSXEOLHNHHUNHQQLQJHHQVWHUNP\WKLVFKJHORRILQFXOWXXU
« HHQDUWLVWLHNHEHYORJHQKHLG « HQHHQ VROLVWLVFKNDUDNWHU¶10
Een rolmodel voor een museumdirecteur nieuwe stijl is Wim van Krimpen: hij richt
zich op een groot publiek en geeft marketing en pr een prominente plaats in het beleid.11 µWe
zitten in een overgangsperiode voor bredere appreciatie van het publiek voor kunst, en er is
nog slechts een kleine club die dat tegenhoudt. Maar met het vertrek van Rudi Fuchs en Chris
Dercon is het verhaal verteld. We zien nu nog de laatste schermutselingen van de oude garde¶.
Van Krimpen pleit voor verzelfstandiging van gemeentelijke museaµUicht binnen een half
jaar een stichting op, zet een goede manager neer - geen tussenpaus - en het hele
museumvraagstuk in Nederland is opgelost. Alle problemen komen immers van de gemeente.
« De Nederlandse musea zijn te lang gerund door filosofen. Maar het museum is een
bedrijf. Ik ben hier mijn hele leven mee bezig geweest: ik wilde het museum terugbrengen
naar de bezoeker. « In Nederland is alles van bovenaf geregeld. De musea zijn te veel op
elkaar gaan lijken. Musea moeten zich individueler ontwikkelen. Het Amerikaanse systeem
van de trustees, privé-verzamelaars die het geld leveren, past hier echter niet. Dan hebben we
over vijf jaar geen musea meer. De overheid is noodzakelijk voor de collectie en de salarissen.
Voor de tentoonstellingen zijn bijdragen van privé-verzamelaars en bedrijfssponsoring echter
wel goed. Hoe ver dat kan gaan? Ver. Ik heb namelijk nog nooit sponsors gezien die
inhoudelijke invloed eisten¶.12

F ries Museum en Kera miekmuseum Princessehof: een Renaissance
&HHVYDQ¶W9HHQYROJWLQKHW)ULHV0XVHXP te Leeuwarden Wim van Krimpen op - hij is geen
kunsthistoricus maar econoom.13 Hij krijgt de taak om de lijn die zijn voorganger heeft
XLWJH]HWQDDUHLJHQJRHGGXQNHQYRRUWWH]HWWHQHQµGDDUDOVPDQDJHUOHLGLQJDDQWHJHYHQ¶HQ
om een back office fusie te begeleiden tussen het Fries Museum en Princessehof, het
Keramiekmuseum. 9DQµW9HHQ heeft een ambtelijke achtergrond en dat is een verschil met de
overige directeuren nieuwe stijl die aantreden - hij is vertrouwd met de bureaucratische
codes.14 Onder Brinkman en Riezenkamp werkte hij als projectleider Verzelfstandiging
Rijksmusea bij het ministerie van WVC en daarna bij adviesbureau Berenschot als interim- en
projectmanager. Hij keerde terug bij het ministerie om daar hoofddirecteur Cultuurbeheer te
worden en daarna directeur Erfgoed. Vervolgens werd hij plaatsvervangend secretarisgeneraal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.15 9DQ¶W9HHQµLNGDFKW
het is wel goed om zelf aan de andere kant van de tafel te gaan zitten, om te laten zien wat er

10

5XWJHU3RQW]HQµ:DDUEOLMYHQGHVPDDNPDNHUV%HVWDDQHUQRJNXQVWSDXVHQ"¶,Qde Volkskrant, 19 oktober
2006.
11
+HQQ\GH/DQJHµ$UWLVWLHNHOLQJRIPDQDJHUDDQKHWURHU0XVHXPGLUHFWHXUHQ¶,Q Trouw, 27 december 2002.
12
Van Krimpen geciteerd in: 0HUOLMQ6FKRRQHQERRPµ´.OHLQHJDUGHKRXGWSXEOLHNWHJHQ´. ³'HNODVVLHNHPXVHD
KHEEHQGHWRHNRPVW´¶,Qde Volkskrant, 16 mei 2003.
13
0DULDQQH9HUPHLMGHQµ´(HQPXVHXPUXQQHQYHUHLVWPDUNHWLQJNHQQLV´ 'LUHFWHXU&HHVYDQµW9HHQZLOGDW
HONH)ULHVYRRU]¶QWZDDOIGHLQKHWPXVHXPLVJHZHHVW¶,Q NRC Handelsblad, 27 december 2001. De kenschets
NORSWQLHWKHOHPDDOZDQW9DQ¶W9HHQvolgde naast zijn doctoraal economie een paar jaar kunstgeschiedenis, ook
in AmsterdamµHFRQRPLHLVYULM]DNHOLMNHQMHGHHGMHZHUN en ik kwam op het Kunsthistorisch Instituut en het
eerste jaar was vrij veel in tijd, werkstukken maken en Janson van voor naar achter uit je hoofd leren. Het was
QLHWPRHLOLMNPDDUJHZRRQYHHO « +HWZDVHHQWRWDDODQGHUHFXOWXXUGDQELMHFRQRPLH- wel leerzaam voor
mij, want zodoende leerde ik de wereOGNHQQHQZDDULQFRQVHUYDWRUHQZRUGHQJHYRUPG¶Aldus VaQ¶W9HHQLQ
een interview in Leeuwarden op 17 mei 2007.
14
9DQ¶W9HHQZHHVPHGDDURSWLMGHQVHHQJHVSUHNLQKHW%LMEHOV0XVHXP in de Cromhouthuizen te Amsterdam,
op 25 september 2014.
15
µ&HHVYDQµW9HHQHQGHNXQVWYDQKHWPDQDJHPHQW¶,Q Dagblad van het Noorden, 8 november 2000 en
www.erfgoeddag.nl .
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DOOHPDDONDQ¶16 Een advertentie was voor deze functie niet nodig. Jan Weitenberg, de
voorzitter van het museumbestuur: µwLMNHQQHQHONDDUHQ9DQµW9HHQSDVWHZRQGHUZHOLQKHW
concept dat wij hadden bedacht. Het wel of geen kunsthistoricus zijn was daarbij geen
XLWJDQJVSXQW¶. 9DQµW9HHQYRUPWµHHQXQLHNHFRPELQDWLH¶YDQµLHPDQGGLHKHOHPDDOWKXLVLV
in de Nederlandse museumwereld en een goed bestuurder. Bovendien heeft hij een grote
affiniteLWPHWGH)ULHVHFXOWXXU¶17 +LMYLQGWKHWSUHWWLJµRPQLHWPHHUDEVWUDFWEHOHLGVPDWLJWH
denken, maar een eigen winkel te besturen met een vlakke organisatie die meetbare resultaten
te zien geeft en die weinig energie verloren laat gaan aan in-efficiency¶.18
In beschouwingen over het profiel en beleid van recent aangestelde directeuren komt
9DQµW9HHQ QDDUYRUHQDOVµHHQH[SRQHQWYDQGHQLHXZHJHQHUDWLH¶µHQHUJLHNSUDJPDWLVFK
PDUNWJHULFKWHQRQRPZRQGHQDPELWLHXV¶19 Hij ]LHW]LFK]HOIµYRRUDODOVHHQPXVHummanager.
« ,QPLMQEHOHYLQJPDJHULQKHWPXVHXPPHHUHPRWLHHQVSDQQLQJHQPRHWHQZHKHW
RQWGRHQYDQVWRIHQUXVW+HW]LMQDOJHPHHQKHGHQPDDUGDDUVWDLNYRRU¶20 In het
museumbeleid zijn bezoekcijfers steeds meer een maatstaf geworden, waardoor marketing een
niet meer weg te denken bestanddeel is in het management. In 1989 al pleitten onderzoekers
Marineke van der Reijden en Frits de Leeuw ervoor om meer aandacht te schenken aan de
YUDDJNDQWHQµGRRUGHEULOYDQKHWSXEOLHNWHNLMNHQ¶- in de museumsHFWRUZDVµHHQ
PDUNHWLQJPHQWDOLWHLWQRGLJ¶GLHLQGHKHOHRUJDQLVDWLHJHwQWHJUHHUGGLHQGHWHZRUGHQ21 Nu is
KHW]RYHU9DQ¶W9HHQKDQGHOWGDDUQDDUµLNZLOGHEH]RHNHUEHKDJHQ-HPRHWRQGHU]RHNHQ
uit welke groepen van de samenleving je publiek bestaat en erachter komen wat het wil. Een
museum moet vraaggericht zijn en niet zoals vroeger aanbodgericht. Ik wil het museum een
GDJSHUZHHNRSHQVWHOOHQ¶+LMZLOGHYDVWHFROOHFWLHµRSIULVVHQ¶HQLVEHUHLGRPHYHQWXHHOKHW
DDQNRRSEXGJHWGDDUYRRUWHEHSHUNHQµMuseumdirecteuren willen herinnerd worden door hun
VSHFWDFXODLUHDDQNRSHQ'DDUKHELNJHHQODVWYDQ¶+LMSOHLWYRRUPHHUPRELOLWHLWLQGH
PXVHXPVWDIGDWKRXGWKHWPXVHXPVFKHUSµ2SHHQJHJHYHQPRPHQWPRHWHHQDQGHUZHHU
nieuwe mogelijkheden krijgen. Conservatoren zorgen ervoor dat de continuïteit wordt
bewaard, omdat ze de collectie kennen. Maar waarom kunnen ze hun kennis niet af en toe ook
elders inzetten? Ze komen in nieuwe situaties, krijgen nieuwe ideeën en dat is weer goed voor
het eigen museum. HHWLVEL]DUGDWHULQGH]HFXOWXUHOHVHFWRUJHHQPRELOLWHLWEHVWDDW¶22
9DQµW9HHQ YLQGWKHWµinmiddels een achterhaald idee dat de beste conservator
museumdirecteur moet worden. Een museum runnen vereist nu kennis van management,
financiën en marketing. Zo wil ik van elk plan dat de conservatoren aandragen de ins en outs
weten, zonder in bureaucratie te vervallen of de dynamiek hier aan te tasten. Want we werken
hier in teamverband, in een flexibele organisatie en ik word in het tentoonstellingsbeleid
gesteund door adjunct-GLUHFWHXU6DVNLD%DNGLHZHONXQVWKLVWRULFXVLV¶23 Hij vindt de
RQWYDQJVWKDOYDQKHWPXVHXPµVOHFKW¶ZLOHHQEHWHUHEHZHJZLM]HULQJHQHHQµJRHG

16

IQWHUYLHZPHW&HHVYDQ¶W9HHQLQ/HHXZDUGHQRSPHL
Weitenberg geciteerd in: µ9DQ µW9HHQQDDU)ULHV0XVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 8 novemEHUHQµ&HHV
YDQµW9HHQELM)ULHV0XVHXP¶,Q Het Parool , 7 november 2000 en 6LNNH'RHOHµ(HUVWHZHUNEHVSUHNLQJ
nieuwe museumdirecteur &HHVYDQ¶W9HHQ¶In: Leeuwarder Courant, 1 februari 2001. Cees vDQ¶W9HHQLVµRXG/HHXZDUGHU¶
18
Marianne VerPHLMGHQµ´(HQPXVHXPUXQQHQYHUHLVWPDUNHWLQJNHQQLV´ 'LUHFWHXU&HHVYDQµW9HHQZLOGDW
HONH)ULHVYRRU] QWZDDOIGHLQKHWPXVHXPLVJHZHHVW¶,Q NRC Handelsblad, 27 december 2001.
19
Ibidem.
20
µ&HHVYDQµW9HHQHQGHNXQVWYDQKHWPDQDJHPHQW¶,Q Dagblad van het Noorden, 8 november 2000.
21
Marineke van der Reijden en Frits de Leeuw, Marketing mits. Verslag van een proefproject Marketing in vijf
culturele instellingen. Rijswijk, Ministerie van WVC, augustus 1989, pp. 27-29.
22
9DQ¶W9HHQJHFLWHHUGLQ(OOD5HLWVPDµ'HEH]HPPRHWGRRUGHPXVHXP]DOHQ¶,Q Vrij Nederland, 30 juni
2001.
23
0DULDQQH9HUPHLMGHQµ´(HQPXVHXPUXQQHQYHUHLVWPDUNHWLQJNHQQLV´ 'LUHFWHXU&HHVYDQµW9HHQZLOGDW
HONH)ULHVYRRU] QWZDDOIGHLQKHWPXVHXPLVJHZHHVW¶,Q NRC Handelsblad, 27 december 2001.
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YRUPJHJHYHQIROGHUPHWGDDULQHHQSODWWHJURQGHQHHQRYHU]LFKWYDQGHDFWLYLWHLWHQ¶24 Hij
stUHHIWQDDUYHHOEH]RHNHUVµHQGLHPRHWHQDOOHPDDOZDWYDQKXQJDGLQJYLQGHQGDDUNRPWKHW
RSQHHU¶25 =LMQYRRUJDQJHU9DQ.ULPSHQRQWYLQJJUDDJµEH]RHNYDQRYHUGH$IVOXLWGLMN¶'DW
continueert Van ¶t Veen. Hij ziet voor het museum ook een functie weggelegGRPµPHHU
GHEDW>WH@RQWORNNHQ¶+HWPRHWIXQFWLRQHUHQµDOVHHQYXXUWRUHQHHQEDNHQLQGH
PDDWVFKDSSLM « :H]LMQHHQOHYHQGPXVHXPGDWGLVFXVVLHRSURHSW¶'DDUQDDVWZLOKLM]LFK
meer op de jeugd richten. Uit intern publieksonderzoek komt naar voren, dat bezoekende
NLQGHUHQKHWPXVHXPµHHQKRRJ]ROGHUJHKDOWH¶YLQGHQKHEEHQµDOVRIKHWHHQJURWHUXLPWHYRO
RSJHVODJHQRXGHVSXOOHQLV¶26 Het museum begint in 2002 als eerste middelgroot museum
PHWHHQJUDWLVWRHJDQJVGDJ9DQ¶W9HHQNDQ]LFKGLWµDYRQWXXU¶permitteren dankzij de
VSRQVRU)ULHVFKH9ODJµGDWKHHIWVXFFHV2SGHZRHQVGDJHQKHEEHQZHLQYHUJHOLMNLQJPHW
YURHJHUWZHHNHHU]RYHHOEH]RHNHUV¶27 Het is merkbaar dat hij in het verleden directeur
Cultureel Erfgoed was - hij overziet de sector. In deze SURYLQFLHPHWµGHJURRWVWH
PXVHXPGLFKWKHLGYDQ1HGHUODQG¶YLQGt hij het prima dat Friese steden hun eigen museum
KHEEHQHQ]RKXQHLJHQLGHQWLWHLWUHSUHVHQWHUHQPDDUKLMSOHLWYRRUµPHHUVDPHQZHUNLQJLQ
zowel depotbeheer als deskundigheid om collecties te beheren, te ontsluiten en te
digitaliseren. « Er moeten hier mensen komen die er anders nooit heengaan en de relatie
PHW)ULHVODQGPRHWGXLGHOLMN]LMQ¶28
9DQµW9HHQRQWZLNNHOWSODQQHQYRRUHHQQLHXZ)ULHV0XVHXPRSKHW=DDLODQG- het
Wilhelminaplein en omgeving in het hartje van de stad.29 De aanleiding voor de
nieuwbouwplannen is een legaat van achttien miljoen euro, geschonken door de in 2001
overleden architect Abe Bonnema - het is het grootste bedrag dat een Nederlands museum
ooit van een particulier kreeg.30 %RQQHPDKDG]LFKWHJHQRYHU:LPYDQ.ULPSHQµPHHUGDQ
HHQV¶ODWHQRQWYDOOHQGDWKLMKHWPXVHXPµPDDUHHQNUXLS-door-sluip-GRRUWRHVWDQG¶YRQGµHij
ZDVHUHUJEOLMPHHGDW9DQ.ULPSHQGHPRGHUQHNXQVWKLHU]RSURPLQHQWQHHU]HWWH¶31 9DQ¶W
VeeQ¶KHWLVRPJHNHHUGHZHUHOGELMRQV(UNZDPDFKWWLHQPLOMRHQXLWGHKHPHOPHWHHQSDDU
YRRUZDDUGHQ¶DUFKLWHFW+XEHUW-Jan Henket moest de nieuwbouw in samenwerking met
%RQQHPD¶VHLJHQEXUHDXRQWZHUSHQ- op of aan het Zaailand.32 Onder de Leeuwarders roepen
de plannen heftig verzet op.33 Eind 2008 gaat de kogel door de kerk. De nieuwbouw kan
beginnen.34
24

(OOD5HLWVPDµ'HEH]HPPRHWGRRUGHPXVHXP]DOHQ¶,Q Vrij Nederland, 30 juni 2001.
µ&HHVYDQµW9HHQHQGHNXQVWYDQKHWPDQDJHPHQW¶,Q Dagblad van het Noorden, 8 november 2000.
26
$VLQJ:DOWKDXVµ)ULHV0XVHXP LVJHHQ³EHYURUHQ´(\VLQJDKXLV¶,Q Leeuwarder Courant, 4 november 2004
HQµ9DQWRRQ]DDOQDDUHHQOHYHQGLJLQVWLWXXW¶,Q Leeuwarder Courant, 15 oktober 2005 .
27
$OGXV&HHVYDQ¶W9HHQWLMGHQVHHQLQWHUYLHZLQ/HHXZDUGHQRSPHL
28
(OOD5HLWVPDµ'HEH]HPPRHWGRRUGHPXVHXP]DOHQ¶,Q Vrij Nederland, 30 juni 2001.
29
Het plein wordt gebruikt voor markten, de kermis en andere evenementen. Zie:
www.leeuwarden.nl/dossier/nieuw-zaailand.
30
Tracy MHW]µ)ULHV0XVHXP ZLORRNµVDYRQGVUHXULQJ¶,Q NRC Handelsblad, 18 juli 2012.
31
%URQµ9DQWRRQ]DDOQDDUHHQOHYHQGLJLQVWLWXXW¶,Q Leeuwarder Courant, 15 oktober 2005.
32
$OGXV&HHVYDQ¶W9HHQWLMGHQVHHQLQWHUYLHZLQ/HHXZDUGHQRSPHL
33
Op 24 mei 2006 werd een referendum gehouden over de herinrichting van het Zaailand. De gemeente besloot
dat de bevolking zich moest uitspreken over het plan voor het Fries Museum en de bouw van een nieuwe
ZLQNHOJHYHOODQJVKHWSOHLQ RRNZHOµSOHLQZDQG¶Jenoemd). Een meerderheid van de kiezers was tegen het
project, maar de gemeente vond het aantal tegenstemmers te klein om het project tegen te houden (minder dan
dertig procent) en legde de uitkomst naast zich neer. Bron: Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie van de
Universiteit Twente, De ste mming in Leeuwarden. Evaluatie van het referendum op 24 mei 2006 over het project
Nieuw Zaailand . Enschede, 2006, p. 1.
34
µ)ULHV0XVHXP ]HWSDQGHQZHHUWHNRRS¶,Q Leeuwarder Courant, 4 augustus 2008. 9DQ¶W9HHn,
WHUXJEOLNNHQGµKHWOHJDDWZHUGPHGLREHNHQGZH]LMQQX]HVMDDUYHUGHU$OVMHKHWRSDIVWDQGEHNLMNWLV
dat toch wel snel. We hebben nu een visie op het nieuwe museum, de bouwtekeningen en het bestek zijn klaar en
ZHKHEEHQKHWEXGJHW¶+LMKHHIWHUYLMIWLHQPLOMRHQµELMJHILHWVW'DWLVWRFKPRRL0DDUKHWJDDWPLMQRRLWVQHO
JHQRHJQDWXXUOLMN¶8LWHLQGHOLMNIRXUQHHUde de provincie zelfs achttien miljoen euro. Bronnen: Sytse Singelsma,
25
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9DQ¶W9HHQFRQVWDWHHUt bij zijn aantreden dat Princessehof toe is DDQµHHQJURQGLJH
IDFHOLIW¶35 Het museum bevindt zich in een in 1693 aan de Grote Kerkstraat gebouwd
KHUHQKXLVµHHQNOHLQVWDGVSDOHLV¶36 Het is een gemeentelijk museum, waarvan de verzameling
NHUDPLHNWRWQDWLRQDDOEHODQJLVEHVWHPSHOG.RUWQD]LMQDDQWUHGHQYRHUW9DQµW9HHQGH
verzelfstandiging van het museum door, inclusief een bestuurlijke fusie met het Fries
0XVHXPµZHKHEEHQGHPXVHDDDQGHDFKWHUNDQWJHIXVHHUG,HGHUPXVHXPLVZHOHHQHLJHQ
bestuurlijke identiteit gebleven, dus elk heeft een stichting met een eigen bestuur en eigen
geldstromen en daarboven is een koepelstichting geplaatst die verder leeg is, maar die het
bestuur vormt van die stichtingen.37 Mijn filosofie is dat de kern van het museum bestaat uit
de collectie en de conservatoren, daarna heb je de groep collectie gebonden afdelingen;
educatie, collectiemanagement, marketing en daar omheen heb je de buitenste cirkel met niet
collectie gebonden functies, zoals de directie. Je ziet dat beide musea van dezelfde buitenste
cirkel kunnen profiteren. We hebben dezelfde directie, dezelfde medewerker P&O, want we
hebben dezelfde CAO, een medewerker samen voor fondsen en sponsorwerving, want beide
PXVHDVFKULMYHQGH]HOIGH)ULHVHHQODQGHOLMNHIRQGVHQDDQ'XVGDWVFKHHOW¶'HVHFUHWDULDWHQ
]LMQJHVFKHLGHQµLN]LHLQGHSUDNWLMNGDWGHPHHVWHPHQVHQGRRUGDW]HWRFKXLWYRHUHQGH
medewerkers zijn, zich maar met één instelling kunnen identificeren. Ze kunnen het niet aan.
Ik heb het wel geprobeerd om hen voor twee instellingen te laten werken, maar dat gaat niet
zo makkelijk. Zelfs niet de conservator kunstnijverheid in het Fries Museum die een deel van
de collectie Fries aardewerk moest overdragen aan Princessehof, ook dat gaat niet vanzelf kan
LNMHYHUNODSSHQ « 'DWNRVWHPRWLHV¶38
,Q]HVMDDUNULMJW9DQµW9HHQHHQJURWHYHUERXZLQJvan Princessehof voor elkaar.
Deze renovatie noemt hiMµGH5HQDLVVDQFHYDQKHWPXVHXP¶+HWPRQXPHQWDOHJHERXZZRUGW
uitgebreid en ook geheel heringericht - kosten rond de vier miljoen euro.39 Vormgever Wim
Crouwel en architect Marten Atsma leiden de herinrichting en ontwerpen de vitrines. In maart
2007 gaat het museum open en komen koningin Beatrix en minister Ronald Plasterk de
metamorfose bewonderen. Het publiek krijgt een week de gelegenheid om gratis rond te
NLMNHQRQGHUKHWPRWWRµ2SHQ3DOHLV¶2SPHLLVGHRIILFLsOHRSHQLQJ40 Het heet nu
Keramiekmuseum Princessehof. Bezoekers kunnen in een doorlopende wandeling het
PXVHXPYHUNHQQHQZDDUGRRUGDWPHHUDOVHHQHHQKHLGZRUGWHUYDUHQ9DQ¶W9HHQµKHWLV
het mooiste voor een museum wanneer het zo is ingedeeld dat er geen bewegwijzering nodig
is en de bezoeker op een heel natuurlijke manier zijn weg vindt. Dat ideaal benaderen we
KLHU¶'HRSVWHOOLQJYDQGHFROOHFWLHVLVJHYDULHHUGµ:HZLVVHOHQPXVHXP]DOHQZDDUMHLHGHU
voorwerp goed kunt bestuderen, af met belevingszalen. Daar gaat het vooral om het ervaren
YDQGHULMNGRPYDQGHFROOHFWLH¶41
+HW/HHXZDUGHUµVWDGVSDOHLVMH¶LVYDQELQQHQRQKHUNHQEDDUDe keramiek schittert in
grote vitrines: art nouveau, Europees, modern en hedendaags, Aziatisch. De
µ$FKWMDDU)ULHV0XVHXPLVJHQRHJ¶,Q Leeuwarder Courant, 3RNWREHUHQ7UDF\0HW]µ)ULHV0XVHXP
ZLORRNµVDYRQGVUHXULQJ¶,Q NRC Handelsblad, 18 juli 2012.
35
µ9DQWRRQ]DDOQDDUHHQOHYHQGLJLQVWLWXXW¶,Q Leeuwarder Courant, 15 oktober 2005.
36
Maria Louise van Hessen-Kassel - ELMJHQDDPGµ0DULMNH0HX¶- bewoonde het pand in de achttiende eeuw zij is de weduwe van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland en voorouder van het
koningshuis. Zij bouwde een omvangrijke verzameling keramiek op, die nu deel uitmaakt van de verzameling
van het museum. Zie: www.princessehof.nl (bezocht op 23 januari 2012).
37
Dit gebeurde in 2006.
38
$OGXV&HHVYDQ¶W9HHQWLMGHQVHHQLQWHUYLHZLQ/HHXZDUGHQRSPHL
39
6\WVH6LQJHOVPDµ$FKWMDDU)ULHV0XVHXPLVJHQRHJ¶,Q Leeuwarder Courant, 30 oktober 2008. De
verbouwing duurde vier jaar. Bron: µ3ULQFHVVHKRI PDDNWQLHXZHVWDUW¶,Q Leeuwarder Courant, 20 december
2006.
40
µ*HHQQLHXZHERRPYRRUPXVHXPPrincessehof¶,Q Leeuwarder Courant, 24 mei 2007 en µ3ULQFHVVHKRI¶,Q
Leeuwarder Courant, 22 maart 2007.
41
9DQ¶W9HHQJHFLWHHUGLQµ3ULQFHVVHKRI PDDNWQLHXZHVWDUW¶,Q Leeuwarder Courant, 20 december 2006.
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openingstentoonstelling Pretty Dutch ULFKWµGHVFKLMQZHUSHUV « RSGHDFKWWLHQGHHHXZVH
SRUVHOHLQSURGXFWLHLQ1HGHUODQGKHW+ROODQGVHSRUVHOHLQ¶42 Na bijna een eeuw is er weer een
RYHU]LFKWVWHQWRRQVWHOOLQJYDQµKHWYHUJHWHQZLWWHJRXGYDQ1HGHUODQG¶- afkomstig van de vier
porseleinfabrieken in Weesp, Loosdrecht, Den Haag en langs de Amstel.43 Van beeldend
NXQVWHQDDUV]LMQKXQµKHGHQGDDJVHUHDFWLHV¶WH]LHQRSGLWKLVWRULVFKHSRUVHOHLQ44 In het
voorwoord van de eigentijds YRUPJHJHYHQFDWDORJXVRPVFKULMIW&HHVYDQ¶W9HHQGHPLVVLH
µKHWYHUQLHXZHQGSUHVHQteren en inzicht verschaffen in de historische keramiek en initiërend
ZHUNHQYRRUGHKHGHQGDDJVHNHUDPLVFKHEHHOGHQGHNXQVW¶45
Porselein heeft een oubollig imago, maar deze presentatie is sexy - in het museum, de
catalogus en LQGHPDUNHWLQJFDPSDJQHµ+HW is geen tentoonstelling, maar een
WRWDDOVSHNWDNHO¶]REHJLQWGHUHFHQVLHLQGH/HHXZDUGHU&RXUDQW46 De samenstellers Ank
Trumpie en Frederic Baas maken het onderwerp museaal aantrekkelijk voor een breed publiek
µGRRUYRRUDOYHHOSRUVHOHLQWHODWHQ]LHQkenmerken ervan uit te vergroten en door
KHGHQGDDJVHEHHOGHQGNXQVWHQDDUVELMKHWWKHPDWHEHWUHNNHQ¶,QHHQDSDUWH]DDOZRUGWGH
RSNRPVWHQRQGHUJDQJYDQKHW1HGHUODQGVHµVLHUJRHG¶WRHJHOLFKWPHWEHKXOSYDQ
YLGHREHHOGHQHQWHNVWSDQHOHQ7UXPSLHµLNVWRRr me altijd aan al die uitleg bij objecten. Soms
ZLOMHDOOHHQPDDUNLMNHQ¶47 'HFRQVHUYDWRUJHHIWWRHGDW]H]HOIRRNYRRURRUGHOHQKDGµLN
dacht dat het saai en tuttig was en lang niet zo interessant als het porselein dat in die tijd in
Duitsland en Frankrijk gefabriceerd werd. Maar daar ben ik van terug gekomen. Want waar
het Nederlandse porselein werkelijk in uitblinkt, is de ongelooflijk verfijnde kwaliteit van de
decoraties. Waarschijnlijk omdat de schilder- en prentkunst in ons land zo goed ontwikkeld
was, kon men ook hierin een hoge graad van perfectie bereiken. Als je goed op de details op
de serviezen let, kijk je echt je ogen uit. Er zijn fraaie arcadische landschappen te ontdekken,
vol dromerige herders en herderinnetjes. Maar ook heel precies weergegeven dorpsgezichten,
EORHPHQHQLQVHFWHQGLHVWXNYRRUVWXNKDQGJHVFKLOGHUG]LMQ¶48 Een bruikleengever noemt de
QLHXZHLQULFKWLQJHHQµglamour RSVWHOOLQJ¶PDDURYHUKHWDOJHPHHQRRJVWGHµZHGHUJHERRUWH¶
veel waardering.49 De pers is juichend over de expositie, zowel over de inhoud als over de
YRUPJHYLQJ'H5DDGYRRU&XOWXXUHQGHPLQLVWHUYDQ2&:KRQRUHUHQGHDDQSDNYDQ9DQµW
9HHQPHWµHHQVXEVWDQWLsOHYHUKRJLQJYDQGHVXEVLGLH¶+HWQLHXZHEHOHLGYDQKHWQDWLRQDOH
Keramiekmuseum werpt zijn vruchten af: het bezoekersaantal stijgt in drie jaar met vijftig
procent.50
(LQGQHHPW&HHVYDQ¶W9HHQDIVFKHLGYDQKHW)ULHV0XVHXPHQ3ULQFHVVHKRI
/DQJHUPRHWHHQPXVHXPGLUHFWHXUQLHWLQIXQFWLHEOLMYHQYLQGWKLMµ-HKHEWGHZHWYDQGH
afnemende meeropbrengst, die gaat op een gegeven moment gelden. De meeste ideeën die ik
had voor het museum zijn inmiddels gerealiseerd. Dan moet je plaats maken voor een
42

De expositie was van 22 april tot en met 28 oktober 2007.
µ3UHWW\'XWFK¶,Q NRC Handelsblad, 24 augustus 2007.
44
.LUVWHQYDQ6DQWHQµ+HWZLWWHJRXG¶,Q Leeuwarder Courant, 20 april 2007.
45
&HHVYDQ¶W9HHQµ9RRUZRRUG¶In: Ank Trumpie (redactie), Pretty Dutch. 18de-eeuws Hollands porselein.
Rotterdam, 2007, p. 4.
46
Kirsten van SantHQµ+HWZLWWHJRXG¶,Q Leeuwarder Courant, 20 april 2007.
47
'DDUYRRULVHUGHµ6FKRRQKHLGV]DDO¶µRSGULHJURWHZLWWHVFKHUPHQ « GUDDLHQXLWYHUJURWHDIEHHOGLQJHQYDQ
versieringen die op de serviezen prijken in het rond. Ze worden weerspiegeld in de grote kasten waar tientallen
serviezen, spoelkommen, schalen, vazen, terrines, suiker- HQWDEDNVSRWWHQVWDDQXLWJHVWDOG¶ Willen bezoekers
PHHUZHWHQGDQNXQQHQ]HQDDUGHµ.HQQLV]DDO¶ZDDUGLHSHUZRUGWLQJHJDDQRSGHKHUNRPVWHQKHW
fabricatieproces. Bronnen: .DULQGH0LNµ+ROODQGVSRUVHOHLQPHWJURHQWHIUXLWHQLQVHFWHQ³3UHWW\'XWFK´'
toont 18de-HHXZV1HGHUODQGVVLHUJRHG¶,Q NRC.NEXT , 7 mei 2007 en .LUVWHQYDQ6DQWHQµ+HWZLWWHJRXG¶,Q
Leeuwarder Courant, 20 April 2007.
48
µ+ROODQGVSRUVHOHLQvol humor en verfijning. Princessehof toont het mode-LWHPYDQGHHHHXZ¶,Q De
Telegraaf, 27 april 2007.
49
µ9HU]DPHODDUHLVWVHULHNHUDPLHNWHUXJ¶ Leeuwarder Courant, 25 augustus 2007.
50
&HHVYDQ¶W9HHQµ%UXLNOHHQJHYHUQRJJHHQGLUHFWHXU¶,Q Leeuwarder Courant, 3 oktober 2007.
43
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RSYROJHU¶+LMWUHHGWDDQDOVGLUHFWHXUYDQGH5LMNVGLHQVWYRRUKHW&XOWXUHHO(UIJRHGLQ
Amersfoort.51 THUXJEOLNNHQGVWHOWKLMWHYUHGHQYDVWGDWHULQ/HHXZDUGHQµKHHOZDWJHEHXUG
LV¶52 VRRU]LMQRSYROJHUKHHIW9DQµW9HHQHHQWLSµKHWPXVHXPPRHWEOLMYHQZHUNHQDDQGH
hechting met de Friese gemeenschap, dat gaat niet vanzelf. Je moet de bevolking betrekken
bij de invulling van het nieuwe museum, zodat de mensen voelen dat het ook hun museum
ZRUGW¶53 Saskia Bak, zijn opvolger, neemt de raad ter harte.54 µWij willen het Fries Museum
in de harten en de hoofden van de Friezen brengen. Het museum staat voor de typisch Friese
waarden: stoer, authentiek, eerlijk, eigenzinnig, no-QRQVHQVHHQRSHQ¶55
De nieuwbouw dient te voldoen aan nieuwe voorwaarden - het museum moet meer
dan alleen de traditionele functies vervullen - het staat niet meer alleen ten dienste van kunst
en erfgoed, maar verleent service aan de bezoeker en aan de passant. Het Fries Museum krijgt
de functie van ontmoetingsplaats, een ambiance voor een ruime entree, restaurant, café en
winkel met uitgebreid assortiment.56 Het complex LVµHHQVWUDNNHGRRVonder een heel brede
OXLIHO'HEHJDQHJURQGLVGH³VWDGVKDO´GLHYRRUDOHHQRSHQEDUHIXQFWLHKHHIW¶ZLHQLHWKHW
museum zelf in wil, kan daar toch binnenlopen. Aan de Zaailandkant - het Wilhelminaplein komt een horecagelegenheid met een terras.57 De stadshal is van glas - µik noem het een
VWHGHOLMNHYLWULQH¶DOGXVDUFKLWHFW+HQNHWµ(UPRHWRRNµVDYRQGVUHXULQJ]LMQGDDURP]LMQ
we blij met het café en het Filmhuis. Het is een overdekte openbare ruimte onder een brede
luifel, waarbij het licht en de gURWHWUDSSHQKHWXLWQRGLJHQGPDNHQRPQDDUERYHQWHJDDQ¶
Op de tussenverdieping komen het Filmhuis met drie zalen en het Verzetsmuseum.
µ'DDUERYHQKHHIWKHWPXVHXPHHQNODVVLHNHELMQDQHJHQWLHQGH-eeuwse indeling, met drie
grote, rustige, witte zalen boven elkaar, alle met getemperd daglicht van boven¶.58 In de grote
KDONRPWRRNGHPXVHXPZLQNHOKHWLVQLHWGHEHGRHOLQJGDWHUDOOHHQµPXVHXPSURGXFWHQ¶
worden verkocht. Zakelijk directeur 5RHO:RHULQJµKHWPRHWHHQVRRUWFDGHDXZLQNHOZRUGHQ
met een sterk FULHVNDUDNWHU¶59 Het is de bedoeling dat het museum 100.000 bezoekers per
jaar trekt - YRRUKHHQZDUHQGDWHU6DVNLD%DNGHQNWGDWGLWµPRHWOXNNHQGRRUWH

51

Tot 11 mei 2009 heette deze Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten - wegens de
onpraktische lengte werd de naam veranderd. De dienst is ontstaan uit een fusie in 2006 van de Rijksdienst
Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Vanaf 2011 zijn ook de
kerntaken van het Instituut Collectie Nederland, collectiebeheer en kennisontwikkeling en -spreiding,
ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - het ICN houdt kantoor in Amsterdam. Zie:
www.cultureelerfgoed.nl (geraadpleegd op 20 december 2014).
52
6\WVH6LQJHOVPDµ$FKWMDDU)ULHV0XVHXPLVJHQRHJ¶,Q Leeuwarder Courant, 30 oktober 2008.
53
µ/DDWGHPHQVHQYRHOHQGDWKHWRRNKXQPXVHXPZRUGW¶,Q Leeuwarder Courant, 27 december 2008.
54
Bak was al adjunct-directeur - voorheen hield ze zich vooral bezig met het beheer van de collectie. Per 1
augustus 2009 trad Roel Woering als zakelijk directeur aan. Bron: µ6DVNLD%DNGLUHFWHXUYDQ)ULHV0XVHXP¶,Q
Leeuwarder Courant, 13 januari 2009. Roel Woering werkte daarvoor resp. bij de KLM, bij Rothmans
International en Holland Casino. Hij houdt zich vooral bezig met marketing, sponsoring, bedrijfsvoering en
financiën van beide musea. Bron: F riesch Dagblad, 25 juni 2009.
55
Bak geciteerd: www.friesmuseum.nl (op 16 januari 2012 bezocht). Op de site kon de vordering van de bouw
op de voet worden gevolgd.
56
Zie over deze trend: Truus Gubbels, Jan Vaessen en Mariet Willinge (redactie), Museumarchitectuur als
spiegel van de sa menleving. Amsterdam/Abcoude 2000, 5XWJHU3RQW]HQµ3XEOLHNWUHNNHQGDWLVGHNXQVW
7RHNRPVWGURPHQYDQDFKWPXVHXPGLUHFWHXUHQ¶,Q Vrij Nederland, 25 oktober 1997, Johan Idema en Roel van
Herpt, Beyond the black box and the white cube. Hoe we onze musea en theaters vernieuwen . Amsterdam, 2010
HQ-DDS+XLVPDQµ$IGDOHQQDDUGH2O\PSXV+HWYHUQLHXZGH0DXULWVKXLV¶,Q De Groene Amsterda mmer , 26
juni 2014.
57
Trac\0HW]µ)ULHV0XVHXP ZLORRNµVDYRQGVUHXULQJ¶,Q NRC Handelsblad, 18 juli 2012 en Sytse
6LQJHOVPDµ.LMNHQQDDU)ULHVODQGLQQLHXZ)ULHV0XVHXP¶,Q Leeuwarder Courant, 12 juni 2012.
58
Hubert-Jan Henket geciteerd in: 7UDF\0HW]µ)ULHV0XVHXP wil ook µVDYRQGVUHXULQJ¶,Q NRC
Handelsblad, 18 juli 2012.
59
6\WVH6LQJHOVPDµ.LMNHQQDDU)ULHVODQGLQQLHXZ)ULHV0XVHXP¶,Q Leeuwarder Courant, 12 juni 2012.
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EOLMYHQYHUED]HQ¶60 Op 13 september 2013 opent koningin Máxima het Fries Museum, door
het zegel van de kist te verbreken waarin het vijftiende-eeuwse zwaard van Grutte Pier ligt
opgeborgen.61

Kunst voor heel het volk: respectabel populisme
In de Kunsthal te Rotterdam volgt Wim Pijbes (1961) per 1 september 2000 Wim van
Krimpen op.62 Pijbes is kunsthistoricus: µHLJHQOLMNZLOGHLNWKHDWHUZHWHQVFKDSSHQVWXGHUHQ
maar die richting was me veel te wetenschappelijk. Omdat ik hoorde dat Henk van Os, Hans
Locher en Ed Taverne in Groningen zo enthousiast kunstgeschiedenis doceerden, koos ik daar
uiteindelijNYRRU¶'HWLWHOYDQ]LMQGRFWRUDDOVFULSWLHOXLGWµ'HNXQVWYRRUKHHOKHWYRON¶QDDU
het credo van Gerardus van der Leeuw.63
Pijbes trad in 1994 als tentoonstellingscoördinator in dienst bij de Kunsthal, waar hij
drie jaar later adjunct-directeur werd.64 9DQ.ULPSHQµWRHQLN3LMEHVYRRUKHWHHUVW]DJGDFKW
ik: die moet ik hebben. Hij was aardig, intelligent, creatief, kwam met ideeën. En hij snapte
KRHKHWVSHOPRHVWZRUGHQJHVSHHOG¶3LMEHV was verantwoordelijk voor de publiekstrekker
Pablo Picasso - kunstenaar van de eeuw. Voor het eerst in dertig jaar werd er in Nederland
weer een retrospectief aan Picasso gewijd.65 Hij is opgegroeid in een ondernemersgezin in
Veendam - zijn ouders leidden een kruidenierszaak in luxe delicatessen en wijn. Benno
Tempel, ]LMQODWHUHFROOHJDLQGH.XQVWKDOKHUNHQWGLHDFKWHUJURQGLQ]LMQZHUNZLM]HµDOVMH
een kind van middenstanders bent en je moet meehelpen in de zaak, dan zit het principe
klanten tevreden te willen houden in je bloed. Het zorgt er ook voor dat je een oog ontwikkelt
voor de presentatie van wat je verkoopt. En het geeft discipline; je moet het netjes houden,
ZDQWHUNDQHONPRPHQWYDQGHGDJLHPDQGELQQHQNRPHQ¶66
60

Dat lukt: in 2014 scoorde het museum 110.000 bezoeken. Bron: Claudia Kammer en Daan van Lent, µ+HW
PXVHXPZDVLQYDQLHGHUHHQ¶,Q NRC Handelsblad, 31 december 2014. Saskia Bak (1965) werd in mei
GLUHFWHXUYDQ0XVHXP$UQKHPZDDU]H+HGZLJ6DDPRSYROJGH%URQµ'LUHFWHXU0XVHXP$UQKHPZLO
QDDUEH]RHNHUV¶,Q De Gelderlander , 30 mei 2015. Kunsthistoricus Kris Callens (1973) werd per 1
augustus 2015 de nieuwe directeur van het Fries Museum en het Nationaal Keramiekmuseum Princessehof. Hij
was daarvoor sinds 2009 hoofd Collecties & Presentaties in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Bron:
www.friesmuseum.nl, 2 juni 2015 (geraadpleegd op 14 september 2015).
61
µMáxima RSHQW)ULHV0XVHXP¶%URQwww.nos.nl/artikel/550739, 13 september 2013 (geraadpleegd op 15
mei 2014).
62
3LHW.RVWHUµ:LP3LMEHVQLHXZHGLUHFWHXU.XQVWKDO¶,Q Algemeen Dagblad, 28 juni 2000. Neelie Kroes was
toen nog voorzitter van de Raad van bestuur. Ze trad echter per 1 januari 2001 af wegens de manier waarop het
gemeentebestuur omsprong met oud-wethouder Joop Linthorst. Hij werd gedwongen op te stappen als
commissaris (namens de gemeente) bij het containeroverslagbedrijf ECT, omdat hij weigerde gemeentegeld
terug te betalen dat hij voor privé-doeleinden zou hebben gebruikt. De raad voelde zich geschoffeerd door
uitspraken van Linthorst over de commissie die het onderzoek deed naar het declaratiegedrag van ex-wethouders
en burgemeester Bram Peper. Kroes wilde geen bestuursfunctie meer in een organisatie die iets met Rotterdam te
maken heeft. In februari 2001 werd ze benoemd tot voorzitter van de stichting Het Rembrandthuis. Bronnen:
µ3HSHU-.URHVZHJELM.XQVWKDO¶,Q NRC HandelsbladMDQXDUL)UHGGH9ULHVµ1HHOLH.URHVVWDSWXLW
EHVWXXUYDQ.XQVWKDO¶,Qde Volkskrant, 30 december 2000 en µ1HHOLH.URHVQDDU5HPEUDQGWKXLV¶,Q NRC
Handelsblad, 22 februari 2001.
63
0DULDQQH9HUPHLMGHQµ.XQVWKDOEOLMIWRS]HOIGH koers. 9HUERXZLQJHQPHHUPDUNHWLQJ¶,Q : NRC
Handelsblad, 29 Juni 2000. Nadat hij vervangende dienstplicht vervulde in Theater Lantaren/Het Venster
Rotterdam, organiseerde hij bij de Rijksdienst Beeldende Kunst verschillende tentoonstellingen. Bron: Nikki
6WHUNHQEXUJµ'HRQGHUQHPHUGLHKHW5LMNVKDUGQRGLJKDG¶,Q Elsevier, 14 december 2013.
64
0DUN'XXUVPDµ´:HWZLMIHOHQQRJRYHU-DPHV%RQGLQGH.XQVWKDO´'LUHFWHXU:LP3LMEHVRYHUWLHQMDDU
H[SRVLWLHV¶,Q NRC Handelsblad, 2 november 2002.
65
Deze tentoonstelling was van 13 maart tot en met 4 juli 1999 en trok ruim 125.000 bezoekers. Piet Koster,
µ:LP3LMEHV QLHXZHGLUHFWHXU.XQVWKDO¶,Q Algemeen Dagblad, 28 juni 2000. Zie ook deel IV, hoofdstuk 4,
µ+HWIHQRPHHQ.XQVWKDOHQPDUNHWHHU:LPYDQ.ULPSHQ¶.
66
7HPSHOJHFLWHHUGLQ1LNNL6WHUNHQEXUJµ'HRQGHUQHPHUGLHKHW5LMNVKDUGQRGLJKDG¶,Q Elsevier, 14
december 2013.
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Zijn samenwerking met Van Krimpen vond Pijbes µLQVSLUHUHQG¶µ:LPLVLHPDQGGLH
buiten de geëigende paden treedt. Wat wij met de Kunsthal deden, was nog nergens ter wereld
JHGDDQ¶'H]HDDQSDNQRHPWKLMµUHVSHFWDEHOSRSXOLVPH « We probeerden een balans te
YLQGHQWXVVHQVSHNWDNHOHQLQKRXG¶67 9DQ.ULPSHQµLNYLQGGDWGH.XQVWKDOYRRUDOHHQ
succes is geworden door de invulling die ik er aan heb gegeven en die mijn opvolger Wim
Pijbes eraan geeft. « De inhoud moet ook aantrekkelijk zijn voor een breed publiek.
Natuurlijk blijft er altijd een kleine groep echte kunstliefhebbers voor high-brow exposities,
maar daarmee trek je geen nieuw publiek. En dat laatste willen we toch? Zoveel mogelijk
PHQVHQLQDDQUDNLQJEUHQJHQPHWNXQVW¶68 µDe museumwereld vond dat eng, het was nieuw,
en dus werd het meteen als plat neergezet¶+HWFRQFHSWLVWHJHOLMNHHQGLYHUVLWHLWDDQWKHPD¶V
te presenteren: dinosaurussen in de kelder tegenover een expositie van de sculpturen van
Henry Moore.69 µDe Kunsthal was heel manifest voor publiek. We deden wat we vonden dat
er moest gebeuren en waar we zelf plezier aan beleefden. En nog succesvol ook. « 
Eigenlijk heeft de Kunsthal als breekijzer gefungeerd¶ Alles waaraan culturele instellingen nu
van de overheid moet voldoen - cultureel ondernemerschap, publieksgerichtheid,
sponsorwerving - doet de Kunsthal al. µEn je ziet het nu langzaam in de museumwereld ook
indalen¶.70
Het belangrijkste wDW:LP3LMEHVOHHUGHYDQ]LMQYRRUJDQJHULVµGDWRQDIKDQNHOLMNKHLG
HHQJURRWJRHGLV¶'LHKRXGLQJleidde regelmatig tot botsingen met de Rotterdamse
cultuurwethouder Kombrink en met recensenWHQ3LMEHVµ:LPKHHIWHUZHOHHQVHHQFULWLFXV
XLWJHERQMRXUG³*DMHZHHUHHQNXWVWXNMHVFKULMYHQLQGLH]XUHURWNUDQWYDQMH"´]HLKLM¶71 Als
reactie RSGHVRPVVSRWWHQGHUHDFWLHVYDQFROOHJD¶VHQMRXUQDOLVWHQRSGHEHQRHPLQJYDQGH
self made man Van KULPSHQLQ'HQ+DDJ]HJW3LMEHVµZDWWHOWLQ]R¶QIXQFWLHLVGHOLHIGH
voor de beeldende kunst. Wim is een groot liefhebber en bij veel mensen in de kunstwereld
heb ik daar zo mijn twijfels over. Ze missen bovendien Wims drive: hij kan ergens volledig
voor gaan. En die passie spreekt zeer tot mijn verbeelding. Die schreeuwerige kritiek komt
trouwens van een alsmaar kleiner wordend groepje lieden, dat er dogmatische
kunstopvattingen op na houdt. Er is nu eenmaal geen conservatiever soort mensen dan
progressieve kunstliefhebbers - YULMYHUWDDOGQDDU)UHHNGH-RQJH%RYHQGLHQPDDNW]R¶Q
academische studie niks uit. Ik heb misschien wat meer boekjes gelezen dan Wim. In
september presenteren we hier chronologisch het leven van Jezus, verbeeld op zestiende- en
zeventiende-eeuwse schilderijen. Toon Hermans heeft er nog een kinderkunst-boekje bij
geschreven. Ik ben volstrekt geen specialist op het gebied van de Gouden Eeuw, maar toch
PDNHQZH]R¶QWHQWRRQVWHOOLQJ¶72 De publieke belangstelling valt echter tegen: Jezus in de
Gouden Eeuw weet 55.000 bezoekers te trekken, niets vergeleken bij de honderdduizenden
die op andere exposities DINZDPHQµ3LFDVVRHQ(VFKHUVFRUHQEHWHUGDQ-H]XV¶EHDDPW
Pijbes.73
67

3LMEHVJHFLWHHUGLQ%DUW-XQJPDQQHQ$QQHNH6WRIIHOHQµ'ZLQJHQGHLGHHsQULMNHVSXOOHQEDDV¶,Q de
Volkskrant, 18 december 2007. 'HQNDDQKHWPRWWRYDQ5R\6WURQJµSRSXODULVHUHQQLHWYXOJDULVHUHQ¶=LHµ+HW
Victoria and Albert Museum aOVGHHOYDQGHYULMHWLMGVLQGXVWULH¶LQdeel II, hoofdstuk 4.
68
9DQ.ULPSHQJHFLWHHUGLQ+HQQ\GH/DQJHµ(HQJRHGHQPRRLKXLV¶,Q Trouw, 8 mei 2007.
69
Dinosaurussen trok 196.469 bezoekers - de best bezochte expositie van de Kunsthal - op Henry Moore
kZDPHQEH]RHNHUVDI3LMEHVJHFLWHHUGLQ5XWJHU3RQW]HQµ.XQVW-$OGL¶,Qde Volkskrant, 2 november
2012.
70
Pijbes geciteerd in: 0DUMROLMQGH&RFTµ6RPVZRUGLNZHOJHNYDQGLWODQG¶,Q Het Parool , 24 december
2010.
71
(GR'LMNVWHUKXLVµ.XQVWOLefhebber met handelsgeest. Wim van Krimpen stopt na een tumultueuze carrière als
directeur Gemeentemuseum 'HQ+DDJ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 12 april 2008.
72
0DULDQQH9HUPHLMGHQµ.XQVWKDOEOLMIWRS]HOIGHNRHUV 9HUERXZLQJHQPHHUPDUNHWLQJ¶,Q NRC
Handelsblad, 29 Juni 2000. De expositie liep van 9 september 2000 tot en met 7 januari 2001.
73
/2RPHQVµ+HWVXFFHVYDQGH.XQVWKDO (VFKHUHQ3LFDVVRVFRUHQEHWHUGDQ-H]XV¶,Q Algemeen Dagblad, 2
februari 2001.
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De nieuwe directeur FRQWLQXHHUWKHWEHOHLGYDQ]LMQYRRUJDQJHUµwas ik het met Wim
oneens geweest, dan had ik hier geen zes jaar gezeten. Onze formule, een prettige mix van
³high art and low culture´YDQDIZLVVHOHQGHHQDIZLMNHQGHWHQWRRQVWHOOLQJHQKHHIW]LFK
bewezen. Vroeger moesten we ons beleid verdedigen. Dat is voorbij¶.74 Pijbes combineert
grote tentoonstellingen met kleinere exposities die op zichzelf minder publiek trekken - hij
hoopt dat het publiek doorloopt van de grote expositie naar de kleinere.75 µWe willen twee
grote tentoonstellingen per jaar, waarvan er één is gewijd aan een bekende kunststroming. Het
grote voordeel is dat de marketing dan al gedaan is, de namen zijn bekend. « De andere
jaarlijkse grote expositie heeft een niet-artistiek onderwerp. Voor volgend jaar denken we aan
Zwartvoet-Indianen, later volgt Napoleon. We twijfelen nog over James Bond.76 Pijbes
EHVFKRXZW]LFK]HOIµHHQEHHWMHDOVGH3LHWMH%HOORQGHUGHPXVHXPGLUHFWHXUHQ¶Maar hij
maakt µJeen knieval¶YRRUKHWJURWHSXEOLHNµwel een kniebuiging. Toen Chris Dercon
directeur werd van het Boijmans zei hij: ³wantrouw het publiek´. Ons credo is: het publiek
heeft altijd gelijk. Dat betekent niet dat we geven waar men om vraagt. We proberen onze
³producten´ zo aantrekkelijk mogelijk aan te bieden. Als daar minder mensen op af komen
dan we hadden verwacht, hebben we iets fout gedaan¶. De Kunsthalstaf zorgt voor
µlaagdrempelige tentoonstellingen. Je kunt de populariteit van een culturele instelling afmeten
aan de omvang van de prullenbakken. We hebben hier de grootste prullenbakken van museaal
Nederland en daar ben ik trots op. Er komen veel dagjesmensen, en die hebben een
OXQFKSDNNHWELM]LFK=HNRPHQQLHWDOOHHQYRRUGHNXQVW]H]LMQHHQGDJMHXLW¶77 Meer dan
Van Krimpen benadrukt Pijbes het belang van de museumshop, restaurant en auditorium als
bron van inkomsten - deze servicefaciliteiten worden ingezet voor allerlei activiteiten, mits
deze gerelateerd zijn aan tentoonstellingen.78 Hij vindt µdie asfaltvlakte die Museumpark
heet¶µHHQEHVFKDPHQGHYHUWRQLQJ+HWLVQHUJHQVJHVFKLNWYRRUHQverloedert steeds meer.
« De treurwilgen zijn pas vervangen door de treurbeuken. Het mocht niet baten. Een
ongelofelijk duur ontwerp, dat er alleen vanuit de lucht leuk uitziet. Weg ermee¶.79
Afgemeten aan de bezoekcijfers is het beleid van Pijbes succesvol: er komen jaarlijks
ruim 200.000 mensen naar de Kunsthal. Wetenschappers en kunstcritici raken regelmatig
geïrriteerd door acties en uitspraken van Pijbes. Janneke Wesseling ergerde zich in NRC aan
de publiciteit over een grote Willem de Kooning expositie in de Kunsthal. Pijbes benadrukte
in het Journaal het vrouwbeeld van de kunstenaar, waar de advertenties eveneens op waren
gericht. Zij YRQGGDWµSlatvloers¶.80 µGrappig¶, vindt Pijbes. µEen inkoppertje. Je wéét gewoon
dat bepaalde mensen aan zoiets blijven hangen. Het is een beetje plagen¶. De expositie ter
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0DULDQQH9HUPHLMGHQµ.XQVWKDOEOLMIt op zelfde koers. 9HUERXZLQJHQPHHUPDUNHWLQJ¶,Q NRC
Handelsblad, 29 Juni 2000.
75
/2RPHQVµ+HWVXFFHVYDQGH.XQVWKDO (VFKHUHQ3LFDVVRVFRUHQEHWHUGDQ-H]XV¶,Q Algemeen Dagblad, 2
februari 2001.
76
Twaalf jaar later was het zover. Van 12 oktober 2014 tot 8 februari 2015 was de reizende tentoonstelling
Designing 007: F ifty years of Bond Style daar te zien. Daarvoor deed de expositie Londen, Toronto, Shanghai,
Melbourne en Moskou DDQµ'e wereld van innovatie en actie, stijl en aantrekkingskracht van de meest bekende
en favoriete geheim agent. Meer dan 500 gadgets, kostuums, iconische auto¶s, story boards, grafische ontwerpen
en rekwisieten bieden samen met vele filmfragmenten een ongeëvenaarde multimediale beleving van vijftig jaar
filmgeschiedenis van James Bond¶. Aldus de website: www.kunsthal.nl (bezocht op 22 januari 2015).
77
Pijbes geciteerd in: 0DUN'XXUVPDµ´:HWZLMIHOHQQRJRYHU-DPHV%RQGLQGH.XQVWKDO´ Directeur Wim
Pijbes over tien jaar exposiWLHV¶,Q NRC Handelsblad, 2 november 2002.
78
Ron Kaal, Respectabel populisme . Zwolle, 2003, p. 222.
79
Pijbes geciteerd in: 0DULDQQH9HUPHLMGHQµ.XQVWKDOEOLMIWRS]HOIGHNRHUV 9HUERXZLQJHQPHHUPDUNHWLQJ¶
In: NRC Handelsblad, 29 Juni 2000. Zie ook: +HULHQ:HQVLQNµ.XQVWNLMNMHQLHWEHOHHIKHW1LHXZHGLUHFWHXU
5LMNVVFKXZWSRSXOLVWLVFKHEHQDGHULQJQLHW¶,Q NRC.NEXT , 18 februari 2008.
80
-DQQHNH:HVVHOLQJµ3ODWYORHUVYHUPDDN¶,Q NRC Handelsblad, 22 april 2005. Zie in dit verband ook:
Janneke :HVVHOLQJµ0LQDFKWLQJYRRUKHWSXEOLHN¶,Q NRC HandelsbladDSULOLGHPµ:HJPHWGH
FXUDWRUHQ¶,Q NRC Handelsblad PHLHQLGHPµ)L[DWLHRSDPXVHPHQW¶,Q NRC Handelsblad, 3
december 2010.
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viering van de honderdste geboortedag van De Kooning krijgt over het algemeen positieve
reacties - Gijs van Tuijl, dan directeur van het Stedelijk, vindt de tentoonstelling
voorbeeldig.81
Kunsthistorica Emily Ansenk (1970), sinds 1997 directeur van het Scheringa Museum
voor Realisme in Spanbroek, volgt in september 2008 Wim Pijbes op. Ze zette de particuliere
collectie realistische kunst van Dirk Scheringa op de kaart en ontwikkelde het museum tot een
publieksvriendelijke instelling - in 2007 trok het ruim 50.000 bezoeken. Pijbes noemt haar
µHHQKHHOHQHUJLHNHSHUVRRQ « GHLGHDOHGLUHFWHXUYRRUGH.XQVWKDOYDQGHWRHNRPVW¶(U
ZHUGJH]RFKWQDDUµHHQFXOWXUHOHRQGHUQHPHUGLHLQKRXGHOLMNJRHGRSGHKRRgte is, maar ook
breed georiënteerd. Een directeur die zowel een kunstpubliek als een nieuw publiek aan zich
NDQELQGHQ¶Hij YLQGWKDDUEHQRHPLQJµJHKHHO>SDVVHQ@LQGH Generationswechsel die
momenteel bij alle belangrijke instituten in binnen- en buitenlDQGSODDWVYLQGW¶82
De Kunsthal heeft geen eigen collectie - Ansenk: µdat zal wennen zijn, want de
afgelopen tien jaar heb ik zo¶n 1.100 werken mogen aanschaffen. Zo¶n budget zal ik in geen
ander museum in Nederland meer krijgen. Bij de Kunsthal zal ik vooral zelf geld binnen
moeten zien te slepen. Wat financiën betreft laat ik dus een warm nest achter en stap ik niet
bepaald in een gespreid bedje¶.83 µ,NYLQGGH.XQVWKDODOWLMGKHHOG\QDPLVFKEUHHGHQ
gedurfd. Ze hebben lef met programmeren. Ze denken in NDQVHQ'HZRRUGHQ³NDQQLHW´
NHQQHQ]HQLHW¶84 =HQRHPWGH.XQVWKDOµHHQWRYHUGRRV¶YRRUHONHWHQWRRQVWHOOLQJZRUGWGH
ELQQHQNDQWµRPJHWRYHUGLQHHQDQGHUHZHUHOG¶$QVHQNSUREHHUWKHWSXEOLHNDFWLHYHUELMGH
Kunsthal te betrekken. Een nieuw project is Maak Mee, in samenwerking met de BankGiro
Loterij: in maart 2013 worden drie tentoonstellingsvoorstellen geopperd waaruit het publiek
een keuze mag maken; het winnende idee wordt vervolgens samen met het publiek
ontwikkeld.85 Dat wordt S.H.O.E.S. Over hoge hakken echte liefde. 86 Op 15 juli 2013 sluit de
Kunsthal voor een ingrijpende verbouwing. Het gebouw had al gebreken vanaf de oplevering.
Er komt een nieuwe hoofdentree op de begane grond aan het Museumpark, met daarin het
café, de museumwinkel en een educatieruimte geïntegreerd. Het auditorium is na de
verbouwing separaat te verhuren en intensiever dan voorheen in te zetten voor
randprogrammering en aanvullende activiteiten voor een breed publiek. Ansenk wil dat het
µHHQFRPIRUWDEHOJHERXZ¶ZRUGWµ0HWHHQKoog niveau van service. We hebben twintig jaar
lang klachten gekregen over de hellingbaan, van mensen die slecht ter been zijn. We hebben
RRNWZLQWLJMDDUNODFKWHQJHKDGRYHUGHLQJDQJGRRUKHWDXGLWRULXP¶Op 1 februari 2014
wordt de Kunsthal feestelijk heropend.87 'DWMDDUGUDDLWGHYHUERXZGH.XQVWKDOµHHQWRSMDDU¶
250.000 bezoeken.88

De collectie als startpunt voor activiteiten
Er vindt nog een directiewisseling plaats. Kunsthistoricus Benno Tempel wordt in januari
2009 directeur van het Gemeentemuseum Den Haag.89 Hij werkte bij de Kunsthal toen Pijbes
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Willem de Kooning. Schilderijen en tekeningen was te zien van 16 april t/m 3 juli 2005.
Pijbes geciteerd in: 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ$QVHQNGLUHFWHXUYDQGH.XQVWKDO¶,Q NRC Handelsblad, 9 mei
2008.
83
Ansenk geciteerd in: ibidem.
84
5XXGYDQ+DDVWUHFKWµ(PLO\$QVHQNYHUUXLOW6FKHULQJD0XVHXPYRRU.XQVWKDO¶,Q Trouw, 10 mei 2008.
85
µ:HPRHWHQGRRU(PLO\$QVHQN¶,Q De Telegraaf, 2 november 2012.
86
De tentoonstelling was van 1 februari tot en met 11 mei 2014.
87
)UDQVYDQ9HOGHQµ$OOHJHEUHNHQ.XQVWKDOLQppQNHHURSJHORVW¶,Q Cobouw, 30 november 2013 en
SHUVEHULFKWµ.XQVWKDOYHUERXZWHQYHUGXXU]DDPW¶MXOL
88
Dat was een stijging vergeleken met het jaar daarvoor - 187.000 - maar toen was de hal een half jaar dicht.
Bron: &ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ+HWPXVHXPZDVLQYDQLHGHUHHQ¶,Q NRC Handelsblad, 31
december 2014.
89
Tempel (1972) was van 2002 tot 2006 verbonden aan de Kunsthal en werkte daarna als conservator
Tentoonstellingen bij het Van Gogh Museum. Hij begon als gastconservator bij het Dordrechts Museum, daarna
82
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daar directeur was - µKLMYURHJPHJHHIWPHYLMILGHHsQYRRUWHQWRRQVWHOOLQJHQ+HWNOLNWH
PHWHHQ¶90 Daar µheerst een bepaalde manier van denken over hoe je het publiek moet
bedienen. En dan gaat het niet alleen over de tentoonstellingen, maar ook over het restaurant,
de garderobe en de tekstbordjes bij de schilderijen. Die specifieke Kunsthal-mentaliteit
VSUHHNWPHDDQ¶91
Tempel staat erom bekend dat hij organisatie en management even belangrijk vindt als
GHLQKRXGHOLMNHDVSHFWHQYDQKHWYDNRIKHWFRQWDFWPHWKHWSXEOLHNµ9HHOFRQVHUYDWRUHQ
willen niet doorstromen. Zij koesteren liever het netwerk dat ze hebben met kunstenaars of
met andere, vaak buitenlandse conservatoren. Ik heb als conservator onder zes directeuren bij
vier instellingen gewerkt, heb veel geleerd. Ik ben eraan toe om nu zelf leiding te geven. Ik
YLQGGDWPXVHDQRJHHQVWXNSURIHVVLRQHOHUPRHWHQZRUGHQ¶92 Hij beschouwt µGe
toonaangevende collectie¶van het Gemeentemuseum DOVµeen fantastisch startpunt voor
allerlei activiteiten¶93 Jetta Klijnsma laat weten dat de nieuwe koers µdeels anders en deels
hetzelfde¶]DO zijn: µBenno zal net als Wim op publiekstrekkers mikken, maar hij zal allicht
ook meer oog hebben voor de prachtige collectie van het museum¶. Van hem wordt verwacht
dat hij de populariteit van het museum continueert, maar daarnaast µhet kunstzinnige aanzien
versterkt¶. Voor haar is dH]HDDQVWHOOLQJµHHQFomplete verrassing. Ik had nog nooit van hem
gehoord¶. Maar na een ontmoeting op het stadhuis is Klijnsma meteen enthousiast, waarna ze
Van Krimpen beltµhij zei: bij mij stond hij ook nummer één. Dat zegt genoeg¶. Volgens Joop
van Caldenborgh, voorzitter van de Raad van Bestuur, is de combinatie populair en
kunstzinnig hem toevertrouwd: µik denk dat het Kunsthal-effect en het verdiepende effect in
één persoon verenigd worden¶. ,Q]LMQRJHQLVKLMµeen bruisend type dat overloopt van
ideeën¶.94
Al snel na zijn aantreden oppert Tempel dat kunstjournalisten in hun beschouwingen
voortaan ook de naam van de sponsor vermelden - sponsors die µpubliekelijk applaus¶ krijgen,
zullen geneigd zijn vaker geld te geven. µHet vermelden van de sponsors kan ook leiden tot
een mentaliteitsverandering. Als het om kunst gaat, verwijst iedereen altijd naar de overheid.
Die moet betalen. Als we regelmatig in de krant lezen welke bedrijven financieel bijdragen
aan kunst, zal het besef doordringen dat sponsors onmisbaar zijn¶. Zo hoopt hij de pers mee te
krijgen µals bondgenoot¶. De reacties zijn echter voornamelijk negatief.95

werkte hij als assistent-conservator in het Van Gogh Museum, was hij wetenschappelijk medewerker bij het
Rijksmuseum en manager van het Museum Mesdag in Den Haag. Bron: 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ7HPSHOGLUHFWHXU
+DDJVHPXVHD¶,Q NRC Handelsblad, 25 september 2008.
90
Tempel geciteerd in: %DUW-XQJPDQQµ'HQ+DDJKDDOWEUXLVHQGW\SHYRRU.XQVWKDO-effect. Profiel Benno
7HPSHO¶,Qde Volkskrant, 25 september 2008.
91
+HWYLHOKHPGDDURSµGDWGHPHQVHQGLHLQGH.XQVWKDOZHUNHQRIGDDUKXQFDUULqUH]LMQEHJRQQHQYaak
kinderen zijn van zelfstandige ondernemers of middenstanders, opgegroeid in de sfeer van aanpakken, geen
SRHKDHQNODQWYULHQGHOLMNKHLG¶7HPSHOVYDGHUZDVRRNRQGHUQHPHUµZHKDGGHQHHQHOHNWURQLFD]DDNDDQKXLV
Er kwamen voortdurend mensen over de vloer. Ik heb wat met mensen. Misschien ben ik daarom geen
literatuurwetenschapper geworden. Mijn vrienden reageerden destijds verrast toen ik zei dat ik kunstgeschiedenis
ging studeren. Overigens ging mijn middelbare schoolwerkstuk al over de Franse impressiRQLVW&ODXGH0RQHW¶.
Bronnen7RQ2OGH0RQQLNKRIµ0XVHXPGLUHFWHXUHQJHYUDDJG¶,Q Het F inancieele Dagblad, 23 oktober 2008
en +HQQ\GH/DQJHµ6SRQVRUVYHUGLHQHQRRNDSSODXV¶,Q : Trouw, 10 februari 2009.
92
Tempel geciteerd in: 7RQ2OGH0RQQLNKRIµ0XVHXPGLUHFWHXUHQJHYUDDJG¶,Q Het F inancieele Dagblad, 23
oktober 2008 en .
93
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ7HPSHOGLUHFWHXU+DDJVHPXVHD¶,Q15&+DQGHOVEODGVHSWHPEHU
94
%DUW-XQJPDQQµ'HQ+DDJKDDOWEUXLVHQGW\SHYRRU.XQVWKDO-effect. Profiel Benno TePSHO¶,Qde
Volkskrant, 25 september 2008. Van Caldenborgh vervulde deze functie sinds 2005. De Raad van Toezicht ziet
sinds de verzelfstandiging per 1 januari 19999 (dat gebeurde onder Hans Locher - erg vroeg, vlak na de
verzelfstandiging van de rijksmusea) toe op het bestuur van het museum en rekruteerde Benno Tempel. Het
gemeentebestuur staat op afstand.
95
+HQQ\GH/DQJHµ6SRQVRUVYHUGLHQHQRRNDSSODXV¶,Q : Trouw, 10 februari 2009.
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De collecties van Mondriaan en De Stijl krijgen een vaste plek in het museum,
aangevuld met stukken uit verschillende museale en particuliere verzamelingen. De vleugel
bij het Grand Café wordt verbouwd tot µHHQWRWDDONXQVWZHUN¶GRRU kunstenaar Krijn de
Koning en architect Anne Holtrop. Het sluit aan bij het werk van de kunstenaars van De Stijl.
µAls je er van boven op kijkt, lijkt het een abstract werk van Mondriaan¶, aldus Tempel. Op
24 september 2011 gaat de nieuwe permanente presentatie open: Mondriaan & De Stijl .96 Er
zijn onder meer schilderijen te zien van Mondriaan en Theo van Doesburg, meubels van
Gerrit Rietveld, foto¶s van Piet Zwart en een - nog nooit geëxposeerde - plantenstandaard,
ontworpen door Vilmos Huszár.97 Het concept van de expositie is van Benno Tempel en
hoofdconservator Hans Janssen. De inrichting is niet chronologisch. µDat wilden we niet. Als
je alleen maar het verhaal van A tot Z vertelt, wordt het al gauw saai. We wilden een
levendige presentatie die ook recht doet aan de wens van deze kunstenaars om beeldende
kunst, vormgeving en architectuur te laten versmelten¶.98 Tempel vindt het opmerkelijk dat er
in Nederland geen plek is µwaar het verhaal te zien is van Mondriaan en van De Stijl, de
stroming waartoe hij behoorde. « Het samenhangende beeld ontbreekt¶. Bovendien is De
Stijl onderdeel van de historische canon.99 In de presentatie is de mogelijkheid tot experience
verwerkt: De Koning bouwde in het midden een ruimte die µbij bezoekers eenzelfde soort
ervaring en verbazing moet oproepen als het atelier van Mondriaan¶.100 Tempel en Janssen
willen DDQWRQHQµdat Mondriaan hele emotionele kunst maakte en het tegendeel was van een
eenzame monnik: in zijn atelier ontving hij veel kunstenaars en journalisten. Het was een
internationaal pelgrimsoord¶.101 De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met
instellingen als Avro, TU Delft, NAI en verschillende musea. 7HPSHOµPusea deden vaak
dezelfde dingen, omdat ze alles in eigen huis wilden houden. Ze zijn nu veel meer bezig om
zich te profileren. Tien jaar geleden was deze samenwerking waarschijnlijk niet mogelijk
geweest¶. Dit heeft volgens hem niet alleen met de bezuinigingen te makenµ(r is ook een
nieuwe generatie museumdirecteuren aangetreden die bereid is over de muren heen te
kijken¶.102

96

Zie ook de catalogus: Hans Janssen en Michael White, Het verhaal van De Stijl: Mondriaan tot Van
Doesburg. Den Haag, 2011. VSBfonds, de BankGiro Loterij, de Mondriaan Stichting en American Express
JDYHQHHQILQDQFLsOHELMGUDJH7RHQLNELMGHRSHQLQJ+DQV-DQVVHQIHOLFLWHHUGH]HLKLMµHQMXOOLHRRN
JHIHOLFLWHHUG¶8LW zijn reactie spreekt de houding van de museumstaf: het gebouw en de collecties zijn van de
stad en het publiek, niet van het museum.
97
Binnen de historische Canon van Nederland is één venster gewijd aan De Stijl - de kunststroming die in 1917
ontstond rond het tijdschrift De Stijl, opgericht door Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. Hierin verwoordde
Mondriaan zijn ideeën over moderne kunst. Andere kunstenaars zijn Bart van der Leck, Gerrit Rietveld, Vilmos
Huszár en Georges Vantongerloo. De stroming was multidisciplinair: architectuur, vormgeving en beeldende
NXQVW%LUJLW'RQNHUµ(LQGHOLMNHHQWUHISXQWYRRU'H6WLMO+HWZHUNYDQ0RQGULDDQHQ'H6WLMOELMHHQLQKHW
*HPHHQWHPXVHXP'HQ+DDJ¶,Q NRC Handelsblad, 9 juni 2011.
98
7HPSHOJHFLWHHUGLQµHenny GH/DQJHµ*HZDDJGVSULQJHULJHDDQSDN¶,Q Trouw, 7 oktober 2011.
99
%LUJLW'RQNHUµ(LQGHOLMNHHQWUHISXQWYRRU'H6WLMO+HWZHUNYDQ0RQGULDDQHQ'H6WLMOELMHHQLQKHW
*HPHHQWHPXVHXP'HQ+DDJ¶,Q NRC Handelsblad, 9 juni 2011.
100
µ+HQQ\GH/DQJHµ*HZDDJGVSULQJHULJHDDQSDN¶,Q Trouw, 7 oktober 2011.
101
%LUJLW'RQNHUµ(LQGHOLMNHHQWUHISXQWYRRU'H6WLMO+HWZHUNYDQ0RQGULDDQHQ'H6WLMOELMHHQLQKHW
*HPHHQWHPXVHXP'HQ+DDJ¶,Q NRC Handelsblad, 9 juni 2011. In de museumwinkel was een kwartetspel te
koop met de 52 vrouwen die een rol in Mondriaans leven speelden. Gemeentemuseum Den Haag, in
samenwerking met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie: Liefde & Inspiratie: Kwartet over de
vrouwen in het leven van Piet Mondriaan. Den Haag, 2013. De vrouwen in het kwartet zijn onderverdeeld in
dertien categorieën, gebaseerd op het soort relatie dat ze met Mondriaan onderhielden: danseuses, aanbidsters,
muzikale vriendinnen en dames met wie hij nachtelijke wandelingen maakte. Het kwartet is geïllustreerd met
zwart-witfoto¶s, met een klein begeleidend tekstboekje met een (kunst)historische verantwoording. Bron: Paul
6WHHQKXLVµ0RQGULDDQZDVGRORSYURXZHQ¶,Q NRC Handelsblad, 21 februari 2013.
102
+HQQ\GH/DQJHµ*HZDDJGVSULQJHULJHDDQSDN¶In: Trouw, 7 oktober 2011.
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Om mee te dingen naar de Turing Toekenning, dient het Gemeentemuseum een plan
in voor een expositie over het werk van Alexander Calder en de inspiratie die een ontmoeting
met Mondriaan hem gaf. 103 7HPSHOµCalder maakte in zijn vroege periode hele tere,
circusachtige sculpturen, draadfiguren van dieren en acrobaten, maar ook van jazzmuzikanten
en tennisspelers. Na een bezoek aan het atelier van Mondriaan in Parijs « veranderde zijn
werk van de ene op de andere dag, in oktober 1930. In zijn dagboeken schrijft hij dat hij door
Mondriaan inzag dat kunst gaat over beweging en abstractie. Hij stopte met het maken van
draadfiguren en ging zijn beroemde mobiles maken¶. Dit concept krijgt de prijs. De jury
schrijft over het plan: µHen inspirerend concept waarmee het Haags Gemeentemuseum
bovendien inspringt op een nu-of-nooit kans om het kwetsbare werk van Calder naar
Nederland te halen. Het zal de Nederlandse bezoeker met trots vervullen om te zien hoe
Alexander Calder prachtig werk maakte vóór zijn bezoeken aan Mondriaans atelier, en
prachtig - maar totaal ander - werk na zijn bezoeken¶.104 De sfeer op de tentoonstelling
Bewegingen in de ruimte is luchtig en vrolijk. Opvallend is dat de toon van de wandteksten
niet alleen helder en informatief is, maar ook liefdevol. De mobiles, variërend in grootte en
kleur hangen boven een wit plateau, µwaardoor niet alleen de bezoeker subtiel op afstand
wordt gehouden, maar ook de vormen en kleuren beter tot hun recht komen dan tegen de
achtergrond van het visgraatparket¶ - je mag ze niet aanraken of er tegen blazen, waartoe de
mobiles uitnodigen. In het hart van de tentoonstelling is op ware grootte het Parijse atelier van
Piet Mondriaan gereconstrueerd, waar de bezoeker doorheen kan lopen om hetzelfde te
beleven als Calder.105 De recensenten zijn enthousiast. Koen Kleijn concludeert dat uit de
µPRRLHGXEEHOWHQWRRQVWHOOLQJ¶EOLMNWµGDW0RQGULDDQQHWDOV&DOGHUHHQLQWXwWLHYH
gevoelsmatige, spirituele kunstenaar was en niet de mathematicus waar de leek hem voor
vHUVOLMW¶106 Een recensente vindt het alleen MDPPHUµdat het er niet genoeg tocht. De fragiele
evenwichtskunst van Calder is bedoeld om zachtjes te bewegen op de werveling van
OXFKWVWURPHQ¶107
Tempel SRRJWµniet-elitair¶ een brug te slaan tussen kunst en een groot publiek - hij
noemt het Gemeentemuseum µde AVRO onder de musea¶. Dat is te merken in het
televisieprogramma De Nieuwe Rembrandt: een talentenjacht voor beeldend kunstenaars. Pas
afgestudeerde kunstenaars, professionals en autodidacten melden zich met hun werk in het
103

Calder (1898-1976) was een Amerikaans beeldhouwer, vooral bekend door zijn abstracte mobiles, de
EHZHJHQGHKDQJHQGHVFXOSWXUHQ=LMQRHXYUHLVµOLFKWHQYUROLMN¶,n 1931 had hij zijn eerste grote
tentoonstelling in Parijs. De Turing Toekenning is de grootste beeldende kunstprijs in Nederland, opgericht door
Pieter en Francoise Geelen in 2006 uit de opbrengsten van de beursgang van navigatiebedrijf Tom Tom
(honderd miljoen euro). De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een tentoonstellingsplan van een
Nederlands museum. µDoel van de prijs is om musea uit te dagen hun ³impossible dream´ tot een goed en
realiseerbaar plan uit te werken. Zo kunnen zij een uitzonderlijke expositie maken, met kunstwerken die anders
alleen in het buitenland te zien zouden zijn¶, aldus Milou Halbesma, directeur van de Turing Foundation. Het
Stedelijk Museum in Amsterdam kreeg de prijs twee jaar daarvoor voor een retrospectief van Mike Kelley. Zie:
µ0\IDYRULWH'XWFKZRUGLV23(1¶LQKRRIGVWXN 5 verderop.  Op 23 mei 2013 werd de derde Turing Toekenning
uitgereikt aan museum Boijmans Van Beuningen om de tentoonstelling Brancusi, Rosso & Man Ray te
organiseren (deze was van 8 februari t/m 25 mei 2014).
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&ODXGLD.DPPHUµ.ZHWVEDDUZHUNYDQ&DOGHUgemixt met werk Mondriaan. Haags Gemeentemuseum wint
7XULQJ7RHNHQQLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 25 mei 2011
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De tentoonstelling was van 11 februari tot en met 28 mei 2012. Bronnen: eigen observatie tijdens bezoek aan
de tentoonstelling op 9 maart 2012 en HLOGD%RXPDµ9UROLMNHQYULM¶,Q Het F inancieele Dagblad, 3 maart
2012. De catalogus: Wietse Coppes ea., Alexander Calder. De grote ontdekking. Den Haag, 2012. Er verscheen
ook een kinderprentenboek van Sieb Posthuma, De draad van Calder . Den Haag, 2012.
106
.RHQ.OHLMQµ6WDFFDWR¶,Q De Groene Amsterda mmer , 5 april 2012.
107
HLOGD%RXPDµ9UROLMNHQYULM¶,Q Het F inancieele Dagblad, 3 maart 2012. Zie ook: Sacha Bronwasser,
µ=ZHYHQLQKHWKLHUHQQX/HYHQHQRHXYUHYDQ$OH[DQGHU&DOGHU¶,Q de Volkskrant, 17 februari 2012, Lucette
WHU%RUJµ'HKHOHZHUHOGLQGUDDGMHV¶,Q NRC Handelsblad, 11 februari 2012 en /XFHWWHWHU%RUJµ&DOGHUGH
JHQLDOHNQXWVHODDU¶,Q NRC Handelsblad, 1 maart 2012.
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Gemeentemuseum - daar mag de winnaar exposeren. In de jury zitten behalve Tempel,
beeldend kunstenaar Jasper Krabbé en Hester Alberdingk Thijm, directeur van de Akzo Nobel
Artfoundation.108 Producent van IDTV, Simone van den Ende, vindt dat je in een
WDOHQWHQMDFKWµvan alles kwijt [kunt]. Door met een grote groep kandidaten te beginnen, kun je
laten zien hoeveel mensen met beeldende kunst bezig zijn in Nederland. Het wedstrijdelement
houdt het spannend. En meer dan bij een zangcompetitie, waarbij kijkers ook zelf wel horen
of iemand vals zingt, heb je hier een jury nodig die uitlegt waarom iets goed is of niet. Want
wat kunst is, is niet een kwestie van smaak, maar van argumenten¶. Tempel ziet het
programma als een middel om meer mensen te winnen voor hedendaagse beeldende kunstµer
komen wel veel mensen naar ons museum, maar vergeleken met het buitenland zijn de
bezoekersaantallen voor hedendaagse kunst laag. Nederlandse musea hebben veel laten
liggen, de afgelopen twintig jaar. Daardoor is er nog maar een kleine groep mensen die
hedendaagse kunst volgt. Wil je die groter maken, dan moet je er uitleg bij geven¶. Recensent
Jean-3LHUUHYDQ*HHOHQQRHPWKHWSURJUDPPDµ Idols voor kunstenaars¶- µHnerzijds wil het in
vorm en aanpak meeliften op de hype van talentenshows, anderzijds moet het wel publiek en
cultureel-correct blijven. Het gaat wel over Kunst, tenslotte¶109
In december 2013 gaan in de kelders van het Gemeentemuseum de vernieuwde
Wonderkamers weer open: opnieuw ingericht en nog meer interactief. Het concept is van
conservator Jet Overeem en werd in 2006 gelanceerd. De vormgeving is wederom verzorgd
door ontwerpbureau Kossmann.dejong. Het motto is: je kijkt geen kunst, µhier doe je kunst.
Met een tablet, hier een Wonderpad genoemd, word je langs dertien kamers gestuurd waar je
kunst bekijkt en opdrachten moet uitvoeren¶. In het hart van Wonderkamers bevindt zich een
miniatuurmuseum met een deel van de collectie, onlangs door de galeriehouders Ria en Lex
Daniëls aan het Gemeentemuseum voor vijf jaar in bruikleen gegeven. Tweeduizend
miniatuurtjes van grote meesters: werk van onder anderen Picasso, Roy Lichtenstein, Marlene
Dumas, Damien Hirst, Erwin Olaf, Wim T. Schippers, maar dan op klein formaat gemaakt.110
Er zijn dertien kamers met een eigen sfeer. -HNXQWµeen spelletje spelen in één van de
utopische labyrinten van Constant Nieuwenhuys, designkleding uitkiezen en daarmee op de
catwalk lopen of jezelf op de cover van een modeblad plaatsen¶ virtueel de tafel dekken met
eeuwenoud servies, of een tuinpaviljoen ontwerpen in de stijl van H.P. Berlage. µIn een
nagebootst atelier leer je hoe kunstwerken van hout, glas, klei, zilver en textiel worden
gemaakt en moet je er zelf het gereedschap bij zoeken¶. Piet Mondriaan spreekt de bezoekers
toe in een andere kamer, beplakt met foto¶s van de skyline van New York. µAf en toe zweeft
er een foto van zijn schilderij Victory Boogie Woogie doorheen, terwijl Mondriaan uitlegt hoe
hij het maakte. Daarna kun je met de schilder dansen. Op de maat van een boogiewoogie doe
je zijn stappen na op zo¶n dansvloer die je ook wel in spelletjeshallen ziet. Op de muur bouw
je daarmee al dansend een schilderij van Mondriaan op: elke goede stap is een streepje, elke
foute een verfvlek¶.111
Het Haags Gemeentemuseum leent eiQGµWRSZHUN¶XLW- tegen een vergoeding aan een commerciële galerie in Londen. In Nederland is dit een novum.112 De Eykyn Maclean
108

.DUROLHQ.QROVµ9RRUNXQVWJHZRQQHQ.XQVW79-serie en WDOHQWHQMDFKWGHQLHXZH5HPEUDQGW¶,Qde
Volkskrant, 20 april 2012. Zie ook: 5LYND*URHQLHUµ1DGHUEHNHNHQ¶,Q Nederlands Dagblad, 1 mei 2012.
109
.DUROLHQ.QROVµ9RRUNXQVWJHZRQQHQ.XQVW79-serie HQWDOHQWHQMDFKWGHQLHXZH5HPEUDQGW¶,Qde
Volkskrant, 20 april 2012 en Jean-3LHUUH*HHOHQµ.XQVW79¶,Qde Volkskrant, 9 mei 2012.
110
Zie: www. reflexa msterda m.com/minimuseum-ria-en-lex-daniels (bezocht op 21 juli 2014) .
111
µ'DQVHQPHW3LHW0RQGULDDQ¶,Q NRC Handelsblad, 14 december 2013, µ*HPHHQWHPXVHXPKHURSHQW
:RQGHUNDPHUV¶,Qde Volkskrant, 17 november 2013 en µ*DPHQLQ+DDJVH:RQGHU- kamers. Word conservator
PHWGHWDEOHWLQGHKDQG¶,Q De Telegraaf, 14 november 2013.
112
Het Rijksmuseum deed in dezelfde periode ook zaken met een commerciële galerie, maar met gesloten beurs.
De Ordovas Gallery in Londen leende drie Rembrandts en toonde deze in combinatie met werk van de schilder
Frank Auerbach uit de jaren zestig. De deal was dat daarna de Auerbachs in het Rijksmuseum kwamen te hangen
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Gallery in Londen krijgt het Zelfportret van Van Gogh (1886-1887) in bruikleen. Daar hangt
het schilderij op Van Gogh in Paris, geflankeerd door werk van Monet, Pissarro, ToulouseLautrec en Gauguin. Er is niets te koop. Tempel: µZHNULMJHQHUJHOGYRRU¶+LMQRHPWJHHQ
bedrag, maar vertelt wel dat het museum anderhalve ton krijgt voor de Haagse School
tentoonstelling, die dit jaar door Japan reist. Jaarlijks verdient het museum rond de twee ton
aan de verhuur van kunst. Tempel vermoedt dat het aantal aanvragen per jaar van
FRPPHUFLsOHJDOHULHVELM1HGHUODQGVHPXVHDµRSGHYLQJHUVYDQWZHHKDQGHQLVWHWHOOHQ « 
Dit verdienmodel past in het kader van cultureel ondernemerschap. We zouden er als sector
PHHUXLWNXQQHQKDOHQPDDUMHNXQWDOVPXVHXPQLHWRYHUDOLQPHHJDDQ¶+LMNULMJWYDNHU
DDQYUDJHQYDQJDOHULHVPDDUGLHµNHWVWHQWRWGXVYHUDIRSGHSULMV&RPPHUFLsOHSDUWLMHn
NXQQHQ]LFKPHWRQVZHUNPRRLSURILOHUHQHQGDDUPRHWYRRUZRUGHQEHWDDOG¶9RRUZDDUGHQ
voor een bruikleen zijn het bedrag, de beveiliging, de klimaatbeheersing, de verzekering en de
reputatie van de galerie. Een criterium is of het museum het werk kan mLVVHQµHULVYHHO
EHVSUHHNEDDUPDDUQLHWGHNURRQMXZHOHQ¶113
Het Gemeentemuseum heeft een onbedekte binnentuin van ongeveer achthonderd
vierkante meter. Tempel ontwikkelt een plan om de ruimte te overkappen en er een atrium
van te maken voor ontvangsten en representatieve gelegenheden: µHHQPXVHXPYDQGHVWH
HHXZKHHIWQXHHQPDDOHHQSXEOLHNVUXLPWHQRGLJ¶114 De museumwereld beleeft volgens hem
µHHQ5HQDLVVDQFH¶GHEH]RHNHUVDDQWDOOHQVWLMJHQ en musea worden meer een plek om
concerten, voorstellingen en zakelijke evenementen te organiseren. Daarvoor moet de ruimte
DDQJHSDVWµ+HWSXEOLHNZLOQLHWDOOHHQYDNHUNRPHQPDDURRNODQJHUEOLMYHQ:LMRUJDQLVHUHQ
bijvoorbeeld elk jaar een grote modetentoonstelling en dan verwachten de bezoekers een
modeshow. En Louis Andriessens De Stijl willen ze het liefst luisteren in nabijheid van
0RQGULDDQ 'H6WLMO¶115 Het lukt hem.116 DHµ7XLQ]DDO¶wordt op 13 september 2014
officieel geopend, maar functioneert al als president Obama op 25 maart 2014 een middag te
gast is.117 Overdag is de Tuinzaal zowel grand café, loungeruimte als winkel.118 Het
kunstwerk dat Sol Lewitt schonk ter nagedachtenis van conservator Enno Develing moet
hiervoor wijken: de sculptuur Rose and Tower (2002) van gele Berlage bakstenen is uit de
binnentuin verwijderd. Cultureel erfgoed legt het af tegen de representatieve functie.119

in de eregalerie, in dialoog met de Rembrandts. Auerback: Ruwe werkelijkheid was daar te zien van 12 december
2013 tot en met 16 maart 2014. Zie de paragraaf µ$OOHNXQVWZDVRRLWHLJHQWLMGV¶in hoofdstuk 6 verderop.
113
Dibbets en Tempel geciteerd in: 6DQGUD-RQJHQHOHQµ5HPEUDQGWHQ9DQ*RJKQDDUGHJDOHULH¶,Q Het
F inancieele Dagblad, 30 november 2013.
114
7HPSHOJHFLWHHUGLQ(JEHUWYDQ)DDVVHQHQ$QQHULHNH6LPHRQHµ*HPHHQWHPXVHXPZLOJlazen overkapping
ELQQHQWXLQ,QQDYROJLQJYDQKHW/RXYUHHQKHW6FKHHSYDDUWPXVHXP¶,Q Den Haag Centraal , 5 april 2013 en
+HUPDQ5RVHQEHUJµ0XVHXPWXLQNULMJWHHQGDN¶In: AD/Haagsche Courant, 1 oktober 2013.
115
Tempel geciteerd in: µFresh signals: Metropolis M, 13 september 2014.
116
Architecten Braaksma & Roos zorgden voor de verbouwing, het interieurontwerp is van Richard Hutten - hij
EHVFKRXZWKHWDWULXPDOVµHHQWRWDDORQWZHUS « PHWUHVSHFWYRRU%HUODJH¶. De verbouwing won de Haagse
Monumenten prijs 2014 - op de shortlist stond ook de renovatie van het Mauritshuis. Bron: ibidem en
µ3HUVEHULFKW*(0$.¶LQ Metropolis M , 13 september 2014.
117
=LHµHet mediagenieke bezoek van Obama¶Ln hoofdstuk 6 verderop.
118
De verbouwing kostte ruim vier miljoen euro, waarvan het museum zelf 1,6 investeerde. De rest van het
bedrag kwam uit bijdragen van Fonds 1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, de Gemeente Den Haag en de
vriendenvereniging. Bronnen: Nieuwsbrief nr. 1, najaar 2013 van het museum, µ3HUVEHULFKW*(0$.¶LQ
Metropolis MRNWREHUHQµ)UHVKVLJQDOV Metropolis M , 13 september 2014.
119
Het is onduidelijk wat er met het kunstwerk gaat gebeuren. Tempel beloofde dat het niet zal verdwijnen:
µPijn gevoel zegt dat het in de tuin van het Fotomuseum, bij tijdsgeQRRW'RQDOG-XGGJRHG]RXSDVVHQ¶%URQ
(JEHUWYDQ)DDVVHQHQ$QQHULHNH6LPHRQHµ*HPHHQWHPXVHXPZLOJOD]HQRYHUNDSSLQJELQQHQWXLQ¶,Q Den
Haag Centraal , 5 april 2013. Rose and Tower was echter µEHGRHOGYRRUHHQELQQHQSODDWVKHWJDDWHHQUHODWLHDDQ
meW]LMQRPJHYLQJHQPRHW]REHOHHIGZRUGHQ¶DOGXVNXQVWKLVWRULFXV%HQQR+LOOHEUDQGLQHHQOH]LQJRYHU6RO
LeWitt op 8 juni 2014. Bron: facebook bericht van gemeenschapsorganisatie Statenkwartier, op 4 juni 2014.
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+HWEHOHLGYDQKHW*HPHHQWHPXVHXPLVJHULFKWRSHHQEUHHGSXEOLHN7HPSHOµPHW
een divers tentoonstellingsprogramma én de vaste opstelling van topstukken trekken we zowel
ervaren kunstliefhebbers als nieuwe bezoekers. Nieuwe bezoekers maken via een blockbuster
als Mark Rothko vaak voor het eerst kennis met het museum.120 Daarna dwalen zij langs
topstukken als Mondriaans Victory Boogie Woogie=LMNRPHQJHUDQGHHUGHHQNHHUWHUXJ¶ In
2014 haalt het museum het bezoekaantal 510.000.121
Toen in 2002 het tienjarige bestaan van de Kunsthal werd gevierd, was de kritiek
vanuit de museumwereld op het populistische concept al merendeels verstomd. Collega¶s
volgen de ontwikkelingen in de Kunsthal steeds meer RPµGHNXQVWYDQKHWPDNHQYDQ
SXEOLHNVWUHNNHUV¶DIWHNLMNHQ122 Nog eens tien jaar later constateert Rutger Pontzen dat dit
PRGHOQLHWDOOHHQJHDFFHSWHHUGLVµKHWLVHHQRQGHUGHHOJHZRUGHQYDQKHWUHJXOLHUH
expositieprogramma door heel NedHUODQG¶:LP3LMEHVLVLQPLGGHOVKRRIGGLUHFWHXUYDQKHW
Rijksmuseum - hij werd gevraagd te solliciteren. Dit is illustratief voor de status die hij en de
Kunsthal hebben verworven.123 De Kunsthal blijkt een kweekvijver voor de functie van
museumdirecteur, gelet op de carrières van Van Krimpen, Pijbes en Tempel. Wim van
.ULPSHQµ]R]LHMHPDDUDOOH]XXUSUXLPHQNULMJHQZHHUHHQVRQJHOLMN$OVMHFDUULqUHZLOW
PDNHQLQGH1HGHUODQGVHNXQVWZHUHOGPRHWMHELMGH.XQVWKDOJDDQZHUNHQ¶+LMYHUZDFKW
wel dat PijbeV]DOPRHWHQZHQQHQDDQµGHVWURSHULJHEHVOXLWYRUPLQJLQ$PVWHUGDP¶124

Ambtenaren worden managers
Bij de overheid is een omslag in het profiel van de topambtenaar te bespeuren. Dat komt door
een nieuw roulatiesysteem: een groep µalgemeen inzetbare ambtenaren¶JDDWSHULRGLHN
circuleren+HWLVGHEHGRHOLQJµYHUNRNHULQJYDQPLQLVWHULHV¶WHGRRUEUHNHQ en de top meer te
120

Het Gemeentemuseum was in 2014 in de gelegenheid HHQµXLWHUVWNRVWEDUH¶HQµODVWLJWHRUJDQLVHUHQ¶
expositie over Rothko voor elkaar te krijgen. Toen Hans Janssen met de National Gallery of Art in Washington
samenwerkte om het Mondriaan retrospectief (1994/1995) op te zetten, werd de belofte gedaan dat het museum
µLQGHtoekomst¶ een selectie mocht lenen uit de uitgebreide collectie van Mark Rothko¶s oeuvre (zie deel III,
hoofdstuk 4). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kende een idemniteitsgarantie toe en de Turing
Foundation verleende ILQDQFLsOHVWHXQ%URQQHQ%HQQR7HPSHOµ:RRUGYRRUDI¶,Q)UDQ]-W. Kaiser, Benno
Tempel en Harry Cooper (samenstelling en idee), Mark Rothko. Uit de collectie van de National Gallery of Art,
Washington. Den Haag, 2014, p. 7 en de openingstoespraak van Tempel op 19 september 2014, gehouden in het
Atrium (ik was daarbij aanwezig)=LHRRN-DQ3LHWHU(NNHUµ2SJDDQLQ]LQGHUHQGHYODNNHQ¶,Q Het Parool , 22
september 2014. In dit retrospectief speelde Mondriaan een rol en deze combinatie maakte de expositie uniek.
Beide pioniers van de abstracte kunst werden in de laatste zaal met elkaar geconfronteerd: tegen de achterwand
hing het laatste schilderij van Rothko, Untitled (1970) naast Victory Boogie Woogie (1942-1944). De National
Gallery ontving in 1986 een JURRWGHHOXLW5RWKNR¶VQDODWHQVFKDSYDQGH0DUN5RWKNR)RXQGDWLRQFLUFD
driehonderd schilderijen op doek en papier en ongeveer zeshonderd schetsen. Bronnen: Earl A. Powell III,
µ:RRUGYRRUDI¶,Q)UDQ]-W. Kaiser, Benno Tempel en Harry Cooper (samenstelling en idee), Mark Rothko.
'HQ+DDJSHQ0LVFKD$QGULHVVHQµ%H]LHOGHYODNNHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 20 september
2014. Deze tentoonstelling was van 20 september 2014 tot en met 1 maart 2015 en alleen in Den Haag te zien. Er
hingen tien werken op papier en 52 schilderijen, waaronder de twee die zich in de Collectie Nederland bevinden:
Zonder titel (omber, blauw, omber, bruin) (1962) uit het Stedelijk Museum en Grijs, oranje op kastanjebruin, nr.
8 (1960), afkomstig van Boijmans Van BeuninJHQ=LHYRRUEHVFKRXZLQJHQ5XWJHU3RQW]HQµ5RWKkRNXQGH¶
In: de VolkskrantVHSWHPEHU6DQGUD6PDOOHQEXUJµ/LFKWYDQXLWGHGXLVWHUQLV¶,Q NRC Handelsblad,
VHSWHPEHUHQ-RRVW=ZDJHUPDQµ5RWKNRHQ0RQGULDDQ¶,Q de Volkskrant, 23 december 2014. De
EORFNEXVWHUWURNPHHUGDQEH]RHNHUVHHQXQLFXPYRRUKHWPXVHXP%URQµ5RWKNREUHHNW+DDJV
UHFRUG¶,Q NRC Handelsblad, 3 maart 2015.
121
&ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ+HWPXVHXPZDVLQYDQLHGHUHHQ¶,Q NRC Handelsblad, 31
december 2014.
122
+HQQ\GH/DQJHµ%LWWHUEDOOHQHQFRFNWDLOV.XQVWKDOMDDU¶,Q Trouw, 5 november 2002.
123
5XWJHU3RQW]HQµ.XQVW-$OGL¶,Qde Volkskrant, 2 november 2012. Pijbes was toen lid van de Raad van
Toezicht van het Rijksmuseum.
124
Van Krimpen geciteerd in: .HHV.HLMHUµ:LP3LMEHVQLHXZHGLUHFWHXU5LMNVPXVHXPPHQJWPHWSOH]LHU
³KLJKDUW´HQ³ORZFXOWXUH´³:LMGHQNHQGDWKLMHHQIDQWDVWLVFKHFROOHJD]DO]LMQ´¶,Q Het Parool , 9 februari
2008.
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mobiliseren.125 Continuïteit van kennis van zaken en visie maken plaats voor waarden van de
markt: mobiliteit, flexibiliteit en efficiency. De ambtenaar wordt procesmanager.
Op 1 december 2002 - twee jaar voor zijn pensioen - moet Jan Riezenkamp binnen het
departement een overstap maken naar Arbeidsmarkt en Economie; hij wordt daar eveneens
directeur-generaal.126 Organisatieadviseur Judith van Kranendonk volgt hem per 1 oktober
2003 op. Daarvoor was zij directeur van het Busbedrijf Gemeente Amsterdam en acht jaar
GHHOUDDGVHFUHWDULVµFXOWXXUNRPWRSKDDUFYQLHWYRRU¶127 Op 1 november 2003 vertrekt
Maarten Asscher als directeur Kunsten op het ministerie van OCW. Martin Berendse volgt
hem op als directeur Kunsten - hij vervulde sinds 1998 al verschillende functies op het
departement.128
De vijfeneenhalf jaar dat Maarten Asscher als topambtenaar werkte, is µHHQLQWHUPH]]R
in een loopbaan binnen het cultuUHOHEHGULMIVOHYHQ¶; vóór zijn ambtelijke functie was hij
achttien jaar uitgever.129 In 1980 vroeg de directeur van J.M. Meulenhoff, Laurens van
Krevelen, hem bij zijn uitgeverij te komen werken. In 1992 werd hij directeur. Van Krevelen:
µLNZDVJHWURIIHQGRRUGHFRPELQDWLHYDQEHYORJHQKHLGHQSUDNWLVFKHLQVODJ¶$VVFKHUYROJGH
begin 1998 Stevijn van Heusden op als directeur Kunsten. Toen zijn afscheid in de literaire
wereld bekend werd, hoorde $VVFKHUYDDNµMDPPHUPDDUJHIHOLFLWHHUG¶0HXOHQKRII-auteur
MarFHO0|ULQJµLNYURHJKHPZRUGMHGDQ]R¶QDPEWHQDDUGLHPHWHHQ]ZDUWKHUHQULMZLHOHQ
een aktetas om de stang naar zijn werk fietst? « Het bijzondere aan hem is dat hij
]DNHOLMNKHLGFRPELQHHUWPHWHHQOLHIGHYRRUOLWHUDWXXU¶130 Dat laatste is wat hem werkelijk
GULMIWµLN]RXHUJHHQEDODDQYLQGHQRPYRRUHHQIDUPDFHXWLVFKEHGULMIWHZHUNHQ¶]HJWKLM
zelf. Schrijver en presentator $GULDDQYDQ'LVYLQGW$VVFKHUµHHQWDPHOLMNEULOMDQWYHQWMH¶
&ROOHJD¶VYHU]HNHUdHQGDWKLMµDEVROXXW¶GHFDSDFLWHLWHQKHHIt om te slagen in een politieke
omgeving. Tilly Hermans, zijn redacteur en later zelf uitgeverµKLMLV]HHUZHOEHVSUDDNWGRO
op het debat en kan heel diplomatiek zijn. Hij zou een goede staatssecretaris van Cultuur zijn.
En hij vindt het interessant om beleid te maken¶. µMet hem vertrekt de laatste echte uitgever
YDQSRs]LHLQ1HGHUODQG¶constateerde Peter van Gorsel.131 In de Volkskrant stond als
FRPPHQWDDUELM]LMQRYHUVWDSQDDUGHDPEWHOLMNHZHUHOGµGHVRFLDOHHQRUJDQLVDWRULVFKH
talenten van Asscher zijn onbetwist, maar het is een ruwe overgang van het volle literaire
125

0DUJULHW2RVWYHHQ¶:DW doe jij voor de maatschappij? Topambtenaren worden managers van het concern
2YHUKHLG¶,Q NRC Handelsblad, magazine M , 4 december 2004 en 5LQXVYDQ6FKHQGHOHQµ$PEWHQDDUURXOHHUW
WHYDDN¶,Qde Volkskrant, 3 juli 2004.
126
µ5LH]HQNDPS YDQFXOWXXUQDDUHFRQRPLH¶,Q Het F inancieele Dagblad, 30 november 2002.
127
$OGXV0DUJULHW2RVWYHHQLQKDDUDUWLNHO¶:DW doe jij voor de maatschappij? Topambtenaren worden
PDQDJHUVYDQKHWFRQFHUQ2YHUKHLG¶,Q NRC Handelsblad, magazine M GHFHPEHU=LHRRNµ9DQ
Kranendonk directeur-JHQHUDDO&XOWXXUELM2&HQ:¶,Q NRC Handelsblad, 11 juli 2003.
128
µ%HUHQGVHGLUHFWHXU.XQVWHQ2&HQ:¶,Q NRC HandelsbladPDDUW=LHRRN.DUHO%HUNKRXWµ´+HW
OXNWQRRLWPHWHHQ´7opambtenaar cultuur 0DUWLQ%HUHQGVHRYHUNXQVWSROLWLHN¶,Q NRC Handelsblad, 8
februari, 2008.
129
%HUW9XLMVMHµ9RRUGDWGHUHRUJDQLVDWLHLVYROWRRLGLVHUDOZHHUGHYROJHQGH¶,Q Binnenlands Bestuur , 5
november 2004 en %RE:LWPDQµ'LUHFWHXU.XQVWHQYHUODDWPLQLVWHULH¶,Q de Volkskrant, 26 augustus 2003
130
Möring geciteerd in: %RE:LWPDQµVorm is alles voor Asscher, topambtenaar onder Nuis¶. In: de Volkskrant,
3 februari 1998 en -HURHQYDQGHU.ULVµMaarten Asscher: dichter tussen beleidsnota's¶. In: NRC Handelsblad,
15 juni 1998.
131
Ibidem. Peter van Gorsel (1949) was toen mede directeur van uitgeverij J.M. Meulenhoff. Hij was als
uitgever werkzaam bij de Arbeiderspers, Querido en Penguin. Daarna was hij domeinvoorzitter van de
Hogeschool van Amsterdam. Hij is nu werkzaam als uitgever van InformatieProfessional en als zelfstandig
adviseur op het gebied van innovatie, media, onderwijs en kennismanagement. Bron: mail van Van Gorsel van
15 juli 2013. Tilly Hermans was toen - sinds 1968- werkzaam bij Meulenhoff als hoofdredacteur. In oktober
2001 stapte ze over naar uitgeYHULM$WODVZDDU]HGHHLJHQµIRQGVOLMQ¶$XJXVWXVRSVWDUWte - tientallen auteurs
volgden haar, onder wie Maarten Asscher - ZDWKDDUGHELMQDDPµELMHQNRQLQJLQ¶RSOHYHUde. Bronnen: Chris van
GH:HWHULQJµ7LOO\+HUPDQVOLWHUDLUXLWJHYHU¶,Q Management Tea m Media GroepMDQXDULHQµ0
Asscher GLUHFWHXUYDQ$WKHQDHXP9HUWUHNELM.XQVWHQ2&:¶,Q NRC Handelsblad, 26 augustus 2003.
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leven in de hoofdstad naar de bureautijgers van het ministerie in Zoetermeer-Centrum:HVW¶132
$VVFKHUOHHNµGHJHGRRGYHUIGHRSYROJHUYDQ-DQ5LH]HQNDPS¶PDDUKLMkiest ervoor
om per 1 maart 2004 directeur te worden van Athenaeum Boekhandel in Amsterdam.133 Hij
EHQDGUXNWGDWKLMµQLHWXLWRQYUHGHPHW]LMQZHUNYHUWUHNWLNKHEKHWPHWSOH]LHUJHGDDQ
Gemiddeld zit een topambtenaar 3,2 jaar op eenzelfde positie. Dus ben ik zelfs vrij lang op
mLMQSOHNJHEOHYHQ¶'HDPEWHQDUHQFXOWXXUYLHOKHPµQLHWWHJHQ¶HQKLMYLQGWGDWµRQGHU5LFN
YDQGHU3ORHJKHWNXQVWEHOHLGYDQGHRYHUKHLGG\QDPLHNKHHIWJHWRRQG¶134 Het was in de
HHUVWHSODDWVHHQSRVLWLHIEHVOXLWWHYHUWUHNNHQµGHJHGDFKWHDDQGLHEDDQYLHOELMPLMJRHG¶
$VVFKHUJHORRIWµQLHWLQORJLVFKHRIRQORJLVFKHFDUULqUHSDWURQHQ,NVODKHWYDNYDQ
boekhandelaar hoog aan, het is een mooie culturele traditie en speelt een vitale rol in de
culturele wereld. Het is een bijzondere kans. Ik volg mijn harWLQGH]HNHX]H « $WKHQDHXP
neemt een bijzondere plaats in als onafhankelijke, culturele en commerciële onderneming. Dat
is een bijzondere combinatie. Culturele ondernemingen zijn meestal niet onafhankelijk omdat
ze subsidie krijgen en commerciële ondernemingen zijn vaak niet onafhankelijk, omdat ze
GHHOXLWPDNHQYDQHHQJURRWFRQFHUQ¶135
Twee maanden later noemt hij het werk in de boekhandel vergeleken met het
ministerie µHHQYHUDGHPLQJ « Hier kom je schrijvers, wetenschappers, journalisten tegen in
GHZLQNHO$OVMHGDDUGHGHXUXLWVWDSWHZRHLMHHHQQDWWHNUDQWWHJHPRHW¶1X]HJWKLM
µPLVVFKLHQKDGLNHURSHHQJHJHYHQPRPHQWLQGHUGDDGJHHQ]LQPHHULQ9RRUWGXUHQG
verantwoording afleggen aan mensen met een formele competentie. Die inhoudelijk geen
enkele kijk op de zaak hebben. Niet zozeer de bewindspersonen. Maar de accountancy, de
financieel verantwoordelijken, de consultants die almaar passeerden, de ambtelijke top. Iedere
keer weer van meet af aan moeten uitleggen wat de sector beweegt, welke overwegingen, hoe
je toezicht houdt. Na de zesentwintigste keer dat verhaal aan weer een nieuwe generatie
FRQVXOWDQWVHQILQDQFLDGR¶V]HJMHGDQJDLNYHHOOLHYHUKLHUELM$WKHQDHXP]HJHQULMNZHUN
GRHQ¶136
Jan Riezenkamp gaat op 1 januari 2004 met pensioen.137 Bij zijn afscheidsreceptie,
waar tout Den Haag verzameld was, WUHNWKLMµonder enig getrompetter het bos in¶138 Het
WKHPDYDQ]LMQVSHHFKLVµGHPRGHUQLVHULQJYDQGHEXUHDXFUDWLH¶ZDDUin hij concludeert dat
GLHµYRONRPHQ>LV@GRRUJHVFKRWHQ¶'HHFRQRRP5LH]HQNDPSILOHHUWµGHDIUHNHQFXOWXXUELMGH
RYHUKHLG¶µPRGHUQHWRSDPEWHQDUHQPRHWHQPRELHO]LMQHQRPGHSDDUMDDUYDQIXQFWLH
wisselen, zodat elk risico om inhoudelijke kennis op te lopen als een besmettelijke ziekte kan
ZRUGHQJHPHGHQ¶139 5LH]HQNDPSµGH laatste jaren gaat het zowel bij de overheid als bij
andere organisaties om rekenschap, accountability zo u wilt. Het wemelt van targets en
prestatie-indicatoren, reviews en mid-term reviews. Helemaal onzinnig is dat niet, al was het
maar omdat de betrokkenen zijn begenadigd met een IQ dat ten minste in de dubbele cijfers
loopt. Er is zeker een goede motivering te bedenken voor het afleggen van verantwoording
132
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voor een juiste besteding van publieke middelen. Maar het is als met vele dingen: men weet
van geen ophouden, men is volkomen doorgeschoten met de cijfermatige benadering van de
beleids- en uitvoeringspraktijk. Er wordt met behulp van in- en externe adviseurs een papieren
werkelijkheid geschapen. Rekenschap is van zinvol en onmisbaar aspect tot niet te vermijden
KRRIG]DDNJHZRUGHQ¶+RHLVGH]HµEOLNYHUQDXZLQJWRWJHWHOGJHPHWHQHQJHZRJHQ¶
RQWVWDDQ"1DDU5LH]HQNDPSVRSYDWWLQJLVµGHYHUHQJLQJ¶JHNRPHQGRRUHQHU]LMGVKHW
NULWLHNORRVNRSLsUHQYDQ$QJHOVDNVLVFKHPDQDJHPHQWWHFKQLHNHQHQDQGHU]LMGVµGH
mobiliteitscultus en een door de politiek geïnspireerde afrekencultuur¶. Hij vindt juist dat bij
het topmanagement inspirerende sturing van beleidsontwikkeling en -uitvoering voorop dient
te staan en het afleggen van verantwoording dus een afgeleide zou moeten zijn. De
PHGHZHUNHUVELMXLWYRHUHQGHGLHQVWHQµYRUPHQGHSURGXFWLHNHUQ]LMQGHPDFKLQHNDPHUHQ
harde schijf van elke organisatie¶.140

De Algemene Bestuursdienst
In zijn afscheidsspeech neemt Jan Riezenkamp de principes van het Bureau Algemene
Bestuursdienst - µGDWGHQLHXZHEXUHDXFUDWHQUHNUXWHHUWHQRYHUSODDWVW¶- op de korrel, ook al
noemt hij de instelling niet bij naam.141 In 1995 besloot kabinet-Paars I dat er een nieuw
roulatiesysteem moest komen voor topambtenaren. Met dat doel werd het Bureau ABD
ingesteld - RRNZHOµKHWJRXGHQNDDUWHQEDNMHYDQKHWULMN¶JHQRHPG$OVYRRUEHHOGGLHQGH
vooral de Britse civil serviceµZDDUHHQNOHLQHJURHSDOJHPHHQLQ]HWEDUHDPEWHQDUHQ
SHULRGLHNFLUFXOHHUW'HULMNVRYHUKHLGPRHWHHQ³FRQFHUQ´ZRUGHQ¶+HW%XUHDXLVµHen
FDUURXVHO¶YDQRQJHYHHUQHJHQKRQGHUGWRSDPEWHQDUHQYDQELQQHQODQGVEHVWXXU die µLQ
EHJLQVHO¶QDYLMIMDDUURXOHUHQ142 +HWZDVGHEHGRHOLQJ]RµHHQGZLQJHQGHLPSXOV¶WHJHYHQ
µWRWPRELOLWHLWDDQGHWRS¶HQµHHQIRUVHVWLPXODQVYDQNHQQLVHQNXQGH¶+HWLs de bedoeling
RPµGHYHUNRNHULQJ YDQPLQLVWHULHV¶ die was ontstaan, te doorbreken. ¶Ministeries leken op
bastions met schietgaten naar andere ministeries¶.143 µ7RSDPEWHQDUHQZDUHQPDFKWKHEEHUV
Departementen bevochten elkaar om die koninkrijkjes in stand te houden.144 µDe ambtelijke
WRSUHJHHUGHDORIQLHWDIJHGHNWGRRUGHSROLWLHNH¶145 Met kennis van zaken en visie,
referentiekader, vaste positie en netwerken zaten topambtenaren stevig in het zadel en kon de
µVRHYHUHLQLWHLWLQHLJHQNULQJ¶YDQKHWGLUHFWRUDDO-generaal gekoesterd worden - denk aan de
controverse in functie en belang tussen het ministerie van Financiën en het DirectoraatGeneraal Culturele Zaken in de jaren tachtig vorige eeuw.146
Politicoloog Rinus van Schendelen constateert dat de ministeries inderdaad minder
YHUNRNHUGRSHUHUHQGDQYURHJHUHHQDPEWHQDDUµVFKLHWQLHW]RJHPRWLYHHUGRSHHQDQGHU
PLQLVWHULHZDDUKLMZHOOLFKWVWUDNVZHUNW¶0DDUKLMEHWZLMIHOW- evenals Riezenkamp - of die
µIRUVHVWLPXODQVYDQNHQQLVHQNXQGH¶JHUHDOLVHHUGLV'DW lijkt hem een zwakke plek: veel
ambtenaren hebben voor de tijdelijke positie die ze bekleden niet de inhoudelijke kennis en
netwerken.147 +HWJHYDDUEHVWDDWGDWGRRUVQHOOHSHUVRQHHOVZLVVHOLQJHQKHWµLQVWLWXWLRQHHO
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JHKHXJHQ¶ZRUGWJHZLVW148 µ'HULMNVRYHUKHLG verandert van een verzameling verkokerde
EDVWLRQVPHWFRPPDQGDQWHQVWHHGVPHHULQHHQJHIUDJPHQWHHUGHDUHQD¶PHWWHFKQRFUDWLVFKH
DGMXGDQWHQµ0HWFLUFXOHUHQGHWRSDPEWHQDUHQLVKHWPRHLOLMNGXXU]DPHDIVSUDNHQWH
PDNHQ¶149 Grote bedrijven als Shell en Ahold komen inmiddels terug van het concept
µPDQDJHUVERYHQLQKRXGHOLMNHVSHFLDOLVWHQ¶µKHWEHGULMIVOHYHQNLHVWZHHUVWHHGVYDNHUYRRU
LQKRXG¶150
Margriet Oostveen onderzoekt voor NRC Handelsblad de werkwijze van het Bureau
Algemene Bestuursdienst. Directeur-JHQHUDDO-DQ:LOOHP:HFNEHVOXLWµHHQMRXUQDOLVWWRHWH
ODWHQ¶QDµHHQSDDUJHVSUHNNHQHQHHQVFKULIWHOLMNHvHUWURXZHOLMNKHLGVYHUNODULQJ¶2RVWYHHQ
krijgt zo de gelegenheid om backstage te observeren en openhartige gesprekken te voeren met
topambtenaren. µ1LHWLHGHUHHQVWDDWWHMXLFKHQ¶RYHUKHWcirculatiesysteem. Ze schetst een
LQ]LFKWHOLMNHQNULWLVFKSRUWUHWYDQKHW%XUHDXµGHDPEWHOLMNHWRSGUHLJWLQKRXGHOLMNWH
vervlakken door snelle functieroulatie, een overdreven geloof in meetbare prestaties en het
kopiëren van gebruiken uit het bedrijfsleven.151 µ7RSDPEWHQDUHQKHWHQWHJHQZRRUGLJ
³RYHUKHLGVPDQDJHUV´(QQDDUKHWYRRUEHHOGYDQKHWEHGULMIVOHYHQ « ]LMQ]HQXYRRUDO
bezig met het beheren van processen. Oude ambtelijke deugden - neutraliteit, continuïteit,
precisie, nederigheid - worden verdrongen door waarden van de markt: mobiliteit, flexibiliteit,
HIILFLHQF\OHIHQHHQWRHQHPHQGH]XFKWQDDU]HOIRQWSORRLLQJ¶152 Oostveen vraagt Weck wat
er tegen een ambtenaar kan zijn, die inhoudelijk goed op de hoogtHLV:HFNµQLHWV0DDUZDW
MHPRHWYRRUNRPHQLVHHQNHQQLVPRQRSROLH¶- GDQLVZDWGHDPEWHQDDUGRHWµQLHWPHHU
WRHJDQNHOLMNHQWRHWVEDDU¶+HWULMNRQWVOXLWGLJLWDDODOOHRYHUKHLGVLQIRUPDWLHYRRUEXUJHUV- die
ZRUGWYRRULHGHUHHQWRHJDQNHOLMNµDat betekent voor veel ambtenaren zoveel als een
revolutie. De tijd dat zij dankzij een kennisvoorsprong de enige autoriteit op een
EHOHLGVWHUUHLQZDUHQLVGDQYRRUJRHGYRRUELM¶+LMYLQGWGDWHHQWRSDPEWHQDDURS]LMQWHUUHLQ
RSGHKRRJWHPRHW]LMQµPDDUKLMKRHIt het niet allemaal zelf in detail te weten. Hij moet de
LQIRUPDWLHNXQQHQRQWVOXLWHQ¶153
-DQ:LOOHP:HFNQRHPW0DDUWHQ$VVFKHUµHHQVSUHNHQGEHZLMV¶ van zijn stelling µdat
moderne overheidsmanagers ook inhoudelijke zwaargewichten kunnen zijn¶. Maarten Asscher
relativeert dit compliment: µtoch heb ik al die tijd op OCW slechts één inhoudelijk gesprek
met Bureau Algemene Bestuursdienst JHKDGRYHUPLMQDPELWLHV¶. Het aanbod om Athenaeum
%RHNKDQGHOWHOHLGHQSDVWµYRONRPHQ¶ELMKHPµGXVKHWZDVLQGHHHUVWHSlaats een positief
besluit te vertrekken. De duurzame rol die een ambtenaar kan vervullen tussen besteding van
belastinggeld en de beleidsmatige onderbouwing daarvan, die spreekt me nog wel degelijk
DDQ¶$VVFKHUZLOGDDUPHH]HJJHQGDWKLMKHWµRRNJHHQVWraf [had] gevonden in rijksdienst te
blijven¶. 0DDUµWRHQNZDP³HHQQLHXZHLQWHULP-EDDV´ELM2&:KHPGHPRELOLWHLWDDQ]HJJHQ¶
- µLHWVPHWUDQGJURHSMRQJHUHQOHHN]HZHOZDW2ILHWVPHWYRONVJH]RQGKHLG¶154
3XEOLFLVW3DXO.X\SHUVGLHEHNHQGVWDDWDOVHHQµVcherp analyticus van het
IXQFWLRQHUHQYDQGHEXUHDXFUDWLH¶LVNULWLVFKHQYLQGWGDWHUVLQGVGHUHRUJDQLVDWLHYDQGH
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ULMNVGLHQVWZHLQLJLVYHUEHWHUGµWHJHQZRRUGLJ]LWGHDPEWHQDULMYDVWLQKHWFRQFHSWXHOH
NDGHUYDQGHEHGULMIVNXQGH « 'HRYHUKHLGLVJHen concern, de overheid is een
bestuurlijke organisatie en als je dat ontkent neem je elke vorm van kritische benadering
weg. De soepele, ambtelijke manager past gewoon beter bij de buitengewoon
RSSRUWXQLVWLVFKHSROLWLFLGLHZHQXKHEEHQ'DDUJDDWKHWRP¶. Topambtenaren veranderen
nu zo rond de vier jaar van functie - HYHQDOVHHQSROLWLFXV$VVFKHUµGDQNULMJMHHHQELMQD
JHOLMNVSRULJHZLVVHOLQJYDQGHZDFKWGLHQLHW7KRUEHFNLDDQVLVWHQRHPHQ¶'DWJDDWOLMNHQ
op het Amerikaanse systeem, waar de administration met de bewindspersoon komt en
JDDW.X\SHUVµGHWRSDPEWHQDDUDOVSURFHVPDQDJHURS]LFK]HOILV]ROHHJDOVZDW(QGDW
EHWHNHQWGDWKLMRRNKHHOPDQRHXYUHHUEDDULVULFKWLQJSROLWLHN¶5LH]HQNDPSµMREKRSSHQLV
een pre geworden. Je bent tegenwoordig beter naarmate je ergens korter zit. Natuurlijk kan
een topambtenaar de noodzakelijke feiten van een werkterrein best in korte tijd onder de
knie krijgen. Maar het grote misverstand is dat feitenkennis zonder inzicht tot
oordeelsvermogen zou leiden. InzichWKHHIWWLMGQRGLJ¶155 Ambtenaren opereren nu meer
bestuurlijk en instrumenteel dan inhoudelijk, en beslist niet ideologisch. Aan de andere
kant is in het wetenschappelijk debat een pleidooi waarneembaar voor een herwaardering
van dat laatste: het humanistische ideaal dat het er uiteindelijk om gaat dat kunst en cultuur
bij uitstek levenssferen zijn waarin GHPHQVµKHWKRJHUHLQ]LFKNDQRQWZLNNHOHQ¶.156
2 H ernieuwd profijtbeginsel en wetenschapper Ronald Plaster k in de politiek
Na de verkiezingen van 22 november 2006 treedt het kabinet-Balkenende IV aan: een
coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie met het motto µsDPHQZHUNHQVDPHQOHYHQ¶
Verbinden is een sleutelwoord in het regeerakkoord van februari 2007. Het kabinet streeft
naar grotere sociale samenhang, veiligheid, stabiliteit en respect, een innovatieve,
concurrerende en ondernemende economie, duurzaamheid en een actieve internationale en
Europese rol.157 In een paragraaf wordt ook de verbindende en inspirerende functie van
kunst en cultuur benadrukt. Daarvoor is de stimulering van de cultuurparticipatie van
belang HQEOLMIWFXOWXXUHGXFDWLHµeen prominente plaats innemen in het onderwijs- en
kunstbeleid - zij brengt jongeren in contact met onderliggende waarden in de samenleving,
historische lijnen en leert ze om kunst te waarderen en te beoordelen¶.158 Een maand later
publiceert de Raad voor Cultuur een advies, waarin zij EHYRUGHULQJYDQµFXOWXUHHO
EXUJHUVFKDS¶ bepleit en benadrukt dat cultuur ten dienste staat van de sociale cohesie.
µBurgerschap staat of valt met goed geïnformeerde burgers, en in het verlengde daarvan
met instellingen die onbelemmerd en bemiddelend toegang bieden tot bronnen van cultuur
HQLQIRUPDWLH¶159
In het Coalitieakkoord staat dat cultuurbeleid tevens dient bij te dragen µaan een
vitale economie - een rijk cultureel leven is een bron van creativiteit en versterkt het
LQWHUQDWLRQDOHYHVWLJLQJVNOLPDDW¶160 In de financiële bijlage staat expliciet bij de
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µRPEXLJLQJHQ¶ - een eufemisme voor bezuinigingen - µSURILMWEHJLQVHO cultuur¶ vermeld.161
Dit is in het cultuurdebat een beladen begrip. In 1981 publiceerde het Sociaal en Cultureel
Planbureau het rapport Profijt van de overheid in 1977. De onderzoekers bepleiten daar het
profijtbeginsel in de kunstensector te introduceren en toe te passen.162 Dit fenomeen houdt
in dat de gebruiker betaalt: de overheid laat zich betalen door degenen die van haar
GLHQVWHQJHEUXLNPDNHQµUHWULEXWLH¶Subsidies zijn gelegitimeerd met - onder meer - een
verwijzing naar de toegankelijkheid voor alle burgers. Maar als vooral burgers met een
hoger inkomen profiteren van het cultuurbeleid dan valt er iets uit te leggen. Uit de
onderzoekreeks van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt telkens dat dit het geval is.
Deze constateringen werden echter in het cultuurbeleid veronachtzaamd.163 Nu duikt het
fenomeen onverwacht in het akkoord op, wat in de sector veel beroering geeft opmerkelijk is dat het profijtbeginsel niet wordt toegelicht in het regeerakkoord. Er komt
op de kunstbegroting honderd miljoen euro bij YRRUµFXOWXXUHQPRQXPHQWHQ¶, maar vanaf
2011 wordt structureel vijftig miljoen euro bezuinigd door de invoering van het
profijtbeginsel.164 In het akkoord staat een algemene bezuiniging op alle rijkssubsidies
aangekondigd: 250 miljoen euro.165
Jan Riezenkamp noemt KHWSURILMWEHJLQVHOHHQµRXGHNRH¶µKHWEHHVWLVLQGH
bijlage bij dat akkoord weer eens van stal gehaald en mag dit keer voor vijftig miljoen euro
grazen op het terrein van cultuur. Dat bedrag zal gelet op de titel van de bezuiniging
PRHWHQZRUGHQ´YHUGLHQG´GRRUFXOWXXUSURGXFHUHQGHLQVWHOOLQJHQGLHGDDUYRRUDDQGH
gebruiker een prijs in rekening brengen en door het ministerie van OCW worden
JHVXEVLGLHHUG¶166 Er bestaat een grote kans dat kunstinstellingen de dreigende bezuiniging
proberen terug te verdienen door de toegangsprijzen te verhogen - volgens het kabinet kan
dat, omdat steeds meer mensen in cultuur participeren. Het profijtbeginsel houdt in dat de
bezoeker die profiteert van de kunstsubsidie meer moet betalen voor een kaartje. Journalist
Ron RiMJKDUGYLQGWKHWµHHQZDVVHQQHXV+HWLVHHQKDQGLJRS]HWMHYDQGH
UHJHULQJVSDUWLMHQRPHHQEH]XLQLJLQJ³SURILMWEHJLQVHO´WHQRHPHQPDDUGHPLQLVWHUNDQ
culturele instellingen niet dwingen dat beginsel toe te passen. « Instellingen zijn
autonoom. Het zou zijn alsof de minister verplicht bepaalde toneelstukken te gaan spelen.
De minister kan alleen meer of minder geld geven. Op bezuinigingen kunnen instellingen
naar eigen goeddunken reageren. Ze kunnen besluiten om kosten te besparen door minder
te werken, mensen te ontslaan of goedkoper te werken. Ze kunnen ook proberen op een
andere manier meer geld te verdienen, door meer sponsorgeld te werven of meer en
GXXUGHUHEURRGMHVLQKHWUHVWDXUDQWWHYHUNRSHQ¶167 µ,QYRHULQJYDQKHWSURILMWEHJLQVHOKHHIW
geen ziQ¶YROJHQV3LPYDQ.OLQN,QGHMDUHQWDFKWLJdestijds ambtenaar kunst op het
ministerie, maakte hij deel uit van de eerste Werkgroep Profijtbeginsel, opgezet door het
PLQLVWHULHYDQ)LQDQFLsQµ:HNZDPHQWRHQDOXQDQLHPWRWGHFRQFOXVLHGDW
prijsverhogingen minimale effecten zouden hebben op de inkomsten. Extra opbrengsten
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Ibidem, p. 51.
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15 maart 2007.
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zoals nu worden voorgespiegeld, ]LMQWRWDDOQLHWDDQGHRUGH¶168 $UMR.ODPHUKHHIWµRS
]LFKZHLQLJWHJHQ¶KHWSURILMWEHJLQVHOµYRRUPHQVHQPHWHHQODDJLQNRPHQNXQMH
vouchers en kortiQJVSDVVHQEHGHQNHQ¶169
Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau constateren in een evaluatie
dat vooral Rick van der Ploegs strategie om in musea het cultureel ondernemerschap te
VWLPXOHUHQPXVHDDDQ]HWWHµWRWPHHUDDQGDFKWYRRUHLJHQLQNRPVWHQ en voor
publiekswerving. Musea slaagden er inderdaad in om meer over te houden aan
entreegelden, sponsorgelden, restaurants en museumwinkels. Hun inkomsten, exclusief de
overheidssubsidies in 2001, bedroegen drie keer meer dan die in 1990. De
overheidssubsidies verdubbelden in die jaren eveneens. Het aandeel van de eigen
LQNRPVWHQLQGHWRWDOHLQNRPVWHQJURHLGHGDDUGRRUYDQQDDU¶170 Van Klink pleit
RPµFUHDWLHYHURPWHJDDQPHWSULM]HQLQKHWEXLWHQODQGKHEMHELMYRRUEHHOGYHHO lastminute aanbiedingen. Schouwburgen bieden met abonnementen vaak kortingen, maar als
kaartjes schaars zijn en het publiek graag lang van tevoren zeker wil zijn van toegang, dan
NDQMHHUDDQGHQNHQRPDERQQHPHQWHQMXLVWGXXUGHUWHODWHQ]LMQGDQUHJXOLHUHNDDUWMHV¶
door de mogelijkheid om te variëren in prijzen. Maar culturele competentie is ook een
IDFWRUYDQEHODQJµ]HOIVDOVMHGHSULMVKHHOHUJODDW]DNNHQNRPHQPHQVHQ]RQGHUGLH
FRPSHWHQWLHWRFKQLHWLVJHEOHNHQ¶2SKHWJHELHGYDQPDUNHWLQJµLVQRJYHHOWHZLQQHQ¶
9DQ.OLQNµLNKHEELMYRRUEHHOGYHHOEHZRQGHULQJYRRU7RQHHOJURHS$PVWHUGDPGDW
onder Ivo van Hove zeer strategisch jongeren benadert, met marketing, logo, op Lowlands
RSWUHGHQUHSHUWRLUHNHX]HHQHHQDOOLDQWLHPHWGH0HONZHJ¶171 Zowel Van Klink als Arjo
Klamer adviseren de nieuwe minister van Cultuur om D¶$QFRQD¶V benadering te volgen:
laat culturele instellingen zich µmeer rekenschap « geven van de noodzaak het publiek
DDQ]LFKWHELQGHQ¶ door het percentage aan eigen inkomsten te verhogenµ7RWSURcent
PRHWPRJHOLMN]LMQ¶YHUPRHGt 9DQ.OLQNµ0DNNHOLMN¶YLQGW.ODPHU172

Kunst van leven: hoofdlijnennotitie en het subsidieplan
Ronald Plasterk (PvdA), op 22 februari 2007 aangetreden als minister van OCW, zet de
beleidsveranderingen die Medy van der Laan opperde voort. Bij zijn aantreden treft hij
µHHQYROOHFXOWXXUDJHQGD¶DDQ. Hij moet de voorbereiding van de Cultuurnota 2009-2012
op gang brengen en keuzes maken in de herziening van de cultuurnotasystematiek.173
Plasterk, bioloog, gespecialiseerd in de moleculaire genetica, was columnist van de
Volkskrant en in Buitenhof - µGoor die columns kreeg Plasterk de status van intellectueel¶.
In een portret in Elsevier wordt hLMJHW\SHHUGDOVµwendbaar, feilloos in het begrijpen wat
zijn publiek wil¶.174
In 1987 begon Plasterk bij het Nederlands Kanker Instituut zijn onderzoek naar de
Caenorhabditis elegans,QGLHSHULRGHµNRQKLMPHWKDUWVWRFKWYHUWHOOHQRYHUGH]HZRUP
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=LHGHSDUDJUDDIµJan Riezenkamp en de opmars van de economen¶ in deel II, hoofdstuk 2.
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Ibidem.
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Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2010, p. 343.
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/LHVEHWK:\W]HVµ3RUWUHW'H wormenexpert die miniVWHUZHUG¶,Q Elsevier, 10 november 2007.
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met zijn 19.099 genen, zijn fabelachtige reukvermogen en ingenieuze
YRRUWSODQWLQJVWHFKQLHNHQ¶.175 In een column bekritiseerde hij in 2005 zijn voorganger op
OCW, Maria van der Hoeven (CDA) µRQJHQDGLJ¶. HLMYRQGGDW]HLQKDDUZHEORJµLHWVWH
HQWKRXVLDVW¶ZDVRYHUKHWIHQRPHHQ intelligent design: de opvatting dat de schepping is
gecreëerd door een intellect. Plasterk, sinds zijn dertiende overtuigd atheïst, heeft niets op
PHWJHORRILQZDWYRRUYRUPGDQRRNµ*HORRIMLMPDDUOHNNHUGRRU¶]HLKLMRRLWLQHHQ
discussie met een aanhanger van intelligent design. Hij bedacht in 1997 GHWHUPµLHWVLVPH¶
voor het geloof µGDWHUHUJHQVZHO³LHWV´LVGDWKHWJHKHHOEHVWLHUW¶6WHOOLQJLQ]LMQ
proefschrift uit 1984 OXLGWµ0RRLHVHTXHQWLHUHJHOVOH]HQDOVSRs]LH¶176  Robbert Dijkgraaf,
president van de KNAW: µMe ziet dat bij Ronald de overstap naar de politiek totaal is. Hij
wás wetenschapper, hij ís nu politicus¶.177
2SMXQLSUHVHQWHHUW3ODVWHUN]LMQµKRRIGOLMQHQQRWLWLH¶ Kunst van Leven, die
als uitgangspunt moet dienen voor zijn Cultuurnota 2009-2012.178 De vormgeving van de
publicatie is deze keer verzorgd met een NOHXUULMNHOD\RXWHQIRWR¶V.HUQSXQWHQVSULQJHQ
op door de blauwe belettering in de tekst en staan ook nog apart in groot formaat
JHFLWHHUG]RDOVELMYRRUEHHOGµGHRYHUKHLGGLHQWHUYRRUWH]RUJHQGDWLHGHUHHQGH
mogelijkheid krijgt als cultuUHOHEXUJHUGHHOWHQHPHQDDQGHVDPHQOHYLQJ¶- het motto van
de Raad voor Cultuur.179 Plasterk zet in de notitie de accenten van zijn beleid uiteen. Hij
citeert in de inleiding instemmend Emanuel Boekmans pleidooi, dat de overheid de kunst
actief dient te stimuleren en te bevorderen: µNXQVWHQYRONmoeten elkaar vinden¶.180
Plasterk zet nog eens uiteen waarom de overheid cultuur subsidieert en somt de bekende
argumenten op.181 In het tweede deel van Kunst van Leven poneert Plasterk zijn voorstel
tot µKHULMNLQJYDQGHFXOWXXUQRWDSURFHGXUH¶ - hij gaat voort op de beleidsbrief Verschil
maken van Medy van der Laan. De instellingen worden onderscheiden in voorzieningen
die direct onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen en voorzieningen en activiteiten
die door de fondsen worden gewogen en gefinancierd. De rechtstreeks door OCW
gesubsidieerde instellingen vallen in drie groepen uiteen. De µlandelijke
basisinfrastructuur¶ - µERHJEHHOGHQ¶HQVHFWRULQVWLWXWHQ- NULMJWHHQµODQJGXULJ
VXEVLGLHSHUVSHFWLHI¶HQZRUGWYRor visitatiecommissies beoordeeld. De tweede groep instellingen die aan nauw omschreven functies dienen te voldoen - ontvangt een vierjarige
subsidie en wordt door de Raad voor Cultuur getoetst. Dit geldt ook voor de derde groep,
175
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de fondsen - zelf verantwoordelijk voor subsidies aan instellingen, projecten en
kunstenaars. Overal spelen naast artistieke ook bestuurlijke en zakelijke criteria mee.182
In het eerste deel werkt Plasterk YHUVFKLOOHQGHWKHPD¶VXLWHij benadrukt dat
kwaliteit het eerste oriëntatiepunt is in de kunstwereld en trekt daarbij een parallel tussen
kunst- en wetenschapsbeoefening. Hij noemt als HHUVWHVSHHUSXQWµUXLPWHYRRUGHWRS
H[FHOOHQWLH¶- GLWGRHWGHQNHQDDQGHµWRSNXQVW¶GLH(OFR%ULQNPDQLQGHMDUHQWDFKWLJ
propageerde. PlasteUNZLOµPHHUUXLPWHELHGHQDDQWDOHQW¶RP]RWH]RUJHQGDW1HGHUODQG
op het gebied van de kunsten zijn koppositie in internationaal opzicht behoudt, versterkt,
GDQZHOYHUNULMJW¶+LMSOHLWHUYRRUELMGHVXEVLGLHWRHNHQQLQJHQVFKHUSHUQDDUGHNZDOLWHLW
te kLMNHQHQµOLHYHUPLQGHUSODQQHQ¶WHKRQRUHUHQµPDDUPHWPHHUJHOG¶GDQµDOOHPDDOHHQ
EHHWMH¶183 Plasterk is voor het systeem van peer review bij de toewijzing van subsidie en
vergelijkt de methode met de wijze waarop in de wetenschap geld wordt verdeeld: een
µEHORQLQJYDQDDQWRRQEDDUVXFFHVLQKHWYHUOHGHQHUNHQQLQJYDQWDOHQWHQSURIHVVLRQDOLWHLW
van de onderzoeksgroep vormen de sleutel voor toekenning van subsidies in de
wetenschap. Bij de verdeling van de cultuursubsidies spelen vergelijkbare overwegingen.
« NHWDOVLQGHZHWHQVFKDSEHJHHIWNXQVW]LFKRYHUGHJUHQVYDQKHWEHNHQGH¶184
Zijn tweede µspeerpunt¶ LVµLQQRYDWLHHQH-FXOWXXU¶Plasterk wil behalve aan nieuwe
media en creatieve industrie ook aandacht besteden aan digitalisering en het toegankelijk
maken van de erfgoedcollecties - zo geeft hij een vervolg op het offensief ten tijde van
Hedy G¶$QFRQD om erfgoed te koesteren.185 9RRUKHWGHUGHWKHPDµFXOWXXUSDUWLFLSDWLH¶
haalt hij het argument van het merit good DDQµLHWVZDDUYDQKHWJXQVWLJZRUGW geacht dat
PHQVHQHUWRHJDQJWRHNULMJHQ¶186 Hij stelt daarvoor HHQµTLHQSXQWHQSODQ¶RSDOVRSYROJHU
van het Actieplan Cultuurbereik en Cultuur en School, met de GRHOVWHOOLQJµLHGHUHMRQJHUH
tot achttien jaar dient, actief of passief, vertrouwd te raken PHWHHQRIPHHUNXQVWYRUPHQ¶
Er komt een Fonds voor Cultuurparticipatie en Amateurkunst.187 Plasterk onderschrijft het
µFXOWXUHHOEXUJHUVFKDS¶YDQGH5DDGGDWµVWDDWRIYDOWPHWGHPRJHOLMNKHGHQYDQEXUJHUV
om zich te verdiepen in hun verleden of zich te uLWHQLQHHQNXQVWGLVFLSOLQH¶+LM wil de
rijksgesubsidieerde musea gratis toegankelijk maken voor kinderen tot en met twaalf jaar:
µHHQXLWVWHNHQGHPDQLHURPPXVHDHQRQGHUZLMVGLFKWHUELMHONDDUWHEUHQJHQ¶188 Onder
µFXOWXXUSDUWLFLSDWLH¶PDDNW3ODVWHUN kenbaar dat hij drie steden heeft gevraagd om plannen
WHRQWZLNNHOHQYRRUHHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPGDWHHQµEUHHGSXEOLHNHHQ
overzicht [moet@ELHGHQYDQGHJHVFKLHGHQLVYDQ1HGHUODQGRSEDVLVYDQGHFDQRQ¶189
7HQVORWWHZLOKLMµPHWambitieus architectuurbeleid en door modernisering van de
PRQXPHQWHQ]RUJGHFXOWXUHOHELMGUDJHDDQHHQPRRLHU1HGHUODQG « YHUVWHUNHQ¶.190 Roel
Pots signaleert µdat Plasterk als eerste minister QD³GHUHYROXWLHYDQ]HVWLJ´ZHHUHHQ
esthetische notie in zijn beleidsdoelstellingen¶ opneemt.191
Tijdens de bespreking van de hoofdlijnennotitie op 6 september 2007 is de
aandacht in de Tweede Kamer voornamelijk gericht op het tweede deel over de
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subsidiesystematiek. De interesse gaat uit naar het functioneren van de fondsen, de
voor]LHQLQJHQLQGHUHJLR¶VHQGHVDPHQZHUNLQJPHWGHODJHUHRYHUKHGHQ192 De Kamer
lijkt op 17 december 2007 bij de behandeling van de cultuurbegroting wederom de inhoud
µvoor kennisgeving¶ aan te nemen.193 De Kamerleden zijn µopvallend welwillend¶HQde
minister is µmeegaand¶.194 Het kabinet geeft de komende vier jaar honderd miljoen euro
extra uit aan cultuur, maar zal tegelijk vijftig miljoen bezuinigen µLQKHWNDGHUYDQKHW
SURILMWEHJLQVHO¶: FXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQGLHQHQGHEH]XLQLJLQJWHFRPSHQVHUHQGRRUµDOV
oQGHUQHPHUVPHHUJHOGXLWGHPDUNWWHKDOHQ¶195 3ODVWHUNµHUNRPWGXVJHOGELM+HWEHHOG
GDWRYHUDOZRUGWDIJHNQHSHQEHVWULMGLN¶9HUKRXGLQJVJHZLMVJDDWHUYHHOYDQKHWH[WUD
budget naar de regio - een motie van onder meer de regeringspartijen CDA en PvdA, die
Plasterk overneemt.196
Nadat de instellingen die onderdeel van de basisinfrastructuur willen uitmaken hun
subsidieverzoek hebben ingediend, volgt het advies van de Raad voor Cultuur daarover op
15 mei 2008.197 Voor de subsidieperiode 2009-2012 geldt de nieuwe subsidiestructuur,
waardoor een groot deel van de beoordeling verschuift naar de fondsen. De Raad adviseert
over de instellingen - inclusief de rijksmusea - die passen binnen de basisinfrastructuur.198
Het raadsadvies behelst 271,1 miljoen euro. Omdat dit 26,6 miljoen meer is dan Plasterk
beschikbaar heeft, weigert hij het advies al bij de aanbieding: µGit is het budget dat er is¶199
µIk heb de Raad gevraagd om een advies binnen de financiële kaders die ik had
aangegeven, maar de Raad heeft gekozen om daar in eerste instantie tien procent overheen
WHJDDQ¶399-Kamerlid Martin Bosma hekelt de opstelling van de RaadµDls een
jengelend kind komt de Raad bij pappie Plasterk vragen om meer zakgeld¶.200
De reactie van Plasterk valt raadsvoorzitter Els Swaab µrauw op de maag. Dit is
ontzettend teleurstellend¶.201 Ze twijfelt of de Raad wel aan zijn verzoek moet voldoen.202
Het komt echter niet tot een patstelling en de Raad presenteert op 18 juni 2008 een tweede
advies, nu binnen de financiële kaders. De oplossing is dat geen enkele instelling méér
JHOGNULMJWGDQLQ6ZDDEµ]REOLMYHQZHKDQJHQLQGH]HVMHVFXOWXXUNLH]HQZHQLHW
YRRUH[FHOOHQWLH¶203
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Op 16 september 2008 presenteert Plasterk zijn Subsidieplan 2009-2012. Kunst van
Leven. De subsidieverdeling wijkt niet af van de Raadsadviezen - dit is nieuw.204 Bij de
behandeling in de Tweede Kamer is er geen debat meer over µincidentele
VXEVLGLHDDQJHOHJHQKHGHQ¶Plasterk verwijst consequent de OREE\¶VYDQSURPLQHQWH
betrokkenen en de Kamerleden met vragen door naar de fondsen die moeten beslissen over
vierjarige subsidies voor de instellingen die niet tot de basisinfrastructuur behoren.205 Het
tumult verschuift naar het nieuwe Fonds Podiumkunsten. Daar doen de besluiten het
meeste stof opwaaien: 59 van voorheen 141 gesubsidieerde podiumkunstvoorzieningen
krijgen geen subsidie meer.206 De reacties zijn heftig. Directeur George Lawson houdt
µYRHWELMVWXN¶µWRWQXWRHNZDPHQHUYLDGH5DDGYRRU&XOWXXUDOWLMGPHHULQVWHOOLQJHQELM
« 0DDUGDWOHLGWWRWHHQYHUOHSWQDUFLVVHQYHOGMH¶207
Ocker van Munster wordt per 1 mei 2008 het hoofd Kunsten, als opvolger van
Martin Berendse, die directeur van het Nationaal Archief wordt. Hij solliciteerde op de
vacatureµLk werkte al twintig jaar bij Berenschot waar ik veel met de culturele sector te
maken had. Ik was toe aan iets anders en het leek me interessant om in het hart van het
culturele bedrijf te gaan werken¶.208 De carrière van econoom Van Munster werpt een
interessant licht op de sector waarin hij opereert. In de jaren tachtig was hij drie jaar hoofd
Financiën culturele zaken bij het toenmalige ministerie WVC. Daarna werkte hij als
adviseur bij adviesbureau Berenschot, waar hij verschillende adviezen schreef voor het
departement, vaak samen met zijn collega Bart Drenth.209 Hij is goed ingevoerd in het
cultuurbeleid van het ministerie en heeft een uitvoerig netwerk in de kunstwereld.210 In de
twintig jaar dat hij bij Berenschot werkte, is zijn invloed in de kunstsector groot geworden.
Van Munster werkt in de stijl van consultants die in het bedrijfsleven te hulp worden
geroepen bij conflicten of een identiteitscrisis. Naast zijn advieswerk trad hij regelmatig op
als interimdirecteur bij een aantal culturele instellingen die in problemen waren geraakt.
Hij verdiepte zich ook in citymarketing, fusies van gemeenten en de begeleiding van
musea bij het maken van ondernemingsplannen.211 -DQ5LH]HQNDPSW\SHHUWKHPDOVµGH
man die komt, analyseert en aanpakt. Hij is recht voor zijn raap, zakelijk en houdt tegelijk
de menselijke maat in de JDWHQ¶Van Munster noemt de instellingen die hij reorganiseerde
µPRRLHNZHWVEDUHEHGULMIMHV « Een crisis is een heel goed moment om te vernieuwen. Je
NXQWDOOHUOHLEHVWDDQGHPLVVWDQGHQDDQSDNNHQGLHLQYUHGHVWLMGRQEHVSUHHNEDDU]LMQ¶+LM
was volgens bHWURNNHQHQ]RJHVFKLNWYRRUGHIXQFWLHYDQDGYLVHXUµGRRU]LMQHPSDWKLVFK
YHUPRJHQHQ]LMQSDVVLHYRRUNXQVW¶212
204

Het ging om de verdeling van het budget van 530 miljoen euro voor de nieuwe basisinfrastructuur die bestond
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Na nog geen jaar vertrekt Van Munster weer bij het ministerie. Hij verklaart dat hij
QLHWZHJJDDWRPGDWHUSUREOHPHQ]RXGHQ]LMQµKHWJLQJSULPD¶+LMNULMJWSHUIHEUXDUL
2009 een aanstelling als directeur van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam.213
µMet deze baan zit ik midden op het breukveld van cultuur en samenleving¶.214 µEr is geen
vuiltje aan de lucht. Ik weet, het is te vroeg. Maar ]R¶QEDDQNRPWPDDUppQNHHUODQJVHHQ
JURWHRUJDQLVDWLHPLGGHQLQKHWNXQVWYHOGLQHHQLQWHUHVVDQWHVWDGDOV5RWWHUGDP¶
Gedurende zijn korte ambtstermijn bij OCW is het profijtbeginsel door de Kamer aanvaard
en het stelsel van kunstsubsidies gewijzigd in een tweedeling in instellingen die direct door
het ministerie al dan niet subsidie krijgen toegekend en via de fondsen. Van Munster vindt
GDWGLHRPVODJJRHGYHUOLHSµKHWPRHLOLMNVWHZDVQLHWZLMNHQYDVWKRXGHQDDQMH
beleidslijnen, en niet gaan meedraaien met de publieke discussie. Volgens mij is de sector
QXKHHOWHYUHGHQ¶215 Hij wordt opgevolgd door Monique Vogelzang, directeur Leraren op
het departement - een illustratie van het roulatiesysteem voor topambtenaren. Van
Munster: µnaarmate het in Den Haag meer gaat over systemen, processen en het
institutionaliseren van zaken - want dat is natuurlijk aan de hand - wordt het makkelijker
om dit soort functies vanuit andere invalshoeken te vervullen. Het maakt niet zoveel uit of
iemand op die functie uit de cultuursector afkomstig is. Misschien heb je op die positie wel
meer aan iemand die de Haagse taal goed spreekt¶.216

Commissie Cultuurprofijt
In zijn notitie constateert Plasterk GDWGHRYHUKHLGVLQGVGHMDUHQQHJHQWLJµLPSXOVHQ¶KHHIW
gegeven aan de prRIHVVLRQDOLVHULQJYDQGHFXOWXXUVHFWRUµPHWSURJUDPPD¶VYRRUgoed
bestuur, mecenaat en ondernemerschap¶+LMEHSOHLWµEHWHULQWHVSHOHQRSEUHHGWHHQ
GLYHUVLWHLW¶RPPHHUSXEOLHNWHEHUHLNHQHQKHWGUDDJYODNILQDQFLHHOHQPDDWVFKDSSHOLMNWH
vergroten.217 Plasterk ziet deels af van de omstreden bezuiniging van vijftig miljoen euro
op de kunstsector, die gerealiseerd diende te worden door de invoering van het
profijtbeginsel. De toepassing van het profijtbeginsel verlaagt het rijksbudget niet met
vijftig, maar met dertig miljoen euro - deze korting treft alle sectoren, inclusief erfgoed.
Van dat bedrag moeten de gesubsidieerde kunsten zelf tien miljoen gaan opbrengen met
verzakelijking - ELMYRRUEHHOGµYHUEHWHUGHPDUNHWLQJHQHIILFLsQWHUHSURGXFWLH¶ Dit
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compromis komt tot stand na overleg met de Cultuurformatie, een koepelorganisatie voor
culturele instellingen.218 Het compromis staat overigens niet in de hoofdlijnennotitie.
Plasterk stelt µeen onafhankelijke commissie¶ in onder aanvoering van Martijn
Sanders. Hij draagt de commissie op WZHHµDDQGDFKWVSXQWHQ¶QDGHUXLWWHZHUNHQ(pQ
onderwerp is hoe instellingen verbindingen kunnen leggen met andere maatschappelijke
VHFWRUHQHQPHHUHLJHQLQNRPVWHQNXQQHQJHQHUHUHQPHWDOVXLWJDQJVSXQWµGHHLJHQNUDFKW
en intrinsLHNHZDDUGHYDQGHFXOWXXU¶Het tweede is dat de commissie ook de
mogelijkheden dient te onderzoeken voor µ]DNHOLMNHYHUEHWHULQJHQ bij de cultuur
producerende instellingen, dit deels in plaats van en deels ter invulling van wat in het
coalitieakkoord wordt aangeduid als ³profijtbeginsel´¶.219
De Commissie Cultuurprofijt lanceert op 26 november 2007 een
µWXVVHQUDSSRUWDJH¶, waarin zij pleit voor een µmentaliteitsverandering¶. In gesprekken met
mensen uit de kunstwereld kreeg de commissie µsignalen « dat velen die omslag willen¶.
Culturele instellingen moeten meer banden ontwikkelen met andere maatschappelijke
sectoren en minder afhankelijk worden van overheidssteun. µGoede marketing kan op
verschillende manieren bijdragen aan het beter benutten van de maatschappelijke waarde
van cultuur en het vergroten van eigen inkomsten van producenten¶Instellingen hebben
op verschillende terreinen meer deskundigheid µhard nodig¶management, acquisitie en
relatiebeheer, werving van fondsen, sponsoring en mecenaat. Meer competentie vergroot
µhet verdienvermogen¶(HQFULWHULXPYRRUGH toewijzing van subsidie ]RXPRHWHQ]LMQµof
instellingen hun verdiencapaciteit maximaal gebruiken. Als instellingen meer geld
binnenhalen dan verplicht, mogen ze dit zelf houden. Terugbetalen van subsidie werkt als
een straf voor cultureel ondernemerschap¶.220 Pim van Klink plaatst enkele kanttekeningen
bij dit rapport. Volgens hem ontbreekt het in de sector niet aan cultureel ondernemerschap,
gezien de successen buiten het gesubsidieerde culturele circuit. Het is de overheid die de
RRU]DDNLVYDQKHWSUREOHHP+LMYHUZLMWGHFRPPLVVLHGDWGH]HGHµSUREOHHPDQDO\VHwaar
juist de sleutel ligt¶, heeft overgeslagenµDe overheid roept iedere vier jaar dat meer eigen
inkomsten hoge prioriteit heeft, maar verbindt daar geen beleidsmaatregelen aan.
Integendeel, de subsidieverdeling komt tot stand op basis van adviezen van vakgenoten in
de Raad voor Cultuur. Deze raad moet kwaliteit als belangrijkste subsidiecriterium inhoud
geven. Het is evident dat kwaliteit in de kunst een heel andere lading heeft bij experts dan
bij het brede publiek. Het resultaat is dat het leeuwendeel van de kunstsubsidies naar
expertkunst zal gaan. En aangezien experts zich graag onderscheiden van het brede
publiek, « vissen de kunstuitingen met publiekspotentie per definitie achter het
subsidienet. De overheid propageert met de mond publieksbereik maar beloont
expertkunst¶. 'LWEHOHLGµGZLQJW¶FXOWXUHOHinstellingen µtot een spagaat¶.221
Twee maanden later presenteert de commissie-Sanders haar advies Meer draagvlak
voor cultuur.222 De commissie YLQGWGDWLQGHFXOWXXUVHFWRUGHµmentaliteit¶ meer gericht
218
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moet zijn op het bevorderen van innovatie en het versterken van de band met de markt,
particulieren en het bedrijfsleven. Het stimuleren van ondernemerschap is hiervoor
noodzakelijk¶- daarom raadt de commissie de minister aan rijks gesubsidieerde
instellingen toe te staan eigen vermogen op te bouwen en µHHQWLMGHOLMN3URJUDPPD
&XOWXUHHO2QGHUQHPHUVFKDS¶LQWHVWHOOHQ.223 De commissie adviseert Plasterk voorzichtig, zonder percentages te noemen - µWHRYHUZHJHQ, een norm voor eigen
inkomsten in te stellen voor alle rijks gesubsidieerde FXOWXXUSURGXFHQWHQ¶,Q
LQWURGXFHHUGH+HG\Gµ$QFRQDHHQ eigen inkomsteneis van vijftien procent voor de
podiumkunstinstellingen, mochten ze in aanmerking willen komen voor rijkssubsidie; de
Commissie Cultuurprofijt wil nu ook de rijksmusea een dergelijke eis laten opleggen.
Bureau Berenschot peilde zowel in de podiuminstellingen als de musea de mogelijkheden
en varianten. Er blijken grote verschillen te zijn in de percentages eigen inkomsten die de
rijksmusea genereren: ze variëren van 1,37% tot 67,68%. µ9DQZHJHGH]HYHUVFKLOOHQ]DO
zeker ook voor musea PRHWHQJHOGHQ³pas toe of leg uit´ « De commissie vindt het
geëigend om een norm voor eigen inkomsten voor musea te baseren op de baten
JHUHODWHHUGDDQGHSXEOLHNVIXQFWLH¶ - de taken behoud en onderzoek blijven buiten
beschouwing.224
Een werkgroep met professionals uit het veld en ambtenaren van het departement
werken de bevindingen van de commissie nader uit en komen tot een advies: de norm voor
eigen inkomsten, zoals publieksinkomsten en sponsoring, dient minimaal 17,5 % te
bedragen.225 Minister Plasterk stuurt dit advies in juli 2009 door naar de Kamer. De norm
wordt ingevoerd, µPDDUnog niet als harde verplichting. Wel gaat gelden dat de aanvragers
voor de periode 2013-2016, in de jaren daarvoor (2011 en 2012) minimaal 17,5% eigen
inkomsten moeten hebben gehaald¶ - ook de rijksmusea.226

Kerend tij en kritiek op Plasterk
De Nederlandse economie nadert sinds eind 2008 een recessie als gevolg van een wereldwijde
economische en financiële crisis. Er dreigen grootscheepse bezuinigingen. Twintig ambtelijke
werkgroepen onderzoeken namens het kabinet waar twintig procent te bezuinigen valt: 35
miljard euro. De cultuurbegroting (in 2010 negenhonderd miljoen euro) valt buiten deze
RSGUDFKW+DQWHQ%URHNH 99' HQ0DUWLQ%RVPD 399 GLHQHQHHQPRWLHLQGDWHUµJHHQ
taboes mogen rusten op beleidsterreinen die in aanmerking komen voor de brede
KHURYHUZHJLQJHQ¶7HQ%URHNHQRHPW3ODVWHUNµGHPLQLVWHUYDQ6FKRQH+DQGHQ'HRYHUKHLG
LVQRJVWHHGVWHGRPLQDQWLQGHFXOWXXUVHFWRU¶227 De motie krijgt steun van CDA, VVD, PVV,
D66, SGP en Verdonk.228 Op dinsdag 17 november 2009 roept een Kamermeerderheid
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Plasterk op om cultuur niet bij voorbaat uit te zonderen bij de komende bezuinigingen.229 Hij
GLHQWXLWWH]RHNHQµRIHQZDDUWZLQWLJSURFHQWWHEH]XLQLJHQYDOWRSGHFXOWXXUEHJURWLQJ¶
Plasterk belooft de motie in het kabinet WHEHVSUHNHQDOLVKLMµJHHQYRRUVWDQGHUYDQ
EH]XLQLJLQJHQRSFXOWXXU¶230 Decennialang was het in het parlement gebruikelijk om
bezuinigingsplannen voor kunst en cultuur af te zwakken en de geringe verhoging van het
budget nog iets te vergroten.231 Nu zeggen politici µde dingen die ze uit angst voor
gezichtsverlies jarenlang voor zich hadden gehouden¶232 De brede politieke consensus over
de bestemmingen van subsidies voor cultuur en over de legitimering daarvan wankelt.233
Vooralsnog blijft het bij dit politieke signaal - op 20 februari 2010 valt het kabinet wegens de
besluitvorming over de militaire missie in Uruzgan te Zuid-Afghanistan. De PvdA
bewindslieden bieden hun ontslag aan en de beide christelijke partijen blijven aan als
demissionair kabinet, totdat het nieuwe wordt beëdigd: Rutte I. Maar in het debat over
cultuurpolitiek is een nieuwe toon gezet. 7KLMH$GDPVµGLWZDVKHWEHJLQYDQHHQ
paradigmawisseling - toeQEHJRQKHWWURPJHURIIHO¶234
Gedurende zijn ministerschap krijgt Plasterk kritiek te verduren. Ambtenaren noemen
KHPµHHQDW\SLVFKHPLQLVWHU+LMLVJHHQGRVVLHUYUHWHUPDDUQHHPWVQHOEHVOLVVLQJHQ+LMLV
briljant en betrokken, maar ook eigenwijs. En hij accepteert geen middelmaat. Als je niet mee
kunt praten op zijn niveau, vertelt een ambtenaar, WHOMHQLHWPHHUPHH¶235 Zijn
speechschrijvers houden op om WHNVWHQYRRUKHPXLWWHVFKULMYHQµ]HOHYHUHQDOOHHQQRJ
³bouwstenen´. Plasterk trekt toch zijn eigen plan¶ - hij vertrouwt bij optredens µop het eigen
improvisatietalent¶. Socioloog Anton ZijderYHOGSODDWVWYUDDJWHNHQVELM]LMQµ]XFKWQDDU
SRSXODULWHLW+HWYHU]DQGWLQSRSXOLVPH¶-DQ5LH]HQNDPS]LHWµJHHQHQNHOHOLMQLQ]LMQ
EHOHLG¶236 5HQp&XSHUXVRQGHU]RHNHUELMGH:LDUGL%HFNPDQ6WLFKWLQJYLQGW3ODVWHUNµHHQ
generalist, een lenige geest, iemand die van veel dingen afweet en over elk onderwerp wel wat
te zeggen heeft. In dat opzicht is hij ook prettig on-Haags. Voor mij was Plasterk de grote
belofte van een andere logica in de politiek, minder technocratisch en met meer open minded
urgentiegevRHO'DW]LHLNQRJWHZHLQLJWHUXJ¶237
Plasterks voortdurende zichtbaarheid in de media leidt tot ergernis. Kamerlid Halbe
Zijlstra (VVD) noemt 3ODVWHUNµPLQLVWHUYDQ)HHVWHQHQ3DUWLMHQ¶RPGDWKLM]RYHHOFXOWXUHOH
evenementen bijwoont - µRIKHWQXRSHHn boot op de Gay Pride is, of bij de première van een
voorstelling¶.238 +LMKHHIWPHHVWDO]LMQYURXZ(OVDDQ]LMQ]LMGHµEORQGHQVWUDOHQG¶=LMZLMVW
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Handelsblad, 29 augustus 2009.
237
De Wiardi Beckman Stichting is het wetenschappelijk bureau van de PvdA. /LHVEHWK:\W]HVµ3RUWUHW'H
wormenexpert die miniVWHUZHUG¶,Q Elsevier, 10 november 2007. Zie ook: 5DRXOGX3Upµ2YHUWXLJGDWKHwVWLQ
christelijk kabinet? Ik woUGJHQRHPG¶,Qde Volkskrant, 30 januari 2007.
238
6RPDMHK*KDHPLQLDHQ&\QWKDYDQ*RUSµ/LHIGHYoRU3ODVWHUNLVGDQLJEHNRHOG¶,Q Trouw, 8 december
2008 en %DUW'LUNVHQ+DQV:DQVLQNµ0HGLDJHQLHN]RQGDJVNLQGLVGHEDDVRYHUHHQOHHJQHVW¶,Q de
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YDQGHKDQGµGDWKHWMXLFKHQJRHGLVYRRUKHWHJRYDQKDDUPDQ³GDDUJDDWKHWDEVROXXWQLHW
om. Het gaat RPGLHQVWEDDUKHLG´¶239 Volgens critici lijken zijn portefeuilles cultuur, media en
emancipatie hem meer te interesseren dan het onderwijs. Frits van Oostrom merkt hierover
RSµLNYLQGGDW5RQDOGIDQDWLHNHURSGH]HHSNLVWYDQKHWRQGHUZLMVPRHWVWDDQ=HWGie hoed
DIHQJDPHWGHSHWURQG+HWRQGHUZLMVKHHIWMHQRGLJ¶240 Journalisten Wubby Luyendijk en
Pieter van Os twijfelen aan zijn VSRQWDQLWHLWµDFKWHUGHYHOHEH]RHNMHVYDQ3ODVWHUN]LWHHQ
plan, een Amerikaanse opvatting van politiek bedrijven waarin je je eigen mediamomenten
creëert. Dat scoort naamsbekendheid en populariteit, wat weer de basis is voor politiek
kapitaal. Als hij op werkbezoek gaat, doktert hij vooraf vaak een fotomoment uit. « 
Wanneer hij naar de Kamer moet om over de plaats van het Nationaal Historisch Museum te
praten, zit een plattegrond van Arnhem in zijn binnenzak; geheid een mooi plaatje in het
jRXUQDDO¶.241
In zijn cultuurbeleid continueert Ronald Plasterk verschillende hoofdlijnen die zijn
voorgangers al belangrijk vonden. Hij legt de nadruk op marktwerking en zet het
profijtbeginsel op de agenda - Brinkman introduceerde eind 1982 de verzakelijking in het
cultuurbeleid door behalve artistieke kwaliteit en verscheidenheid als ijkpunten te hanteren,
de criteria bedrijfsvoering, professionalisering, efficiëntie en publieksbereik meer gewicht te
geven.242 Voor Plasterk weegt de cultuurspreiding en cultuureducatie zwaar en hij stimuleert
digitalisering, nieuwe media en internationaal cultuurbeleid. Hij voert de herziening van de
cultuurnotasystematiek in die Medy van der Laan in 2006 met Verschil maken in de steigers
zette.243 Als de PvdA na de verkiezingen terugkomt in de regering, hoopt Plasterk opnieuw
PLQLVWHUYDQ2&:WHZRUGHQµGHUROYDQPLQLVWHUEHYLHOPHJRHGPDDULNKHEYHHOQLHW
NXQQHQDIPDNHQ¶244
Aan Plasterk wordt een tentoonstelling gewijd, wat Elco Brinkman ook overkwam
toen hij vertrok. In Het onverbiddelijke moment. Op bezoek bij Plasterk presenteert de
Kunsthal Rotterdam ]LMQµbeeld log¶ de 670 portretten die hij gedurende zijn ambtstermijn
van al zijn bezoekers maakte.245 µDe tentoonstelling geeft een interessant ³who is who´ van de
Nederlandse cultuur, journalistiek, wetenschap, onderwijs en politiek¶zo staat op de
website.246 In Plasterks werkkamer stond een Hasselblatt op statief klaar met een stoeltje
Volkskrant, 15 augustus 2009. Zie ook: Quirine van der Hoeven, Van Anciaux tot Zijlstra. Den Haag, 2012, pp.
81-82.
239
:XEE\/X\HQGLMNHQ3LHWHUYDQ2Vµ0LQLVWHUYDQ+ROOHQ 6WLOVWDDQ3URILHO5RQDOGPlasterk¶,Q NRC
Handelsblad, 29 augustus 2009.
240
Bart DiUNVHQ+DQV:DQVLQNµ0HGLDJHQLHN]RQGDJVNLQGLVGHEDDVRYHUHHQOHHJQHVW¶,Q de Volkskrant, 15
augustus 2009. Frits van Oostrom (1953) is Nederlands letterkundige. Hij was van 1982 tot 2002 hoogleraar
Nederlandse letterkunde tot de Romantiek aan de Universiteit Leiden, in 1999 gasthoogleraar aan Harvard en is
sinds 2002 als hoogleraar Middeleeuwse Cultuur en Universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit
Utrecht. Van 2005 tot 2008 was hij president van de KNAW (de Koninklijke Nederlandse Akademie der
Wetenschappen) - zie de volgende paragraaf over het Nationaal Historisch Museum. Robbert Dijkgraaf volgde
hem op. Van Oostrom presenteerde de canon van Nederland in 2006 als voorzitter van de Commissie
Ontwikkeling Nederlandse Canon.
241
Wubby LuyendijNHQ3LHWHUYDQ2Vµ0LQLVWHUYDQ+ROOHQ 6WLOVWDDQ3URILHO5RQDOGPlasterk¶,Q NRC
Handelsblad, 29 augustus 2009.
242
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Zoetermeer, 1993, p. 52.
243
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Nijmegen, 2010, pp. 348-349.
244
µ3ODVWHUN op PvdA-OLMVW7ZHHGH.DPHU¶,Qde Volkskrant, 10 maart 2010 en %DUW'LUNVµ´3YG$JDDWJURRWVWH
ZRUGHQ´2XG-PLQLVWHUZLOQRJPLQLPDDOMDDULQGHODQGVSROLWLHNEOLMYHQ¶,Q de Volkskrant, 10 maart 2010.
245
De expositie liep vDQPHLWRWHQPHWDXJXVWXV3ODVWHUNµde avond voor de beëdiging vroeg de
RVD wie er van plan was een weblog te schrijven. Ik niet. Ik had columns geschreven en vreesde dat een weblog
een slap aftreksel zou worden. Bovendien is het geen werkelijk oprecht medium: de schrijver doet alsof het een
SULYpGDJERHNLVPDDUKHW]LMQSHUVEHULFKWHQ'DDURPHHQEHHOGORJ¶ %URQ5RQDOG3ODVWHUNµ'XL]HQGNHHUHHQ
DFKWVWHVHFRQGH¶,Qde Volkskrant, 13 maart 2010.
246
Bron: www.kunsthal.nl/22-649-Het-onverbiddelijke-moment.html (bezocht op 21 maart 2013).
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ervoor - bij een eerste bezoek vroeg hij de gast daarop plaats te nemen. Hij hing de diapositief
afdrukken in stroken voor het raam.247 Voor dit ritueel bedacht 3ODVWHUNGHYROJHQGHµregels:
iedereen die over de drempel komt gaat erop, iedereen maar één keer, want deleten kan niet,
dus ogen dicht is pech, en alles gebeurt bij beschikbaar licht, dus geen flits. Allemaal dezelfde
plaats. Geen aantekeningen, namen of data; kost te veel tijd. « veel meer had ik niet
tevoren bedacht. Het was evolutie, geen intelligent design¶248
3 Nationaal H istorisch M useum: een heuse cultuuroorlog
Tijdens het ministerschap van Ronald Plasterk kwam een kwestie aan de orde die langdurig
onderwerp werd van een hevig openbaar debat. Het gaat om een plan dat ontstond op initiatief
van politici: het Nationaal Historisch Museum - een concept bedacht om het nationaal
historisch bewustzijn te vergroten. Er woedde een strijd om het museum, waarin politici
en de media een prominente rol speelden.249
In september 2006 stemt de Tweede Kamer bijna unaniem in met een motie van Jan
Marijnissen (SP) en Maxime Verhagen (CDA): er komt een Nationaal Historisch Museum,
PHWGDDULQHHQFHQWUDOHUROYRRUµGHFDQRQ¶250 Plasterk krijgt de opdracht een plan voor dit
museum te laten ontwikkelen en uit te voeren.251 Het kabinet-Balkenende IV vergeet
aanvankelijk geld voor het museum te reserveren in de begroting voor 2007, maar dat wordt
alsnog geregeld. Het debat over de noodzaak van een nieuw historisch museum duurt al meer
dan een decennium. Er is ook langdurig gediscussieerd over de wenselijkheid en het nut van
een canon.252 De Canon is er gekomen - de Commissie Van Oostrom presenteert hem op 16
247

µ3ODVWHUNV VPRHOHQERHNRSH[SRVLWLH¶,Q Het Parool , 21 mei 2010 en 3LHWHUYDQ2Vµ3ODVWHUN en de vierkante
EULO¶,Q NRC Handelsblad, 5 juni 2010. Volkskrant Magazine wijdt er op 13 maart 2010 een beeldreportage aan:
µ5RQDOG3ODVWHUN[VHFRQGH¶
248
5RQDOG3ODVWHUNµ'XL]HQGNHHUHHQDFKWVWHVHFRQGH¶,Qde Volkskrant, 13 maart 2010.
249
Ik publiceerde eerder over deze kwestie: µ1DDUHHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP(HQGHEDWYROLGHDOHQHQ
ULYDOLWHLW¶,Q,Q Boekman 74, 20ste jrg. maart 2008, pp. 72-79, µHet Nationaal Historisch Museum: topstukken
RIUHSOLFD¶V"¶,Q Kunstlicht 1/2, 29ste jrg. 2008, pp. 26-32 HQµ+HW1DWionaal historisch Museum. Museale
IXQFWLHVSROLWLHNHHPRWLHVHQRSHQEDDUGHEDW¶,Q Boekman 81, 21ste jrg. winter 2009, pp. 84-88. Ook Henk
Wesseling en Rik Vos schreven er een inzichtelijke analyse over. Zie: +/:HVVHOLQJµ/DFKQLHW+LVWRULVFKH
museDDOVQDWLRQDDOHQ(XURSHHVSUREOHHP¶,Q Hollands Maandblad, no. 5 ± 2013, pp. 7-12 en Rik Vos,
µOpkomst en ondergang van een Nationaal Historisch MuseuP¶Amsterdam, januari 2012 (ongepubliceerd).
250
De Onderwijsraad - het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs - wees in 2005 op het
belang om op scholen goed les te geven over Nederlandse geschiedenis en cultuur. De aanleiding voor dit advies
waren µmDDWVFKDSSHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQ¶als µKHWGUDPDYDQ6HEUeniFD¶- de genocide aldaar en de houding van
de Nederlandse troepen van Dutchbat die de enclave hadden moeten beschermen - en de moord op filmmaker
Theo van Gogh. Deze waren µDDQOHLGLQJRPRSQLHXZQDWHGHQNHQRYHUGHLGHQWLWHLWYDQ1HGHUODQGHQGHZLM]H
waarop deze tot uitdrukking NRPWLQKHWRQGHUZLMV « (UOLMNWLQEUHGHNULQJHQEHKRHIWHWH]LMQDDQHHQQLHXZ
³YHUKDDO1HGHUODQG´¶Aldus constateert Plasterk in de brief met opdracht aan Frits van Oostrom, voorzitter van
de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. Bron: Ministerie van OCW, De canon van Nederland. Rapport
van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. Den Haag, oktober 2006, p. 95. Zie ook: Warna
Oosterbaan, Ons erf. Identiteit, erfgoed, culturele dyna miek . Amsterdam, 2014, pp. 22-23 en -RRVWGH9ULHVµ:LM
hebbeQHHQPDDOGH]HHEHKHHUVW'XEEHOLQWHUYLHZPHWKLVWRULFL+DQV%ORPHQ3LHWGH5RR\¶,Q De Groene
Amsterda mmer, 25 september 2014.
251
5RVDQ+ROODNµ:DWQRXPXVHXP"&RQFHSWYDQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPVWDDWWHUGLVFXVVLH¶,Q NRC
Handelsblad, 6 juli 2007.
252
De redactie van De Academische Boekengids wijdde een nummer aan de Canon, met daarin: Bram Kempers,
µ'HNUDFKWYDQGHFXOWXUHOHFDQRQ¶,Q De Academische Boekengids 24, december 2000, pp. 4-5, Michaël
=HHPDQµ(HQOLWHUDLUHFDQRQ¶,QLELGHPSS. 8-5HPLHJ$HUWVµ6WHHGVPHHUHQVWHHGVPLQGHURYHUKHW
PRGHUQHFXOWXXUEHJULS¶,QLELGHPSS-12, 6LMEROG1RRUGDµ(HQXQLYHUVLWDLUHFDQRQ¶,QLELGHPS en
'DYLG5LMVHUµ'RRUKHWRRJYDQGHQDDOG¶,QLELGHPSS-7. Zie ook: Maarten DooUPDQµ'HFDQRQEHVWDDW
DOODQJ¶,Qde Volkskrant, 25 juni 2005 HQ%UDP.HPSHUVµ2Q]HFXOWXXU]RHNWGULQJHQGHHQQLHXZHFDQRQ¶,Q
NRC Handelsblad, 11 september 1999. De redactie organiseerde in het weekend van 2 en 3 december 2000 in de
Amsterdamse Balie een debat over de canon. In zijn inleiding gaf Bram Kempers aan dat sociale bepaaldheid
HHQEHODQJULMNHUROVSHHOWLQKHWSXEOLHNHGHEDWRYHUGHFDQRQµKHWLVYRRUDOHHQFXOWXUHHO-maatschappelijke,
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oktober 2006. µ+HWYHUKDDOYDQ1HGHUODQG¶HHQµWDEOHDX¶YDQGHHOHPHQWDLUHNHQQLVGLe
iedereen behoort te weten van het land waarin hij of zij leeft, LVYHUYDWLQYLMIWLJµYHQVWHUV¶
belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen en processen laten
samen zien hoe Nederland zich heeft ontwikkeld. Van daaruit wordt vertakt en
doorverwezen.253 Nederland heeft nooit een museum voor nationale geschiedenis gehad - de
historische objecten van nationaal belang zijn immers verdeeld over tal van musea en
collecties.254 Het enige al bestaande museum dat daarvoor in aanmerking kan komen is het
Rijksmuseum.255
Uit het Kamerdebat in september 2006 blijkt dat ontwikkelingen als de
voortschrijdende globalisering, het mislukte integratiebeleid en een gevoel van verlies van
identificatie de aanleiding vormen om met het voorstel te komen.256 De belangrijkste
beweegreden voor het debat is dat Nederlanders - en ook politici - een gebrek aan historische
kennis blijken te hebben.257 Dit wordt zorgwekkend gevonden en daar moet iets aan gedaan
worden. Daarnaast worden toenemend gebrek aan nationaal besef en cohesie als argumenten
aangedragen. In het politieke debat komen telkens beladen begrippen terug zoals democratie,
nationalisme en identificatie. Retorische benamingen weerspiegelen de klemtoon op de
functies die het museum krijgt toegedicht: Boulevard van het Actuele Verleden, Huis voor de
Democratie, Huis der Historie, Huis van de Geschiedenis, Centrum voor Geschiedenis en
Democratie, Huis voor de Culturele Dialoog, Huis voor Informatie en Geschiedenis en
tenslotte Nationaal Historisch Museum.

Eerbetoon en identificatie als museale functie
In veel - museologische - publicaties over de functies van musea staat identificatie centraal. Er
wordt een steeds groter beroep gedaan op cultureel erfgoed ten behoeve van regionale,
]HOIVSROLWLHNHNZHVWLH¶9ROJHQV$UQROG+HXPDNHUVLV zonder de canon de kunst en literatuur niet denkbaar. Het
KRHIWJHHQRQYHUDQGHUOLMNHOLMVWWH]LMQµOLHYHUHHQVWULMGSHUNZDDUZHSURHIRQGHUYLQGHOLMNNXQQHQHUYDUHQZDWHU
YHUDQGHUWLQKHWNXQVWEHJULS¶%URQ0DUWLMQ0HLMHUµ&DQRQLVQRGLJYRRUQLHXZHNXQVWZHUNHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 4 december 2000.
253
=LH5RELQ*HUULWVµ+HWYHUKDDOYDQ1HGHUODQGLQ³YHQVWHUV´¶ en µ´*HVFKLHGHQLVFDQRQPRHWYRRUDO
XLWGDJHQ´9RRU]LWWHU)ULWVYDQ2RVWURPYHOHQ]XOOHQRYHURQ]Hcanon ]HJJHQLVGLWKHWQX"¶In: de Volkskrant,
16 oktober 2006. Er werd al vrij snel een venster vervangen: op de plaats van de boekdrukkunst werd
ZHWHQVFKDSSHU&RQVWDQWLMQ+X\JHQVµLQJHUDDPG¶%URQ¶'LWLVGHFDQRQGLHLHGHUHHQPRHWNHQQHQ¶,Qde
Volkskrant, 4 juli 2007. Emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis, Piet de Rooy is een voorstander van de
canon. Hij schreef met de historici Jan Bank en Gijsbert van Es, Kortweg Nederland: wat iedereen wil weten
over onze geschiedenis. Wormer, 2005. De Boekmanstichting wijdde een special aan de culturele
canondiscussie: Boekman 79, 21ste jrg. zomer 2009.
254
-RRVW5DPDHUµ2QWPRHWLQJHQPHWKHW5LMNVPXVHXP0XVHXPYRRUSDUOHPHQWDLUHJHVFKLHGHQLVPRHW
³KXLVZHUN´YRRU1HGHUODQGHUVYHUDDQJHQDPHQ¶,Qde Volkskrant, 21 april 2007.
255
Aldus Joost RamaHULQµ6ODJRPPXVHXP%DE\ORQ. AFKWHUJURQG1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶,Qde
Volkskrant, 10 mei 2007. Er is eerder gepleit voor een Historisch museum. In 1918 brak de Nederlandsche
2XGKHLGNXQGLJH%RQGHHQODQVYRRUGHRSULFKWLQJYDQHHQµ1HGHUODQGVFKRI 9DGHUODQGVFKPXVHXP¶GDWµHHQ
RYHU]LFKWYDQRQ]HJHKHHOHEHVFKDYLQJHQYDQRQ]HJHKHHOHJHVFKLHGHQLV¶ELHGWGDWµHHQYROOHGLJEHHOG¶JHHIW
µYDQRQ]H]HHUHLJHQDDUGLJHEHVFKDYLQJHQYDQRQ]HURHPULMNHJHVFKLHGHQLV¶+HWDGYLHVYORHLGHYRRUWXLWKHW
voorstel om het Rijksmuseum tot een kunstmuseum te ontwikkelen. Bron: Nederlandsche Oudheidkundige
Bond, Over hervorming en beheer onzer musea ¶V-Gravenhage, 1918, p. 27. Zie ook: Agnes Grondman e.a.,
Over passie en professie.Utrecht, 2010, pp. 42-43. Zie de pDUDJUDDIµMuseumdiscussies¶LQdeel I, hoofdstuk 4.
Het museum, dat toen bestond uit een museum voor schilderijen, een prentenkabinet en het Nederlands Museum
voor Geschiedenis en Kunst, weUGLQGHQRWDYDQGH%RQGµHHQHPLVJHERRUWH¶JHQRHPGRPGDWGDDUWZee
tegenstrijdige elementen gediend werden: geschiedenis en kunst. Bron: ibidem, p. 8. Zie ook: Deborah Meijers,
µ'HGHPRFUDWLVHULQJYDQGHVFKRRQKHLG¶+DDUOHPS
256
Joost Ramaer, µ6ODJRPPXVHXP%DE\ORQ. AFKWHUJURQG1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶. In: de Volkskrant, 10
mei 2007.
257
+/:HVVHOLQJµ/DFKQLHW+LVWRULVFKHPXVHDDOVQDWLRQDDOHQ(XURSHHVSUREOHHP¶In: Hollands Maandblad,
no. 5 - 2013, pp. 7-12.
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nationale en internationale identiteiten.258 Sinds de jaren zeventig is een dominante opvatting
in de museologie dat de zorg voor het erfgoed geen doel op zich is, maar een middel: in het
cultureel erfgoed ligt de identiteit van de gemeenschap besloten en deze relatie is dynamisch.
µ9Rorwerpen van historisch belang zouden daar bewaard moeten worden waar zij een
OHYHQGH IXQFWLHKHEEHQ¶DOGXV3HWHUYDQ0HQVFK'RRUWHGRFXPHQWHUHQHQWHRUGHQHQ
proberen mensen greep te krijgen op de diversiteit en de complexiteit van de samenleving. Zo
geredeneerd functioneert een museumgebouw meer als een medium voor reflectie en debat als vertrekpunt om in gesprek te gaan - GDQORXWHUDOVHHQµYRRUZHUSHQDUFKLHI¶259
2SGHZHEVLWHYDQKHW)ULHV0XVHXPZDVHLQGWHOH]HQGDWGHFROOHFWLHµYDQ]HHU
JURWHZDDUGHLVYRRUKHWEHKRXGYDQGH)ULHVHJHVFKLHGHQLVHQLGHQWLWHLW¶ Het museum wil
EHUHLNHQµGDW)ULH]HQKHWQLHXZ)ULHV0XVHXPHUYDUHQDOVKùn museum. Identiteit,
geschiedenis en inspiratie zijn daarbij sleutelbegrippen. Iedere bezoeker wordt geconfronteerd
met de vraag wat de Friese identiteit is, hoe de Friese cultuur zich heeft ontwikkeld, en wat is
nu de geschiedenis van Friesland?¶260 Directeur Charles Esche benoemt de functie van zijn
9DQ$EEHPXVHXPDOVYROJWDOVKLMWURWVKHWSURMHFWµ%H FRP LQJ'XWFK¶XLWOHJWµHHQPXVHXP
is een plek waar je je moet inspannen. Mensen komen bij ons niet voor esthetisch genoegen
DOOHHQ]H]LMQRS]RHNQDDUHHQFRQWH[WZDDULQ]HRYHU]LFK]HOINXQQHQQDGHQNHQ¶.261
Ook de Raad voor Cultuur benadrukt in zijn Sectoranalyse Musea uit 2003 dat bij
musea niet alleen de zorg voor collecties centraal staat, maar vooral ook wat een museum
HUPHHGRHWµ0XVHDEHYLQGHQ]LFKDOV³JHQHUDWRUVRIFXOWXUH´ FXOWXXUSURGXFHQWHQ LQHHQ
G\QDPLVFKSURFHVYDQEHWHNHQLVJHYLQJ¶'H5DDGziet musea vooral als instrumenten van
PDDWVFKDSSHOLMNHLQWHUDFWLHµPXVHDKHEEHQRQGHUDQGHUHGHWDDNREMHFWHQXLWKHGHQHQ
verleden steeds opnieuw te duiden, in een voortdurende dialoog met de samenleving en met
GH³YRULJHQ´HQ]RWHIXQJHUHQDOVEDNHQvan actuele betekenisgeving. Een dynamische
JURQGKRXGLQJLVGDDUELMRQRQWEHHUOLMN¶262
Om belangrijke personen te eren, zijn musea gewijd aan een individueel kunstenaar,
een genre of kunststroming. Een mooi voorbeeld is het - particuliere - Museum Belvédère in
Heerenveen, waar met de vaste opstelling en thematentoonstellingen Friese kunstenaars op de
kaart worden gezet.263 Het museum heeft een emancipatorische functie voor die personen, het
258

Zie bijvoorbeeld de museumnota , Bewaren om teweeg te brengenµhet museum fungeert als collectief
JHKHXJHQZDDU³ZLHZH]LMQ´- onze kunst, cultuur en geschiedenis ook die van nieuwkomers - zichtbaar wordt.
In die zin heeft het museum in de loop der tijd steeds bijgedragen aan de identiteitsvorming van groepen en
LQGLYLGXHQ¶'HQ+DDJGecember 2005, p. 7.
259
3HWHUYDQ0HQVFKµ1LHXZHPXVHRORJLH,GHQWLWHLWRIHUIJRHG"¶,Q5REYDQGHU/DDUVH UHGDFWLH  Bezeten van
vroeger. Amsterdam, 2005, p. 187.
260
http://www.friesmuseum.nl (geraadpleegd op 24-11-06).
261
Het museum won met het project de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit van een half miljoen euro uitgeloofd door de Mondriaan Stichting. Het project ging in februari 2007 van start. Bron: NRC Handelsblad, 9
februari 2007. Zie over de 6WLPXOHULQJVSULMVRRN<DsO9LQFN[µ:RUVWYDQKDOIPLOMRHQ0XVHDVWULMGHQRPGH
6WLPXOHULQJVSULMV&XOWXUHOH'LYHUVLWHLW¶,Q NRC Handelsblad, 10 maart 2006. De Britse Charles Esche (1962) is
sinds 1 augustus 2004 directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Cultuureducatie staat hier hoog in het
vaandel.
262
Raad voor Cultuur, Sectoranalyse Musea . Den Haag, 2003, p. 5 en p. 7. Vergelijk ook de titel van de bundel
essays over de rol en functie van musea: Rob van Zoest (redactie), Generators of culture: The museum as a
stage. Amsterdam, 1989.
263
Dit particuliere museum voor moderne en hedendaagse kunst werd op 24 november 2004 geopend door
koningin Beatrix. Het is een initiatief van Thom Mercuur (1940-2016), oud-directeur van het Franeker Museum
¶W&RRSPDQshûs (het huidige Museum Martena) en oud-conservator moderne kunst van het Fries Museum.
Belvédère ligt in landschapspark Oranjewoud bij Heerenveen en is onderdeel van het 17de-eeuwse, vroegere
buitenverblijf van de Oranjes - in oude glorie hersteld. Het museum presenteert werken van Friese schilders
zoals Jan Mankes, Tames Oud, Theo van Doesburg, Sjoerd de Vries en Gerrit Benner. Het museum rekende het
eerste jaar op 25.000 tot 30.000 bezoekers, maar ontving er maar liefst 80.000. Het bezoekaantal werd jaarlijks
JHPLGGHOG0HUFXXUYHUPRHGWµdat de combinatie van de architectuur van het museum, de natuur rondom
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oeuvre - en ook voor de achterban, die veelal initiatiefnemer is en de oprichting van een
museum bewerkstelligt met schenkingen en lobbyen.264 Gemeenten maken sinds de afgelopen
twee decennia meer dan ooit hun connectie met een befaamde inwoner kenbaar door
gedenktekens, huizen of musea. Afgezien de emancipatorische waarde voor de betreffende
persoon - en de gemeente - is het de bedoeling dat bewoners zich realiseren dat er een
belangwekkend persoon in hun omgeving verbleef. Ze mogen daar trots op zijn en kunnen
zich wellicht met hem of haar identificeren. In dergelijke gevallen heeft het museum de
functie van identificatie. Ook is het de bedoeling dat de plaatsen geïnteresseerden en toeristen
trekken. Gemeenten maken steeds meer een unique selling point van de bekende persoon die
daar geresideerd heeft: de historische figuur als stadsicoon. Ze zijn er geboren, of ze hebben
er spraakmakend werk gecreëerd, een belangwekkende daad verricht of ze zijn er gestorven.
Om dergelijke redenen kan de betreffende stad zich met die persoon - of gebeurtenis associëren. Een voorlopige climax in deze trend vindt plaats in 2007, wanneer een stedelijke
rivaliteit ontbrandt om het Nationaal Historisch Museum. Allerlei momenten in de
geschiedenis van Nederland worden gememoreerd waarom het museum hier of daar moet
komen.

Geschiedenis en kunst
Discussies over een nationaal historisch museum woeden sinds de verbouwing van het
Rijksmuseum in 1998 - het museum krijgt van staatssecretaris Rick van der Ploeg daarvoor
extra financiële ondersteuning.265 De uitvoerige renovatie geeft aanleiding om na te denken
over de hedendaagse betekenis van dit negentiende-eeuwse museum. Directeuren Ronald de
Leeuw en Peter Sigmund van het Rijksmuseum laten weten de afdeling Geschiedenis te

en de collectie als eenheid erg aantrekkelijk is¶ De bouw van het museum, naar ontwerp van architect Eerde
Schippers, kostte drie miljoen euro - het landgoed Oranjewoud is voor eenzelfde bedrag opgeknapt. Bronnen:
µ0XVHXP%pOYqGHUH¶. In: NRC Handelsblad, 19 augustus 2005, .DULQGH0LNµ1LHXZPXVHXPYRRU³JHNNH
VFKLOGHUV´LQ)ULHVODQG¶,Q NRC Handelsblad, 23 november 2004 en µ0XVHXP%pOYqGHUHJRHGEH]RFKW¶,Q
NRC Handelsblad, 14 november 2005. Zie ook: %DV5RRGQDWµ+HWJDDWRP]LFKWEDUHNRSSLJKHLG Thom
0HUFXXURYHU]LMQQLHXZHPXVHXPYRRU)ULHVHHQDQGHUHNXQVWHQDDUV¶,Q NRC Handelsblad, 20 augustus 1999,
*UHWD5LHPHUVPDµ0RGHUQHNXQVW in barokke tuin. Het Friese Oranjewoud wordt gereconstrueerd en een
PXVHXPYHUULMVW¶,Qde Volkskrant, 13 oktober 2003 en 6\WVNHYDQ$DOVXPµ)ULHVODQGNULMJW]LMQHHUVWHPXVHXP
voor moderne kunst. Museum Belvédère is er vooral gekomen dankzij de inspanningen van de eigenzinnige
³NXQVWEHYRUGHUDDU´7KRP0HUFXXU¶,Q Trouw, 24 juli 2004. Toen ik het museum bezocht op 24 september
2006, stond de directeur bij de ingang om alle bezoekers te begroeten en indien gewenst gaf hij een rondleiding.
In het concept is het café HHQEHODQJULMNRQGHUGHHOµMe gaat naar een museum niet alleen om naar de schilderijen
te kijken, maar ook om gezien te worden en anderen te ontmoeten¶YLQGWGHDUFKLWHFW%URQ7UDF\0HW]µ´Je
PRHWHUGZDUVGRRUKHHQNXQQHQNLMNHQ´0XVHXP%elvédère van Eerde Schippers uitgeroepen tot Gebouw van
KHW-DDU¶In: NRC Handelsblad, 26 april 2006. In 2008 werd Han Steenbruggen directeur - daarvoor was hij
conservator Moderne kunst in het Groninger Museum. In 2010 nam Mercuur afscheid met de tentoonstelling Eb
en vloed. Bronnen: :LOOHPYDQ5HLMHQGDPµ7KRP0HUFXXU ODDW]LMQJHHVWHVNLQGORV¶,Q Het F inancieele
Dagblad, 8 maart 2010 HQ6\WVH6LQJHOVPDµ6WHHQEUXJJHQHQ%HOYpGqUHOLHIGHRSKHWHHUVWHJH]LFKW¶,Q
Leeuwarder Courant, 25 januari 2008. Zie ook: Thom Mercuur (samenstelling) en Rudy Hodel (tekst), Museum
Bélvèdere. De collectie. Heerenveen, 2004.
264
Andere voorbeelden: het Multatuli Museum, het Van Gogh Museum, het Rembrandthuis en het Theo
Thijssen Museum in Amsterdam, het Frans Hals Museum en het Theo Swagermakers Museum in Haarlem, het
Chabot Museum in Rotterdam, Escher in het Paleis te Den Haag, het Anton Pieck Museum in Hattem, het Jopie
Huisman Museum in Workum, het Cobra Museum te Amstelveen, het Mondriaanhuis in Amersfoort - Piet
Mondriaan woonde er vanaf zijn geboorte in 1872 tot 1880. Sinds mei 2013 is er ook Villa Mondriaan - µKHWKXLV
ZDDU0RQGULDDQRSJURHLGH¶- in Winterswijk. Het Armando Museum was van 8 december 1998 tot de brand op
22 oktober 2007 gevestigd in de Elleboogkerk te Amersfoort; de Armando collectie is verhuisd naar het
landgoed Oud-Amelisweerd te Bunnik.
265
Ministerie van OCW, Cultuur als confrontatie. Den Haag/Zoetermeer, september 2000, p. 30.
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integreren met de kunstverzameling.266 Objecten uit de verschillende afdelingen (schilderijen,
beeldhouwkunst en kunstnijverheid, prentenkabinet, Aziatische kunst en Nederlandse
JHVFKLHGHQLV ]XOOHQYROJHQVGLWSODQµLQRQGHUOLQJHZLVVHOZHUNLQJ- en in een sterk
gevarieerde scenografie - ZRUGHQJHSUHVHQWHHUG¶267
De Raad voor Cultuur keert zich tegen dit plan en suggereert in haar advies in 1998 de
oprichting van een nieuw geschiedenismuseum, maar dan in de vorm van een samenwerking
WXVVHQGHYHUVFKLOOHQGHµEHKHHUGHUVYDQKLVWRULVFKHYHU]DPHOLQJHQ¶GLHWRWHHQµYLUWXHHO
PXVHXP¶]RXPRHWHQOeiden.268 µ'HNHX]HGLHKHW5LMNVPXVHXPOLMNWWHPDNHQLVGLHYRRUHHQ
kunsthistorische opstelling, waaraan weliswaar een historische dimensie blijft toegevoegd,
PDDUZDDUXLWGHJHVFKLHGHQLVDOVEDVLVYHUKDDOZHJYDOW¶'DWYLQGWGH5DDGHHQRQZHQVHOLMNH
ontwikkeling, want dan zal er geen plek meer zijn waar de geschiedenis van ons land in een
FRQVLVWHQWHQLQWHJUDDOYHUKDDOZRUGWJHWRRQG*HOHWRSGHµWHUXJORSHQGHKLVWRULVFKHNHQQLVLQ
1HGHUODQG¶LV]R¶QSOHNHUJEHODQJULMN269
De toon voor het debat over het nationaal historisch museum is hiermee gezet. In
februari 1999 tilt het Historisch Nieuwsblad GLWµRQGHURQVMHWXVVHQVSHFLDOLVWHQ¶QDDUHHQ
breder publiek door achttien gastconservatoren in negen historische musea objecten te laten
kiezen uit alle historische verzamelingen, als een begin van een nationale collectie.270 Deze
actie trekt veel aandacht. De conclusie van de testcase is dat een historisch museum in ieder
JHYDODDQWZHHYRRUZDDUGHQPRHWYROGRHQµKHWWRRQWHHQDDQWDOHLJHQKHGHQYDQGH
Nederlanders en het toont de hele geschiedenis: het licht en de schaduwzijde van ons
YHUOHGHQ¶271 Zo worden in het openbaar debat het Rijksmuseum en de betekenis van een
µQDWLRQDDOPXVHXP¶ORVJHNRSSHOG
Jan Vaessen, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en kroonlid
van GH5DDGYRRU&XOWXXUZHUNWLQHHQHVVD\YRRUHHQEXQGHOµRYHUGHZDDUGHYDQLQVWLWXWLHV¶

266

-RRVW5DPDHUµ2QWPRHWLQJHQPHWKHW5LMNVPXVHXP0XVHXPYRRUSDUOHPHntaire geschiedenis moet
³KXLVZHUN´YRRU1HGHUODQGHUVYHUDDQJHQDPHQ¶,Qde Volkskrant, 21 april 2007.
267
-DQ9DHVVHQµ9RRUXLWPHWGLHJHVFKLHGHQLV(HQVWHOOLQJQDPH¶,Q+DQVYDQGH%UDDNHQ7RQ%HYHUV
(redactie), De waarde van instituties. Essays voor Anton Zijderveld. Amsterdam, 2002, p. 229.
268
Advies van de Raad voor Cultuur aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen , op 30
RNWREHUHQ)UDQV6PLWVµ3OHLGRRLYRRUHHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP$FKWWLHQJDVWFRQVHUYDWRUHQ
kie]HQREMHFWHQXLWQHJHQPXVHD¶,Q Historisch Nieuwsblad, nr.2/1999.
269
Ibidem. Zie ook: Raad voor Cultuur, Advies van Nederlandse geschiedenis in musea. Den Haag, 19 maart
2002.
270
)UDQV6PLWVµ3OHLGRRLYRRUHHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP$FKWWLHQJDVWconservatoren kiezen objecten uit
QHJHQPXVHD¶,Q Historisch Nieuwsblad, nr.2/1999. De negen musea waren: het Rijksmuseum, het Nederlands
Scheepvaartmuseum en het Tropenmuseum te Amsterdam, het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem,
Museum Catherijneconvent te Utrecht, Museum Boerhaave te Leiden, Nationaal Museum Paleis het Loo te
Apeldoorn, het Letterkundig Museum in Den Haag en het Verzetsmuseum te Amsterdam. Zo ging bioloog Tijs
Goldschmidt naar het Boerhaave Museum en koos daar de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek. Hij wil
QLHWGDWHHQQDWLRQDDOPXVHXPHHQµYHU]DPHOLQJPLMOSDOHQ¶JDDWLQKRXGHQ: µslaapverwekkend. « Van
Leeuwenhoek is de eerste die sperma goed bekeken heeft. Dat moet een idiote ontdekking zijn geweest. Ik heb
niet veel moeite met een Nationaal Historisch Museum als daar allerlei apparaten in staan die hebben geleid tot
KHWRQWGHNNHQYDQXQLYHUVHOHZHWWHQ « ,NYLQGGLWHHQPRRLDSSDUDDWMHHFKWHHQKXLV-tuin-en-keukending. Het
staat nog dicht bij de menselijke ervaring. Van Leeuwenhoek probeert te zien wat je net niet kunt zien. Hij wil
HHQNOHLQVWDSMHYHUGHUNRPHQ9RRUPLM]LWGLWDSSDUDDWMHKHHOGLFKWWHJHQSRs]LHDDQ¶&ROXPQLVW$QLO5DPGDV
ZLOGHµSHUVHQLHW¶QDDUKHW7URSHQPXVHXPµGDWPXVHXPJDDWRYHUGHJHNRORQLVHHUGHQQLHt over de
NRORQLVDWRUV'DDUYRRUPRHWMHQDDUKHW6FKHHSYDDUWPXVHXP¶+LMNRRVKHWPRGHOYDQHHQ:HVW-Indiëvaarder die
slaven vervoerde: µdLWREMHFW]HJWLHWVRYHUKHWRQWVWDDQYDQGHPXOWLFXOWXUHOHVDPHQOHYLQJ¶Zie ook: Joost
5DPDHUµ6ODJRPPXVHXP%DE\ORQ¶,Qde VolkskrantPHLHQ-RRVW5DPDHUµ2QWPRHWLQJHQPHWKHW
Rijksmuseum. In: de Volkskrant, 21 april 2007.
271
)UDQV6PLWVµ3OHLGRRLYRRUHHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP$FKWWLHQJDVWFRQVHUYDWRUHQNLH]HQREMHFWHQXLW
QHJHQPXVHD¶,Q Historisch Nieuwsblad, nr.2/1999. Zie ook: Michèle C.D. Jacobs en Ineke van Hamersveld,
Schoonheid of herinnering. Vragen over de presentatie van geschiedenis in musea . Amsterdam, 2000, p. 14.
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zijn opvattingen over een nationaal museum uit.272 Hij begint zijn betoog met een kritische
analyse van de ambitie van het Rijksmuseum om geschiedenis en kunst te integreren.273 Het
5LMNVPXVHXPSUHWHQGHHUWPHWHHQGHUJHOLMNHSUHVHQWDWLHUHFKWWHGRHQµDDQGHHLJHQDPELWLH
³KHW´QDWLRQDOHPXVHXPYRRU1HGHUODQGVHJHVFKLHGHQLVWH]LMQ'H]HPLVSODDWVWHSUHWHQWLH
blokkeert - even onnodig als onterecht - initiatieven die elders worden genomen, dan wel
]RXGHQPRHWHQZRUGHQJHQRPHQ¶274 9DHVVHQYLQGWKHW5LMNVPXVHXPµLQDOOHVRYHUKHHUVHQGH
PDWH¶HHQNXQVWPXVHXPHQYLQGWKHWµRQYHUVWDQGLJGH1HGHUODQGVHJHVFKLHGHQLVDDQHHQ
kunstmuseum - hoe voortreffelijk ook - over WHODWHQ¶275 Hij benadrukt tevens dat er in
1HGHUODQGµPHWGHKRRJVWHPXVHXPGLFKWKHLGWHUZHUHOG¶YHHOWHYHHOQLHXZHPXVHDZRUGHQ
JHERXZGµ0XVHDOHYHUQLHXZLQJLVPHWDQGHUHZRRUGHQYHHOWHVWHUNJHULFKWRSKHWVWLFKWHQ
van kostbare en prestigieuze nieuZHPXVHXPJHERXZHQ¶276 Hij pleit voor meer structurele
afstemming tussen de diverse historische musea in het collectie-, onderzoeks- en
presentatiebeleid.277
Maar mocht het museum er toch komen, dan heeft Jan Vaessen een visie over wat een
GRRUKHPµJHGURRPG¶ nieuw nationaal historisch museum moet omvatten, en daarover
ILORVRIHHUWKLMLQKHWHVVD\GRRU=R¶QPXVHXP]RX]LMQLGHQWLWHLWQLHWDOOHHQPRHWHQRQWOHQHQ
DDQZDWHUWH]LHQLVPDDUYRRUDODDQGHPDQLHUZDDURSGHFROOHFWLHVZRUGHQJHWRRQGµKHW
verhaal DFKWHUGLHREMHFWHQ¶GLHQWFHQWUDDOWHVWDDQ+HWPXVHXPPRHWµQDUUDWLHI¶HQ
µXLWJHVSURNHQHGXFDWLHI¶YDQRS]HW]LMQµHQGLHHGXFDWLH]RXQLHWDOOHHQRSNLQGHUHQPDDURS
alle bezoekers zijn gericht. « =R¶QPXVHXP]RXQLHWRYHUGLQJHQPDDURYHUPHQVHQJaan
en door de laagdrempeligheid en indringendheid van zijn presentaties zou het een museum
zijn waar iedereen naar toe kan - RPRSQLHXZ³LQWHEXUJHUHQ´LQ1HGHUODQG¶278

Vergroting van het historisch bewustzijn
Op 29 januari 2000 publiceert Paul Scheffer zijn kritiek op de multiculturele samenleving. In
zijn essay pleit hij ervoor om allochtone kinderen meer in aanraking te laten komen met de
Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis - niet alleen in het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld
door een historisch PXVHXPµQLHWODQJJHOHGHQPHUNWHLHPDQGLQHHQGHEDWRYHUGH]HNZHVWLH
RS³MHJDDW7XUNVHNLQGHUHQWRFKQLHWODVWLJYDOOHQPHWGHMDUHQYHHUWLJ-YLMIHQYHHUWLJ"´:DV
dat een verlicht inzicht? Nee, het was een domme poging om kinderen met ouders van elders
de mogelijkheid te ontzeggen deel te nemen aan de collectieve herinnering zoals die gestalte
krijgt in Nederland. Waarom zouden kinderen die de rest van hun leven hier doorbrengen, niet
lastiggevallen worden met de geschiedenis van het land waarin ze leven? Waarom kent ons
272

Vaessen trachtte overigens al eens eerder de publieke discussie op gang te brengen over het opstellen van
historische collecties in musea. Dit was naar aanleiding van de presentatie in de afdeling Geschiedenis van het
dan zojuist geopende Groninger Museum: historische objecten staan opgesteld als esthetisch interessant, zonder
OHHU]DPHFRQWH[WRIXLWOHJ=RZRUGWµGHRSSHUYODNNLJKHLG « JHIHWLVMHHUG¶DOGXV9DHVVHQLQde Volkskrant van
PHL=LHRRN-DQ9DHVVHQµ'HGXUHDUPRHGHYDQRQVPXVHXPEHOHLG¶,Q de Volkskrant, 29 mei 1995 en
-DQ9DHVVHQµ2YHUFRQWH[W¶,n: idem e.a. (redactie), Jaarboek 1996 Nederlands Openluchtmuseum.
Nijmegen/Arnhem 1996, pp. 11-29.
273
9DHVVHQSXEOLFHHUGHGH]HµVWHOOLQJQDPH¶SDVLQQDGDWKLMDOVNURRQOLGYDQGH5DDGYRRU&XOWXXU
afscheid had genomen. Hij vond dat hij zich daarvoor als lid van de Raad niet persoonlijk in het openbaar debat
mocht mengen. Zijn kritiek is te plaatsen in het verlengde van het advies van de Raad uit 1999. Zie Jan Vaessen,
µ9RRUXLWPHWGLHJHVFKLHGHQLV(HQVWHOOLQJQDPH¶,Q+DQVYDQGH%UDDNHQ7RQ%HYHrs (redactie), De waarde
van instituties. Amsterdam, 2002, p. 241.
274
Ibidem, p. 229.
275
Ibidem, p. 231.
276
Ibidem, p. 238. Hij betoogt hetzelfde in één van zijn stellingen over museumarchitectuur, in: Truus Gubbels,
Jan Vaessen en Mariet Willinge (redactie), Museumarchitectuur als spiegel van de sa menleving. Amsterdam,
2000, pp. 13-20.
277
Ibidem, p. 239.
278
Ibidem, pp. 236-237.
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land geen museum voor contemporaine geschiedenis, zoiets als het Haus der Geschichte, dat
LQ'XLWVODQGYHHOEHODQJVWHOOLQJWUHNW"¶279 Scheffer geeft met zijn opmerking aan dat er een
museale functie kan zijn weggelegd in het integratiebeleid - een politieke wending in het
debat over een nationaal museum, die navolging krijgt.280
In 2001 oppert het Instituut voor Publiek en Politiek een Huis voor de Democratie te
vestigen in Den Haag, in samenwerking met het Rijksmuseum. Dit zou een combinatie
moeten worden van een debatcentrum en een museum, waarin de oorsprong van het
democratisch stelsel wordt uitgelegd.281
Minister Loek Hermans van OCW komt een jaar later met het voorstel voor de
oprichting van de stichting Boulevard van het Actuele Verleden.282 'H]HPRHWHHQµ]HHU
WRHJDQNHOLMNHRQWPRHWLQJVSODDWV¶ZRUGHQµGLH]LFKWRHOHJWRSSUHVHQWDWLHHQHGXFDWLH¶PHW
HHQSURJUDPPHULQJGLHµYRRUWGXUHQG]DOZRUGHQDIJHVWHPGRSGHDFWXDOLWHLWHQRSGHYUDDJ
YDQXLWVSHFLILHNHGRHOJURHSHQ¶283 De discussie over een nieuw nationaal museum heeft
volgens Hermans niets te maken met de opkomst van Pim )RUWX\Qµ'RRUGHHHQZRUGLQJYDQ
Europa en de toenemende globalisering verlangden steeds meer mensen naar hun eigen
vertrouwde omgeving. Daardoor werd het belangrijk om de vraag te stellen: in hoeverre
YRUPHQ1HGHUODQGHUVHHQHHQKHLG"(QZDWEHWHNHQWGDW³2UDQMHJHYRHO´HLJHQOLMN"¶+HWZRRUG
µQDWLRQDDO¶PRHWYROJHQV+HUPDQVQLHWZRUGHQRSJHYDWDOVRI1HGHUODQG]LFKGDDUPHH]RX
ZLOOHQDIVOXLWHQYDQGHUHVWYDQGHZHUHOGµ,N denk dat het juist goed is om in het toekomstige
QDWLRQDOHPXVHXPWHODWHQ]LHQGDW1HGHUODQGLVRQWVWDDQXLWHHQYHHOKHLGDDQYRONHUHQ¶284
Initiatiefnemers van dit plan zijn Jan Riezenkamp, directeur-generaal Cultuur op het
departement, en de directeuren van het Haagsche Nationaal Archief en de Koninklijke
Bibliotheek. Het plan ontstond in oktober 2001 tijdens een etentje in Den Haag, waarna
Riezenkamp, met een brochure onder de arm en gesteund door Geert Mak en Paul Scheffer,
ging lobbyen bij invloedrijke heren als Koos van der Steenhoven, secretaris-generaal bij
OCW, Herman Tjeenk Willink, vice voorzitter van de Raad van State en Jan Peter
Balkenende, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Het lobbyen lukt.
279

3DXO6FKHIIHUµ+HWPXOWLFXOWXUHOHGUDPD¶,Q NRC Handelsblad, 29 januari 2000. Publicist Paul Scheffer
(1954) studeerde Politieke wetenschappen aan de UvA. Hij bekleedde als bijzonder hoogleraar van 2003 tot
2011 de Wibautstoel voor Grootstedelijke problematiek aan de UvA. Sinds september 2011 is hij hoogleraar
Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg.
280
Paul Scheffer en Jan Marijnissen beaamden dit in een debat over het Nationaal Historisch Museum als
µHLJHQWLMGVPXVHXP¶HQµGHSROLWLHN-KLVWRULVFKHGRHOHLQGHQYDQGHLQLWLDWLHIQHPHUV¶LQ$FDGHPLVFK-Cultureel
Centrum Spui 25 te Amsterdam op 14 april 2010. Dit was een debat met Jan Marijnissen, Valentijn Byvanck,
3DXO6FKHIIHUHQ*ĦQD\8VOX, RQGHUOHLGLQJYDQ)UDQNYDQ9UHHJHWLWHOGµ0XVHXPHQLGHQWLWHLW7KHDWHUVYDQ
KHWJHKHXJHQ¶ Historicus Van Vree (1954) is hoogleraar Journalistiek en cultuur aan de UvA. Hij promoveerde
op De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939. Een studie over de vorming van de publieke opinie.
Groningen, 1989. Hij publiceerde onder meer : In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden,
geschiedenis. Groningen, 1995, De meta morfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de
Volkskrant. Amsterdam, 1996, De scherven van de geschiedenis. Amsterdam, 1999 en De politiek van de
openbaarheid. Journalistiek en Openbaarheid. Groningen, 2000. Sinds 2001 is hij hoogleraar Mediastudies, in
het bijzonder Journalistiek. Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Persgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit
(1998-2001). Sinds 2012 is Van Vree decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de UvA. Hij wordt
per 1 september 2016 directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
281
+HW,33LVYRRUDOEHNHQGYDQGH6WHPZLM]HU5RVDQ+ROODNµ:DWQRXPXVHXP",Q NRC Handelsblad, 6 juli
2007. Het Instituut werkte sinds eind jaren negentig aan een concept, met geld van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Bron: 7KLMV%URHUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+ROODQGPRHWHHQKXLV MDMD *HNLEEHORYHU
HHQPXVHXPYRRUGHEHGUHLJGH1HGHUODQGVHLGHQWLWHLW¶,Q Vrij Nederland, 23 september 2006.
282
5RVDQ+ROODNµ:DWQRXPXVHXP",Q NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, 6 juli 2007. De stichting
Boulevard heeft echt bestaan. Hij werd op 17 december 2002 opgericht, heette later Anno, onder de leiding van
Wim van der Weiden.
283
-RRVW5DPDHUµ6ODJRPPXVHXP%DE\ORQ¶,Qde Volkskrant, 10 mei 2007. Geraamde µaanvangsinvestering¶:
88 tot 103 miljoen euro. Jaarlijkse exploitatiekosten: dertig miljoen euro.
284
5RVDQ+ROODNµ:DWQRXPXVHXP",Q NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, 6 juli 2007.

777

Riezenkamp krijgt in de zomer van 2002 van het nieuwe kabinet-Balkenende I 600.000 euro
om de plannen uit te bouwen.285
Het is de bedoeling om het historisch bewustzijn onder de Nederlandse bevolking te
YHUJURWHQGRRUPLGGHOYDQHHQµPXOWLPHGLDDOJHVFKLHGHQLVFHQWUXP¶DFWLYLWHLWHQLQKHWODQGen
via publicaties op het web en andere mediakanalen. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is
de geschiedenis zoveel mogelijk te koppelen aan de actualiteit; de plek moet Den Haag
ZRUGHQ+HWJHERXZPRHWµPXVHXPQRFKSUHWSDUN¶ZRUGHQPDDUZHOYHHOPHQVHQ
aanspreken.286 5LH]HQNDPSµLNZLOGHSHUVHJHHQPXVHXP+HWPRHVWYHUUDVVHQGZRUGHQ
levendig, anders. Geen ouwe troep uitstallen, maar vanuit de actualiteit naar het verleden
NLMNHQ'DDURPPRHVWHUHHUVWHHQJRHGFRQFHSWNRPHQ¶%HKDOYHJHQRHPGHLQVWHOOLQgen zijn
ook het Letterkundig museum, het Centraal Bureau voor de Genealogie en het Rijksmuseum
partners in de conceptualisering.287
Hans Maarten van den Brink, voormalig hoofdredacteur televisie bij de VPRO, wordt
GLUHFWHXUµ'HBoulevard was voor mij een SOHNYDQGLVSXXWHQKRRJZDDUGLJHGLVFXVVLHV¶
aldus Peter Sigmond achteraf. Ik vond het een heel aardig concept. In ieder geval om over te
SUDWHQ+HWZDVWRHQQRJDOOHPDDOKHHOIULV¶9DQGHQ%ULQN krijgt moeite met de vele
verschillende partners en ook met de steeds populairdere toon van de plannen. Hij trekt zich
terugµLk had het gevoel dat we vervreemdden van de intellectuele kant, geschiedenis als
wetenschap. Vereenvoudiging kan omslaan in onwaarheid. Het werd me te populair. « Het
Rijks deed niet echt con amore mee, maar ook de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal
$UFKLHIZDUHQPDDUPRHLOLMNVDPHQWHEUHQJHQ,HGHUHHQZHUNWHYUROLMNODQJVHONDDUKHHQ¶ 288
In oktober 2003 wordt Wim van der Weiden aangetrokken.289 Het departement roept
een promotiebureau voor geschiedenis in het leven om het plan voor de Boulevard van het
Actuele Verleden te realiseren.290 De stichting wordt omgedoopt tot µAnno¶, met als doel de
geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed en nieuw publiek, via internet en
evenementen in het land.291 Van der Weiden vindt $QQRµHHQSDNNHQGHQDDPGLHGHJHZRQH
man niet afschrikt; met Boulevard van het Actuele Verleden trek je de SBS6-NLMNHUQLHW¶.292
+LMYLQGWGDWHHQQDWLRQDDOKLVWRULVFKPXVHXPODDJGUHPSHOLJPRHWZRUGHQµ:LMPRHWHQGH
mensen lokken die nu niet regelmatig naar een museum gaan. Als je het niet voor hen doet,
KRHIMHRRNJHHQQLHXZPXVHXPWHERXZHQGDQNXQMHPHWGHEHVWDDQGHWRH¶293 Stichting
Anno brengt sindsdien met overheidssteun geschiedenis op een populaire manier onder de
285

Bronnen-DQQD/DHYHQµ*HPHQJGHJHYRHOHQVELM1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶,n: Nieuw Amsterda ms
PeilQRYHPEHUHQLGHPµ(LQGHOLMNHHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP'DQN]LMGHOREE\YDQ-DQ
0DULMQLVVHQHQ0D[LPH9HUKDJHQ¶,Q Historisch Nieuwsblad, januari 2007.
285
,ELGHPHQ7KLMV%URHUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+ROODQGPRet een huis (ja, ja). Gekibbel over een museum
YRRUGHEHGUHLJGH1HGHUODQGVHLGHQWLWHLW¶,Q Vrij Nederland, 23 september 2006.
286
-DQQD/DHYHQµ(LQGHOLMNHHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP'DQN]LMGHOREE\YDQ-DQ0DULMQLVVHQHQ
0D[LPH9HUKDJHQ¶,Q Historisch Nieuwsblad, januari 2007.
287
7KLMV%URHUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+ROODQGPRHWHHQKXLV MDMD *HNLEEHORYHUHHQPXVHXPYRRUGH
EHGUHLJGH1HGHUODQGVHLGHQWLWHLW¶,Q Vrij Nederland, 23 september 2006.
288
-DQQD/DHYHQµ(LQGHOLMNHHQ1DWLRQDDO+Lstorisch Museum. Dankzij de lobby van Jan Marijnissen en
0D[LPH9HUKDJHQ¶,Q Historisch Nieuwsblad, januari 2007.
289
Wim van der Weiden was betrokken bij de bouw en conceptualisering van zowel het Museon in Den Haag als
Naturalis in Leiden. Hij was directeur van het Museon in Den Haag van 1978 tot 1991 en van natuurhistorisch
museum Naturalis in Leiden van 1991 tot 2003.
290
Loek Hermans werd voorzitter van de Raad van toezicht, Van der Weiden eindredacteur en Chris Groeneveld
zakelijk leider.
291
Thijs BroeUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+ROODQGPRHWHHQKXLV MDMD *HNLEEHORYHUHHQPXVHXPYRRUGH
EHGUHLJGH1HGHUODQGVHLGHQWLWHLW¶,Q Vrij Nederland, 23 september 2006.
292
-DQQD/DHYHQµ(LQGHOLMNHHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP'DQN]LMGHOREE\YDQ-DQ0Drijnissen en
0D[LPH9HUKDJHQ¶,Q Historisch Nieuwsblad, januari 2007.
293
-RRVW5DPDHUµ6ODJRPPXVHXP%DE\ORQDFKWHUJURQG1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶,Q de Volkskrant, 10
mei 2007.
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aandacht van een breed publiek, in het bijzonder scholieren. Een voorbeeld is de reizende
tentoonstelling Eng, µLQGHYRUPYDQHHQVSRRNKXLV¶- onder meer te zien in Avonturenpark
+HOOHQGRRUQ'HH[SRVLWLHELHGWHHQµEHOHYHQLV¶YDQRQ]HµHQJHJHVFKLHGHQLV¶GRRUGHHHXZHQ
heen: pest, Spaanse griep, terrorisme, de stijging van de zeespiegel.294

Openbaar debat
In december 2003 wakkert Jan Marijnissen (SP) het debat aan: in het televisieprogramma
Buitenhof spreekt hij zich uit voor een nationaal historisch museum en zet het museum zo op
de politieke agenda.295 Hij voelt zich niet gehinderd door het multimediale initiatief dat het
resultaat is van de lobby van Riezenkamp; KLMZLOHHQµHFKWKLVWRULVFKPXVHXPHHQSOHNZDDU
LHGHUHHQKHHQNDQJDDQ¶296 Geïnspireerd door het Haus der Geschichte in Bonn pleit hij voor
HHQµ+XLVGHU+LVWRULH¶ZDDUGHEHYRONLQJNDQNHQQLVPDNHQPHWGHeigen geschiedenis.297
+LMYLQGWGDWKHWRQGHUZLMVGDDULQWHYHHOLQJHEUHNHEOLMIW/HHUOLQJHQNULMJHQJHHQµHFKWH¶
geschiedenis meer gedoceerd, met een duidelijke structuur en aandacht voor het eigen land,
PDDUYRRUQDPHOLMNQRJPRGLHX]HWKHPD¶VXLWGHODDWVWHHHXZ298 µ'HURHLHUGLHYRRUXLWNRPW
]LHWRRNZDWHUDFKWHUKHPOLJW¶]RLOOXVWUHHUW0DULMQLVVHQ]LMQSOHLGRRLµ$OVZHYLQGHQGDW
immigranten moeten integreren en ze vragen ons wat wij belangrijk vinden, dan beginnen we
WHVWDPHOHQ'DWLVHHQSROLWLHNFXOWXUHOHRQ]HNHUKHLGZDDUZHYDQDI]RXGHQPRHWHQ « 
Bonifatius wordt door leerlingen in de negentiende eeuw geplaatst, met Kerstmis hebben ze
Jezus Christus aan het kruis genageld. Dat is toch erg! Van de tijd voor 1850 weten ze meestal
294

Anno kreeg twee miljoen euro subsidie per jaar van het Ministerie vDQ2&:%URQ-RRVW5DPDHUµ6ODJRP
PXVHXP%DE\ORQ¶,Qde Volkskrant, 10 mei 2007. Eng trok sinds 2005 negentigduizend bezoekers op
verschillende locaties. Anno organiseerde regelmatig reizende tentoonstellingen op openbare plekken zoals
stations en winkelcentra. Een tweede langlopende expositie was De Bunker, over keuzes maken in de Tweede
Wereldoorlog. µ De Bunker bezoekt van september 2007 tot voorjaar 2010 telkens een maand lang zeven
drukbezochte plekken in Nederland (marktpleinen, evenementen) met een laagdrempelige, gratis toegankelijke
tentoonstelling over de indringende keuzes waar men in oorlogstijd voor wordt gesteld: goed of kwaad, verzet of
verraad, vluchten of vechten. Met waargebeurde cases uit het dagelijks leven wordt de bezoeker telkens de vraag
JHVWHOG³:DW]RXMLMGRHQ"´-H]HJWGDWMHGLHJHYOXFKWHEXXUPDQLQKXLV]RXQHPHQPDDUZDWDOVMHMRQJH
kinderen hebt? Of als je een onderduiker in huis hebt? De Bunker werkt op iedere locatie samen met plaatselijke
partners als archieven, scholen, musea en media, zodat de expositie een relevante gewestelijke lading krijgt en
YHUZLMVWQDDUVSRUHQYDQGH7ZHHGH:HUHOGRRUORJLQGHEXXUW¶%URQwww.debunker.nu (bezocht: 10-3-2009).
Een derde project van Anno LVµ2KZDWEHQMHPRRL¶Bron: Anne den Heijer, ¶History¶V1H[W7RS0RGHO¶,Q
Trouw, 12 februari 2008. Zie: www.anno.nl en www.ohwatbenjemooi.nl (bezocht op 10-3-2009).
295
Dit was de uitzending van zondag 28 december 2003. Zie: µ63-leider: betere kennis Nederlandse
JHVFKLHGHQLV¶. In: de Volkskrant, 29 december 2003.
296
7KLMV%URHUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+ROODQGPRHWHHQKXLV MDMD *HNLEEHORYHr een museum voor de
EHGUHLJGH1HGHUODQGVHLGHQWLWHLW¶,Q Vrij Nederland, 23 september 2006.
297
)UDQNYDQ9UHHµ'DWZDVRRLW +LVWRULVFKEHZXVW]LMQ¶,Qde Volkskrant, 21 februari 2004. Het Haus der
Geschichte is een initiatief van toenmalig bondskanselier Helmut Kohl. Hij sprak er al van in zijn eerste
regeringsverklaring op 13 oktober 1982, waar hij opperde ]RVSRHGLJPRJHOLMNLQ%RQQµHLQH6DPPOXQJ]XU
'HXWVFKHQ*HVFKLFKWHVHLW¶VDPHQWHEUHQJHQ, µJHZLGPHWGHU*HVFKLFKWHXQVHUHV6WDDWHVXQGGHUJeteilten
1DWLRQ¶,QZHUGHHQSULMVYUDDJXLWJHVFKUHYHQZDDURSDUFKLWHFWHQEXUHDXVUHDJHerden. Toen de
beoordelende jury er niet uitkwam, besliste uiteindelijk de regering over een ontwerp. Tijdens de uitwerking
werd het ontwerp nog hier en daar aanJHSDVWDDQGHZHQVHQYDQGHµ%DXPLQLVWHU¶GLHwas aangesteld en de
inmiddels benoemde museumdirectie. In 1989 werd met de bouw begonnen en nam de Bondsdag een wet aan
waarin het beheer en de financiering van het museum werden geregeld. In 1993 werd de bouw voltooid, daarna
duurde de inrichting nog een jaar. Op 14 juni 1994 opende Kohl officieel het museum. Het is één van de weinige
musea die door de Bondsregering worden gefinancierd. Het primaire doel van het museum is educatief: zoveel
mogelijk mensen een zo aansprekend mogelijk beeld geven van de naoorlogse Duitse geschiedenis en daarmee
ELMGUDJHQWRWKXQKLVWRULVFKHQQDWLRQDDOEHVHI+HWPXVHXPULFKW]LFKRSµ$OOWDJVPHQVFKHQ¶HQQLHW]R]HHURS
µ0XVHXPVPHQVFKHQ¶DOGXVPXVHXPGLUHFWHXU+HUPDQQ6FKlIHU%URQ1LFR:LOWHUGLQNµ(HQPRQXPHQWGHU
EHVFKHLGHQKHLG+HW+DXVGHU*HVFKLFKWHLQ%RQQ¶,Q7UXXV*XEEHOV-DQ9DHVVHQHQ0DULHW:LOOLQJH
(redactie), Museumarchitectuur als spiegel van de sa menleving. Amsterdam, 2000, pp. 56-67, pp. 63-64 en p. 60.
298
Frank YDQ9UHHµ'DWZDVRRLW +LVWRULVFKEHZXVW]LMQ¶,Qde Volkskrant, 21 februari 2004.
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KHOHPDDOQLHWVPHHU¶0DULMQLVVHQNDQGLWJHEUHNNLJHKLVWRULVFKEHVHIYHUNODUHQµLQWHUHVVH
tonen in de eigen geschiedenis, dat riekte naar nationalisme. Daar is in Nederland veel te lang
besmuikt over gedaan. In de jaren zeventig werd dan wegwuivend gezegd: voor ons telt de
WRHNRPVW « 1HHPGHVFKHLGLQJWXVVHQNHUNHQVWDDWGDDU]LWELMRQVHHQKHHOYHUKDDO
achter. Dat geldt ook voor het feit dat we ooit hebben gesteld: democratie is de minst slechte
staatsvorm. Maar we moeten dat verhaal wel kunnen vertellen. Als je daarvan geen besef
hebt, dan komen we in een steeds sterker gefragmenteerde maatschappij terecht. « Het idee
van de Heimat is verdwenen. We komen met nieuwe, oprukkende culturen voor existentiële
YUDJHQWHVWDDQ¶299
Prominente tegenstanders zijn er ook - vooral in de museumsector. Het Rijksmuseum
distantieert zich al eerder en blijft dat doen. Op de vraag naar de wenselijkheid van een
museum voor de nationale geschiedenis, antwoordt Peter Sigmond, directeur Collecties
5LMNVPXVHXPLQµGDWQDWLRQDOHPXVHXPLVHUDO2ILQHONJHYDOKHWNRPWHUDDQ « 
Het nieuwe Rijksmuseum wordt het museum voor nationale geschiedenis waarop Nederland,
YROJHQVVRPPLJHQDO]RODQJ]LWWHZDFKWHQ¶300 Het plan is inderdaad in het nieuwe
Rijksmuseum kunst nadrukkelijker in een historische context te plaatsen - waartegen Jan
Vaessen in 2002 ageerde. De topstukken uit de Gouden Eeuw, gedurende de verbouwing
onder de titel De Meesterwerken te zien, zijn daarvan al een voorloper, aldus een voorlichter.
µ1DDVWVFKLOGHULMHQLOOXVWUHUHQRRNKLVWRULVFKHLFRQHQDOVKHW³stockske´ van Johan van
Oldenbarnevelt en de kist van Hugo de Groot het verhaal van de Gouden (HXZ¶301 Henk van
Os verklaart ook dat een nationaal historisch museum al bestaat, omdat de historische afdeling
YDQKHW5LMNVPXVHXPDDQGDFKWEHVWHHGWDDQGHZRUGLQJVJHVFKLHGHQLVYDQ1HGHUODQGµ+LHU
ligt een uitdaging voor het onderwijs. Daar is jarenlang veel te weinig aandacht geweest voor
historische achtergronden. Het is een overschatting van de rol van musea om te denken dat die
GH]HRQWZLNNHOLQJNXQQHQNHUHQ¶3DXOLQH.UXVHPDQGLUHFWHXUYDQKHW$PVWHUGDPV
Historisch Museum, UHDJHHUWGLSORPDWLHNµHOk museum geeft een ontstaansgeschiedenis weer,
dat kun je onmogelijk op ééQKRRSJRRLHQ¶=HLV0DULMQLVVHQRYHULJHQVZHOGDQNEDDUGDWKLM
de aandacht vestigde op het gebrek aan historisch besef onder Nederlanders.302
Jan Vaessen mengt zich wederom in het debat. Hij ventileert zijn mening in Boekman:
µ]R¶QPXVHXPKRHIWHURRNQLHWWHNRPHQKHWEHVWDDWDOODQJ+HWLVKHWJHGHFHQWUDOLVHHUGH
netwerk van historische musea dat, vergeleken met de kunstmusea, in Nederland al
decennialang wordt onderbedeeld, net als KHWRQGHUZLMVLQGHJHVFKLHGHQLVWURXZHQV « 
=R¶QJHERXZ]RXHFKWHHQPRQVWUXPZRUGHQZDDU]HOIVGH Grandes Travaux van Chirac bij
YHUEOHNHQ¶303 ,QHHQLQWHUYLHZYRHJWKLMGDDUDDQWRHµZH]LWWHQLQ1HGHUODQGWRFKQLHWRS
weer een nieuw podium te wachten? We hebben behoefte aan programmering, aan inhoud,
FRQWHQW(QQLHWZHHUHHQQLHXZSRGLXPRPGDWLHPDQG]RQRGLJHHQOLQWZLOGRRUNQLSSHQ « 
+HWLVEHVWXXUOLMNHNUDFKWSDWVHULMLHWVJURRWVZLOOHQGRHQ¶304

299

-DQ+RHGHPDQ ´0HWNHUVWQDJHOHQ]H-H]XVDDQ¶WNUXLV´-DQMarijnissen maakt zich sterk voor de
RSULFKWLQJYDQHHQQDWLRQDDOKLVWRULVFKPXVHXP¶,Qde Volkskrant, 30 december 2003.
300
+DQQHNHGH:LWµ1DWLRQDDO0XVHXPKHW5LMNVHQLQWHUQHW¶,Q Het Parool , 26 maart 2004.
301
$QQLHNH.UDQHQEHUJµ+LVWRULVFKEHVHI /HJLRPXVHDPHWDDQGDFKWYRRUKLVWRULH¶,Qde Volkskrant, 30
december 2003.
302
$QQHOLHNH.UDQHQEHUJµ/HJLRPXVHDPHWDDQGDFKWYRRUKLVWRULH¶,Qde Volkskrant, 30 december 2003.
303
=LH-DQ9DHVVHQµ+HW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPEHVWDDWDO¶,Q Boekman PHWDOVWKHPDµ+HWPXVHXP
YDQGHWRHNRPVW¶de jrg. herfst 2004, pp. 97-99.
304
Aldus Jan Vaessen in een interview met mij op 26 februari 2007 in Arnhem. In mijn oriënterende
interviewronde vroeg ik de museumdirecteuren wat hun mening was over het Nationaal Historisch Museum.
Verreweg het merendeel was tegen, een enkeling antwoordde genuanceerd en opperde suggesties voor als het er
wel zou komen.
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Politieke lobby
Vrijdag 11 maart 2005 wordt er in het Haus der Geschichte in Bonn een debat gehouden over
de wenselijkheid van een nationaal historisch museum. De reis naar Bonn en het debat
worden georganiseerd door het Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, in het
kader van de Boekenweek die in het teken staat van geschiedenis.305 Jan Marijnissen lanceert
daar zijn pleidooi voor een Nationaal Historisch Museum in boekvorm: Waar de geschiedenis
huis houdt.306 +LMSULMVWKHW+DXVGHU*HVFKLFKWHRPµKHWOHI¶RPµGHGHOLFDWHJHVFKLHGHQLV¶LQ
een nationaal museum te presenteren, en dat de presentatie geen politieke propaganda is
geworden. Historicus Thomas von der Dunk presenteert daar tegelijkertijd Het Nederlands
museum, een tweeduizendjarige wandeling door de vaderlandse geschiedenis. Von der Dunk:
µLQPLMQPXVHXPLVYHHOLQWHUDFWLH¶9RRUULMNVDUFKLYDULV0DDUWHQYDQ%RYHQHQ.HHV
Zandvliet, hoofdconservator Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum, hoeft er geen
nieuw museum te komen. =DQGYOLHWµKHWGHEDW « LVV\PEROLVFKYRRUGHEHKRHIWHDDQ
YHUVWHUNLQJYDQKHWJHVFKLHGHQLVRQGHUZLMV¶Gevraagd naar de vier hoogtepunten uit de
vaderlandse geschiedenis die de bezoeker in het toekomstige museum zou mogen verwachten,
noemen Marijnissen, Von der Dunk, Van Boven en Zandvliet respectievelijk: de uitgerukte
tong en een afgehakte teen van de gebroeders De Witt, het felicitatietelegram van koningin
Wilhelmina aan Hitler, nadat hij in 1939 een moordaanslag overleefde, het bed van John
Lennon en Yoko Ono uit het Hilton Hotel en de Nachtwacht - overigens is Zandvliet niet van
SODQRPµ]LMQ¶1DFKWZDFKWDIWHVWDDQDDQHHQQLHXZPXVHXP0DULMQLVVHQµGDWVFKLOGHULMLV
QLHWYDQMXOOLHPDDUYDQKHW1HGHUODQGVHYRON¶9RQGHU'XQNµFRUUHFWLHGDWVFKLOGHULMLVYDQ
KHW$PVWHUGDPVHYRON¶307 Marijnissen geeft het eerste exemplaar van zijn boekje aan
Maxime Verhagen (CDA) en YHUNODDUWGLWJHEDDUDOVYROJWµLNNRQZHOHHQPRWLHLQGLHQHQ
maar die zou toch worden weggestemd door de regeringspartijen. Daarom ben ik naar
Verhagen gegaan: historicus en eerste man van de JURRWVWH.DPHUIUDFWLH¶308 Ondertussen
slaat het Rijksmuseum een eigen weg in en richt zich op een Haags filiaal, gewijd aan de
geschiedenis van onze parlementaire democratie - een plan dat het Instituut voor Publiek en
Politiek in 2001 lanceerde. Het pand, pal tegenover het Binnenhof, is al gevonden.309
In 2005 besluiten Maria van der Hoeven, minister van OCW, en Thom de Graaff,
minister van Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, om twee initiatieven samen te
voegen: Anno en het Huis voor de Democratie in Den Haag. De plannen moeten leiden tot
HHQLQVWHOOLQJµGLHKHWKHOHSROLWLHNKLVWRULVFKHYHUKDDOYDQ1HGHUODQG]RXYHUWHOOHQKHW
Centrum voor Geschiedenis en Democratie.310 Na het vertrek van De Graaff neemt zijn
opvolger Alexander Pechtold de taak oYHUWHSOHLWHQYRRUHHQµFHQWUXPZDDUMRQJHQRXG]LFK
RSHHQJHYDULHHUGHZLM]HNDQLQIRUPHUHQRYHUKHW1HGHUODQGVHKHGHQYHUOHGHQHQWRHNRPVW¶
Dit centrum zal geen eigen collectie bevatten, maar presentaties rond actuele kwesties, aldus
Pechtold in een WRHVSUDDNLQ0DGXURGDPµ$OOHPRJHOLMNHHOHNWURQLVFKHPLGGHOHQwandprojecties, games, geluid, virtual reality - worden ingezet. Hoofdattractie is het op Star
Trek gebaseerde Chronodek, waarin de bezoeker door de tijd kan zwerven. Het Chronodek
305

0DUN'XXUVPDµ(HQSODDWVYRRUGHWHHQYDQ&RUQHOLVGH:LWW1HGHUODQGHUVLQ+DXVGHU*HVFKLFKWHRYHUHHQ
QDWLRQDDOKLVWRULVFKPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 12 maart 2005.
306
%URQ-RRVW5DPDHUµ6ODJRPPXVHXP%DE\ORQDFKWHUJURQG1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶,Q de
Volkskrant, 10 mei 2007.
307
0DUN'XXUVPDµ(HQSODDWVYRRUGHWHHQYDQ&RUQHOLVGH:LWW1HGHUODQGHUVLQ+DXVGHU*HVFKLFKWHRYHUHHQ
QDWLRQDDOKLVWRULVFKPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 12 maart 2005.
308
7KLMV%URHUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+ROODQGPRHWHHQKXLV MDMD *HNLEEHORYHUHHQPXVHXPYRRUGH
EHGUHLJGH1HGHUODQGVHLGHQWLWHLW¶,Q Vrij Nederland, 23 september 2006.
309
-RRVW5DPDHUµ6ODJRPPXVHXP%DE\ORQDFKWHUJURQG1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶,Qde Volkskrant, 10
mei 2007 en 5RVDQ+ROODNµ:DWQRXPXVHXP",Q NRC Handelsblad, 6 juli 2007.
310
5RVDQ+ROODNµ:DWQRXPXVHXP"¶,Q NRC Handelsblad, 6 juli 2007. Adviesbureau Twijnstra Gudde
verrichtte hiervoor een haalbaarheidsonderzoek.
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raakt de bH]RHNHULQDO]LMQ]LQWXLJHQ¶311 3HFKWROGYRHJWGDDUQRJDDQWRHµZDWPRHW]R¶Q
centrum nu gaan voorstellen? In ieder geval geen museum! Geen statische exposities waar je
KHWEXUHDXYDQ'UHHVNXQWEHZRQGHUHQRIGHJHVFKULIWHQYDQ7KRUEHFNH¶312 In Den Haag
wordt ervan uitgegaan dat het experience centre daar komt - de stad was immers al vaak
genoemd bij de verschillende variaties die de revue passeerden en daar zetelt immers het
Nederlandse bestuur.313
Ondertussen ontstaan er andere plannen. In Groningen proberen Kees van Twist,
directeur van het Groninger Museum, en het gemeentebestuur de bevolking te winnen voor
een Huis van Informatie en Geschiedenis op de Grote Markt. Zeven museumdirecteuren
werken samen aan de opzet van een virtueel Nationaal Historisch Museum. Bedoeling is hun
collecties op elkaar te laten aanVOXLWHQHQSURJUDPPD¶VDDQWHELHGHQYRRUKHW
geschiedenisonderwijs. Initiatiefnemer Jan Vaessen erkent echter dat ze het laatste half jaar
niet veel verder zijn gekomenµZe hebben het allemaal te druk gehad met projecten in onze
HLJHQPXVHD¶314
Vaessen reageert in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad verontwaardigd op de
uitlatingen van Pechtold: µdeze (..) getuigen van een gebrekkig inzicht in waar het in musea
om gaat. Ze zijn bovendien hoogst frustrerend voor al diegenen in de historische musea die
dag in dag uit bezig zijn de zorg voor erfgoed (want daar gaat het ook om) te combineren met
het ontwikkelen van een interessant, aantrekkelijk - en soms opmerkelijk innovatief - aanbod
voor hun bezoekers¶. Ook hekelt hij de neiging nieuwe instellingen te bouwen: µwanneer
breekt het inzicht door dat je cultuur nu juist niet vernieuwt door voor elk nieuw probleem een
QLHXZLQVWLWXXWRSWHULFKWHQELMYRRUNHXULQHHQµVH[\¶VWUDOHQGQLHXZJHERXZ"¶9DHVsen
bepleit een investering in een grote variëteit van doelgroepgerichte massamediale en
multimediale producties, ondersteuning van vernieuwende projecten in het onderwijs en
µJHwQVSLUHHUGH « SODQQHQYDQHHQDDQWDOJRHGHKLVWRULVFKHPXVHD,N]RXLQ]HWWHn op
innovatieve programmering, op echte vernieuwing en vooral op een zo groot en breed
mogelijk publieksbereik. En ik zou alle ambities om een prachtig gebouw op te richten ambities die ik maar al te goed herken! - ODWHQYDUHQ¶315
In één van zijn columns in de Volkskrant ondersteunt Ronald Plasterk de kritiek van
9DHVVHQHQFRQVWDWHHUWµGDWHHQEHZLQGVSHUVRRQXLWVFRULQJVGULIWGHSROLWLHNHRSSRUWXQLWHLW
ODDWYRRUJDDQERYHQUHVSHFWYRRUKHWRRUGHHOLQGHVHFWRU¶2PGDWµKHWYRRUHHQSROLWLFXVYHHO
prestiJLHX]HULVWHVFRUHQPHWHHQQLHXZGLQJGDQGHVHFWRULHWVH[WUDWHODWHQEHVWHGHQ¶316

Canonmuseum
In mei 2006 schrijven Marijnissen en Verhagen in Trouw een pleidooi voor een µHuis van de
Geschiedenis¶.317 In een Kamerdebat op 27 juni 2006 pleiten ze µJHEURHGHUOLMN¶YRRUHHQ
Nationaal Historisch Museum in de meer traditionele zin van het woord. Virtuele presentaties
zijn prima, maar zij willen vooral een plek waar mensen rond kunnen lopen om geschiedenis
te ervaren, in relatie met de canon. In het toekomstige museum, zo betoogt Verhagen, moeten
GHµJHPHHQVFKDSSHOLMNHZRUWHOVHQZDDUGHQYDQGH1HGHUODQGVHVDPHQOHYLQJ¶ZRUGHQ
311

µ0HW6WDU7UHNNXQMHKHWYHUOHGHQYRHOHQ¶,Q NRC Handelsblad, 31 oktober 2005.
0DUN'XXUVPDµ$OVKHWPDDUQLHWVWRIILJLVJHVFKLHGHQLVPXVHXPNRPWQLHWYDQGHJURQG¶,Q NRC
Handelsblad, 31 oktober 2005. Zie ook: Chris Groeneveld en Nel van DijNµ9HUJHWHQKLVWRULVFKHYHUKDOHQ
PRHWHQJHYRHOGZRUGHQ¶,Q NRC Handelsblad, 28 november 2005.
313
+HUPDQ5RVHQEHUJµ5RQDOG3ODVWHUNGHHGKHWKHOHPDDODOOHHQ¶In: AD/Haagsche Courant, 5 juli 2007.
314
0DUN'XXUVPDµ$OVKHWPDDUQLHWVWRIILJLVJHVFKLHGHQLVPXVHXPNRPWQLHWYDQGHJURQG¶,Q NRC
Handelsblad, 31 oktober 2005.
315
-DQ9DHVVHQµ/DDWEHVWDDQGHKLVWRULVFKHPXVHDEORHLHQ¶,Q NRC Handelsblad, 21 november 2005.
316
5RQDOG3ODVWHUNµ3ROLWLHNF\QLVPH¶,Qde Volkskrant, 25 november 2005. Hij was toen nog geen minister.
317
Jan Marijnissen en Maxime Verhagen, µ5HGRQVKLVWRULVFKEHVHI+XLVYDQGH*HVFKLHGHQLV¶,Q Trouw, 13
mei 2006.
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EHQDGUXNW+HWJDDWLQZH]HQRPµGHJURQGWRRQYDQRQVYRONVNDUDNWHU¶7HUORRSVYHUZLMVWKLM
het Centrum voor Geschiedenis en Democratie naar de prullenbak.318
Beide politici vinden een ruime Kamermeerderheid voor hun nationale museum.
Vooral de LPF, de partij die µGH1HGHUODQGVHLGHQWLWHLW¶NRHVWHUW blijkt een groot
voorstander.319 Van der Hoeven en Pechtold krijgen de opdracht om voor Prinsjesdag met een
concreet plan te komen. Na het debat krijgt Wim van der Weiden op persoonlijke titel de
opdracht om een plan te schrijven, ditmaal met de canon als uitgangspunt.320 Peter Sigmond,
YDQKHW5LMNVPXVHXPµYUHHPGZDQW9DQGHU:HLGHQGDWLV$QQR « Petten scheiden kan
in dit geval niet. We moeten niet net doen alsof er een onafhankelijk deskundige is
JHYUDDJG¶321 µ,N]LHPHWDIJULM]HQKRHKHWQXWRFKZHHURSEDNVWHQHQXLWGUDDLW¶YHUNODDUW Jan
5LH]HQNDPSµ9RRUMHKHWZHHW]LWMHZHHUPHWHHQJHbouw zonder idee wat er mee moet
JHEHXUHQHQ]RQGHUPLGGHOHQYRRUGHH[SORLWDWLH=RJDDWKHWDOWLMGLQ1HGHUODQG¶322
Augustus 2006 presenteert Wim van der Weiden zijn haalbaarheidsonderzoek. Zijn
µYLVLH¶behelst een Nationaal Historisch Museum in Den Haag zonder vaste collectie, en veel
HGXFDWLHµHYHQHPHQWHQ¶HQQLHXZHPHGLD323 $OVµKHWLQKRXGHOLMNHULFKWVQRHU¶YRRUHHQ
dergelijk museum geldt de canon met de vijftig vensters op de Nederlandse geschiedenis. 324
Op 12 september stuurt minister Van der Hoeven een brief aan de Tweede Kamer over de
oprichting van een Nationaal Historisch Museum, met daarbij het plan van Van der Weiden.
Ze maakt een begin met de uitvoering van de motie Marijnissen en Verhagen via het verzoek
aan de regering om met concrete voorstellen te komen. Namens het kabinet presenteert de
minister een aantal uitgangspunten. Het doel is de verspreiding van kennis over de canon, het
museum dient te zijn gericht op het onderwijs en breed publiek, en het gebouw moet een
µlandmark¶]LMQµHHQQLHXZVSHFWDFXODLUJHERXZ¶+HWmoet µHHQOHYHQGPXVHXPZRUGHQHQ
JHHQPRQXPHQWYDQJHVWROGHJHVFKLHGHQLV¶325
De Tweede Kamer debatteert over de wenselijkheid van een dergelijk museum.
Vrijwel unaniem wordt besloten om een Nationaal Historisch Museum op te richten, met een
centrale rol voor de Canon van Nederland. Voor hun gezamenlijke motie in het Kamerdebat
laten Marijnissen en Verhagen zich niet alleen inspireren door het Haus der Geschichte in
Bonn maar ook door het National Museum of History in Washington D.C. - µVXFFHVYROOH
DDQWUHNNHOLMNHPXVHDGLHEH]RHNHUVWUHNNHQHQGLHGHHHQKHLGYDQKHWODQGV\PEROLVHUHQ¶
318

7KLMV%URHUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+ROODQGPRHWHHQKXLV MDMD *HNLEEHORYHUHHQPXVHXPYRRUGH
bedreigdH1HGHUODQGVHLGHQWLWHLW¶,Q Vrij Nederland, 23 september 2006.
319
9JOKHW9HUNLH]LQJVSURJUDPPDYDQ/LMVW3LP)RUWX\QµDit is niet het land wat ik voor mijn kinderen wil
DFKWHUODWHQ¶, van 30 september 2006 (zie: www.parlement.com/id/vh8lnhrp1wzo/lijst_pim_fortuyn (bezocht op
11 oktober 2013).
320
-RRVW5DPDHUµ6ODJRPPXVHXP%DE\ORQDFKWHUJURQG1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶,Q de Volkskrant, 10
mei 2007.
321
-DQQD/DHYHQµ(LQGHOLMk een Nationaal Historisch Museum. Dankzij de lobby van Jan Marijnissen en
0D[LPH9HUKDJHQ¶,Q Historisch Nieuwsblad, januari 2007.
322
7KLMV%URHUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+ROODQGPRHWHHQKXLV MDMD *HNLEEHORYHUHHQPXVHXPYRRUGH
bedreigde NedeUODQGVHLGHQWLWHLW¶,Q Vrij Nederland, 23 september 2006.
323
Wim van der Weiden, Het Nationaal Historisch Museum. Een visie . Den Haag, augustus 2006.
324
De kosten: eenmalig zestig miljoen voor het gebouw, vijftien miljoen per jaar voor de exploitatie, waarvan
WZDDOIPLOMRHQYDQKHW5LMN%URQ-RRVW5DPDHUµ6ODJRPPXVHXP%DE\ORQ¶,Q de Volkskrant, 10 mei 2007.
325
Dit is Motie 249 van 27 juni 2006, ondertekend door Verhagen (CDA), Marijnissen (SP), Slob (CU), Van der
Vlies (SGP), Kraneveldt (toen LPF, QX3YG$ 1LMV 99' HQ/HHUGDP 3YG$ 'DDULQVWDDWRQGHUPHHUµGDWKHW
creëren van verbondenheid met elkaar en met de waarden van de Nederlandse samenleving een van de grote
XLWGDJLQJHQLVZDDUYRRUZLMVWDDQ¶Dat een nationaal historisch museum bevordeUOLMNLV¶YRRUGHYHUEUHLGLQJYDQ
KLVWRULVFKEHVHIHQKLVWRULVFKHNHQQLVHQNDQELMGUDJHQDDQYHUERQGHQKHLG¶&LWDDWXLW+HQGULN+HQULFKV
µ,GHQWLWHLWVIDEULHNRIZDUHQKXLVYDQKHWYHUOHGHQ"¶,Q Tijdschrift voor geschiedenis. Themanummer Inburgering.
Identiteit, loyaliteit en burgerschap 4, p. 609 en 0DULDYDQGHU+RHYHQµ%ULHIDDQGHYRRU]LWWHUDDQGH7ZHHGH
Kamer der Staten-Generaal, uitvoering motie 249, dd. 12 september 2006 (kenmerk OWB/AI-2006/12668), p. 2
en p. 4.
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aldus Verhagen in juni 2006 in de Kamer. Tijdens het Kamerdebat vindt nog wel enige
discussie plaats. Er NOLQNWGHZDDUVFKXZLQJGDWYLDHHQµnationaDO¶KLVWRULVFKPXVHXP de
overheid één bepaalde visie op het verleden kan doordrukken.326 9UHHVYRRUµWHYHHO
QDWLRQDOLVWLVFKWURPJHURIIHO¶OLMNW&KULV*URHQHYHOGGLUHFWHXUYDQVWLFKWLQJ$QQR
ongegrond.327
De Raad voor Cultuur spreekt zich in zijn advies in 2007 uit over het nieuw op te
richten museum, en maakt een vergelijking met het Deutsches Historisches Museum in
Berlijn.328 Het Nederlandse equivalent moet een laagdrempelige instelling zijn, met scholieren
als belangrijkste doelgroep, hetgeen een andere opzHWHQEHQDGHULQJYHUHLVWµ(ULVELQQHQKHW
Nederlandse museumbestel ruimte voor een nationaal historisch museum, maar dan in de
YRUPYDQHHQ³HQWUHHJHERXZ´YRRUJHVFKLHGHQLVHQYRRUGHKLVWRULVFKHPXVHDGDWWHYHQV
fungeert als een projectbureau voor bestaande podia. De rDDGSOHLWYRRUµHHQLQVWHOOLQJGLH
binnen het netwerk van bestaande historische musea in hechte samenwerking een
stimulerende functie gaat vervullen voor historische projecten en presentaties, niet alleen in
het nieuwe museum zelf, maar ooNRSYHUVFKLOOHQGHEHVWDDQGHORFDWLHVHQRSLQWHUQHW¶(ULV
EHKRHIWHDDQµKLVWRULVFKHFRQWHQWYRRUKHWLQWHUQHWHQYRRUEHVWDDQGHLQVWHOOLQJHQGH
RQWZLNNHOLQJGDDUYDQ]RXHHQNHUQWDDNYDQGHQLHXZHRUJDQLVDWLHPRHWHQ]LMQ¶2SGLH
manier kan de gehele sector van de hernieuwde politieke aandacht voor geschiedenis
SURILWHUHQHQKHW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP]LFKSUHVHQWHUHQLQGHYHUVFKLOOHQGHUHJLR¶VHQ
op internet.329

Stedenstrijd
Op 22 februari 2007 treedt een nieuw kabinet aan, met Ronald Plasterk als minister van
OCW. Hij maakt al snel duidelijk dat hij zich niet gebonden acht aan eerdere officieuze
toezeggingen aan Den Haag. Hij nodigt niet alleen de hofstad en de hoofdstad uit tot een
competitie, ook Arnhem kan een plan indienen. Vervolgens zal de minister een keuze maken.
$UQKHPZRUGWSXXUYRRUGHYRUPXLWJHQRGLJG]RGHQNWPHQLQ'HQ+DDJ0DDUµLQ$UQKHP
NDQKHWPXVHXPDDQKDNHQELMKHW1HGHUODQGV2SHQOXFKW0XVHXP¶YHUNODDUW3ODVWHUNLQ]LMQ
brief van half april aan de Kamer.330
Enkele steden verzoeken RPGHµVFKRRQKHLGVZHGVWULMG¶RRN voor hen open te stellen.
In verschillende steden hebben immers grootse historische gebeurtenissen plaatsgevonden die
het legitimeren om daar het museum te vestigen.331 Nijmegen is de oudste stad van Nederland
en zou daarmee de ideale plek voor het historisch museum zijn, Almere is de jongste stad van
326

5RVDQ+ROODNµ:DWQRXPXVHXP"¶,n: NRC Handelsblad, 6 juli 2007.
*URHQHYHOGµKet feit dat de Kamer zich bemoeit met de oprichting van het Nationaal Historisch Museum
EHWHNHQWQLHWGDWKHWPXVHXPGDDURPRRNHHQYHUOHQJVWXNYDQGHUHJHULQJ]DOZRUGHQ'HUHDFWLHLVQX³2MHH
we krijgHQHHQPXVHXPPHWRQ]HVWDDWVJHVFKLHGHQLV´0DDUGLWPXVHXP]DOJHHQSROLWLHNLQVWUXPHQWZRUGHQ'H
politionele acties en ons koloniaal verleden zullen zeker worden behandeld en ongetwijfeld wordt dan ook de rol
van de overheid bekritiseerd. Maar ik verwacht niet dat onze regering zich ineens met de inhoud gaat bemoeien.
Politici zijn niet gewend om wetenschappers iets voor te schrijven. Dat is zeer on-1HGHUODQGV¶. Bron: ibidem.
328
(HQµWUDGLWLRQHHOLQKRXGHOLMN]HHUJHGHJHQPXVHXP¶GDWLQFKURQRORJLVFKHYROgorde de belangrijkste
episodes uit de Duitse geschiedenis belicht sinds 1945. Raad voor Cultuur, Innoveren, participeren!
¶V-Gravenhage, 6 maart 2007, p. 127.
329
Ibidem.
330
+HUPDQ5RVHQEHUJµ5RQDOG3ODVWHUNGHHGKHWKHOHPDDODOOHHQ¶In: AD/Haagsche Courant, 5 juli 2007.
331
¶0LQLVWHUNLMNRRNQDDURQV¶,Q NRC Handelsblad, 28 juni 2007. Een vergelijkbare reactie riep de canon van
de vaderlandse geschiedenis op, die als referentiekader zou moeten gelden van een gedeelde cultuur. Dan zou er
ook een canon van het katholicisme moeten komen, een canon van de bètavakken (initiatief van de Volkskrant),
en ook een Friese canon. De burgemeester van Leiden pleitte voor een canon van historische Leidse feiten. In
Zwolle blijkt staatsman Thorbecke geboren en heeft mysticus Thomas à Kempis vertoefd - die horen in de
Zwolse canon. In Tilburg en Den Bosch overlegt men over een Brabantse canon, evenals in Den Haag, alhoewel
PHQGDDUOLHYHUVSUHHNWYDQµHHQVFKDWNLVWDDQ+DDJVHYHUKDOHQ¶%URQ0DUFHOYDQ/LHVKRXWµ3ORWVZil elke stad
]LMQHLJHQFDQRQKHEEHQ¶,Qde Volkskrant, 24 oktober 2006.
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1HGHUODQGHQGDDURPKRRUWKHWPXVHXPGDDU8WUHFKWNDQGHPHHVWHµYHQVWHUV¶YDQGH
historische canon tonen en zou daarmee de logische keuze zijn voor een museum van de
geschiedenis. Ook melden zich Baarn (Paleis Soestdijk), Dordrecht (bakermat van het
calvinisme) en Leiden (de li mes: de grens van het voormalige Romeinse Rijk). Utrecht en
Almere hebben buiten de drie officiële kandidaten de meest uitgewerkte plannen. Plasterk
wijst echter een uitbreiding van de concurrentiestrijd af en houdt het bij zijn shortlist van drie
steden.332
Het Rijksmuseum lanceert in april 2007 het plan om in Den Haag een dependance in
te richten in het pand Plein 26, de Art Deco-vleugel van de Haagse sociëteit De Witte. Thema
PRHWµHHQRQWPRHWLQJPHWGHSDUOHPHQWDLUHJHVFKLHGHQLV¶ZRUGHQPHWµKLVWRULVFKHSRUWUHWWHQ
SDUDIHUQDOLDDOVKHWEXUHDXYDQSUHPLHU:LOOHP'UHHV¶DDQJHYXOGPHWEHHOGPDWHULDDO
interviewmogelijkheden en debatten in het politieke café op het dak, aldus zakelijk directeur
Jan Willem Sieburgh. Hij ziet Plein 26 niet als concurrent maar als aanvulling op het
Nationaal Historisch Museum. Naar mede investeerders wordt nog gezocht.333
Met een bus toert Ronald Plasterk op 8 mei door het land om te kijken waar het
nieuwe Nationaal Historisch Museum moet komen. Den Haag en Arnhem presenteren een
uitgewerkt inhoudelijk en gevisualiseerd voorstel, inclusief de toezegging mee te betalen, de
Amsterdamse presentatie is minder concreet.334 Den Haag legt een voorstel op tafel voor de
bouw van een museum, naar een ontwerp van Liesbeth van der Pol, tegenover het stadhuis, op
een paar minuten afstand van het Binnenhof.335 Het museum krijgt een semi-permanente
opstelling, met wisselende exposities, dat ook plaats biedt aan politiek debat.336
$PVWHUGDPKHHIWYHUVFKLOOHQGHVFHQDULR¶V(HQYDULDQWGLHµKDUGQHNNLJFLUFXOHHUW¶LV
het omvormen van een deel van het Paleis op de Dam tot Nationaal Historisch Museum, met
Ernst Veen, directeur van de Nieuwe Kerk, als directeur. Er was alleen nog niet overlegd met
de gebruiker van het gebouw, de koningin.337 Wethouder Carolien Gehrels houdt ten
overstaan van de minister mondeling een pleidooi in de glazen vleugel van het
Concertgebouw. Haar plan is nauwelijks uitgewerkt.338 Ze maakt duidelijk dat Amsterdam het
GLFKWVWELMGHFDQRQ]DOEOLMYHQ'HVWDGZLOHHQEUHHGSXEOLHNµHHQRYHU]LFKWYDQGH
1HGHUODQGVHJHVFKLHGHQLVPHWEHKXOSYDQGHQLHXZHFDQRQ¶HQ¶HHQYHQVWHURSGHZHUHOG¶
bieden.339 Maar, µKHW1HGHUODQGV+LVWRULVFK0XVHXP]al een rijksmuseum zijn, en daarom
PRHWKHWULMNRRNPDDUYRRUGHILQDQFLHULQJ]RUJHQ¶*HKUHOVYLQGWGDWKHWPXVHXPµKLHU
JHZRRQ¶KRRUWµXKRHIWPDDUXLWKHWUDDPWHNLMNHQ¶]HJW]HJHEDUHQGQDDUKHW0XVHXPSOHLQ
achter haar.340 De minister doet deze presHQWDWLHRSGHWHUXJZHJDIDOVµ$PVWHUGDPVHOHI¶341

Canontoren en Mecanoo
Zodra Plasterk in april 2007 zijn shortlist bekend maakt, vraagt burgemeester Pauline Krikke
aan Jan Vaessen een plan te ontwikkelen voor een museum naast het Openluchtmuseum. Op 8
332

Almere ziet zichzelf als de perfecte verbeelding van het nieuwe land dat in Nederland de afgelopen eeuwen is
JHVFKDSHQµ$OPHUHLVHHQYHQVWHURS]LFK]HOI¶+HWPXVHXP]RXDOVHHn pier het water in moeten steken. Als
argument gold dat de canoncommissie Van Oostrom de Beemster-polder had gekozen als verbeelding van het
WKHPDµ1HGHUODQGHQKHWZDWHU¶ %URQ¶0LQLVWHUNLMNRRNQDDURQV¶,Q NRC Handelsblad, 28 juni 2007.
333
Joost 5DPDHUµ2QWPRHWLQJHQPHWKHW5LMNVPXVHXP0XVHXPYRRUSDUOHPHQWDLUHJHVFKLHGHQLVPRHW
³KXLVZHUN´YRRU1HGHUODQGHUVYHUDDQJHQDPHQ¶,Qde Volkskrant, 21 april 2007.
334
Ibidem.
335
-RRVW5DPDHUµ-RQJHQVYDQGDDJJDDQZHQDDUKHW1+0¶,Q de Volkskrant, 9 mei 2007.
336
<DsO9LQFN[µ*HVFKLHGHQLVPXVHXPPRHWHHQXLWMH]LMQ¶,Q NRC Handelsblad, 9 mei 2007.
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5HQpH6WHHQEHUJHQµ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP7RFKQLHWQRGLJ"¶,Q Vrij Nederland, 1 mei 2010.
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-RRVW5DPDHUµ-RQJHQVYDQGDDJJDDQZHQDDUKHW1+0¶,Qde Volkskrant, 9 mei 2007.
339
Yaël Vinckx, 'Geschiedenismuseum moet gezinsuitje zijn'. In: NRC Handelsblad, 9 mei 2007.
340
Gehrels geciteerd in: -RRVW5DPDHUµ-RQJHQVYDQGDDJJDDQZHQDDUKHW1+0¶,Q de Volkskrant, 9 mei
2007.
341
<DsO9LQFN[µ*HVFKLHGHQLVPXVHXPPRHWHHQJH]LQVXLWMH]LMQ¶,Q NRC Handelsblad, 9 mei 2007.
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mei 2007, de dag van Plasterks tournee langs de drie locaties, ontvangt de Arnhemse delegatie
de minister in het Openluchtmuseum - in de woonboerderij van voormalig LPFstaatssecretaris Cees van Leeuwen. De boerderette is vijf jaar daarvóór in Hoogmade
gedemonteerd, vervoerd naar Arnhem en daar weer opgebouwd - compleet met een
reconstructie van de inboedel, die vooraf zorgvuldig was gearchiveerd en gefotografeerd.342
De minister, de burgemeester en Jan Vaessen nemen plaats op de grote leren sofa in de
leefkuil.343 +HWWHDPYDQ9DHVVHQJHHIWHHQSUHVHQWDWLH(U]LMQWZHHVFHQDULR¶VEHGDFKWPHW
een voorkeur voor de variant waarin de al bestaande historische musea een prominente rol
krijgen toebedeeld. Plasterk waarschuwt Vaessen echter dat deze optie geen kans zal maken hij wil een nieuw museum.344 +LMYUDDJWXLWGUXNNHOLMNHHQµDOOHV-in-$UQKHPSODQ¶XLWWH
werken.345 Plasterks reactie later in dHWRXUEXVµSURYLQFLDDOVHEHVFKHLGHQKHLGIk zie
Amsterdam nog geen plan indienen waarin ze een deel van het museum aan Arnhem en Den
+DDJJHYHQ¶346 Vervolgens gaat Vaessen met zijn team met het tweede scenario aan de slag
en levert na drie weken een uitgewerkt plan voor een nationaal historisch museum in Arnhem,
PHWHHQRQWZHUSYRRUHHQµFDQRQWRUHQ¶347
Van een bevlogen tegenstander en een commentator wordt Jan Vaessen een direct
betrokkene en enthousiast voorstander. In het verlengde van zijn al geopperde gedachten ziet
KLMDOOHUOHLQLHXZHPRJHOLMNKHGHQµ'DQN]LMGHFRPELQDWLHYDQKHW1DWLRQDDO+LVWRULVFK
Museum en het Openluchtmuseum kunnen we twee kanten van de medaille laten zien. Aan de
ene kant de canon met de grote historische namen. Aan de andere kant vind je in het
Openluchtmuseum het verhaal van het dagelijks leven van anonieme Nederlanders die geen
hoofdrol speelden in de historie. Toen ik dat besefte, wist ik: die combinatie kan hartstikke
JRHGZHUNHQGLWPRHWHQZHJHZRRQGRHQ¶348 Vaessens visie op de functie van een museum
speelt een belangrijke rol, ideeën die hij in zijn essay van 2002 al verwoordt.349 µ+HWHHUVWH
uitgangspunt is het publiek. Wie wil je met je museum bereiken? Dat is bepalend voor de rol
die je aan je collectie geeft. Historische objecten zijn slechts een middel om het verhaal te
vertellen over de tijd waaruit ze voortkomen, ze zijn geen doel op zichzelI¶350 Bij het concept
YDQKHWPXVHXPVSHHOWGHLQWHUSUHWDWLHYDQKHWEHJULSJHVFKLHGHQLVHHQUROµ)HLWHQHQ
gebeurtenissen uit het verleden zijn geweest, die bestaan niet meer. Geschiedenis behelst de
verhálen over dat verleden. Soms is er één verhaal, een andere keer wordt het verhaal van
verschillende kanten verteld. Je hebt gedeeld en verdeeld verleden. Ook daar willen we in het
+LVWRULVFK0XVHXPDDQGDFKWDDQEHVWHGHQ¶351
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2QQR+DYHUPDQVµOp zoek naar plek voor Historisch 0XVHXP¶,Q Trouw, 9 mei 2007.
:LP%RHYLQNµ$UQKHPZRUGWKHWQLHW.OHLQYHUVODJYDQ:LP%RHYLQN¶,Q Trouw, 10 mei 2007.
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Aldus Jan Vaessen in een gesprek in Arnhem op 21 december 2007.
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$GULDDQGH-RQJµ1DWLRQDOKLVWRU\DQGHWKQRORJ\DVQHZQHLJKERXUV¶In: Adriaan de Jong, Jaap Kerkhoven
en Robert Nouwen (redactie), Conference Report Tagungsbericht 2007. Arnhem, Enkhuizen, Genk, 2009, p.
184. Zie voor het Arnhemse plan en ontwerp: Jan Vaessen, Ad de Jong, Willemien Beurskens ea., Plan
Nationaal Historisch Museum. Arnhem 2007 - www.nationaalhistorischmuseum.nl (bezocht op 16 januari
2012).
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Vaessen verwacht dat je de belangstelling van bezoekers alleen vasthoudt als je
verKDOHQVSDQQHQGYHUWHOWµ-HRQWNRPWQLHWDDQHHQVWXNWKHDWHUPHWSRSSHQHQILOPEHHOGHQ
Ik zie dat in succesvolle musea op dit gebied in het buitenland, zoals het historische Vasa
museum in Stockholm en het museum over de Eerste Wereldoorlog in het Belgische Ieper. Ik
zou ook graag gebruikmaken van een spectaculaire attractie uit het Amerikaanse Abraham
Lincoln Museum in Springfield (Illinois).352 Daar kan de bezoeker vragen stellen aan een
driedimensionale projectie van Lincoln en antwoorden krijgen in diens eigen woorden. Bij
ons zou men in dialoog kunnen treden met de geest van Willem van Oranje. Het mag ook
0LFKLHOGH5X\WHU7KRUEHFNHRI'UHHV]LMQ¶353 Jan Vaessen pleit voor een museum waarin
geschiedenis meer is dan belangrijke gebeurtenissen en grote namen: µJHVFKLHGHQLVLVRRN
KLVWRU\IURPEHORZ¶354 Elke historische periode moet zijn eigen sfeer ademen. Als voorbeeld
noemt Vaessen de inrichting van het Groninger Museum onder Frans Haks.355 Dat hij deze
inspiratiebron noemt is opmerkelijk, want in 1995 uitte Vaessen bij de opening van het
*URQLQJHU0XVHXPMXLVWVFKHUSHNULWLHNRS+DNV¶SUHVHQWDWLHVWLMOµOLFKW]LQQLJRSSHUYODNNLJ
HQDUURJDQW¶356 µ+HWJDDWRPJHEUXLNVYRRUZHUSHQGLHLQKXQKLVWRULVFKHFRQWH[WPRHWHQ
worden gepresenteerd. Dat is de taak van het historisch museum. Het Groninger Museum
toont dingen, objecten los van hun geschiedenis. Maar een museum mag geen speelplaats zijn
zonder boodschap. (..) zij plaatsen dat ene bordje dat uit een beerput gekomen is onder een
spot en gooien er een saus van NXQVWRYHUKHHQ¶357
Met een klein groepje ontwikkelt Vaessen een concept. Volgens de instructie van
3ODVWHUNPRHWHQDOOHYLMIWLJFDQRQYHQVWHUVLQGHSUHVHQWDWLHµHHQHGXFDWLHYHLQYXOOLQJ¶NULMJHQ
Het team begint met de inhoud - een oplossing voor het museologische probleem, wat er
JOREDDOLQGHSUHVHQWDWLHPRHWNRPHQµHoe toon je veel vensters zonder dat bezoekers
YHUGZDOHQLQHHQODE\ULQWYDQWKHPD¶VHQREMHFWHQYHUVSUHLGRYHUDOOHUOHL]DOHQ « (én van
de bedoelingen van de canon is een gevoel van chronologie terug te brengen in de historische
EHOHYLQJ¶358
Teamlid Ad de Jong, onderdirecteur van het museum en historicus, beschrijft in
Museumvisie hoe het plan voor het Nationaal Historisch Museum tot stand kwam. Hij
verschaft zo meer helderheid en een interessant museologisch inkijkje in het
conceptualiseringproces. De Jong onthult dat het idee voor een canonpresentatie ontwikkeld is
naar analogie van het warenhuis uit begin 20ste HHXZµYHUVSUHLGRYHUYHOHDIGHOLQJHQ
presenteren de warenhuizen de nodige producten zonder dat het publiek gedesoriënteerd
raakt, en dat komt door hun altijd zichtbare, centrale hal¶. Zijn eerdere studies over het
verband tussen presentatiestrategieën van musea en die van wereldtentoonstellingen of grote
warenhuizen komen van pas. µ'DDULQVSHOHQYLGHVHQFHQWUDOHOLFKWKDOOHQHHQJURWHURO. Zij
]RUJHQYRRURYHU]LFKWDOOXUHHQGDJOLFKW¶359 Julia Noordegraaf legt in haar proefschrift ook
een verband tussen warenhuizen en musea.360 De Jong verwijst naar de ideeën van de Franse
352

,QKXQDUWLNHOµ0XVHXPV DXWKHQWLFLW\¶EHVFKULMYHQ%-RVHSK3LQHHQ-DPHV+*LOmore uitgebreid het
Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, en typeren het als een µexperience museum¶ - µRQHPXVHXP
ZLWKZLGHGLVSDUDWHYLHZVRQLWVDXWKHQWLFLW\¶,Q Museum News 86, 2007, (3), pp. 79-80.
353
µ'HJHHVWYDQ:LOOHPYDQ2UDQMHJan Vaessen VFKUHHISODQ1DWLRQDDO0XVHXPLQ]HVZHNHQ¶,Q De
Telegraaf , 13 juli 2007.
354
Yaël Vinckx, 'Geschiedenismuseum moet gezinsuitje zijn'. In: NRC Handelsblad, 9 mei 2007.
355
µ'HJHHVWYDQ:LOOHPYDQ2UDQMHJan Vaessen schreef plan Nationaal Museum iQ]HVZHNHQ¶,Q De
Telegraaf , 13 juli 2007.
356
-DQ9DHVVHQµ'HGXUHDUPRHGHYDQRQVPXVHXPEHOHLG¶,Q de Volkskrant, 29 mei 1995.
357
µ0XVHXPGLUHFWHXUYLQGW*URQLQJVHFROOHJDOLFKW]LQQLJ¶,Q de Volkskrant, 3 mei 1995.
358
$GGH-RQJµ&DQRQHQFRPSHWLWLH'HPXVHRORJLVFKHDFKWHUJURQGHQYDQKHW1+0¶,Q Museumvisie 4, 31e
jrg. winter 2007, p. 24.
359
Ibidem, pp. 24-25.
360
Julia Noordegraaf, Strategies of display. Museum presentation in nineteenth- and twentieth century visual
culture. Rotterdam, 2004, pp. 163-173. Noordegraaf (1972) is sinds september 2012 hoogleraar Erfgoed en
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filosoof Krzystof Pomian over betekenisgeving van objecten. Hij onderscheidt neutrale,
µQXWWLJH¶JHEUXLNVYRRUZHUSHQµen ³sémiophoreV´ voorwerpen met een toegevoegde
betekenis, verwijzend QDDULHWVEXLWHQKHWREMHFW]HOI¶361 µ:LOHHQJURHSRILQGLYLGXHHQ
waarde toekennen aan een voorwerp, dan is het noodzakelijk en voldoende dat het bruikbaar
LVRIGDWKHWPHWEHWHNHQLVLVEHODGHQ¶362 De Jong hoopt voor elk van de canonvensters een
µV\PEROLVFKJHODGHQREMHFWWHYLQGHQGDWERYHQGLHQJURRWJHQRHJLVRPYDQYHUDIGH
aaQGDFKWWHWUHNNHQ¶DOVµVLJQDDOREMHFWHQ¶'DWEHWHNHQWGDWDXWKHQWLHNHYRRUZHUSHQWRFKRRN
JHZHQVW]LMQLQFOXVLHIDXUDµRRUVSURQNHOLMNHXLWGHWLMGGDWHUHQGHREMHFWHQ¶HQµHHQ
HYRFDWLHYHVFHQRJUDILH¶$OVYRRUEHHOGYDQ]R¶QVLJQDDOREMHFWQRHPW'H-RQJLn zijn artikel
de werkkamer van Willem Drees.363 Ook de boekenkist waarin Hugo de Groot vluchtte en het
µVWRFNVNH¶YDQ-RKDQYDQ2OGHQEDUQHYHOWZDDUPHHKLMPHLKHWVFKDYRWEHNORP
worden regelmatig genoemd.364
Ad de Jong ontwikkelt met ruimtelijk vorPJHYHU:LOOHPLHQ%HXUVNHQVµHHQ
FDQRQSUHVHQWDWLHQDDUDQDORJLHYDQHHQ³NODVVLHN´ warenhuis. Vijf galerijen als ringen boven
elkaar: de onderste voor de prehistorie en Romeinse tijd, de tweede voor de middeleeuwen, de
derde voor de tijd van de Republiek, de vierde voor de negentiende eeuw en de vijfde voor de
20ste HHXZ « 'HJDOHULMHQELHGHQ]RZHOUXLPWHDDQRRUVSURQNHOLMNHXLWGHWLMGGDWHUHQGH
REMHFWHQDOVDDQHHQHYRFDWLHYHVFHQRJUDILH¶(HQYHUVFKLOPHWGHJDOHULMHQLQZDUHQKXL]HQLV
dat elke hoger gelegen galerij iQEUHHGWHWHUXJVSULQJW¶]RGDWMHNXQWQHHUNLMNHQRSGH
onderliggende galerij, net zoals je dat bij een theaterbalkon kunt doen. Daardoor heb je altijd
zicht op de binnenbocht van de onderliggende galerijen, maar niet op de hogere verdiepingen.
Zo maken we de bezoekers bewust van de tijdlaag waarin zij zich op dat moment bevinden.
De voorafgaande geschiedenis is zichtbaar, de erop volgende perioden blijven buiten beeld.
Op deze manier krijgt de vide als het ware een kegelvorm, met de punt naar beneden. Kom je
KRJHUGDQZRUGWGHOLFKWKDOEUHGHU¶365
Het team vraagt Francine Houben, architecte van het bureau Mecanoo in Delft, het
ontwerp uit te werken.366 Jan Vaessen en Ad de Jong kennen haar al van twee eerdere
digitale cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Geesteswetenschappen. Zie onder meer: Dirk
:ROWKHNNHUµ(HQGDPHPHWHHQGULYH¶,Q Folia , oktober 2012.
361
Ad de JonJµ&DQRQHQFRPSHWLWLH'HPXVHRORJLVFKHDFKWHUJURQGHQYDQKHW1+0¶,Q Museumvisie 4, 31e
jrg. winter 2007, p. 25.
362
Krzysztof Pomian, De oorsprong van het museum . Heerlen, 1990, pp. 43-44.
363
$GGH-RQJµ&DQRQHQFRPSHWLWLH'HPXVHRORJLVFKHDFKWHUJURQGHQYDQKHW1+0¶,Q Museumvisie 4, 31e
jrg. winter 2007, p. 26. Het Rijksmuseum verwierf in 2003 het bureau van Willem Drees, compleet met
bureaulamp, vloeiblad en andere accessoires en toont het op haar website als ééQYDQGHLMNSXQWHQYDQµGH
RijksCanon¶'DDUVWDDWPHWWURWVµ+HW5LMNVPXVHXPKHWQDWLRQDOHPXVHXPYDQNXQVWHQJHVFKLHGHQLVEH]LWGH
REMHFWHQGLHDDQGHFDQRQHHQFRQFUHWHLQYXOOLQJJHYHQ¶=LHwww.rijksmuseum.nl (geraadpleegd 15 december
2007).
364
Er zijn drie stokjes van Johan van Oldenbarnevelt: een stok met ivoren knop (Rijksmuseum), een stok van
zwart hout (Museum Flehite, Amersfoort) en het µVWRFNVNH¶GDWLQKHWEH]LWLVYDQ%LM]RQGHUH&ROOHFWLHVYDQGH
Universiteitsbibliotheek van de UvA. Deze laatste heeft de beste aanspraken op authenticiteit. Wim Vroom, Het
wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken. Nijmegen, 1997, pp.53-55. Zie ook Hendrik
+HQULFKVµ,GHQWLWHLWVIDEULHNRI:DUHQKXLVYDQKHWYHUOHGHQ"¶,Q Tijdschrift voor geschiedenis. Themanummer
Inburgering. Identiteit, loyaliteit en burgerschap 4, p. 615 en p. 617. Ook zijn er twee versies van de kist waarin
Hugo de Groot op 22 maart 1621 Slot Loevestein ontvluchtte, die in aanmerking komen de authentieke te zijn:
één is aanwezig in het Rijksmuseum Amsterdam en één in Museum Het Prinsenhof Delft - deze laatste wordt in
het algemeen als de echte aangewezen. Bron: ibidem, pp. 21-25.
365
$GGH-RQJµ&DQRQHQFRPSHWLWLH'HPXVHRORJLVFKHDFKWHUJURQGHQYDQKHW1+0¶,Q Museumvisie 4, 31e
jrg. winter 2007, p. 25.
366
Het was de bedoeling dat dit een gebouw van rode bakstenen weUGµJHPDDNWYDQSXUH+ROODQGVHNOHL¶%URQ
(YHOLHQ%DNVµ2PKRRJVOHQWHUHQULFKWLQJWRHNRPVW¶,Q AD/Algemeen Dagblad, 7 juli 2007. Francine Houben
is directeur van Mecanoo architecten, het bureau dat ze in 1984 met vier medestudenten oprichtte. Ze ontwierp
onder meer de nieuwe bibliotheek in Birmingham en het Wei-Wu-Ying Center for Performing Arts in
Kaohsiung, Taiwan en in Nederland onder andere de Montevideo-toren, de woonwijken Prinsenland en Nieuw-
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opdrachten voor het Openluchtmuseum: een nieuw entreepaviljoen en HollandRama, met een
PHWHUODQJHPXXUZDDULQ]HVWLJYHUVFKLOOHQGHVRRUWHQEDNVWHQHQ]LMQYHUZHUNWµ+HWLV
niet altijd even bekend, maar Nederland kent zoveel verschillende stenen en manieren van
vermetselen. Die gebruiNLNJUDDJLQPLMQZHUN¶OHJWGHDUFKLWHFWHLQHHQLQWHUYLHZXLW367 Het
JHERXZEHVWDDWXLWHHQµ&DQRQWRUHQ¶: HHQµGLHSURGHNRORVEHVWDDQGHXLWHHQVWDOHQFRQVWUXFWLH
EHNOHHGPHWEDNVWHHQ¶'HDUFKLWHFWHEDVHHUW]LFKRSKHWLGHHYDQGHPLQLVWHUGDWKHWPXVHum
het historische besef van alle Nederlanders, en in het bijzonder bij de jeugd, moet versterken.
µ%HJLQQHQGELMGHSUHKLVWRULHHQGHKXQHEHGGHQRSGHEHJDQHJURQGZRUVWHOWGHEH]RHNHU
zich door vele eeuwen geschiedenis naar het heden en de toekomst op de bovenste verdieping,
die net boven de boomtoppen van het Arnhemse bos een prachtig uitzicht moet bieden op het
1HGHUODQGYDQQX¶'HEHJDQHJURQGRPYDWQDDVWHHQUXLPHHQWUHH, een restaurant,
mediatheek, auditorium en een grote zaal waar de wisseltentoonstellingen komen - daar
vandaan loop je de canontoren in. Er worden jaarlijks 250.000 bezoekers verwacht. Houben:
µKHWEHWUHIWHHQKHHOVSHFLILHNHGRHOJURHS+HWPXVHXP]DOYHHOVFKRRONLQGHUHQWUHNNHQ'LH
moet je de ruimte bieden om te rennen. Alleen al om die reden is het museum beter op zijn
plaats in Arnhem dan op een stedelijk plein in Den Haag of Amsterdam. Dit wordt bovendien
een museum voor drie generaties, waar een grootvader aan zijn kleinkind vertelt en een vader
aan zijn zoon. ³Drie-generatiemusea´ zijn overigens de meest succesvolle musea ter
ZHUHOG¶368

Een echt gezinsuitje
In de concurrentiestrijd tussen de verschillende steden is de unieke rol die de stad speelt in de
geschiedenis van Nederland het argument om daar het museum te vestigen. De wethouders in
steden zien in het nieuwe museum een kans om de stad daarmee te profileren en te marketen.
Het museum is immers een aanlokkelijk instrument voor citymarketing en creatieve industrie.
Het brengt positief externe effecten teweeg - economische spin off. Wethouders halen ter
OHJLWLPHULQJLQGLWYHUEDQGYDDNGHWKHRULHRYHUGHRSNRPVWYDQµWKHFUHDWLYHFODVV¶ van
Richard Florida aan.369 De twee prominente gebouwen die voor de plannen in Den Haag en
Arnhem worden getekend zijn beide te kenmerken als een architectonisch statement.
Intussen stuit Plasterks werkwijze op kritiek. In juni 2007 roept de
Museumvereniging, gesteund door prominenten uit de kunstwereld de minister op om de
keuze van een plek voor het Nationaal Historisch Museum uit te stellen. Om eerst de taak en
LQKRXGYDQ]R¶QPXVHXPKHOGHU]LHQWHNULMJHQµHQKLHUGHXQLYHUVLWHLWHQDUFKLHYHQHQGH
NULQJYDQKLVWRULFLELMWHEHWUHNNHQ¶370 De minister wil het historisch besef vooral bij jongeren
YHUJURWHQµPHWHHQYRRU]LHQLQJGLHFRPSOHPHQWDLUis aan het bestaande aanbod van
KLVWRULVFKHPXVHD¶]RVFKULMIWGHYRRU]LWWHUYDQGH0XVHXPYHUHQLJLQJµ,VKHWGDQQLHWZLM]HU
eerst in kaart te brengen welk aanbod reeds aanwezig is (. . .) en eerst duidelijkheid te
Terbregge in Rotterdam, het Bijlmerpark en theaters in Haarlem, Doetinchem en Amsterdam. Bronnen: Bernard
+XOVPDQµ0RRLHJHERXZHQPDDURRNLHWVPHHUGDQGDW)UDQFLQH+RXEHQ,QWHUQDWLRQDDOJHYUDDJGDUFKLWHFWis
VXSHUHVWKHWLFDPHWRRJYRRUKHWSXEOLHNHEHODQJ¶,Q NRC Handelsblad, 17 december 2007 en Rob Gollin,
µInterview Francine Houben. ³0LMQYDGHUZDDUVFKXZWPHVRPVFrancine, MHJUHQ]HQ´¶,Qde Volkskrant, 24
juli 2010.
367
+RXEHQµ:HNHQQHQHONDDUYLMIWien jaar, hebben vaker samengewerkt. Jan had al een duidelijk idee over hoe
hij het museum wilde aanpakken. Ik kende de locatie en de manier van denken van Jan. Met zoveel kennis en
ervaring kun je op intuïtie werken. Dat was ook nodig, want alles moest in een kort tijdsbestek gebeuren. Hoe
dat precies gaat, NDQLNQLHWXLWOHJJHQ¶0DUWLQ+HUPHQVµ)UDQFLQH+RXEHQPDDNWJUDDJLHWVPRRLV¶,Q : De
GelderlanderMXOLHQ(YHOLHQ%DNVµ2PKRRJVOHQWHUHQULFKWLQJWRHNRPVW¶,Q AD/Algemeen Dagblad, 7
juli 2007. Het totale oppervlakte wordt tienduizend vierkante meter, bouwkosten: rond de vijftig miljoen euro.
368
(YHOLHQ%DNVµ2PKRRJVOHQWHUHQULFKWLQJWRHNRPVW¶,Q AD/Algemeen Dagblad, 7 juli 2007.
369
Richard Florida, The rise of the creative class. And hRZLW¶VWUDQVIRUPLQJZRUNOHLVXUHFRPPXQLW\DQG
everyday life. New York, 2002.
370
-RRVW5DPDHUµ6WHO+LVWRULVFK0XVHXPXLW¶,Qde Volkskrant 14 mei 2007.

789

verschaffen in welke behoefte nu precies voorzien moet worden? Kort gezegd, is één locatie
HQppQPXVHXPGDDUYRRUGHHQLJHRSORVVLQJ"¶371
In het debat tussen Plasterk en de vaste Kamercommissie voor cultuur kritiseert een
ruime meerderheid van de Tweede Kamer de werkwijze van de minister. VVD-kamerlid en
oud-staatssecretaris Atzo Nicolaï noemt de procedure onzorgvuldig: µer lag een voorkeur voor
Den Haag, op zich een logische plek voor een Nationaal Historisch Museum. Vervolgens
voegt de minister Amsterdam en Arnhem toe zonder argumenten te geven. Helemaal te dol is
]LMQEULHIDDQGHDQGHUHVWHGHQOHXNGDWXPHHGRHWPDDULNJDXWRFKQLHWNLH]HQ¶2RNYLQGW
Nicolaï de FULWHULDRQGXLGHOLMNZDDUDDQKHWPXVHXPPRHWYROGRHQµLN]DOXHHQKDQGMH
helpen: als het aan ons ligt, wordt het een educatieve instelling voor een breed publiek, vooral
YRRU1HGHUODQGHUV¶. Bovendien vindt hij het budget van twaalf miljoen euro per jaar veel te
mager. Plasterk legt uit hoe hij tot zijn drie-VWHGHQFRPSHWLWLHNZDPµGHKRRIGVWDGPRHWDOWLMG
meedoen - veel andere landen hebben daar ook hun historisch museum. Den Haag doet mee
omdat daar de regering zetelt. En Arnhem omdat we daar al een museum voor
YRONVJHVFKLHGHQLVKHEEHQKHW2SHQOXFKWPXVHXP¶372 Bij een eerdere gelegenheid liet
Plasterk al weten dat Arnhem hem wel waWOHHNDOVYHVWLJLQJVSODDWVµHHQHFKWJH]LQVXLWMH¶373
Plasterk benadrukt dat het Nationaal Historisch Museum een rijksmuseum wordt, en
dus onder rijks toezicht YDOWµ'HJHPHHQWHZDDUKHWNRPWJDDWGDDUQLHWRYHU¶'HLQYXOOLQJ
van het museum ligt nog heOHPDDORSHQµQDGHORFDWLHNLH]HQZHGHNZDUWLHUPDNHUV¶
3ODVWHUNEH]ZHHUWGDWKLM]LMQNHX]HGRQGHUGDJQRJQLHWKHHIWJHPDDNWµ'DWJDLNYDQQDFKW
GRHQ]RNRUWPRJHOLMNYRRUGHPLQLVWHUUDDG¶374 In de nacht van donderdag op vrijdag 29 juni
2007 hakt PlastHUNGHNQRRSGRRUµWKXLVDDQGHNHXNHQWDIHO¶]RDOVKLMODWHUWURWVYHUWHOW375
Zijn ambtenaren laat hij tot het laatst in het ongewisse. Zij moesten van tevoren twee
persberichten maken: één waarin Arnhem de eer kreeg, één voor het geval dat Den Haag zou
zijn. Amsterdam dat slechts een rudimentair plan heeft, locatie noch geld, is dan al
afgevallen.376
Plasterks keuze valt op Arnhem, in de bossen bij het Openluchtmuseum en het
%XUJHU¶V=RR377 De minister noemt geen inhoudelijke argumenten. Hij hecht aan de
aanWUHNNHOLMNKHLGYRRUNLQGHUHQHQGDDURPPRHWKHWPXVHXPLQJHSDVWNXQQHQZRUGHQµLQHHQ
dagje uit met écht leuke dingen. Als ik tegen mijn kinderen zeg: kom we gaan naar het
Nationaal Historisch Museum, krijg ik als antwoord: ja dááág, echt niet. « Dat inpassen
OXNWKHWEHVWHLQ$UQKHPZDDUERYHQGLHQYHHOSDUNHHUUXLPWHLVYRRUEXVVHQ¶,QGH
ministerraad staat Plasterk op zijn strepen.378 Interessant aan de keuze voor Arnhem is ook dat
nieuwe initiatieven met een landelijke uitstraling kennelijk niet langer vanzelfsprekend zijn
voorbehouden aan de Randstad. Het is uitzonderlijk om een nationaal historisch museum te
vestigen buiten de hoofdstad of het regeringscentrum.379
Stichting Anno reageert op haar website met een felicitatie voor gemeente Arnhem en
lanceerW]HYHQVWHOOLQJHQZDDUDDQKHWPXVHXP]RXPRHWHQYROGRHQDDQJH]LHQ$QQRµDOV
voorloper van het Nationaal Historisch Museum de afgelopen drie jaar veel ervaring [heeft]
371

Aldus voorzitter Daniëlle Lokin in de brief van de Museumvereniging van 29 juni 2007 aan de minister.
-RRVW5DPDHUµ.ULWLHNRSDDQSDN3ODVWHUN1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶,Q: de Volkskrant, 29 juni 2007.
373
Yaël Vinckx, 'Geschiedenismuseum moet gezinsuitje zijn'. In: NRC Handelsblad, 9 mei 2007.
374
-RRVW5DPDHUµ.ULWLHNRSDDQSDN3ODVWHUN1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶,Qde Volkskrant, 29 juni 2007.
375
+HUPDQ5RVHQEHUJµ5RQDOG3ODVWHUNGHHGKHWKHOHPDDODOOHHQ¶In: AD/Haagsche Courant, 5 juli 2007.
376
-RRVW5DPHDUµ*HGXUIGHNHX]HGHEDWJDDWGRRU¶,Qde VolkskrantMXQLHQµ$UQhem krijgt hét
PXVHXP¶,Q AD/Algemeen Dagblad, 30 juni 2007.
377
Yaël Vinckx, 'Geschiedenismuseum moet gezinsuitje zijn'. In: NRC Handelsblad, 9 mei 2007.
378
+HUPDQ5RVHQEHUJµ5RQDOG3ODVWHUNGHHGKHWKHOHPDDODOOHHQ¶In: AD/Haagsche Courant, 5 juli 2007. Zie
ook het commentaar in TrouwMXOLµ+et Historisch Museum PRHWPHHUDPELWLHKHEEHQGDQHGXFDWLH¶
379
-RRVW5DPDHUµ*HGXUIGHNHX]HGHEDWJDDWGRRU¶,Qde Volkskrant, 30 juni 2007 en de Volkskrant, 2 juli
2007.
372
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RSJHGDDQPHWKHWWRHJDQNHOLMNPDNHQYDQJHVFKLHGHQLVYRRUHHQEUHHGSXEOLHN¶380 Een Haags
kunstcomité pleit in september 2007 alsnog voor een Huis van de Democratie in Den Haag,
µZDDUKHWSDUOHPHQWEH]RHNHUVNDQRQWYDQJHQHQZDDUGHEDWWHQHQH[SRVLWLHVNXQQHQZRUGHQ
JHRUJDQLVHHUG¶381 Het doel is burgers en politici beter te informeren, en hen daarna met elkaar
in debat te laten gaan.382 Het Huis is gepland op dezelfde plek als waar het museum moest
YHUULM]HQµRPWHODWHQ]LHQGDWKLHUKHWKDUWYDQGHSDUOHPHQWDLUHGHPRFUDWLHNORSW¶DOGXV
Henk Grootveld, voorzitter van de stichting die zich ervoor inzet.383 De stichting laat bij de
presentatie geen ontwerp voor een gebouw zien, maar Wim van Krimpen, directeur van het
Haags Gemeentemuseum, doet dat wel. Buiten de stichting om stuurt hij een tekening naar de
Volkskrant die hij liet maken door AA Architecten.384 Zijn variant biedt ook onderdak aan
Nieuwspoort, een kunsthal en aan de mode- en muziekcollecties van zijn museum, in hun
VRRUWµGHPRRLVWHYDQ(XURSD¶DOGXV9DQ.ULPSHQµ'H]HVWDGKHHIWEHKRHIWHDDQHHQ
NUDFKWLJFXOWXUHHOVWDWHPHQW¶0HWKHW+uis voor de Democratie keert Den Haag terug naar het
voorstel van Pechtold in het Kamerdebat in 2006. Het Rijksmuseum ziet hierdoor af van het
voornemen om in Den Haag een filiaal te vestigen tegenover Plein 26. Er zijn geen financiële
partners te vinden vRRUKHWSURMHFWµ(U]LMQPRPHQWHHOWHYHHOLQLWLDWLHYHQRSGLWJHELHG¶DOGXV
3HWHU6LJPRQGµGLHYHUVWLNNHQHONDDU¶385 Gemeente Den Haag reageert enthousiast op de
plannen voor het Huis voor de Democratie.386 Die plannen gaan door: op 15 september 2011
opent het Huis officieel de deuren - KHWKHHIWWRWGRHOPHQVHQWHEHWUHNNHQELMWKHPD¶VDOVGH
Grondwet, de geschiedenis van de Nederlandse democratie, het Koninkrijk der Nederlanden,
Europa, de rechtsstaat en mensenrechten. Er komt geen nieuwbouw - het Huis krijgt twee
µVREHUHPDDUIXQFWLRQHHOLQJHULFKWHYHUGLHSLQJHQ¶in gebruik, boven café Dudok.387
/REE\¶V
In het openbaar debat over het Nationaal Historisch Museum mengen zich politici,
museumprofessionals en wetenschappers, elk met verschillende posities, expertise, kennis,
belangen en idealen. Een lobby van politici krijgt het voor elkaar het museum te initiëren. Dat
een politiek initiatief gehonoreerd wordt is bijzonder in de cultuursector; doorgaans ontstaat
initiatief vanuit de kunstenwereld zelf. In het debat worden functies genoemd als identificatie
HQHGXFDWLHµZRUWHOVHQZDDUGHQ¶8LWGHVWHGHOLMNHOREE\¶s die tijdens het debat worden
gemobiliseerd, blijkt hoezeer gehecht wordt aan de representatieve functie, de city marketing
en economische spin off van een museum met nationale allure voor gemeenten en regio.
Opmerkelijk is dat er nauwelijks een lobby ontstaat vanuit de museumwereld. Alleen
Jan Riezenkamp slaagt erin te lobbyen voor een concept dat moet resulteren in de Boulevard
van het Actuele Verleden. Zijn plan verdampt echter in het politieke debat dat wordt
380

Bron: http://www.kunst-enzo.nl/ANNO-NatHistMuseumArnhem.htm (geraadpleegd op 24 september 2008).
De stellingen zijn: NHM gaat direct van start, geen staatsgeschiedenis zonder zwarte bladzijden, Nationaal, niet
nationalistisch (niet alleen heldenverhalen), Canon hand in hand met de actualiteit, Eerst de verhalen, dan de
voorwerpen, Behalve een gebouw ook landelijke activiteiten en Een stad en een heel netwerk.
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Bron: NRC Handelsblad, 1 september 2007.
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Wim van GH'RHOµ1XQRJHHQ+XLVYDQGH'HPRFUDWLH«¶,Qde Volkskrant, 5 juli 2007.
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%DUW-XQJPDQQHQ-RRVW5DPDHUµ1LHXZSODQQDYHUOLHVYDQ1+0¶,Q de Volkskrant, 6 september 2007, en
15&+DQGHOVEODGVHSWHPEHUµ'HQ+DDJZLOWRFK+XLVYRRU'HPRFUDWLH¶
384
Dit is een architectenbureau te Den Haag en Ede. Het was onder meer ook verantwoordelijk voor de
restauratie, renovatie en uitbreiding van stadsdeelkantoor Westerpark in Amsterdam.
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%DUW-XQJPDQQHQ-RRVW5DPDHUµ1LHXZSODQQDYHUOLHVYDQ1+0¶In de Volkskrant, 6 september 2007.
386
NRC Handelsblad, 7 september 2007.
387
Het Huis kwam tot stand door een fusie van het Bezoekerscentrum Binnenhof en het Instituut voor Publiek en
3ROLWLHNEHNHQGYDQGH6WHPZLM]HUHQKHWVFKROLHUHQSURJUDPPDµ+DDJVH7ULEXQH¶'H7UrYHV]DDOZDDUKHW
kabinet vergadert, en de Tweede Kamer, compleet met blauwe stoelen, is hier nagebouwd. Het Huis wordt
gefinancierd door het Rijk en de gemeente Den Haag. Bron: 0DDLNHYDQ+RXWHQµ,QYORHGKHEEHQLVQLHWJHOLMN
aan gelijk krijgHQ¶,Q Trouw, 1 april 2011.
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geïnitieerd door Marijnissen en Verhagen. Tegenstanders, veelal zelf werkzaam in een
historisch museum, ventileren - desgevraagd - de mening dat ofwel ]R¶Q museum al bestaat
(het Rijksmuseum) ofwel dat het concept te vinden is in alle verschillende historische
collecties, verdeeld over Nederland. Het verbaast Wim Weijland, directeur van het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat de politiek heel weinig draagvlak in de
museumsector heeft gezocht. µ,NPHUNKHWELMGHYHUJDGHULQJHQYDQGH9HUHQLJLQJYRRU
Rijksgesubsidieerde Musea, hoe schamper er bij de directeuren over het Nationaal Historisch
museum wordt gesproken. Ik vind dat als het er komt, dat je er hard aan mee moet werken,
maar we gaan niet de sarcofaag uit Simpelveld uitlenen - mochten ze topstukken willen - die
JDDWHFKWQLHWGDDUQDDUWRHGDQNULMJHQ]HHHQNRSLHWMH¶388
3DXOYDQ9OLMPHQGLUHFWHXUYDQKHW6SRRUZHJPXVHXPEOLMNWMXLVWHHQYRRUVWDQGHUµLN
EHQRQW]HWWHQGYyyU]R¶QPXVHXP,k zou het vandaag willen bouwen. Sterker nog, ik weet
RRNZDDULNKHEKHWHUDORYHUJHKDGHQGDDUPDJKHWLQGH(IWHOLQJ¶9DQ9OLMPHQ]LHWDO
YRRU]LFKKRHKLMKHWPXVHXP]RXLQULFKWHQµLN]RXGDDUKHWVWRNMHYDQOldenbarnevelt gaan
verkopen voor twee euro twintig en de tong van Johan de Witt als gum. Dan zou iedereen
GDDURQW]HWWHQGRPPRHWHQODFKHQ³ZDWHHQOXJXEHUHGLQJHQHQZDDURPYHUNRSHQ]HGDW´
Uiteindelijk komen die mensen een keer in Den Haag en dan hoop ik dat ze daar het
Historisch Museum ELQQHQORSHQHQGHQNHQ³GLWLVGXVGHHFKWH´'DQ]RXLNJHVODDJG]LMQLQ
PLMQPLVVLHGDQ]RXLNHFKWGHQNHQ³,PDGHLW´'DWLVFUHsUHQYDQEHZXVW]LMQ¶389
Zowel de individuele musea als de Museumvereniging opereren vanuit een reactieve
rol - vanuit de museumwereld komt geen lobby op gang. Jan Vaessen krijgt met zijn
KLHUERYHQDDQJHKDDOGHHVVD\JHHQELMYDOYDQFROOHJD¶V=LMQRSURHSHQLQ Boekman en in het
NRC Handelsblad krijgen evenmin respons.390

De cultureel ondernemer
Het debat over het Nationaal Historisch Museum gaat vooral over de missie van het museum
en de plaats. Het museum moet educatief worden bestemd voor een breed publiek, met name
scholieren met hun leerkrachten en gezinnen. Na de uiteindelijke keuze voor het plan van
Arnhem volgen pas bespiegelingen over de invulling en presentatiewijze. Meestal is de
volgorde omgekeerd en wordt voor een collectie een museaal onderkomen gezocht.
Minister Plasterk baseert zijn legitimatie voor de locatie louter op aantrekkelijkheid voor
gezinnen, scholieren, dDJMHXLWHQSUDJPDWLHNµLQ$UQKHPKHEEHQ]HRRNHHQKHHODDUGLJH
FRQWH[W'DDUZRUGW]R¶QPXVHXPWRFKHHQKHHOOHXNGDJMHXLWPHWSDQQHQNRHNHQHWHQQD
DIORRS¶391 =LMQXLWJDQJVSXQWWHJHQRYHUGHGULHVWHGHOLMNHGHOHJDWLHVZDVµDOVLNPLMQ]RRQV
YHUWHO³MRQJHQVYDQGDDJJDDQZHQDDUKHW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP´QDDUZHONHSOHN
NULMJLN]HGDQKHWJHPDNNHOLMNVWHPHH"¶392 Er komt geen inhoudelijk argument aan te pas.
Hoe worden de museale functies geïnterpreteerd in het cultuurpolitieke debat? Identificatie
wordt regelmatig genoemd. En educatie: de historische kennis dient bijgespijkerd te worden,
388

Interview met Wim Weijland op 14 maart 2007 in Leiden. Hij is sinds 6 juni 2006 directeur van het RMO.
,QWHUYLHZPHW9DQ9OLMPHQRSPDDUWLQ8WUHFKW+LMYRHJGHGDDUDDQWRHµHHQVWDJLDLUHGHHGKLHUSDV
onderzoek onder andere naar de authenticiteit van het voorwerp en het blijkt dat het overgrote deel van onze
bezoekers niet geïnteresseerd is in de authenticiteit van het voorwerp. Dan moet je zenuwachtig worden hoe het
met de toekomst gaat van je museum! Ze zijn geïQWHUHVVHHUGKRHKHWJHSUHVHQWHHUGZRUGWLQGHFRQWH[W « 'DW
is ook mijn gevoel bij het museum voor vaderlandse geschiedenis - GDWNXQMHQLHWKHIWLJJHQRHJPDNHQ¶9DQ
Vlijmen was ten tijde van het interview directeur van het Spoorwegmuseum, hij was dat van 1990 tot 1
november 2014. Hij is nu algemeen directeur van de stichting Defensiemusea.
390
Zo constateerde Jan Vaessen in een gesprek in Arnhem op 21 december 2007. De artikelen zijn: Jan Vaessen,
µ+HW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPEHVWDDWDO¶,Q Boekm an 61, 16de jrg. herfst, 2004; pp. 97-99 en Jan Vaessen,
µ/DDWEHVWDDQGHKLVWRULVFKHPXVHDEORHLHQ¶,Q NRC Handelsblad, 21 november 2005.
391
0DUFHO:LHJPDQµ1DWLRQDDO+LVWRULVFKLVZHONRPKHWNDQRRNRS³KHWEODXZHPXVHXPSOHLQ´¶,Q het
Parool, 9 mei 2007.
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-RRVW5DPDHUµ-RQJHQVYDQGDDJJDDQZHQDDUKHW1+0¶,Q de Volkskrant, 9 mei 2007.
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ZHOOLFKWRRNWHUEHYRUGHULQJYDQµFXOWXUHHOEXUJHUVFKDS¶393 Er moeten verhalen verteld
worden over de geschiedenis van Nederland, die beslist niet mag worden geïnterpreteerd als
een statisch fenomeen met vooral feiten. Het museum, deels verscholen in de bossen, wordt
ook ingezet als medium en architectonisch statement.
Jan Vaessen maakt in het debat een switch van fel tegenstander naar enthousiast
plannenmaker en is daarop aangesproken in de media. Terugblikkend verklaart hij dat hij zich
in 2002 zorgen maakte na de moord op Pim Fortuyn. De politiek wilde door middel van een
PXVHXPµPHWJHZHOGHHQVRRUWHHQKHLGGRRUYRHUHQ « 1HGHUODQGZDVLQGLHWLMGGHZHJ
kwijW « +HWZRRUGLGHQWLWHLWVWRQGGDJHOLMNVLQGHNUDQWHQ¶Er werd ineens gesproken over
het belang van een dergelijk museum.394 µ,NYRQGKHWHHQRQZDDUDFKWLJSODQRPLQGLH
politieke context de onrust te gaan bezweren met een nationaal symbool. Het risico is in mijn
RJHQJURRWGDW]R¶QPXVHXPXLWJHOHJGJDDWZRUGHQDOVHHQH[WUHPHYRUPYDQ
QDWLRQDOLVPH¶395 Vaessen poneert als museumdirecteur en sociologisch beschouwer een
kritische opvatting: al die verspreide collecties vormen de historische Collectie Nederland,
daarom is een nieuw museum overbodig. Het wordt bovendien een concurrent voor zijn
museum. Maar toen hij door burgemeester Krikke gevraagd werd een concept te bedenken
µZHUGKHWHHQNZHVWLHYDQNQRSHQWHOOHQ,NZDVHUYDQRYHUWXLJGGDWZLMHHQEHWHUSlan
konden maken, gebaseerd op een veel bredere opvatting van geschiedenis. Ik ontwikkelde een
plan voor een museum dat een sterke wisselwerking zou hebben met het
2SHQOXFKWPXVHXP¶396 Hij wordt een direct betrokkene en zelfs belanghebbende: hij ziet
mogelijkheden voor Arnhem en de regio, en voor zijn eigen museum: uitbreiding van
onderwerpen, thematiek, presentatiestijlen, koppelingen met marketing en educatie en een
wisselwerking tussen beide musea.397 De opstelling van Vaessen is een mooi voorbeeld van
de rol die iemand vervult - en op zich neemt - en het belang dat daaraan gekoppeld is. Hij
ventileerde in 2002 al in een essay een visionair beeld wat een nationaal museum zou moeten
omvatten mocht het er wel komen.398 Hij is in de eerste plaats museumdirecteur en handelt als
cultureel ondernemer flexibel en pragmatisch.
Ad de Jong, werkzaam in het Openluchtmuseum en lid van het ontwerpteam van
Vaessen, legt in Museumvisie eveneens uit waarom zij uiteindelijk toch plannen maakten,
ondanks de eerdere bezwaren van 9DHVVHQµJHHQSODQQHQPDNHQEHWHNHQWEXLWHQVSHOVWDDQ
GRRUZHOSODQQHQWHPDNHQNXQQHQZHLQYORHGXLWRHIHQHQRSLQKRXGHQYRUPYDQ]R¶Q
museum en de gedachte van een netwerk overeind houden. Bovendien plaatste de
inhoudelijke combinatie met het Nederlands Openlucht Museum ons voor de uitdaging het
NDUDNWHUYDQHHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPPLQGHUWHULFKWHQRSQDWLRQDDOEHVHI¶399
Vaessen vindt een nieuwe missie, gaat direct aan de slag, en werkt het concept uit in een
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De Raad voor Cultuur introduceerde dit type burger in het advies Innoveren, participeren! Den Haag, 6 maart
2007 - zie p. 25: µde culturele burger beschikt over een geheel aan kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee
hij zich bewust, kritisch en actief kan verhouden tot en participeren in de huidige ingewikkelde, veranderlijke en
JHPHGLDOLVHHUGHVDPHQOHYLQJ¶
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%URQ5RVDQ+ROODNµ:DWQRXPXVHXP"&RQFHSWYDQ 1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPVWDDWWHUGLVFXVVLH¶,Q
NRC Handelsblad, 6 juli 2007.
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$QQHNH6WRIIHOHQµ*HUDDNWZRUGHQLQHHQ³UXVWLJHRPJHYLQJ´+HW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPPRHWYDQ
GLUHFWHXU-DQ9DHVVHQYDQKHW2SHQOXFKWPXVHXPQLHXZVJLHULJPDNHQ¶ In: de Volkskrant, 2 juli 2007.
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7UXXV*XEEHOVµ.ZDOLWHLWYRRUHHQJURRWSXEOLHN¶,Q Boek man 78, 21ste jrg. Voorjaar 2009, p. 76.
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Bovendien kwam zijn plan uit 2005 in het concept terug om met zeven museumdirecteuren een virtueel
Nationaal Historisch Museum op te zetten. Vaessen: µiNZDVHQEHQQRJVWHHGVPRUGLFXVWHJHQ]R¶QPXVHXPDOV
RS]LFK]HOIVWDDQGLQVWLWXXWGDWLQ]LMQHHQWMHPRRLZHHUJDDWVSHOHQPHWRQ]HJHVFKLHGHQLV¶ Bron: ibidem.
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-DQ9DHVVHQµ9RRUXLWPHWGLHJHVFKLHGHQLV(HQVWHOOLQJQDPH¶,Q+DQVYDQGH%UDDNHQ7RQ%HYHUV
(redactie), De waarde van instituties. Amsterdam, 2002, pp. 236-237.
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$GGH-RQJµ&DQRQHQFRPSHWLWLH'HPXVHRORJLVFKHDFKWHUJURQGHQYDQKHW1+0¶,Q Museumvisie 4, 31e
jrg. winter 2007, p. 24.
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gedetailleerd voorstel, inclusief financiële dekking. Jan Vaessen opereert als een cultureel
ondernemer die kansen benut. Dit pleit heeft hij gewonnen.
2ULJLQHOHQRIUHSOLFD¶V
Maar wat wordt de inhoud van het museum? Wat zal er worden gepresenteerd en hoe?
Juist bij de conceptualisering van het Nationaal Historisch Museum komt ook het vraagstuk
van authenticiteit aan de orde, dat blijkt uit de aangehaalde suggesties en de plannen voor het
museum. In de bespiegelingen doemt regelmatig de vraag op in hoeverre er objecten in
bruikleen te verkrijgen zijn van collega musea. Het journaal van 7 augustus 2007 wijdt er
zelfs een item DDQµtwee derde PXVHDZLOJHHQWRSVWXNNHQDIVWDDQ¶0XVHDEOLMNHQVOHFKWV
bereid om werken uit te lenen voor tijdelijke tentoonstellingen.400
Vaessen denkt dat hij heel goed de geschiedenis kan laten zien zonder dergelijke
topstukken. Hij pleit voor een chronologische weergave van de Nederlandse
JHVFKLHGHQLVFDQRQ$OOHYLMIWLJµYHQVWHUV¶ZRUGHQEHKDQGHOGµPDDUQLHWVWDWLVFK¶9ROJHQV
hem hebben mensen wel door dat de huidige musea heel anders ingericht zijn dan vroeger.
µ0HWGLHWHUPPXVHXPLVQLNVPLV0DDUZHPRHWHQZHOGXLGHOLMNPDNHQGDWKHW1HGHUODQGV
Historisch Museum een modern museum wordt met theatrale ensceneringen, geluidseffecten
en 3D-SURMHFWLHV¶401
Het museale concept is gekozen, evenals de vorm en de plaats - nu nog de invulling en
GHRUJDQLVDWLH'HPLQLVWHUZLOHHQµNZDUWLHUPDNHU¶DDQVWHOOHQRPGHYUDDJWHEHKDQGHOHQ
KRHGHJHVFKLHGHQLVµRSHHQDDQWUHNNHOLMNHPDQLHU¶WHSUHVHQWHUHQ402 Maar wat is
aantrekkelijk? En voor wie? Hoe komt de verhouding tussen lering en vermaak te liggen? In
hoeverre worden er authentieke voorwerpen in het museum gepresenteerd? In het openbaar
debat lijkt authenticiteit nauwelijks een rol te spelen bij de conceptualisering van de inhoud.
%UDP.HPSHUVJHHIWLQHHQLQJH]RQGHQVWXNHHQDDQ]HWRPWRWHHQµDOOHVRPYDWWHQGFRQFHSW¶
WHNRPHQµGHLFRQHQYDQGHFDQRQ]XOOHQJURWHQGHHOVLQUHSOLFD¶VHQIDFVLPLOH¶VJHWRRQG
PRHWHQZRUGHQ¶RPGDWFROOHJDPXVHDZHLQLJJHQHLJG]XOOHQ]LMQGLHlangdurig in bruikleen
WHJHYHQ+LM]LHWGDDUHHQNDQVOLJJHQGLHHHQRULJLQHHOFRQFHSWNDQELHGHQµYRRUHHQ
cultuurtoren die cultuur- HQRQGHUZLMVEHOHLGGLHQW¶+LMSOHLWYRRULQWHQVHVDPHQZHUNLQJ
tussen wetenschappers en onderzoekers uit de menswetenschappen, museologie en
cultuurgeschiedenis om een nieuw museaal en educatief programma te ontwikkelen.403
In het plan van Arnhem voor het Nationaal Historisch Museum valt echter te lezen dat
GHSUHVHQWDWLHQLHWDOOHHQJHEDVHHUGJDDWZRUGHQRSµYHUKDOHQGHHQWKHDWUDOHYHUEHHOGLQJ¶'H
µNUDFKW PDJLH YDQLHGHUPXVHXP¶EHUXVWRSGHDXWKHQWLFLWHLWYDQYRRUZHUSHQµ8QLHNH
YRRUZHUSHQ]LMQYROVWUHNWRQPLVEDDURPGDW]HGH³KLVWRULVFKHVHQVDWLH´ -RKDQ+XL]LQJD 
kunnen oproepen. In de presentatie zal vanzelfsprekend ruim gebruik worden gemaakt van
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Zie ook: Dos EOVKRXWµ+HW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPWRSVWXNNHQRIUHSOLFD¶V"¶,Q Kunstlicht 1/2, 29ste
jrg. 2008, pp. 26-32.
401
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Handelsblad, 6 juli 2007.
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2007.
403
%UDP.HPSHUVµ«HQHHQGLVFXVVLHRYHUGHLQKRXG(HQ³H[SHULHQFH´WXVVHQGHERVVHQRIHHQPXOWLPHGLDDO
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+LMYLQGWµKHWEHJLQYDQGH'HOWDELM$UQKHPHHQORJLVFKHNHX]HKLHUEHJLQWGHJHVFKLHGHQLVYDQ1HGHUODQGLQ
tijd en in plaats¶=LHYRRULQKRXGHOLMNHVXJJHVWLHVPDDUGDQLURQLVFKJHEUDFKWRRN-DQ%ORNNHUµ(HQ
JH]LQVXLWMHYDQQDPLMQWLMG¶,Q NRC Next, 11mei 2007.
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XQLHNHHQEHODQJULMNHREMHFWHQ¶404 Het ligt dus in de bedoeling ook authentieke voorwerpen
in de presentatie op te nemen.
Sinds 2006 is een beweging gaande die pleit voor meer intellectuele diepgang en
serieuze benadering - ter relativering van vermaak en experience trends. Socioloog Frank
Furedi hekelt het anti-intellectuele klimaat dat heerst in het onderwijs, in de media en bij
culturele instellingen. Hij constateert dat we nu in een cultuur leven van lage eisen en
verwachtingen, en dat is funest - in plaats van mensen te stimuleren, houdt deze ze dom. De
VWDQGDDUGLVJHNHOGHUGµ'HHOLWHKHHIWHHQQLHXZSROLWLHNYRFDEXODLUHZDDULQ³LQFOXVLRQ´HHQ
VOHXWHOZRRUGLV,HGHUHHQPRHWNXQQHQPHHGRHQ¶405 µ(ULVHHQQHLJLQJRPbite size knowledge
aan te bieden, zowel in onderwijs als in musea en bibliotheken in plaats van meaning issues¶.
µ(ULVJHHQVWDQGDDUGPHHU¶volgens Furedi. µDit is educatie vooor de massa en dat gaat niet
VDPHQPHWNZDOLWHLW¶406
Wim van der Weiden - opsteller van het haalbaarheidsonderzoek en redacteur van
Anno - EHDDPWGDWPXVHDRYHUKHWDOJHPHHQG\QDPLVFKHLQVWHOOLQJHQ]LMQJHZRUGHQµPDDU
het blijft een belangrijke marketingkwestie of je het een ³museum´ wilt noemen. Het woord
VFKULNWYHHOPHQVHQDI¶&KULV Groeneveld, directeur van stichting Anno, vreest dat
µKLVWRULVFK¶ZRUGWJHDVVRFLHHUGPHWµVWRIILJ¶µHQGDQEHQMHELMVFKROLHUHQ « DDQKHW
verkeerde adres. Veel mensen associëren het woord museum met een collectie en met
tentoongestelde objecten in een UXLPWHHQGDWNDQYHUZDUULQJJHYHQ¶407
Maar waarom die voorzichtigheid? Moet de museale presentatie in de concurrentieslag
met winkels en pretparken om de vrije tijd van het publiek te winnen vooral populair en
sensationeel gebracht worden? Het essentiële verschil tussen een museum en pretparken en
QLHXZHPHGLDLVMXLVWGDWKHWPXVHXPDXWKHQWLHNHREMHFWHQLQKXLVKHHIWµ,QHHQPXVHXP
RQGHUJDDWLHPDQGGLHGDDUYRRUJHYRHOLJLVHHQ³KLVWRULVFKHVHQVDWLH´HHQHUYDULQJGLH
YROJHQV-RKDQ+XL]LQJD³HYHQGLHS LV DOVKHW]XLYHUVWHNXQVWJHQRW´¶DOGXVFXOWXXUKLVWRULFXV
+HQGULN+HLQULFKVµ0XVHD]RQGHUFROOHFWLHZRUGHQHHQERHNDDQGHPXXU « ]HPLVVHQGH
RYHUWXLJLQJVNUDFKWHQGHPDJLHYDQKHW³HFKWH´¶408 De opgave is een zo groot mogelijk
publiek - ook de niet reguliere bezoeker - te bereiken en te ontvangen en tegelijkertijd een zo
verantwoordelijk mogelijke presentatie te bieden. Het gaat erom de bezoeker van het
1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPµWHSULNNHOHQWRWVWXGLHHQHGXFDWLH- en wel tot hun
JHQRHJHQ¶409 Verleiden tot kijken, associaties en onderzoek, en tot bezoek aan de al
bestaande musea. De te benoemen kwartiermaker dient bij de nadere invulling van de inhoud
van het museum met dat alles rekening te houden.410 De opgave is: een concept ontwikkelen -
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Jan Vaessen, Ad de Jong, Willemien Beurskens e.a., Plan Nationaal Historisch Museum. Arnhem 2007, p.
15.
405
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Boekman 61, 16de jrg. herfst 2004, p. 158.
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In de berichten over het museum werd overigens sinds januari 2008 niet meer gesproken van een
kwartiermaker, maar van een µprojectdirecteur¶.
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het erfgoed volgens de canon - in een prominent gebouw, maar vooralsnog zonder wat voor
authentiek object dan ook.

Dubbelfuncties
Eind januari 2008 benoemt Plasterk Atzo Nicolaï tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij
wordt geacht zich bezig te houden met de oprichting van het museum en het rekruteren van
een directeur.411 Plasterk gebruikt een interview in het televisieprogramma Buitenhof om deze
keuze te melden.412 Landelijke dagbladen wijden een kritisch commentaar aan de keuze:
Nicolaï krijgt als kamerlid nu taken die moeilijk met elkaar te verenigen zijn, als schakel
tussen de minister en de nog te benoemen projectdirecteur van het museum.413 Michaël
Zeeman bekritiseert dit scherp in een columnµ1LFRODwJDDWDQGHUVJH]HJGOHLGLQJJHYHQDDQ
de werkgroep die moet vaststellen welk verhaal er over ons verleden verteld moet worden.
Zodra dat vaststaat, gaat hij controleren of de directeur en de conservatoren van het museum
dat wel goed doen. Op verzoek van de minister gaat een Kamerlid bepalen hoe de nationale
geschiedenis verlopen is en in de gaten houden of dat wel deugdelijk wordt doorgegeven. Het
is een bizarre constructie: die geschiedenis is kennelijk niet het terrein van historici, maar van
SROLWLFL « 'HVWDDWPRHWLQEHVWXXUOLMNRS]LFKWQLHWDOOHHQRSDUmlengte afstand blijven van
GHNXQVWHQRRNYDQGHJHVFKLHGVFKULMYLQJ¶414 Ondanks veel kritiek gaat de Kamer akkoord.
De functie van Nicolaï begint op 1 februari 2008 en vergt een dag per week. Nicolaï draagt
zijn functie als woordvoerder cultuur van de VVD over aan een collega en ook dat is
nieuws.415
Eind maart 2008 publiceert de Volkskrant een interview met Plasterk en Nicolaï.
Nicolaï zegt RYHU]LMQUHNUXWHULQJDOVYRRU]LWWHUYDQGH5DDGYDQ7RH]LFKWµLNZDVYHUUDVW
Plasterk overviel mij met deze vraag. Maar ook ik zag meteen het unieke: wanneer krijgt een
PHQVGHNDQVRPDDQGHZLHJWHVWDDQYDQHHQQLHXZULMNVPXVHXP" « :HJDDQQXDODDQ
de slag met het inhoudelijk doordenken van het PXVHXP¶. Het lijkt beiden verstandig de
historische canon van NederlDQGDOVXLWJDQJVSXQWWHQHPHQGDQµZRUGWGHFDQRQHHQVRRUW
PHUNGDWPHQVHQJDDQKHUNHQQHQ¶416 Deze uitspraken duiden op een bureaucratisering door
het conceptualiseren binnen de burelen van het departement, terwijl normaliter
museumprofessionals zich over de invulling buigen. In hetzelfde interview legitimeert
Plasterk zijn keuze voor Arnhem weer met de doelgroep: acht- WRWYHHUWLHQMDULJHQµ'DWLVHHQ
andere doelgroep dan Japanse toeristen. De jeugd kan om verschillende redenen het best
bereikt worden in Arnhem. De belangrijkste is dat ik me heel goed kan voorstellen dat je daar
PHWMHNODVHHQGDJMHQDDUWRHJDDW'DQNLMNMHµVRFKWHQGVLQKHWNationaal Historisch
Museum naar onze statelijke geschiedenis, en vervolgens zie je in het Openluchtmuseum hoe
meQVHQLQGLHWLMGOHHIGHQ'DWNDQHHQKHHONUDFKWLJHFRPELQDWLH]LMQ¶.417 In het interview
]ZDNW3ODVWHUNµGHDDQWUHNNHOLMNHELMNRPVWLJKHLG¶DIYDQKHWSDQQHQNRHNHQHWHQGLHKLMKHW
MDDUGDDUYRRURSSHUGHWRHQKLM$UQKHPEH]RFKWµYRRUZDDUGHLVZHOGDWGHDUchitectuur en
411

µ$W]R1LFRODwEHVWXXUVOHLGHU1+0¶. In: de Volkskrant, 28 januari 2008 HQµ+HW+LVWRULVFK0XVHXPEOLMIW
]RUJHQYRRUUXPRHUµ In: NRC Handelsblad, 30 januari 2008.
412
Dat vond plaats in de uitzending van zondag 27 januari 2008.
413
µ9DOVHVWDUWYDQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶LQde VolkskrantIHEUXDULHQµ'XELHX]HEHQRHPLQJ¶
in NRC Handelsblad, 29 januari 2008.
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0LFKDsO=HHPDQµ6WDDWVJHVFKLHGVFKULMYLQJ¶,Qde Volkskrant, 31 januari 2008.
415
Trouw, 28 januari 2008.
416
+DQV:DQVLQN¶Dit museum LVHHQXQLHNHNDQV¶. In: de Volkskrant, 26 maart 2008 - in de bijlage De
geschiedeniskrant van de Volkskrant .
417
Henk Wesseling, emeritus hoogleraar Algemene Geschiedenis aan de RU Leiden, bagatelliseert dit argument
LQHHQHVVD\µLHGHUHRXGHUPRHWELMGLWLGHHLQVFKDWHUODFKHQ]LMQXLWJHEDUVWHQ7ZHHPXVHDRSppQGDJ- de
NLQGHUHQ]LHQMHDODDQNRPHQ¶+/:HVVHOLQJµ/DFKQLHW+LVWRULVFKHPXVHDDOVQDWLRQDDOHQ(XURSHHV
pUREOHHP¶,Q Hollands Maandblad, no. 5, 2013, p. 8. Wesseling was voorzitter van de Wetenschappelijke
Adviesraad van het NHM.
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invulling van het gebouw de pannenkoekensfeer die mogelijk rond het Openluchtmuseum
KDQJWGRRUEUHNHQ¶418
Jan Vaessen reageert diep beledigd met een ingezonden stuk in de Volkskrant: ¶ik kan
KDDVWQLHWJHORYHQGDWRQ]HPLQLVWHU]R¶QGRPPHRSPHrking maakt. Maar als hij het werkelijk
meent, dan is enige bijscholing op zijn plaats. Ten eerste: wat is er mis met pannenkoeken? Ik
vind het nogal hooghartig om je neus daarvoor op te halen. Bovendien is het ook tamelijk
kortzichtig als je tegelijkertijd zegt dat je een brééd, een niet traditioneel cultuurpubliek wilt
EHUHLNHQ(QGDWZRRUGMH³PRJHOLMN´LVQDWXXUOLMNQRJDOIODXZ6WDDWGDWHURPGDWMHGLHELMQD
half miljoen bezoekers van het Openluchtmuseum niet voor het hoofd wilt stoten, maar
tegelijkertijd aan de (zelf benoemde) culturele elite wilt laten weten dat je niet van de straat
EHQW«'DWNDQWRFKHLJHQOLMNQLHWZDDU]LMQ"¶9DHVVHQYRHJWGDDUQRJDDQWRHµKHW
verbijsterende is dat ik bij letterlijk tientallen voordrachten voor gezelschappen in binnen- en
buitenland te horen heb gekregen dat die plannen staan als een huis, maar dat ik, na de
besluitvorming door de minister, vanuit het departement een half jaar lang taal noch teken heb
YHUQRPHQ¶419
Op zaterdag 5 april 2008 verschijnt in NRC Handelsblad een wervingsadvertentie.
Boven de oproep prijkt een logo. Er wordt een algemeen directeur en een inhoudelijk
directeur gezocht, en er komt een directeur nieuwbouw.420 Tussen april en september worden
HUWHQEHKRHYHYDQGHFRQFHSWRQWZLNNHOLQJµZHUNVHVVLHV¶JHKRXGHQRYHUYHUVFKLOOHQGH
WKHPD¶V421 $W]R1LFRODwµZHKHEEHQLQ$UQKHPWLHQELMHHQNRPVWHQJHKRXGHQ0HWGHPHHVW
XLWHHQORSHQGHPHQVHQ9DQDUFKLYDULVVHQWRWPDUNHWHHUVELM0F'RQDOG¶VYDQOHHUNUDFKWHQRS
de basisschool tot hoogleraren geschiedenis. DDWKHHIWKHHOYHHOVXJJHVWLHVRSJHOHYHUG¶422 De
projectorganisatie wordt ondersteund door bureau Tinker Imagineers. Op 19 september 2008
OHYHUWGLWEXUHDXHHQFRQFHSWDIYRRUKHWQLHXZHPXVHXPDDQEHYHOLQJHQHQWLHQVFHQDULR¶V
die aan de nieuwe directie worden aangeboden.423
Medio september wordt een Raad van Toezicht benoemd. Twee leden hebben een
opmerkelijke dubbelfunctie: Frits van Oostrom is eveneens lid van de Raad van Toezicht van
het Rijksmuseum en Pauline Kruseman, directeur van het Amsterdams Historisch Museum, is
ook lid van de Raad van Toezicht van het Openluchtmuseum. Het derde lid is Victor van der
Chijs, algemeen directeur van het ontwerpbureau OMA van Rem Koolhaas.424 Voorzitter
Nicolaï belooft dat er in oktober een inhoudelijke visie wordt gepresenteerd en een algemeen
en inhoudelijk directeur worden benoemd: µoNWREHUZRUGWRRJVWPDDQG¶'HGLUHFWHXUHQJDDQ
HHQ(XURSHVHDDQEHVWHGLQJRSVWDUWHQYRRUGHDUFKLWHFWµGLHHHQDDQVSUHNHQGJHERXZPRHW
RQWZHUSHQ¶1LFRODwRQWNHQWRQPLQPHWDQGHUHPXVHDµLQWHJHQGHHO « We hebben
trouwens geen collectie nodig. We gaan verhalen vertellen, misschien wel aan de hand van
historische voorwerpen en schilderijen, maar we worden geen concurrent van bestaande
musea. « Het wordt geen trots-op-Nederlandmuseum. « ,HGHUH1HGHUODQGHUPRHW]LFK
erin herkennen, of je nu een YPER¶HU bent met Marokkaanse wortels of een autochtoon uit
418

+DQV:DQVLQN¶Dit museum LVHHQXQLHNHNDQV¶. In: de Volkskrant, 26 maart 2008 - in de bijlage De
geschiedeniskrant van de Volkskrant.
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-DQ9DHVVHQµBijscholing voor Plasterk¶,Qde Volkskrant, 1 april 2008.
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De selectie verliep via bureau Holtrop, Ravesloot & Partners te Amstelveen. Voor beide functies gold een
periode van vier jaar. Bron: www.paulmerz.nl (bezocht op 24 september 2008).
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Bron: www.tinker.nl (bezocht op 24 september 2008).
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%DUW'LUNVµ´6FHSVLVURQG1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPEHUXVWRSPLVYDWWLQJ´'LUHFWHXUHQ1DWLRQDDO
HistorisFK0XVHXPNRPHQHUDDQ¶,Qde Volkskrant, 22 september 2008.
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Bron: www.tinker.nl.(bezocht op 24 september 2008). Dit resulteerde LQGHSXEOLFDWLHµ%RXZVWHQHQ¶- het
µGRFXPHQWYDQRYHUGUDFKWYDQGH6WXXUJURHS1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPDDQGHGLUHFWLH¶ van oktober 2008.
424
%DUW'LUNVµ´6FHSVLVURQG1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPEHUXVWRSPL
VYDWWLQJ´'LUHFWHXUHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPNRPHQHUDDQ¶,Q de Volkskrant, 22 september 2008 en
+DUPHQ%RFNPDµ.XQVWOREE\¶,Qde Volkskrant, 22 mei 2009.
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=ZROOH¶+HW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPZRUGWJHHQNODVVLHNPXVHXPPDDUHYHQPLQHHQ
SUHWSDUN'HWKHPD¶VZRUGHQJHEDVHHUGRSGHFDQRQ, maar niet alle vijftig vensters zullen in
YHUKDOHQYHUWHOGZRUGHQµGDWLVkilling op een schoolreisje of bij een familie-XLWMH¶425

Geen canon maar werelden
Met ingang van 1 oktober 2008 treden Erik Schilp en Valentijn Byvanck aan als algemeen en
inhoudelijk directeur.426 Schilp is sinds 2006 directeur van het Zuiderzeemuseum te
Enkhuizen, Byvanck is sedert 2002 directeur van het Zeeuws Museum te Middelburg en was
daarvoor drie jaar werkzaam bij Witte de With in Rotterdam. Beiden deden discussies
oplaaien met de verbouwing en reorganisatie van hun musea. Ze gooiden daar het roer
UDGLFDDORP'HPLQLVWHUNLHVWKHQµRPGDW]HWUDGLWLRQHOHEHGDDJGHPXVHDKHEEHQZHWHQRP
WHWRYHUHQWRWHLJHQWLMGVHSOHNNHQPHWVSDQQHQGHWHQWRRQVWHOOLQJHQ¶427 Ze wisten de regionale
PXVHDµWHEHYULMGHQYDQKHWIRONORULVWLVFKLPDJR¶PHWJURHLHQGHEH]RHNHUVDDQWDOOHQDOV
gevolg.428 6FKLOSµWoen ik nog directeur was bij het Zuiderzeemuseum ben ik gepolst voor
deze baan. Ik heb toen nee gezegd, omdat ik vond dat ik daar nog maar te kort zat. Een half
jaar later belde Valentijn me op, met wie ik destijds al veel contact had, omdat hij bij het
Zeeuws Museum met een soortgelijke operatie bezig was als ik bij mijn museum. Hij was ook
gevraagd voor het NHM, maar wilde daar alleen over nadenken als ik mee zou gaan als
algemeen directeur. Ik heb daarmee ingestemd, maar we hadden niet verwacht dat we zouden
worden benoemd¶.429
Op 10 december presenteren de directeuren hun plannen op een persconferentie, met
HHQµGLVFXVVLHVWXN¶430 Schilp en Byvanck ZLOOHQKHWPXVHXPYHVWLJHQµDOVPHUN¶431 Ze gaan
mHWµEHZXVWZRUGLQJVFDPSDJQHV¶ELMµHHQEUHHGSXEOLHN « IDVFLQDWLHHQEHWURNNHQKHLG « 
NZHNHQ¶RPµHHQYDQ]HOIVSUHNHQGHSODDWVLQGH1HGHUODQGVHVDPHQOHYLQJ¶ te verwerven.432
Het museum heeft geen eigen collectie, maar gaat objecten lenen uit andere collecties - dat
hoeven geen topstukken te zijn. De objecten dienen niet slechts als illustratie voor een
KLVWRULVFKHJHEHXUWHQLV+HWLVµYHHOPHHU¶GHEHGRHOLQJµPHWREMHFWHQHHQJHYRHOYDQ
historische authenticLWHLWELMGHEH]RHNHUWHZHHJWHEUHQJHQ¶433 Dit is de benadering die de al
eerder aangehaalde economen Joseph Pine en James Gilmore bepleiten - zij raden aan de
perceptie van de bezoeker als uitgangspunt te nemen. Musea moeten de bezoeker de
authenticiteit laten voelen en beleven: µmuseums should focus on creating the perception of
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%DUW'LUNVµ´6FHSVLVURQG1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPEHUXVWRSPLVYDWWLQJ´'LUHFWHXUHQ1DWLRQDDO
+LVWRULVFK0XVHXPNRPHQHUDDQ¶,Qde Volkskrant, 22 september 2008.
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Zie ook: 'RV(OVKRXWµ+HW1DWLRQDDOKLVWRULVch Museum. Museale functies, politieke emoties en openbaar
GHEDW¶In: Boekman 81, 21ste jrg., winter 2009.
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5RQ5LMJKDUGµ0LQLVWHU3ODVWHUN³HHQFUHDWLHIHQYHUQLHXZHQGWZHHWDO´¶,Q NRC Handelsblad, 26
VHSWHPEHU=LHRRN+DUPHQ%RFNPDµ´*HVFKLHGHQLVLVYDDNWRHYDO´¶,Qde Volkskrant, 22 mei 2009.
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5RQ5LMJKDUGHQ+HULHQ:HQVLQNµ6FKRWVHQVSULQJHUGLHQLHWZHJORRSWYRRUHHQFRQIOLFW´&XOWXUHHO
RQGHUQHPHU´(ULN6FKLOSPRHWYDQWRHNRPVWLJNationaal Historisch Museum HHQVXFFHVPDNHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 13 oktober 2008. De Raad van Toezicht van het Zuiderzeemuseum stelde per 1 april 2009 Michael
Huijser aan als directeur, om de beleidswijzigingen van Schilp te continueren en geschiedenis, educatie,
beeldende kunst en hedendaags design samen te laten komen. Bron: www.zuiderzeemuseum.nl, 9 april 2009
(geraadpleegd 28 oktober 2014). In Middelburg volgde historica Marjan de Ruiter per 1 juli 2009 Byvanck op.
Zie over beide musea ook: ,UHQHYDQ:LMKHµ6DDLHPXVHDZHHUVSDQQHQG¶,Q Trouw, 11 juni 2009.
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+HQQ\GH/DQJHµ(ULN6FKLOS9HUUXZLQJLVGHUHJHOJHZRUGHQ,QWHUYLHZ¶,Q Trouw, 25 juli 2009.
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Erik Schilp en Valentijn Byvanck, Het Nationaal Historisch Museum stimuleert de historische verbeelding.
Arnhem, december 2008.
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Zie bijvoorbeeld ook: µ5LMNVPXVHXPLVHHQVWHUNHUPHUNGDQ,1*¶,Q NRC Handelsblad, 6 juni 2008.
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Erik Schilp en Valentijn Byvanck, Het Nationaal Historisch Museum stimuleert de historische verbeelding.
Arnhem, december 2008, p. 9.
433
Ibidem, p. 29.
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DXWKHQWLFLW\LQWKHPLQGVRISHRSOH¶434 Schilp en Byvanck gaan ook uit van de
EHOHYLQJVZDDUGHYDQGHEH]RHNHU=HULFKWHQ]LFKRSDOOH1HGHUODQGHUVµ-RQJHUHQDOOHHQ]LMQ
een te beSHUNWHRSJDYH¶DOGXV6FKLOS435 Ze nemen met de verandering van doelgroepen
afstand van het oorspronkelijke plan.
Schilp en Byvanck wijken op nog een punt af van het eerste concept: de canon is geen
uitgangspunt meer. µDe canon van Nederland is in het nieuwe museum belangrijk en
geruisloos aanwezig. Het museum ziet het niet als zijn taak een visueel beeldverslag van de
FDQRQWHOHYHUHQ¶436 De Nederlandse geschiedenis wordt thematisch gerangschikt in vijf
µZHUHOGHQ¶µLNHQZLM¶µZDWHUHQODQG¶µULMNHQDUP¶µRRUORJHQYUHGH¶HQµOLFKDDPHQJHHVW¶
µEen wereld dompelt de bezoeker onder in een groot historisch domein, zowel in ruimte als in
WLMG+LMZRUGWJHFRQIURQWHHUGPHWUHHNVHQWKHPD¶VGLHLQREMHFWNDPHUVILOPNDPHUV
kunstkamers, doekamers en gamekameUVZRUGHQJHWRRQG¶437 In dit concept past geen
canontoren, die nog een prominente rol in het ontwerp van Vaessen en Houben speelden,
waarmee ze de stedenstrijd wonnen. Toch prijkt sindsdien het ontwerp van de toren nog
regelmatig als illustratie in krantenartikelen en op de achtergrond, als het Nationaal Historisch
Museum op televisie aan de orde komt - de canontoren is een icoon geworden, maar werd
afgevoerd door Schilp en Byvanck.
Initiatiefnemer Jan Marijnissen is inmiddels teruggetreden als fractievoorzitter en
politiek leider van de SP, maar blijft lid van de Tweede Kamer.438 +LMUHDJHHUWµEH]RUJG¶RS
GHSODQQHQYDQ6FKLOSHQ%\YDQFNµLNKHEYDQDIKHWEHJLQJH]HJGGDWLNPHQLHWZLOGH
EHPRHLHQPHWGHLQKRXGYDQKHWPXVHXPPDDULNPDDNPH]RUJHQ « /DWHn we ons
KRHGHQYRRUKHWKREE\LVPHYDQHHQVWHOQLHXZOLFKWHUV¶+HWPXVHXPNDQQLHW]RQGHUHHQ
FKURQRORJLVFKYHUKDDOµ]RQGHUGLHHOHPHQWDLUHLQIRUPDWLHEHQMHDOVEH]RHNHUKXOSHORRV¶
Evenals het CDA had de SP een voorkeur voor Den Haag als vestigingsplaats. Het vorige
kabinet had toenmalig burgemeester en CDA-prominent Wim Deetman het museum al min of
meer beloofd. Ook gaat het gerucht dat premier Balkenende zich geschoffeerd voelt door
Plasterk, die hem had laten weten dat hij voor Den Haag was.439 CDA-kamerlid Nicolien van
Vroonhoven stelt in januari 2009 Kamervragen naar aanleiding van de gelanceerde ideeën en
KHWJHUXFKWGDWKHWPXVHXPPLVVFKLHQQLHWQDDVWKHW2SHQOXFKWPXVHXPNRPWµAls Houbens
ontwerp niet doorgaat, staat wat ons betreft ook Arnhem ter GLVFXVVLH¶=HZLORYHUOHJPHW
Plasterk - dit komt op de agenda voor juni 2009.440

Het is mijn tent
Jan Vaessen gaat met pensioen. Zijn afscheid wordt vrijdag 20 maart 2009 gevierd in
UHVWDXUDQWµ'H.DVWHHOERHUGHULM¶LQKHW2SHQOXFKWPXVHXP3HUDSULOYROgt Pieter-Matthijs
Gijsbers hem op.441 +LMYHUEUHHGGHKHWYRRUPDOLJ%LMEHOV2SHQOXFKWPXVHXPYDQµHHQ
NDWKROLHNHLG\OOH¶WRWHHQµHGXFDWLHFHQWUXP¶PHWDQGHUHUHOLJLHVZDDULQFKULVWHQGRP
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jodendom en islam worden belichtPHWDOVOHLGHQGPRWWRµRSHQ\RXUPLQG¶442 Vaessen wil
zich niet meer mengen in het openbaar debat over het Nationaal Historisch Museum, om
Schilp en Byvanck niet voor de voeten te lopen, zo laat hij in een interview weten.443 Hij vindt
KHWHFKWHUZHOµHHQVOHFKWH]DDN¶GDWGHselectie van de architect via Europese aanbesteding
wordt bepaald.444 Hij vertrouwt erop dat er een nauwe samenwerking met zijn museum zal
NRPHQµ$OVLNPHDOHUJHQV]RUJHQRYHUPDDNGDQLVKHWGDWLNPHVRPVDIYUDDJRIKHWZHO
een historisch museum wordt. Het idee dat geschiedenis saai zou zijn, is een tragisch
misverstand. Mensen zijn juist zeer geïnteresseerd in geschiedenis als die maar op de goede
manier wordt verteld. Geschiedenis hoeft niet eerst in iets anders te worden veranderd om
mee te kunnen doen in de grotemensHQZHUHOG¶445 Vaessen laat zich in een interview met
Truus Gubbels in Boekm an ontvallen dat hij zich afvraagt µZDDURP]RVWHUNDDQJHVFKXUNW
wordt tegen de wereld van kunst en design. « En bovendien, het is wel leuk om aan je
FROOHJD¶VWHODWHQ]LHQGDWMHniet van de straat bent, maar wat vinden die gewone bezoekers
HLJHQOLMN"¶446
Op 25 maart 2009 - nog geen week na het afscheid van Vaessen - maken Schilp en
Byvanck bekend dat de beste plek voor het museum het centrum is, aan de Rijnoever bij de
John FrostbruJµPHWXLW]LFKWRSGHKLVWRULVFKHVWDG$UQKHP¶447 8LWHHQµscan¶QDDU
µPRJHOLMNHUZLMVEHWHUHORFDWLHVLQ$UQKHP¶JHOHWRSYRRUKHW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP
µEHODQJULMNHNULWLVFKHVXFFHVIDFWRUHQ¶, blijkt dat de geschikte locatie te zijn.448 Schilp ziet bij
de brug geschiedkundige lijnen uit de oorlogstijd samenvallen met Nederland als waterland en
de grenzen van het Romeinse rijk.449 Minister Plasterk is enthousiast over de gepresenteerde
SODQQHQµKHWLVHHQJHZHOGLJHORFDWLH¶450 De burgemeester van Arnhem, Pauline Krikke en
de commissaris van de koningin van Gelderland, Clemens Cornielje geven ook steun. De
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binnenstad zal door de tweehonderdduizend bezoekers van het nieuwe museum een fikse
impuls krijgen.451
Jan Vaessen houdt zich op de achtergrond, maar een µEHWURNNHQH¶ZHHWWHYHUWHOOHQGDW
KLMNRRNWYDQZRHGHµDOVHHQYRRURRUORJVHVWRRPPDFKLQH¶3ODVWHUNVFKUHHIGH.DPHUHHQ
PDDQGHHUGHUQRJGDWHUµV\QHUJLH¶PRHVW]LMQWXVVHQ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPHQKHW
Openluchtmuseum. Maar volgens Krikke zijn inmiddels de inzichten gewijzigd - het idee dat
EH]RHNHUVRSHHQGDJEHLGHPXVHDDDQGRHQLVYDQWDIHOµXLWKHHOYHHORQGHU]RHNHQEOLMNWGDW
KHW]RQLHWZHUNW¶7RFKJHHIW6FKLOSDDQGDWKLMVDPHQZHUNLQJ]DO]RHNHQ'DWEHLGHPXVHD
vijf kilometer uiteen komen WHOLJJHQKRHIWJHHQEHOHPPHULQJWH]LMQµ:H]LWWHQQLHW
OHWWHUOLMNELM]HRSGHVWRHSPDDUGHDIVWDQGLVKHOHPDDOQLHWJURRW¶452

Postmodern gedoe
De wijzigingen van concept en plek brengen hevige reacties teweeg. Francine Houben
reconstrueert in een column hoe zij met Jan Vaessen het plan voor het Nationaal Historisch
Museum ontwikkelde en vervolgens niet meer op de hoogte werd gehouden van de
ontwikkelingen. Ze verneemt uit de krant dat er mogelijk een Europese selectie voor de
architect gaat plaatsvLQGHQHQGDWHHQEXLWHQODQGVHDUFKLWHFWHHQRSWLHLVµ%LMGHRSHQLQJYDQ
het Filmfestival Rotterdam op 21 januari 2009 zit ik naast de minister. Hij heeft het over een
vluchtig schetsje dat ik zou hebben gemaakt! Met stomheid geslagen verlaat ik voortijdig het
IHVWLYDO¶453
Twee oud-burgemeesters van Arnhem schrijven een ingezonden brief in NRC
Handelsblad.454 Beiden zijn oud-leden van de Raad van Toezicht van het
Openluchtmuseum.455 Volgens hen is het oorspronkelijke plan van Vaessen en Houben
µUHVSHFWORRVafgeserveerd¶456 =HQRHPHQGHUROYDQJHPHHQWHHQSURYLQFLHµHHQVWDDOWMHYDQ
RQJHNHQGHOHQLJKHLG¶'H7ZHHGH.DPHUGLHQW]LMQWDQGHQWHODWHQ]LHQHQDDQ3ODVWHUNµGH
HQLJMXLVWHZHJ¶WHZLM]HQµDQGHUVNRPHQHUEURNNHQYDQHQZRUGWZDDUVFKLMQOLMNGH
landelijNHGLVFXVVLHRRNZHHUORVJHWURNNHQ¶457 =H]LMQEDQJµGDWZHKHWPXVHXPVWUDNVZHHU
NZLMWUDNHQDDQ'HQ+DDJRI$PVWHUGDPDOVGLW]REOLMIW¶458 De oud-burgemeesters denken
Arnhem een goede dienst te bewijzen door de locatiekeuze ter discussie te stellen.459 De brief
werkt als een katalysator in het debat - de keuze voor Arnhem wordt inderdaad ter discussie
gesteld.460
De gewijzigde plannen vallen slecht in het parlement. De Kamer voelt zich
gepasseerd. De SP wil dat het museum alsnog in Den Haag wordt gevestigd, nu de canon
ZRUGWORVJHODWHQHQHUHHQQLHXZHORFDWLHLVJHNR]HQ(QHU]LMQHUPHHUGLH]RUHDJHUHQµDOV
het plan waartegen wij ja hebben gezegd niet meer was dan een vingeroefening, is ons dat
YROVWUHNWQLHWGXLGHOLMNJHZRUGHQ¶DOGXV1LFROLHQYDQ9URRQKRven. Volgens minister Plasterk
451
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455
In de wandelgangen werden ze vergeleken met Waldorf en Statler, de twee oude zeurkousen uit de
Muppetshow, die vanaf het balkon in het theater commentaar leveren. Bron: +DUPHQ%RFNPDµ*HYDDUOLMN
QRQFKDODQW¶,Qde Volkskrant, 3 juli 2009.
456
µ.ULNNH³RYHUYDOOHQ´GRRUYRRUJDQJHUV¶,Q De Gelderlander , 8 mei 2009.
457
Job Drijber en Paul Scholten, µ3ODVWHUNPRHWArnhem terugfluiten. Musea Nationaal Historisch Museum
ZRUGWKHHODQGHUVXLWJHYRHUGGDQEHORRIG¶ NRC Handelsblad, 6 mei 2009. 2RNµOud-burgemeesters tegen
QLHXZHSOHN1+0¶,Q De Gelderlander , 7 mei 2009.
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460
+DUPHQ%RFNPDµ*HYDDUOLMNQRQFKDODQW¶,Qde Volkskrant, 3 juli 2009.
452

801

ODJGHSUHFLH]HORFDWLHLQ$UQKHPHFKWHUQLHWYDVWµDOVSROLWLFLGHJURWHOLMQKHEEHQ
YDVWJHVWHOGPRHWMHGHSURIHVVLRQDOVKXQZHUNODWHQGRHQ¶461
Het Nationaal Historisch Museum wordt een media-event. In een interview valt Jan
0DULMQLVVHQGHGLUHFWHXUHQQRJHHQVKDUGDDQµ]R¶QQDWLRQDDOPXVHXPPRHWHHQFKURQRORJLH
bieden. Zo simpel is het, heel veel mensen kennen die niet. Dat is het grote manco in
Nederland, we hebben geen tijdsbalk in ons hoofd. Het idee was: de chronologie moet je
horen, zien, meemaken. Dat moet de hoofdtaak zijn. Al het andere is ook interessant, maar
YRRUWLMGHOLMNHWHQWRRQVWHOOLQJHQ'DWWKHPDJHGRHNRPWODWHUZHO « ,NEHQHHQEHVFKHLGHQ
mens, maar ik vind dat toch een rare gang van zaken. Vooral nu er van alles op de proppen
NRPWZDDUGHSROLWLHNQRRLWRPJHYUDDJGKHHIW « 3RVWPRGHUQJHGRHPHWKHWLGHHGDW
historici maar saai zijn. Het museum is heus niet van historici, maar je moet wel een serieuze
poging doen de geschiedenis van een land weer te geven. Al het andere is speeltuingedoe,
WHUZLMOHUZHOJHPHHQVFKDSVJHOGQDDUWRHJDDW¶462 Marijnissen neemt geen afstand van zijn
initiatief en wenst de uitwerking van het museale concept niet over te laten aan de
museumprofessionals - µ\XSSHQ¶GLHHUµHHQSRVWPRGHUQHKXWVSRW¶YDQGUHLJHQWHPDNHQ
3ODVWHUNUHDJHHUWKLHURSµDOVMHWHODQJRSGLHYLHUNDQWHNLORPHWHULQ'HQ+DDJZHUNWGDQ
GHQNMHGDWDOOHVGDDUPRHWJHEHXUHQ¶463
Erik Schilp maakt duidelijk dat de Kamer, nu hij benoemd is tot directeur, zich niet
PHHUPHWKHWSURMHFWPRHWEHPRHLHQµKHWLVPLMQWHQW¶464 µ$OVMHZRUGWDDQJHQRPHQRPHHQ
historisch museum te bouwen, neem je niet één op één het plan over dat op je bureau ligt. Dan
ga je kijken of het concept deugt en wat haalbaar is. Wij komen met een ander concept, en dat
YHUJWRRNHHQDQGHUJHERXZGDQGHFDQRQWRUHQGLHZDVEHGDFKW « 0DULMQLVVHQHQ
Verhagen zullen bij de opening zien dat aan hun wens wel degelijk recht wordt gedaan. We
gaan de Nederlandse geschiedenis op vier manieren ontsluiten: aan de hand van personen, met
een nationale portrettengalerij, op historische locaties in het land, en chronologisch en
WKHPDWLVFKLQKHWJHERXZ¶465 %\YDQFNYXOWDDQµGHEHKRHIWHDDQFKURQRORJLHLV]RJURRW
omdat we geloven dat er een causaal verband bestaat tussen gebeurtenissen. Maar alleen
WKHPDWLVFKHRQGHUZHUSHQJHYHQEHWHNHQLVDDQGDWYHUEDQG¶466
Schilp voelt zich gesteund door Frits van Oostrom, GHµFDQRQYDGHU¶- hij beschouwt de
canon als een onderwijskundige methode en geen museaal programma.467 Van OostromµKet
loslaten van de canon vind ik een uitstekend idee. Ik heb altijd al gezegd dat de canon is
ontwikkeld voor het onderwijs en niet voor een museum. Het moet niet doubleren. « Laat
die teugels toch vieren, heb ik bepleit. De canon is een goede inspiratiebron, maar geen
PXVHDDOFRQFHSW¶ Hij heeft wel bedenkingen bij het presenteren van het museum als merkµLk
stelde voor om dit woord tussen aanhalingstekens te zetten, maar Byvanck en Schilp zijn
moderne jongens, die schamen zich daar niet voor¶.468
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Aan de Rijn of in het bos
Op 13 mei 2009 houdt de Kamer een spoeddebat.469 Nout Welling, behalve CDA-prominent
en president van de Nederlandsche Bank ook voorzitter van de Raad van Toezicht bij het
Openluchtmuseum, mengt zich in de discussie. Atzo Nicolaï kan zich als voorzitter van de
Raad van Toezicht voor het Nationaal Historisch Museum minder permitteren in het debat,
omdat hij ook Kamerlid is. Aan de andere kant maakt zijn betrokkenheid het voor de VVD
lastig om als oppositiepartij kritiek te uiten.470
De Raad van Toezicht van het Nationaal Historisch Museum blijkt al vóór het
aantreden van beide directeuren besloten te hebben naar een andere locatie te zoeken. In juli
2008 wees onderzoek van IPMMC Consult uit dat parkeren in het bos, mocht er een
ondergrondse garage komen, dertig miljoen euro gaat kosten.471 Bovendien wordt gevreesd
dat milieuprocedures vertragend zullen werken. De betrokkenen krijgen het rapport echter pas
een dag voor de vergadering van de Kamercommissie op 13 mei 2009 doorgegeven, via de
griffie van het parlement. Nout Wellink noemt deze gang van zaken tijdens de hoorzitting
µRQJHNHQGRQ]RUJYXOGLJHQRQYHUDQWZRRUG¶HQµELM]RQGHUVFKDGHOLMNYRRUGHYLWDOHEHODQJHQ
YDQKHWPXVHXP¶+LMPLVWHHQJHGHJHQYHUJHOLMNHQGRQGHU]RHNPHWILQanciële onderbouwing.
µ'HUHNHQNDPHU]DOGLWQRRLW]RODWHQSDVVHUHQ¶472 In het debat pleit Jan Marijnissen voor een
µFXUDWRULXP¶GDWWRH]LFKWKRXGt op het te ontwikkelen museum, zoals in het Haus der
Geschichte.473 Plasterk belooft dit idee met de directie en de Raad van Toezicht van het
Nationaal Historisch Museum te bespreken.474 Hij benadrukt dat de keuze voor Arnhem in
principe onomkeerbaar is. Hij pareert zo de suggestie om het museum toch in Den Haag te
vestigen, bijvoorbeeld in een fusie met het Huis van de Democratie.475 Provincie Utrecht biedt
Paleis Soestdijk aan als locatie voor het museum.476
Na het spoeddebat laat de nieuwe directeur van het Openluchtmuseum van zich horen
in interviews. Gijsbers vindt dat de minister zich moet houden aan zijn afspraken, zoals hij ze
KHHIWJHIRUPXOHHUGLQGHEULHIGLHKLMRSMXOLDDQGH7ZHHGH.DPHUVWXXUGHµ'DDULQ
geeft Plasterk duidelijk aan dat de fysieke verbondenheid van het Nationaal Historisch
Museum met het Openluchtmuseum voordeel oplevert. « De high tech aanpak van
directeuren Schilp en Byvanck in combinatie met de authenticiteit van het Openluchtmuseum
NDQ1HGHUODQGHUVRSWRHJDQNHOLMNHZLM]HNHQQLVODWHQPDNHQPHWGHJHVFKLHGHQLV¶-XLVWGH
µDWWUDFWLHZDDUGH¶YDQKHW2SHQOXFKWPXVHXPYRRUµRQHUYDUHQ¶PXVeumpubliek en het
RQGHUZLMVZDUHQHHQEHODQJULMNHUHGHQRPYRRU$UQKHPWHNLH]HQµ'H]HJURHSHQYRRUZLH
het Nationaal Historisch Museum uiteindelijk is bedoeld, worden het beste bereikt als de twee
469
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musea naast elkaar komen te staan. Daar ben ik als vakmaQYDQRYHUWXLJG¶ 477 Bij een
vestiging van het NHM op vier en een halve kilometer afstand is ook samenwerking mogelijk,
maar dan bestaat de kans dat beide musea concurrenten worden.478 Gijsbers vindt dat de
overheid zich niet moet bemoeien met de invulling vaQKHWPXVHXPµZHOPHWGH
YHVWLJLQJVSODDWV¶479
Het Nationaal Historisch Museum blijft een media-hype. Schilp en Byvanck
publiceren een opiniestuk in Trouw. Met een statement in de opening leggen ze de vinger op
GH]HUHSOHNµGHSROLWLHNKRRUWQLHWWHEHSDOen hoe geschiedenis wordt geschreven. Laat staan
KRHKHWQLHXZHPXVHXPLQ$UQKHP]LMQH[SRVLWLHVFRQFUHHWLQULFKW « (HQNUDFKWLJH
Haagse lobby sleept alles er bij om het museum naar Den Haag te krijgen. In plaats van
argumenten te verzamelen, verliest de Kamer zich in een verbijsterende discussie over zaken
ZDDURYHUGHSROLWLHNJHHQPHQLQJKRRUWWHKHEEHQ¶480
Naar aanleiding van het debat verschijnen tal van ingezonden brieven en columns in
de dagbladen. Onderzoeker Lettie Ranshuysen pleit ervoor rekeniQJWHKRXGHQµPHWGH
ZHQVHQHQGHDFKWHUJURQGHQYDQHHQRQHUYDUHQPXVHXPSXEOLHN¶- zij vreest dat Schilp en
Byvanck daarvoor weinig oog hebben HQYHUGHQNWKHQYDQµweerzin tegen de veronderstelde
kneuterigheid van openluchtmusea¶. Ze brengt hun reorganisatie in de herinnering van het
Zuiderzee Museum en het Zeeuws Museum: µin deze cultuurhistorische musea verlegden zij
rücksichtslos het accent van geschiedenis naar hedendaagse kunst, mode en design, waardoor
deze musea minder toegankelijk werden¶.481
Francine Houben mengt zich via een interview in het debat. Ze vindt dat haar bureau
0HFDQRRHQKHW2SHQOXFKWPXVHXPRSHHQµRQEHWDPHOLMNHPDQLHU¶]LMQEHKDQGHOG 482 Het
praktische argument om het museum te verplaatsen heeft te maken met het feit dat de aanleg
van een noodzakelijke ondergrondse parkeergarage bij het Openluchtmuseum een investering
van twintig tot veertig miljoen euro kost.483 +RXEHQYLQGWGDWRQ]LQµRSGHQLHXZHORFDWLH
moet je toch ook kunnen parkeren? Ik kan je zeggen dat het moeilijker is om aan de rivier met
QDWWHJURQGHHQJDUDJHWHERXZHQGDQRSGH]DQGJURQGHQELMKHW2SHQOXFKWPXVHXP¶484
3ODVWHUNUHDJHHUWGDDURSµLQGHSXEOLFLWHLWZRUGWGHLQGUXNJHZHNWGDWGRRUPLMRI
deze Kamer zou zijn gekozen voor architectuur, maar dat is niet het geval. Arnhem heeft het
DUFKLWHFWHQEXUHDXJHYUDDJGµWHJHQEHWDOLQJHHQVFKHWVWHPDNHQ'DWNDQQDWXXUOLMNQRRLWGH
DDQEHVWHGLQJ]LMQJHZHHVW¶ - een gemeentebestuur kan niet zonder openbare aanbesteding de
architectuur voor een rijksmuseum vaststellen.485 Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol
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EHYHVWLJWGH]HSURFHGXUHODWHULQHHQLQWHUYLHZ=HYLQGWKHWµYDQ]HOIVSUHNHQG¶ dat er een
Europese selectie komt voor een ontwerp, µook als dat ertoe leidt dat een buitenlandse
architect dit museum van en voor alle Nederlanders RQWZHUSW¶486
Vaessen kan zich toch niet onbetuigd laten. Samen met Houben schrijft hij een
opiniestuk - beiden waren overigens ook aanwezig bij het spoeddebat. In hun artikel
UHFDSLWXOHUHQ]HZDDUKHWLQKXQSODQRPJLQJµGHYHUKDOHQYDQGH1HGHUODQGVHJHschiedenis
op een meeslepende, eigentijdse en soms ook klassiek-theatrale manier vertellen aan een zeer
EUHHGHQJHYDULHHUGSXEOLHN¶=H]HWWHQ]LFKDIWHJHQGHDDQSDNYDQ6FKLOSHQ%\YDQFNGRRU
te benadrukken dat geschiedenis niet veranderd hoeft te wordHQµLQLHWVDQGHUVRPLQWHUHVVDQW
te worden. Heel veel (gewone) mensen zijn veel sterker geïnteresseerd in geschiedenis dan
ELMYRRUEHHOGLQNXQVWRIGHVLJQ¶487
&ROXPQLVW%DV+HLMQHYLQGWKHWPXVHXPµHHQKRSHORRVSURMHFW¶. Maar hij vermoedt
dat het te laat LVRPKHWDIWHEOD]HQµGXVODWHQZHKHW]ROHXNPRJHOLMNPDNHQ¶+LMSOHLWYRRU
µHHQWKHPDWLVFKHEHQDGHULQJGLHDFWLHYHEHWURNNHQKHLGYUDDJWYDQGHEH]RHNHUV*HHQ
symbool van verzonnen nationale trots¶PDDUµgewoon in Arnhem, en een eind van dat
Openluchtmuseum vandaan. Inderdaad, precies zoals het nu wordt voorgesteld. Als het een
PLVOXNNLQJZRUGWODDWKHWGDQWHQPLQVWHHHQJUDQGLR]HPLVOXNNLQJ]LMQ¶488 Jan Blokker jr.
YLQGWGDWKHWPXVHXPLQRSULFKWLQJJHEXNWJDDWRQGHUHHQODVWYDQµORRG]ZDUHSROLWLHke
pretenties. « Het museum krijgt een verwijsfunctie. Maar moet ik in deze digitale tijd naar
HHQPXVHXPRPWHZRUGHQGRRUYHUZH]HQ"¶489 Historicus Maria Grever vindt de school de
beste plaats om tijdsbesef aan te leren. De opdracht voor het museum is niet alleen kinderen te
EHGLHQHQPDDUµálle Nederlanders: jong en oud, autochtoon en nieuwkomer, hoog en laag
RSJHOHLG'DWLVJHHQHHQYRXGLJHRSJDYH¶'DQLVµHHQYDULDWLHDDQPXVHDOHSUHVHQWDWLHVPHW
moderne interactieve technieken vereist. Eén (nostalgischH FKURQRORJLHYROVWDDWGDQQLHW¶490

Toch weer het Thorbecke adagium
Museumdirecteuren Steven Engelsman en Wim Pijbes roepen in opiniestukken op om Schilp
en Byvanck de ruimte te geven.491 3LMEHVUHIHUHHUWDDQ7KRUEHFNHµKLMDFKWWHKHWQRRG]DNHOLMN
dat de overheid voorwaarden schept tot vrije ontplooiing van zelfstandige initiatieven en deze
WHRQGHUVWHXQHQRPWHNRPHQWRW³RSHQEDDUKHLGHQFRQFHQWUHHULQJYDQKHWJHHQZLMKHEEHQ
WHQHLQGHGHNXQVWELMKHWSXEOLHNEHNHQGWHPDNHQ´¶492 In 1862 pleitte Thorbecke voor
ideologische afzijdigheid: de staat spreekt principieel geen oordelen uit over de inhoud van
kunsten en wetenschappen, en bepaalt evenmin de richting waarin de beoefening van
486

+HQQ\GH/DQJHµ+HWLVEHODQJULMNGDWHU]RYHHOPRJHOLMNDUFKLWHFWHQPHHGLQJHQ¶,Q Trouw, 27 mei 2009.
Francine Houben en JDQ9DHVVHQµ(HQPXVHXPYRRUDOOHPHQVHQ¶,Qde Volkskrant, 27 mei 2009.
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Bas Heijneµ(HQKRSHORRVSURMHFW¶,Q NRC Handelsblad, 16 mei 2009.
489
-DQ%ORNNHUMUµ9RRUPLMKRHIWGDWPXVHXPQLHW¶,Q NRC Handelsblad, 15 mei 2009.
490
0DULD*UHYHUµ*HVFKLHGHQLVLVPHHUGDQHHQVWHOMDDUWDOOHQRSHHQULM¶,Q Trouw, 19 mei 2003. Grever is
hoogleraar Theorie en Methoden van de Maatschappijgeschiedenis en directeur van het Centrum voor
Historische Cultuur aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam. Zie van haar over de canon: 0DULD*UHYHUµ:DWGRHQZHPHWGHFDQRQ"¶,Q$ULH:LOVFKXW
(redactie), Zinvol, leerbaar, haalbaar. Over geschiedenisonderwijs en de rol van de canon daarin . Amsterdam,
Vossiuspers UvA, 2005, pp. 21-30, 0DULD*UHYHUµ'HSDUDGR[YDQGHQDWLRQDOHFDQRQ¶,Q Erasmus Magazine ,
PDDUW0DULD*UHYHUµ1DWLRQDOHLGHQWLWHLWHQhLVWRULVFKEHVHI'HULVLFR¶VYDQHHQFDQRQLQGH
SRVWPRGHUQHVDPHQOHYLQJ¶ Tijdschrift voor Geschiedenis 119 (2006) nr.2, Maria Grever, Controverses rond de
canon. Assen, 2006 en Maria Grever en Siep Stuurman (redactie), Beyond the canon. History for the twenty-first
century. Hampshire, 2007.
491
6WHYHQ(QJHOVPDQµ+LVWRULVFK0XVHXPLVLQJRHGHKDQGHQ¶,Q TrouwMXQLµGe twee jonge
GLUHFWHXUHQYHUGLHQHQDOOHUXLPWHHQVWHXQELMKXQSODQQHQYRRUHHQVSUDDNPDNHQGFRQFHSW¶(QJHOVPDQ (1949)
werd in 1990 gevraagd directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden te worden - hij was destijds
adjunct-directeur van Museum Boerhaave in Leiden. Hij bleef tot 1 mei 2012, toen werd hij directeur van het
Museum für Völkerkünde in Wenen. Pijbes is sinds 2008 algemeen directeur van het Rijksmuseum.
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:LP3LMEHVµKamer, bemoei je niet met het Historisch MuseuP¶,Qde Volkskrant 16 juni 2009.
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wetenschap en kunst zich dient te ontwikkelen - waarderingen worden achterwege gelaten.493
In vrijwel ieder publiek debat over cultuurbeleid wordt Thorbecke aangehaald en
geïnterpreteerd. Uit het debat over het Nationaal Historisch Museum blijkt hoe zijn adagium
in de praktijk werkt - politici laten zich niet beperken. Het Thorbecke-principe indachtig is de
taak van de politiek voorwaarden te scheppen en kaders te plaatsen. Volgens zijn credo is de
taak van minister Plasterk en zijn ambtenaren binnen deze kaders tot een optimaal resultaat te
komen en daarvoor de geschikte mensen te engageren - en de Kamer tijdig te informeren over
ontwikkelingen en wijzigingen. Dat zijn de spelregels in het cultuurbeleid dat gebaseerd is op
het systeem van checks and balances: een openbaar en transparant debat.494 De aangestelde
directie en de Raad van Toezicht van het Nationaal Historisch Museum bepalen het concept,
de inhoud en de uitvoering. Daar ligt hun verantwoordelijkheid.
Op 17 juni 2009 is er weer een Kamerdebat. Daaraan voorafgaand schrijft Plasterk een
brief waarin hij toegeeft fout te hebben gehandeld, door de Kamer niet tijdig te informeren dat
er gezocht werd naar een andere plek. Hij steunt de keuze voor de andere locatie bij de John
Frost-brug - deze FHQWUXPORFDWLHYLQGWKLMµGHIUDDLVWH¶0DDUKLMYLQGWYHVWLJLQJQDDVWKHW
OpenluchtmuseXPRRNµXLWVWHNHQG¶495 Tijdens het debat kiest een meerderheid van de Kamer
voor de oorspronkelijke locatie bij het Openluchtmuseum. Plasterk wijst nog naar de statuten
van het museum, waarin wel de stad, maar niet de precieze locatie is opgenomen. In de
discussie wordt daarop niet ingegaan. Er is irritatie omdat de minister niet heeft geïnformeerd
over het plan om de beoogde locatie van het museum te veranderen - twee jaar eerder
gebruikte hij bij zijn keuze voor de vestigingsplek als argument de nabijheid van het
Openluchtmuseum en de samenwerking daarmee. Deze uitgangspunten laat hij zonder overleg
los; hij plaatst de Kamer in maart voor een voldongen feit, door zijn goedkeuring uit te
VSUHNHQYRRUGHORFDWLHZLM]LJLQJ3ODVWHUNJHHIWµUXLWHUOLMN¶WRHGDWKij bij het informeren van
de Kamer taxatiefouten heeft gemaakt en niet had voorzien dat de keuze voor een andere
ORFDWLHHHQµQDWLRQDOHNZHVWLH¶]RXZRUGHQ'HGLVFXVVLHLVµHHQSROLWLHNVWHHNVSHOJHZRUGHQ
ZDDULQHUJHUQLVHQHPRWLHVKHWZLQQHQYDQUDWLR¶ Plasterk wordt vooral verweten dat hij
onhandig heeft gemanoeuvreerd - hij voerde te weinig regie.496
1DKHWGHEDWEHFRPPHQWDULHHUW6FKLOSGHµFXULHX]HEHPRHLHQLV¶YDQGH7ZHHGH
.DPHUµGH.DPHUKHHIWHUGHVWLMGV]HOIYRRUJHSOHLWGDWGHULMNVPXVHDPRHVWHQ
verzelfstandigen. Laat ze nu de rijksmusea maar weer nationaliseren, dan kunnen ze zich
YRRUWDDQRYHUDOPHHEHPRHLHQ¶)RUPHHOJH]LHQ]LMQ]RZHOGH5DDGYDQ7RH]LFKWDOVGH
directie van het museum autonoom. De minister kan hen slechts verzoeken om in te stemmen
met de wens van de Kamer.497 Schilp waarschuwt in het televisieprogramma Nova dat de
NHX]HYRRUµKHWERV¶ILQDQFLsOHSUREOHPHQ]DOYHURRU]DNHQµDOVGH.DPHURQVWHJHQGH]LQLQ
van een onafhankelijke organisatie, een risico - dat kan oplopen tot veertig miljoen - in de
schoenen wil schuiven, dan moeten de Kamerleden ook met een oplossing komen voor de
DDQVSUDNHOLMNKHLGGLH]HRQVGDDUPHHJHYHQ¶(QZDWYLQGWKLMYDQGHVFKDPSHUHNULWLHNYDQ
)UDQFLQH+RXEHQRSGHEHUHNHQLQJYDQGHSDUNHHUJDUDJH"µ2QVEelang is het Nationaal
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Sociaal en Cultureel Planbureau, Advies cultuurwetgeving. Den Haag, 1986, p. 49 en Ministerie van OCW,
Cultuurbeleid in Nederland¶V-Gravenhage, 2002, p. 68.
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Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Zoetermeer, 1993, p. 52 en Sociaal en Cultureel
Planbureau, Advies Cultuurwetgeving. Rijswijk,1986, p. 88.
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%ULHIYDQGHPLQLVWHUYDQ2&:µ2SULFKWLQJ6WLFKWLQJ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶7ZHHGH.DPHU
vergaderjaar 2008-2009, 31495, nr.9. Den Haag, 15 juni 2=LHRRNµ3ODVWHUNEOLMIWSOHLWHQYRRU1+0ELM
EUXJ.DPHUZLORXGHSOHNPXVHXP¶ en µ(HQEUXJWHYHU¶,Q NRC Handelsblad, 16 juni 2009 en Ron Rijghard,
µ.DPHUUHNHQW3ODVWHUNDIRSJHGUDJ¶,Q NRC Handelsblad, 18 juni 2009.
496
5RQ5LMJKDUGµ.DPHUUHNHQW3ODVWHUNDIRSJHGUDJ¶,Q NRC Handelsblad, 18 juni 2009.
497
µ.DPHU1+0QLHWLQFHQWUXPYDQ$UQKHP Musea Tweede Kamer doorkruist wens Plasterk en wil Nationaal
Historisch op locatie naast Openluchtmuseum¶,Q NRC Handelsblad, 18 juni 2009.
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Historisch Museum. Haar belang is een opdracht binnenhalen. Ik laat het aan de kijker wie het
PHHVW]XLYHUNDQRRUGHOHQKLHURYHU¶498
Gijsbers benadrukt in een interview na het debat dat hij het goed kan vinden met
Schilp en Byvanck: µJHGXUHQGHKHWGHEDWZHUGJHVXJJHUHHUGGDWZLMHONDDULQPLGGHOVRP]HHS
]RXGHQZLOOHQEUHQJHQ:LMNHNHQHONDDUYDQXLWGH]DDOGDQYHUEDDVGDDQ « (ULVDEVROXXW
geen sprake van wrevel. Zo gaan wij in de museumwereld niet met elkaar om. Deze kwestie
gaat niet over personen, het gaat om een belangrijk nationaal initiatief dat succesvol moet
ZRUGHQ¶499
Op 30 juni 2009 neemt de Kamer de motie-9DQ9URRQKRYHQDDQµKHW1DWLRQDDO
+LVWRULVFK0XVHXPPRHWZRUGHQJHERXZGQDDVWKHW2SHQOXFKWPXVHXP¶6FKLOSLV
µRQW]HWWHQGWHOHXUJHVWHOG¶GDWKLMHQPHGHGLUHFWHXU%\YDQFNQLHWKXQHLJHQSODQNXQQHQ
uitvoeren. Maar ze hebben besloten door te gaan en het concept aan te passen, met meer
nadruk op chronologie. µ'LWLVGXVGHSROLWLHNHUHDOLWHLWZDDUPHHZLMWHPDNHQKHEEHQ («
:HJDDQQXNLMNHQZDWGHUHsOHRSWLHV]LMQYRRUGHSOHNQDDVWKHW2SHQOXFKWPXVHXP¶+HW
EXGJHWEOLMIWYLMIWLJPLOMRHQHXUR6FKLOSµQDGH]RPHUJDDQZHNLMNHQRIZHPHWHHQ
aangepast concept voor het museum kunnen komen. We zullen heel wat moeten uitzoeken en
een nieuwe begroting en planning moeten maken. Maar als blijkt dat het project dan nog
VWHHGVKDDOEDDULVNXQQHQZHHLQGHOLMNDDQGHVODJ « 1XZHKHW1+0QDDVWKHW
Openluchtmuseum gaan bouwen, zullen we alles opnieuw moeten onderzoeken. We hebben
bijvoorbeeld nog niet gekeken of we kosten kunnen besparen door een bovengrondse
SDUNHHUSODDWVWHERXZHQRIGRRUHHQNOHLQHUJHERXZQHHUWH]HWWHQ¶500
Schilp vindt het CDA de grootste µboosdoener¶- het liet zich volgens hem voor het
karretje spannen van het Openluchtmuseum, ofwel YDQ&'$¶HU1RXW:HOOLQNDeze bevestigt
dat hij µinderdaad¶ met premier Balkenende over de kwestie sprak6FKLOSµen Balkenende
heeft vervolgens aan CDA-Kamerleden opgedragen wat ze moesten vinden. Ik weet dat
omdat Van VroonKRYHQPLMODWHUEHOGHHQ]HL³ik vind het vervelend voor jullie, maar kon er
niks aan doen. Het was een Chefsache´¶. Desgevraagd kan Van Vroonhoven zich niet meer
herinneren dat woord te hebben gebruiktµDls ik het heb gebruikt, dan zou dat kunnen omdat
we het in de fractie nauwkeurig bespraken¶. Volgens haar was het CDA-standpunt niet
µingestoken, maar gaandeweg gegroeid¶.501 Terugblikkend verbaast Plasterk zich erover dat
Wellink direct toegang had tot BalkenendeµKij had één-op-één contact met de ministerpresident, terwijl ik daar niet binnenkwam¶.502 6FKLOSEHQDGUXNWµGH.DPHUKHHIWQXZHOHHQ
µRQYHUVWDQGLJSUHFHGHQWJHVFKDSHQ+LMKHHIWKHWULVLFRELMHHQRQDIKDQNHOLMNHLQVWHOOLQJ
JHOHJG]RQGHUHHQRSORVVLQJWHELHGHQLQJHYDOYDQQRRG¶503 Byvanck laat tijdens een
ELMHHQNRPVWLQ%UXVVHOZHWHQGDWHUQDDVWGHYLMIWHWRQHQPXVHXPWKHPD¶V- µZHUHOGHQ¶- nog
HHQ]HVGH]DONRPHQµGHSROLWLHN¶504
De keuze van de Kamer leidt tot vertraging. 3ODVWHUNUHVSHFWHHUWGLHNHX]HµGLW
museum is een Mooi Project, met hoofdletters. Ik hoop dat we ons er vanaf nu op kunnen
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UHFRQVWUXFWLH¶,Q Elsevier, 1 januari 2011.
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YHUKHXJHQ¶505 Directie en Raad van Toezicht gaan onderzoeken of bouwen naast het
Openluchtmuseum een reële mogelijkheid is en aan welke eisen een gebouw moet voldoen.506
Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met het Openluchtmuseum, waarbij ook
Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol is betrokken.507 (UZRUGWHHQµSURFHVEHJHOHLGHU¶
aangesteld, die onder meer moet bekijken waar de parkeerplaatsen voor het museum kunnen
komen en of er op de plek in het bos nog andere obstakels opduiken. Waarschijnlijk wordt pas
rond de zomer van 2010 meer bekend over de voortgang van de bouw van het museum.508
+HWSURMHFWWHDPRQWZLNNHOWRSLQWHUQHWµHHQ community YRRUJHVFKLHGHQLV¶
DDQJHVWXXUGYDQXLWGHZHEVLWHYDQKHWPXVHXPµPaar ook in samenwerking met andere
PXVHDHQKLVWRULVFKHRUJDQLVDWLHV¶(ULVRRNHHQµ3RUWUHWWHQJDOHULM¶WH]LHQZDDUEHNHQGHHQ
onbekende Nederlanders hun favoriete Nederlander kunnen kiezen.509
0HWHHQµ1HZMuseum /DE¶ZLOKHW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP het gebruik van
nieuwe media en technologie in de Nederlandse museumwereld bevorderen. Op 28 oktober
2009 organiseert het NHM een internationale conferentie over nieuwe media en technologie,
in samenwerking met de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente en het
Mediamatic Lab. Het project wordt gesteund door ING. Op de conferentie tonen
vertegenwoordigers van de technische universiteiten vijf pilots die inzicht geven in de manier
ZDDURSKHWPXVHXPWHFKQRORJLHNDQLQ]HWWHQ'H78'HOIWµEUHQgt Willem van Oranje tot
OHYHQ¶HQODDWKHPHHQTXL]VSHOHQHet team van de TU bouwde µHHQserious game rondom
GHRQWVQDSSLQJYDQ+XJRGH*URRW¶'H787ZHQWHODDW]LHQKRHHHQYLUWXHHOSHUVRQDJH
reageert op vragen van bezoekers. Het melkmeisje van Vermeer volgt bezoekers met haar
ogen, beweegt natuurlijk en kan bijna alle vragen beantwoorden. Er wordt getoond hoe je snel
en efficiënt kunt zoeken in beeld- en geluidsarchieven.510
Trots kondigt Erik Schilp aan dat het museum het initiatief neemt op het gebied van
technologische vernieuwing. Het museum gaat zich manifesteren op internet en met
WHQWRRQVWHOOLQJHQLQKHWODQGµ7HFKQRORJLHLVJHHQGRHORS]LFKPDDUQLHXZHPHGLDHQ
technologieën bieden de mogelijkheid om geschiedenis op een unieke manier te ontsluiten, op
een effectieve manier kennis over te brengen bij nieuwe generaties en op een originele manier
collectie te vergaren in de vorm van beeld en geluid uit het dagelijkse leven van gewone
mensen. De samenwerking met de Nederlandse technische universiteiten en Mediamatic Lab
is onderdeel van ons New Museum Lab, dat continu zal werken aan technologische innovatie.
:LMVWHOOHQGHNHQQLVHQHUYDULQJYDQKHW/DEJUDDJWHUEHVFKLNNLQJDDQDQGHUHPXVHD¶511
Lex ter Braak wakkert het debat aan door de functie van het Nationaal Historisch
Museum te problematiseren, maar reacties blijven uit.512 Hij is tegen het negentiende-eeuwse
FRQFHSWµPHWHHQVFKRXZYDQDQHNGRWLVFKHDUWHIDFWHQ¶DDQGHKDQGZDDUYDQGHYDGHUODQGVH
geschiedenis wordt verteld, met bijvoorbeeld KHWµVWRFNVNH¶YDQ2OGHQEDUQHYHOGWGHNLVWYDQ
+XJRGH*URRWHQµGHSDQWRIIHOVYDQNRQLQJLQ:LOKHOPLQD¶7HU%UDDNpleit voor een museum
van de 21ste eeuw dat de geschiedenis problematiseert - de nationale geschiedenis is immers
505
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een constructie. µ'H]HFRQVWUXFties zeggen meer over de tijd waarin ze tot stand kwamen dan
GDW]HREMHFWLHYHZHUNHOLMNKHGHQUHSUHVHQWHUHQ¶Een museum dient vragen te stellen, µook
naar de betekenis van getoonde objecten. Hoe de dingen hun geïsoleerde, heroïsche of
alledaagse betekenis gekregen hebben, hoe zij in de loop der tijd zijn versteend of verdwenen,
hoe zij verbonden zijn met uitdijende werelden om zich heen. Juist het werk en onderzoek van
KHGHQGDDJVHNXQVWHQDDUVNDQGDDUPRHLWHORRVHHQELMGUDJHDDQOHYHUHQ¶ Het museum moet
µGHUDDGVHODFKWLJHUXLPWHYDQGHYUDDJ « RS]RHNHQHQQLHWGHSRWGLFKWHNDPHUYDQKHW
DQWZRRUG¶ Want µde geschiedenis is geen reeks van momentopnamen zoals de ontmoeting
van staatslieden, of een slag, of een belangrijke rede. Ze is een met lichtpunten doorbroken
nacht zonder werkelijke helderheid. Achter de glans van historische gebeurtenissen zegeviert
GHGXLVWHUQLV¶.513
Eind 2009 stopt stichting Anno haar activiteiten en neemt directeur Chris Groeneveld
afscheid. Een dag later wordt Anno door het NationaDO+LVWRULVFK0XVHXPDOVµPHUN¶
gelanceerd, voor jeugdactiviteiten en educatieve projecten. Op de website van Anno staat de
VWLFKWLQJRPVFKUHYHQDOVµeen voorloper van het Nationaal Historisch Museum « vanwege
GHJHOLMNVRRUWLJHGRHOHQ¶EHVORRWPLQLVWHU3ODVWHUNEHLGHRUJDQLVDWLHVµQLHWQDDVWHONDDUWHODWHQ
YRRUWEHVWDDQ¶+HW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPQHHPWEHKDOYHKHWPHUNHHQDDQWDOSURMHFWHQ
over: de Week van de Geschiedenis en de Nacht van de Geschiedenis, de feestelijke afsluiter
daarvan. Ook de samenwerking tussen Anno en de Stichting entoen.nu, voortgekomen uit de
commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon, continueert onder de koepel van het museum directeur Hubert Slings wordt tevens hoofd educatie van het Nationaal Historisch Museum.514
Schilp en Byvank presenteren met hun conservatoren de vorderingen van hun plannen
aan Jan Marijnissen. 6FKLOSµZH]LMQEOLMGDWZHQDGHVWRUPYDQYRULJMDDULQDQGHUYDDUZDWHU
WHUHFKW]LMQJHNRPHQ:HKHEEHQYHHOJHOHHUG¶(pQYDQGH]HVWKHPD¶VLVQDGHUXLWJHZHrkt
HQZRUGWQXJHWRRQGHHQJURRWEUXLQYHOPHWGDDURSNOHLQHUHZLWWHYHOOHQPHWIRWR¶VHQ
teksten. Aan de wens van een chronologie is tegemoetgekomen, er komt naast de themaafdeling ook een afdeling met een historische tijdlijn. Een deel wordt gereserveerd voor
tijdelijke tentoonstellingen over actuele onderwerpen. Marijnissens reactieµYRRUDOVQRJLVKHW
JRHGJHQRHJ0DDULNKRX]HLQGHJDWHQ¶515

Een nieuwe bestemming voor Paleis Soestdijk
Halbe Zijlstra, sinds oktober 2010 staatssecretaris van OCW in kabinet Rutte I, beslist dat het
museum geen eigen gebouw krijgt - hij vindt het niet verantwoord vijftig miljoen euro uit te
geven terwijl er tweehonderd miljoen euro op kunst en cultuur moet worden bezuinigd. De
projectsubsidie van zes miljoen blijft wel overeind. Hij wil louter nog een virtueel museum
subsidiëren en reizende tentoonstellingen. Hij acht het doel van het museum namelijk
µRQYHUPLQGHUGYDQEHODQJ¶(ULN6FKLOSLVWHOHXUJHVWHOGPDDUYLQGWKHWEHVOXLWQLHW
YHUUDVVHQGµLNKRRSGDWDQGHUHFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQKLHUGRRULHWVPHHUOXFKWNULMJHQ¶516 De
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Maxim Februari en Rob van der Vaart. Zie: www.entoen.nu (beide sites geraadpleegd op 26 april 2010).
515
/LVH:LWWHPDQµ0DULMQLVVHQYHU]RHQW]LFKPHWKLVWRULVFKPXVHXP¶,Q de Volkskrant, 11 maart 2010.
516
+DUPHQ%RFNPDµ%RXZ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPJDDWQLHWGRRU¶,Qde Volkskrant, 29 oktober 2010.
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museumstaf betrekt de Zuiderkerk in Amsterdam.517 In de kerk, waar de staf ook kantoor
houdt, presenteert het museum vanaf mei 2011 zijn HHUVWHWHQWRRQVWHOOLQJµ'HKHOHKLVWRULH
YDQRQVODQG¶LVHULn vijf hoofdstukken te zien, met museumstukken, film, fotografie en
virtuele presentaties. Samensteller Valentijn ByYDQFNµZHOHJJHQHHQGHHOYDQGH
geschiedenis uit aan de hand van archeologische sporen, maar kijken ook naar
consumptiegoederen en hun pleNLQGHJHVFKLHGHQLV « +HWRYHU]LFKWLVQLHWVOXLWHQGHQ
GHILQLWLHIPDDUVFKHWVWZHOZDWEHODQJULMNLV¶518 In de maand van deze lancering wordt
bekend dat dHZHEVLWHYDQKHW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPGHµ%HVWRIWKH:HE-DZDUG¶
heeft gewonnen in de VerHQLJGH6WDWHQLQGHFDWHJRULHµLQQRYDWLH¶'HVWDI]LHWLQGHSULMV
µHHQLQWHUQDWLRQDOHHUNHQQLQJYDQHHQVXFFHVYROPXVHXPSURMHFWRSKHWJHELHGYDQQLHXZH
PHGLDHQWHFKQRORJLH¶519
In het voorjaar 2011 start het project µ;ZDVKLHU- µSODDWVHQYDQKHULQQHULQJ¶ met als
PRWWR¶KHHO1HGHUODQGHHQPXVHXP¶+HW bestaat uit een app voor de iPhone en een website.
Bezoekers kunnen historische gebouwen of andere plekken, die bij het project horen (te zien
aan een bordje), scannen met hun telefoon en krijgen dan filmpjes, animaties en verhalen te
zien die deze plaatsen µtot leven brengen¶.520 Het project is het resultaat van een
samenwerking tussen ontwerpbureau Fabrique en brandingbureau Vandejong, aanvankelijk
concurrenten in de pitch. Ze combineerden hun beide concepWHQµHet Nationaal Historisch
Museum wilde een beetje van de ³ik-cultuur´ af¶vertelt Marcel de Vries, senior creative bij
Vandejong. µWe hebben ³Ik was hier´ daarom « veranderd in ³xwashier´. De
merkgedachte is bij ons altijd heel belangrijk. Je moet met een merk een relatie kunnen
aangaan¶. Dit merk µkoppelt persoonlijke herinneringen aan grote gebeurtenissen, maar
verbindt ook heden met verleden en mensen met locaties. De ³x´ kan staan voor een persoon,
voor een gebeurtenis, een gebouw of een locatie¶521 Het museum ontvangt voor dit project
een internationale prijs: de ¶iF communication design award¶.522
Intussen ontstaat een nieuw plan. Vijftien prominente historici pleiten in een open
brief om het Nationaal Historisch Museum in Paleis Soestdijk onder te brengen.523 Een week
daarvoor bracht de Raad voor Cultuur het advies naar buiten om het museum µDOVSURMHFWWH
verbinden aan het Rijksmuseum¶. Het NHM zou dan de virtuele presentatie van de
geschiedenis voor zijn rekening moeten nemen en het Rijksmuseum de materiële.524 Dit doet
517

De eerste daad van de directie aldaar was de presentatie van hun publicatie Schetsen voor een Nationaal
Historisch Museum$PVWHUGDP=LHRRN5RVDQ+RODNµ*HGURRPG1+0PRet meer dan museum zijn.
1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPSUHVHQWHHUWGULHVFKHWVHQYRRUGHLQULFKWLQJYDQKHWPXVHXPJHERXZ¶,Q NRC
Handelsblad, 7 februari 2011.
518
De - gratis - expositie 100m2NL liep van 20 mei tot 9 september µ([SRVLWLH1DWLRQDDO+LVWorisch in
NHUN¶,Q Het Parool , 6 april 2011 en µ1HGHUODQGVHKLVWRULHRSYLHUNDQWHPHWHU¶,Q Trouw, 6 april 2011.
519
De website vormde de basis van de online-activiteiten van het museum, zoals de fototentoonstelling Nieuwe
Groeten Uit.. - mensen konden daar de geschiedenis zichtbaar maken met oude ansichtkaarten - de Nationale
Portrettengalerij - prominente Nederlanders benoemden daar hun historische held - en de Nationale Automatiek
- µRHU-1HGHUODQGVH¶YRRUZHUSHQGLHHHQKLVWRULVFKYHUKDDOYHUEHHlden, konden voor één of twee euro uit een
originele Febo-muur worden gehaald. Zie: www.innl.nl (geraadpleegd op 25 januari 2012). Op de internetpagina
kon iedereen zijn eigen geschiedenis toevoegen of die van anderen aanvullen. µ:HEVLWH1+0LQ96EHNURRQG¶
In: de Volkskrant, 12 april 2011.
520
&ODXGLD.DPPHUµ%HNURRQGHZHEVLWH1+0LQVODDSVWDQG¶,Q NRC Handelsblad, 3 januari 2012.
521
Bron: www.fabrique.nl/case/xwashier (bezocht op 14 oktober 2013).
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&ODXGLD.DPPHUµ%HNURRQGHZHEVLWH1+0LQVODDSVWDQG¶,Q NRC Handelsblad, 3 januari 2012.
523
De ondertekenaars waren onder anderen: Remieg Aerts, hoogleraar Politieke geschiedenis, Hans Blom,
emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis, Cees Fasseur, emeritus hoogleraar Geschiedenis van ZuidoostAzië, Suzanne Legêne, hoogleraar Politieke geschiedenis, Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische
Nederlandse letterkunde, Piet de Rooy, emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis, Henk Wesseling,
emeritus hoogleraar Algemene geschiedenis.
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+DUPHQ%RFNPDµ$GYLHVRYHUEH]XLQLJLQJHQYDQ5DDGYRRU&XOWXXURRJVWNULWLHN¶,Q de Volkskrant, 2 mei
2011 en µ$GYLHV+LVWRULVFK0XVHXPPRHWRQGHUGDNNULMJHQLQ5LMNV¶,Q NRC Handelsblad, 3 mei 2011.
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het debat over een eigen pand voor het museum oplaaien.525 Het paleis staat sinds 2004 leeg,
na het overlijden van prinses Juliana en prins Bernhard. Het gebouw is rijksbezit - de
Rijksgebouwendienst is al jaren op zoek naar een nieuwe bestemming. Het paleis moet
worden gerenoveerd, waarvan de kosten worden geschat tussen de zestig en honderd miljoen
euro. Het paleis is in de weekeinden opengesteld voor het publiek en nog steeds populair.526
De historici pleiten voor behoud van µdit Kamerbrede initiatief dat al tot veel samenwerking
en elan heeft geleid. « Sinds zijn oprichting bereikt het Nationaal Historisch Museum met
verschillende projecten en activiteiten een breed publiek. Het is bovendien een museum dat
niet gebonden is aan een collectie en in de eerste plaats de behoeften en interesses van het
publiek centraal stelt. Het is het enige museum dat, naast de traditionele tentoonstellingsvorm,
actief werkt aan nieuwe vormen van publieksbereik waarvan de gehele historische
museumsector profiteert. « Het museum werkt altijd samen met andere organisaties, overal
in Nederland¶.527
De historici betitelen het museum als µeen netwerkorganisatie¶en µeen medium voor
geschiedenis¶. EHQPXVHXPµdat een compleet fysiek en digitaal overzicht van de Nederlandse
geschiedenis biedt en de landelijke samenhang versterkt, ontbreekt nog. Deze functie zou het
best tot zijn recht komen in een historisch gebouw met een bijzondere uitstraling¶ - Paleis
6RHVWGLMNLVµJHOLHIG¶.528 Eén van de ondertekenaars, RemLHJ$HUWV]HJWµKet goede van het
voorstel is dat het ook een ander probleem oplost. Paleis Soestdijk moet nodig gerenoveerd
worden. Er is nog steeds geen bestemming voor gevonden. Door het Nationaal Historisch
Museum er onder te brengen los je ook die impasse op. « Het is aanzienlijk kleiner dan de
ruimte waar eerdere ambities op waren gestoeld. Het is in technische zin niet ideaal als
museumgebouw. Maar de NHM-directie heeft getoond creatief genoeg te zijn¶. Hij vindt het
gebouw ook geschikt vanwege de populariteit bij het publiek en de nostalgische waarde. µDat
zijn nuttige eigenschappen, gegeven de opdracht een museum te zijn waarin Nederlanders
zichzelf kunnen herkennen¶. De directie van het Nationaal Historisch Museum staat achter dit
voorstel - de brief is volgens Aerts µin goede samenwerking¶met hen opgesteld.529
De locatie is eerder genoemd als mogelijkheid, maar toen wees de directie het paleis af
als te klein en te veel verbonden aan Oranje, dus te weinig neutraal. Daarop komen ze nu
WHUXJµDls het eenmaal een museum is, zal dat minder worden¶, denkt Schilp.530 De redactie
van NRC ZLMGWHHQµ&RPPHQWDDU¶DDQKHWYRRUVWHO en noemt het µeen bedaagd en lusteloos
idee. « De oplossing ligt voor de hand: houd het NHM virtueel en maak het zo
onweerstaanbaar. Dat swingt meer, is goedkoper, onderhoudsvriendelijker en hanteerbaarder
want variabeler, dan de goedbedoelde opstelling in een gebouw. « Het moderne publiek dat
iets wil opsteken, gaat internet op. Vooral scholieren zijn meesters in het afspeuren van
websites¶.531
Paleis Soestdijk is een troef. Het is µppn van de hoofdpijndossiers¶ van de
Rijksgebouwendienst, waarvoor CDA-minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken)
politiek verantwoordelijk is. De dienst slaagt er maar niet in een nieuwe bestemming te
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µ*URHSKLVWRULFLSOHLWYRRU1+0LQ3DOHLV6RHVWGLMN/RFDWLH1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP¶,Q NRC
Handelsblad, 4 mei 2011.
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Ibidem.
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vinden.532 Twee weken na het pleidooi van de historici stelt Gedeputeerde Staten van Utrecht
in een brief aan Donner voor RP6RHVWGLMNµYRRUHHQV\PEROLVFKEHGUDJ¶RYHUWHGUDJHQDDQ
een stichting - deze nieuwe eigenaar dient het leegstaande gebouw te restaureren. Het paleis
NDQDOWLMGHQVGHUHVWDXUDWLHRQGHUGDNELHGHQDDQKHW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPµ(HQ
unieke kans om twee zoektochten, een bestemming voor het paleis en een onderkomen voor
KHW1+0RSWHORVVHQ¶'HRYHUKHLGKHHIWGDQGH]RUJHQHQkosten voor het gebouw voor een
JURRWGHHOQLHWPHHUµ'HFRPELQDWLHYDQIXQFWLHVJHHIWRRNGHPRJHOLMNKHLGIRQGVHQWH
ZHUYHQYRRUWZHHGRHOHQ¶+HWPLQLVWHULHYDQ%LQQHQODQGVH=DNHQEHVWHHGWMDDUOLMNVYLHU
miljoen euro aan exploitatiekosten voor het in stand houden van PDOHLV6RHVWGLMNµ=RQGHU
LQJULMSHQ]DOGH]HELMGUDJHLQOHQJWHYDQGDJHQGUXNNHQRSXZEHJURWLQJ¶'HSURYLQFLHLV
bereid financieel bij te dragen aan de restauratie van het park, het aanpassen van de
infrastructuur en aan de groene structuur van de Utrechtse Heuvelrug. Erik Schilp en Atzo
Nicolaï laten premier Rutte in een aparte brief weten dat zij verwachten dat het museum al op
1 januari 2012 in Soestdijk kan openen. De restauratie en renovatie van het gebouw kan in
fases gebeuren, waarbij telkens een ander deel van het paleis voor het publiek geopend kan
blijven. Ze stellen Rutte voor de huidige subsidie van zes miljoen euro per jaar voort te
zetten.533
Een directe reactie blijft uit. De tijd dringt: op 7 juni 2011 krijgt de directie van
Zijlstra te horen wat de toekomst van het museum zal zijn. Donner stelt op 28 mei in het
radioprogramma Tros Ka merbreed voor om het Nationaal Historisch Museum tot dependance
te maken van het Rijksmuseum - hij vind reizende tentoonstellingen µeen aantrekkelijk
alternatief. In een tijd dat musea door bezuinigingen met sluiting worden bedreigd, moet je je
drie keer achter je oren krabben voordat je geld steekt in een nieuw PXVHXP¶'HPLQLVWHU
wijst een door de directie en Utrecht te organiseren private financiële oplossing voor Soestdijk
niet direct af: ze mogen laten zien dat ze de negentig à honderd miljoen euro die nodig is voor
het opknappen van het paleis en landgoed van Soestdijk bijeen kunnen krijgen - impliciet laat
hij daarmee weten er zelf geen geld in te willen steken.534
Volgens Schilp en Byvanck is er geen meerderheid meer in de Tweede Kamer die het
Nationaal Historisch Museum wil behouden. Donner negeert hun plan om het museum onder
te brengen in het leegstaande Paleis Soestdijk, zo zeggen ze. SchiOSµZe horen niets van
Donner. Doordat er getalmd wordt, is het voor Zijlstra steeds gemakkelijker om het NHM
weg te bezuinigen. Terwijl Zijlstra ons eerder juist aanmoedigde om vaart te maken met het
zoeken naar huisvesting. Want hij wilde die ontwikkeling kunnen meewegen in zijn besluit
over de toekomst van het PXVHXP « Mijn indruk is dat Donner er niet aan wil. We hebben
een aanbod, er zijn marktpartijen geïnteresseerd, ze zouden het met twee handen moeten
aangrijpen. Maar er heerst een oorverdovende stilte. Elk verzoek om te praten wordt
onbeantwoord gelaten. Ik trek de conclusie: men wil niet. « Op 4 mei, de dag waarop
vijftien historici in de Volkskrant pleitten voor Soestdijk, hebben we met premier Rutte
gesproken. Dat was na de Dodenherdenking. Hij was enthousiast. Hij schreef het op en hij zei
dat hij zou kijken wat er mogelijk was. Nadien heeft Atzo Nicolaï, onze voorzitter van de
Raad van Toezicht, nog contact gehad met Rutte en Donner. Dat was informeel. Vorige week
is het plan geformaliseerd met een brief van Utrecht aan Donner en een brief van ons aan
Rutte. Sindsdien hebben we niets meer gehoord¶.535
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Het Nationaal Historisch Museum krijgt van Halbe Zijlstra twaalf dagen de tijd om de
honderd miljoen te vinden voor de renovatie van Paleis Soestdijk. Als dat niet lukt, is het plan
om het paleis te benutten als locatie van de baan.536 µ+HWRSNQDSSHQYDQ6RHVWGLMNNRVW
negentig tot honderd miljoen euro. Wij hebben dat geld niet, dus het is aan de directie van het
NHM om het te vinden. Daar hebben ze tot 10 juni 2011 de tijd voor, en als het ze dan niet
OXNWMDGDQKRXGWKHWRS¶DOGXV=LMOVWUD537 9ROJHQV6FKLOSLVGLHGHDGOLQHµRQQRGLJYURHJ¶
Op die dag laat de staatssecretaris weliswaar weten hoe hij de rijkssubsidie voor kunst de
komende kunstenplanperiode gaat verdelen en waar de bezuinigingen vallen, maar het NHM
ontvangt een projectsubsidie en maakt geen deel uit van de basisinfrastructuur waarover
Zijlstra beslist. Schilp acht de voorwaarde om op deze korte termijn zoveel geld binnen te
halen µRQXLWYRHUEDDU$OVZHHHQEHJLQQHWMHKHEEHQGDQPRHWHUWRFKWHSUDWHQ]LMQ-HKHEW
KHWJHOGQLHWLQppQNHHUQRGLJ¶538

Het Nationaal Historisch Museum wordt zelf geschiedenis
Het mag niet baten. Op 6 juni 2011 laat Halbe Zijlstra de directie weten het museum vanaf 1
januari 2012 niet meer te subsidiëren. De basis voor subsidie is volgens hem vervallen, omdat
Donner van Binnenlandse Zaken geen geld wil uittrekken voor de vestiging van het NHM in
het leegstaande Paleis Soestdijk.539 µGezien de bezuinigingen, ook in de museumsector, en de
scherpe prioriteiten die het kabinet daarbij dient te stellen, is het niet opportuun dit project
voort te zetten¶DOGXV=LMOVWUD in zijn beleidsbrief.540 Wim Pijbes noemt het door Zijlstra
afgeschoten plan µeen overbodige exercitie. Al in 2003 hebben de Nederlandse rijksmusea een
voorstel geschreven over hoe de vaderlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. De
politiek heeft dat voorstel naast zich neergelegd. De Tweede Kamer meende in haar wijsheid
dat er een Nationaal Historisch Museum moest komen. Nu zijn we vijf jaar en vele miljoenen
HXUR¶VYHUGHUHQWHJHOLMNHUWLMGJHHQVWHHNRSJHVFKRWHQ¶541
Zijlstra trekt wel jaarlijks twee miljoen euro uit voor het Openluchtmuseum om in
samenwerking met het Rijksmuseum de canon van de Nederlandse geschiedenis te
presenteren.542 Anderhalf miljoen is bedoeld om een deel van de activiteiten van het NHM
voort te zetten, waaronder een digitale presentatie van de Nederlandse geschiedenis.
Daarnaast geeft het kabinet een half miljoen om samen met het Rijksmuseum een plan te
RQWZLNNHOHQRPGHFDQRQYDQGHYDGHUODQGVHJHVFKLHGHQLVµI\VLHN¶WHSUHVHQWHUHQ3LHWHU0DWWKLMV*LMVEHUVUHDJHHUWYHUKHXJGµZH]LMQEOLMGDWKHWNDELQHWYDVWKRXGWDDQGHDPELWLH
waaruit het NHM voortrolde, om de betekenis van de geschiedenis inzichtelijk te maken voor
de jeugd. Wij zullen de komende maanden concrete plannen uitwerken die passen bij het
FRQFHSWYDQRQVPXVHXP¶543 Hij EHQDGUXNWGDWHUJHHQµVWDWLVFKHSUHVHQWDWLH¶NRPWYDQµDOOH
ijkpunten in onze geschieGHQLV¶+LMZLOZHOGHFKURQRORJLVFKHOLMQDDQKRXGHQGLH]DO
verwijzen naar bestaande objecten binnen het Openluchtmuseum, of naar historische objecten
536
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ZDDUYRRUKLMNDQSXWWHQXLWGHNHOGHUVYDQKHW5LMNVPXVHXPµ0DDURRN]DOKLHUELMQDDUEXLWHQ
het Openluchtmuseum worden verwezen - zo moet je voor de hunebedden gewoon naar
'UHQWKH¶,QGH- permanente - presentatie wordt de canon nadrukkelijk als hulpmiddel
gebruikt om inzicht te geven in de geschiedenis van Nederland.544
6FKLOSLVµLQWHQVYHUGULHWLJ Ik heb het net verteld aan de medewerkers. Dat was een
van de moeilijkste momenten uit mijn leven. Er is veel gehuild, niet in de laatste plaats door
mijzelf. « Het is een onjuiste beslissing. Het kind wordt met het badwater weggegooid en
het is kapitaalverQLHWLJLQJ¶.545 µIk heb me het schompes gevochten voor deze tent. Onze
mensen hebben keihard gewerkt. « HHWJDDWRPWLHQWDOOHQPLOMRHQHQHXUR¶V$OYRRURQ]H
NRPVWZHUGHUYHHOJHOGYRRUXLWJHWURNNHQ¶546 µMaar het NHM is opgericht in een
democratisch proces. De Tweede Kamer heeft ons tot leven gewekt en de Kamer ontneemt
ons het leven weer. Daar heb je je bij neer te leggen¶. Hij heeft het plan niet inhoudelijk
NXQQHQWRHOLFKWHQµIk begrijp nog steeds niets van Donner. Hij slaat de oplossing voor een
probleem af. « De organisatie en de naam NHM houden op te bestaan. Het NHM is een
politiek product. « Ik blijf tot de laatste snik, want mijn handtekening is nodig om de
stichting op te heffen¶. 6FKLOSYLQGWGDWKHWPXVHXPµHen nieuwe kijk¶KHHIWRSJHOHYHUGµop
hoe geschiedenis publieksvriendelijk aan de man kan worden gebracht. En het NHM houdt
ons een spiegel voor. Kennelijk zijn we in dit land niet in staat grote projecten uit te voeren¶.
+LM]LHWGHZHHUVWDQGGLHGHGLUHFWLHHQKHWPXVHXPRSULHSHQDOVµeen onderdeel van wat we in
de spiegel zien. We zien ook een politiek die een project wel kan initiëren, maar niet kan
loslaten. Er zijn veel belangen die meespelen¶.547
Hans Blom, één van de ondertekenaars van het pleidooi om het museum in Paleis
Soestdijk te vestigenLVµQRJDOYHURQWZDDUGLJG+HWLVHHQYHUOLHVHQKHWLVSURFHGXUHHOLGLRRW
Niet zo lang geleden heeft het parlement met overgrote meerderheid besloten dat er een
Nationaal Historisch Museum moest komen. Ik vind dat het parlement zich dat niet moet laten
afpakken. Juist het NHM slaagt erin groepen te bereiken die je op de traditionele manier niet
EHUHLNW¶548 Zijn medestander Herman Pleij noemt het µbuitengewoon bot¶ hoe Donner en
Zijlstra met het pleidooi omsprongenµGit is kortzichtig en dom. Het project was meer dan
ooit nodig: een museum dat antwoord gaf op de vraag hoe het komt dat wij zijn wie wij zijn.
Maar het was een makkelijk doelwit in bezuinigingstijd. Nederland bewijst zich hiermee geen
dienst¶.549 Ronald Plasterk - inmiddels Tweede Kamerlid - QRHPWKHWµHHQIRXWHQNRUW]LFKWLJ
EHVOXLW¶GHVXEVLGLHWHVWRSSHQµZH]RXGHQHUHHQPXVHXPYDQPDNHQZDDUGHVFKRROMHXJGGH
geschiedenis zou leren kennen. Ontzettend zonde dat dit als onderdeel van een extreem pakket
PDDWUHJHOHQQLHWGRRUJDDW¶2SGHYUDDJZDDUKHWIRXWJLQJ]HJWKLMµWRHQGLUHFWLHHQ5DDG
van Toezicht én Arnhem zeiden dat het museum beter kon worden ondergebracht in een
leegstaand gebouw, hadden we dat moeten doen. De Tweede Kamer heeft dat tegengehouden.
Als ze dat niet had gedaDQKDGKHWPXVHXPHUQXJHVWDDQ¶6RHVWGLMNYRQGKLMµQLHWLGHDDO¶
PDDUZDWGRHMHPHWKHWSDOHLV"µ-HZLOWHUWHQVORWWHJHHQ%0:-VKRZURRPYDQPDNHQ¶550
Op 27 juni 2011 debatteert de Tweede Kamer over de stopzetting van de subsidie en
steunt het besluit van Zijlstra. %DV+HLMQH]LHWGHILQDQFLsOHFULVLVDOVHHQPRRLH[FXXVµRPHHQ
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814

HLQGHWHPDNHQDDQZDWYHUGDFKWYHHORSHHQOLMGHQVZHJZDVJDDQOLMNHQ¶551 De Raad van
Toezicht van het Nationaal Historisch Museum en de directie besluiten de stichting per 31
december te ontbinden, nadat de voor dat jaar geplande projecten zijn afgerond.552 Het
museum blijkt in totaal meer dan vijftien miljoen euro te hebben gekost. Het ministerie van
OCW was veruit de grootste geldschieter, maar ook een aantal gemeenten en het Nederlands
Openluchtmuseum hebben kosten gemaakt.553 Een deel van de verstrekte subsidies is in
gerealiseerde activiteiten gestoken: de website www.innl.nlµ;ZDVKLHU¶RQGHUZHUSHQYRRU
Klokhuis, de tentoonstelling in de ZuideUNHUNKHWSURMHFWGHµ:HHNYDQGHJHVFKLHGHQLV¶GH
µ1DWLRQDOH$XWRPDWLHN¶.554
Bas Heijne constateert dat het Nationaal Historisch Museum in µHHQKHXVH
FXOWXXURRUORJ¶ verzeild raakteµZDWGHQDWLHRSQLHXZKDGPRHWHQYHUHQLJHQEOHHNQLHW
minder dan een splijtzwam. Het was volk tegen elite, conservatief tegen postmodern,
chronologisch tegen thematisch, onderwijzend tegenover interactief, ordening tegenover
G\QDPLVFK¶0RHVWKHWHHQPXVHXPPHWNODVVLHNHIXQFWLHVZRUGHQ"555 Heijne haalt
Alessandro Baricco aan, die de moderne mens ironisch HHQµEDUEDDU¶QRHPWµGLHQLHWODQJHU
GHGLHSWH]RHNWPDDUKHWRSSHUYODN¶556 Onze cultuur is door technische reproduceerbaarheid
LQHHQµHYHQG\QDPLVFKHDOVYOXFKWLJHPDVVD- HQPHGLDFXOWXXUWHUHFKWJHNRPHQ¶'HDXWRULWHLW
van traditionele, culturele instituten is niet meer vanzelfsprekend. Concentratie en toewijding
hebben plaatsgemaakt voor de behoefte aan afwisseling en associatie - het publiek neemt
informatie en cultuur verstrooid - terloops, onbewust, routineus - tot zich.557 Baricco vindt
µGLHSJDQJ « HHQRSWLVFKHLOOXVLH¶558 Het ideaal van de diepgang gaat teloor.559 Hij stelt dit
vast maar betreurt dit niet, hij is geen cultuurpessimist.560 Baricco beSOHLWµGHEURNVWXNNHQYDQ
de oude culturele orde¶ zo goed mogelijk onder te brengen in een nieuwe. Dit is volgens
Heijne wat de directeuren van het Nationaal historisch Museum wilden, waarvoor Arnoud
Odding pleit in Het disruptieve museum en zoals veel Nederlandse musea zich inmiddels
toeleggen op de beleving van de bezoeker.561 Schilp eQ%\YDQFNYHUSHUVRRQOLMNHQµGH
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553
µ1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXP NRVWWHPLOMRHQHXUR¶,Q Trouw, 11 juli 2011.
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G\QDPLHNYDQGHYHUDQGHULQJ¶]HVSHOHQLQRSµZDWGHPHQVHQQXYHUODQJHQ¶562 De
initiatiefnemers van het Nationaal Historisch Museum wilden juist tegen deze tendensen
ingaan.563
Beide directeuren concluderenµGHHLJHQ]LQQLJKHid waarvoor we waren aangenomen,
NHHUGH]LFKLQKHWNUDFKWHQYHOGYDQPHGLDWHJHQRQV¶564 Uit de reconstructies in de pers blijkt
dat in dit drama de politiek de centrale rol speelt. Dit is ook de conclusie van historicus Henk
:HVVHOLQJµ]RDOVXLWDOOHVEOLjkt, wordt het streven naar een aanvaardbaar overzicht van de
eigen nationale geschiedenis onder historici breed gedeeld en blijkt het helemaal niet zo
moeilijk te zijn overeenstemming te bereiken over wat daarin thuishoort. Het falen van het
plan voor een Nationaal Historisch Museum is dus primair een zaak voor de politiek geweest
HQQLHWYDQZHWHQVFKDSSHOLMNHWZLMIHOHQVFHSVLVDOKHEEHQGLHRRNHHQUROJHVSHHOG¶565 De
Tweede Kamer gaf in september 2006 de doorslag om een Nationaal Historisch Museum op
te richten en kwam daarop terug in het debat over het besluit van Zijlstra de subsidie te
VWRSSHQ-RXUQDOLVW+DUPHQ%RFNPDFRQVWDWHHUWGDWµGDDUPHH « HHQHLQG>NRPW@DDQKHW
avontuur van twee visionairs, volgens sommigen, of twee al te eigengereide mannen, volgens
DQGHUHQ+HW1DWLRQDDO+LVWRULVFK0XVHXPLVQX]HOIJHVFKLHGHQLVJHZRUGHQ¶566
De voortdurende aandacht in de pers toont aan dat journalisten en opinieleiders het
debat en de conflicten op de voet volgden en in detail analyseerden. Schilp en Byvanck
vroegen Bas Heijne een essay te schrijven over het Nationaal Historisch Museum; hij stelt
GDDULQGHYUDDJµKRH]DOKHWPXVHXP]HOIGHJHVFKLHGHQLVLQJDDQ"¶567 De museumdirecteuren
benaderden in 2009 Michiel van Erp met de vraag of hij de totstandkoming van het museum
wilde vastleggen.568 'HGRFXPHQWDLUHPRHVWJDDQRYHUµGH]RHNWRFKWQDDUHHQ
JHPHHQVFKDSSHOLMNHLGHQWLWHLW+HWZHUGHHQILOPRYHUGULHMDDUODQJSROLWLHNJHNUDNHHO¶569
+HWUHVXOWDDWLVµHHQLPSUHVVLH¶- geen analyse - van de ondergang: Postmoderne hutspot. Van
(USULFKW]LFKRSµKHWSROLWLHNHVSHO¶570 Hij mocht, als een fly on the wall , bijna alle
vergaderingen van de Raad van Toezicht, intern overleg en de bijeenkomsten met andere
partijen bijwonen - dat levert veel backstage momenten op. Terugkomend element zijn
bespiegelingen en mistroostig staren van beide directeuren op de achterbank in de dienstauto
PHWFKDXIIHXU'HGRFXPHQWDLUHLVHHQµWUHXULJVWHPPHQGHWUDJLNRPHGLHYDQEHVWXXUGHUVHQ
politici die elkaar voortdurend dwarszitten, en die bovenal met eigen belangen bezig lijken te
]LMQ¶571 Schilp en Byvanck publiceren zelf µVFKHWVHQ¶voor het Nationaal Historisch Museum
en een kleurrijk boek vol plannen voor een nieuw museum over de Nederlandse geschiedenis:
Blauwdruk. ZRERXZHQ]LMµbuiten het zicht van de media en de politiek toch een museum
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« LQSURMHFWHQHQRSSDSLHU¶.572 De musealisering is mislukt, maar in de laatste fase van de
slepende conceptualisering mengen Schilp en Byvanck zich - heet van de naald - in de
mediawereld en ensceneren zelf het relaas van het Nationaal Historisch Museum, dat zelf
mediageschiedenis is geworden.
4 C ultuuromslag in cultuurbeleid
Met de start van Rutte I op 14 oktober 2010 voltrekt zich een verandering in de Nederlandse
wereld van kunst en cultuur. Dit kabinet IRUFHHUWHHQµFXOWXXURPVODJLQGHFXOWXXU¶- het
politieke signaal aan Ronald Plasterk op 17 november 2009 om cultuur niet bij voorbaat uit te
zonderen bij de komende bezuinigingen, wordt werkelijkheid.573
Het minderheidskabinet bestaat uit VVD en CDA en krijgt gedoogsteun vanuit de
Tweede Kamer van de PVV. De nieuwe regering hanteert KHWPRWWRµYULMKHLGHQ
YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG¶µWe gaan het land teruggeven aan de hardwerkende Nederlander¶,
aldus premier Mark Rutte tijdens de presentatie van het regeerakkoord.574 Rutte kondigde in
MXQLDOLQHHQOH]LQJDDQKHWPHFHQDDWVFKDSQLHXZOHYHQLQWHZLOOHQEOD]HQµZHPRHWHQ
een manier vinden om de huidige vraag-FXOWXXURPWH]HWWHQLQHHQJHHIFXOWXXU¶575 Hij vindt
GDWGHNXQVWµLQGHKRXGJUHHSYDQGHRYHUKHLG¶]it: µliberalen willen de kunst teruggeven aan
GHNXQVWOLHYHQGHEXUJHUV¶'H]HYRRUQHPHQVYDQGH99'ZRUGHQQXXLWJHYRHUG576 In het
5HJHHUDNNRRUGVWDDWµGe overheid schept condities op het gebied van kunst en cultuur die de
kwaliteit verhogen en de toegankelijkheid waarborgen. « Het kabinet wil meer ruimte
geven aan de samenleving en het particulier initiatief, en de overheidsbemoeienis beperken.
Kunst en cultuur zijn tenslotte ook van en voor de samenleving. Bij verstrekking van
subsidies wordt voortaan eerst gekeken naar de mogelijkheden eigen inkomsten te verwerven.
Er komt meer aandacht voor de verdiencapaciteit van cultuur¶577

Linkse KREE\¶V
De plannen van het kabinet staan in het akkoord als goede bedoelingen verwoord. Maar het
openbaar debat is grimmig. De lijsttrekker van de PVV in Den Haag, Sietse Fritsma noemt
tijdens een debat op 3 maart 2010 het Residentie Orkest een µtromboneclubje¶$ls het aan
zijn partij ligt zal het voortaan geen cent subsidie meer ontvangenµZaarom moet Jan Modaal
betalen voor een elitegezelschap dat een tromboneclubje bezoekt?¶578 Een term die vaak in de
mond wordt genomen is µlinkse KREE\¶ - de typering van Geert Wilders (PVV) voor het
572
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subsidiëren van kunst en cultuur vRRUGHµlosgeslagen OLQNVHHOLWH¶, zoals de aankoop van
µschilderijen die je je ergste vijand nog niet zou toewensen¶.579 Dit is een typisch geval van
framing: Wilders speelt in op sentimenten door zijn boodschap in een pakkende slogan te
verpakken.580 Politici en journalisten hanteren het begrip veelvuldig in hun beschouwingen.581
VVD-coryfee Frits Bolkestein voelt zich geNZHWVWµZat mij bijzonder steekt, is de gedachte
dat kunst een linkse hobby zou zijn. Dat is toch totaal belachelijk. Sinds wanneer ben ik
links?¶582
Cultuurliefhebbers nemen de typering als geuzennaam aan. Columnisten en
kunstenaars hanteren de uitdrukking om uit te leggen dat kunst géén linkse hobby is: µWja, als
er één manier is om dat frame in het collectieve onderbewuste te verankeren, dan is die het¶
aldus taalanalist Jan Kuitenbrouwer. De oude axioma¶s als µNXQVW inspireert¶, µkunst bindt¶,
µkunst verheft het volk¶ worden niet meer klakkeloos geaccepteerd. Sinds de doorbraak van
het populisme ligt de kunstsubsidiëring onder vuur. Martin Bosma, cultuurwoordvoerder van
de PVVµGHEXUJHUVQDSW KHWHQGHHOLWHVQLHW¶In het PVV-verkiezingsprogramma staat dat
de subsidies op musea, bibliotheken en µons erfgoed¶ in ere worden gehouden, µmaar de
kunstsubsidies schaffen we af¶.583 Wilders introduceerde in 2007 het frame in een debat in de
Tweede Kamer over belastingen: µKet is het kabinet gewoon te doen om meer linkse hobby¶s
te introduceren. Het is ook nooit genoeg: meer geld voor ontwikkelingshulp, kunst, cultuur,
publieke omroep, inburgering, krachtwijken, brugbanen en ga zo maar door¶.584 Rutte pleitte
in zijn kritiek op het laatste kabinet-Balkenende twee jaar later YRRUµeen forse streep door al
die linkse hobby¶s « die niks aan de economie toevoegen¶.585 Wilders vond het toen ook
WLMGµom te snijden in de linkse hobby¶s zoals ontwikkelingssamenwerking, milieu, de
Vogelaarwijken en kunstsubsidies¶.586
Halbe Zijlstra (VVD) krijgt als staatssecretaris de taak te bezuinigen op cultuur.587 Op
een begroting van negenhonderd miljoen euro dient tweehonderd miljoen euro op cultuur
gekort te worden - µPHGHRQGHr druk van de PVV in één keer bijna een kwart van het
EXGJHW¶588 Daarnaast gaat het in 1998 naar zes procent verlaagde btw-tarief voor
podiumkunsten - ook van niet-gesubsidieerde organisaties - terug naar het tarief van negentien
579
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procent.589 In tegenstelling tot Plasterk profileert Zijlstra zich niet als kunstkenner: hij is
µgewoon net als veel andere Nederlanders iemand die af en toe naar het museum gaat, naar
dansvoorstellingen en die een paar schilderijen heeft gekocht¶.590 De staatssecretaris wordt
getypeerd DOVµFultureel « een onbeschreven blad¶. Zijn hobby is fietsen. Hij leest liever
JHHQµal te zware boeken. Dat soort leeswerk heb ik al genoeg binnen mijn politieke dossiers¶.
Hij houdt van thrillers, fantasy en non-fictie.591 Op zijn werkkamer hangt een foto van
Metallica, uit de privé-collectie van Anton Corbijn.592 Hij is een fan van deze metalband:
µmuziek die tot in je vezels gaat¶,QHHQWHOHYLVLHSURJUDPPDWRRQWKLMde cd Blackµde
mooiste cd van Metallica. Muziek is emotie en uit je dak gaan. Als ik uit een debat kom, gaat
dit op. Dan kan ik alles afreageren. +HOHPDDOJRHG¶593 Zijn profielschets leidt tot honende
reacties in columns HQRSLQWHUQHWµHen staatssecretaris van Cultuur die thrillers leest, dat kan
niks worden¶594 Zijlstra speelt met zijn imago als outsider in de kunstwereldµDls je zo veel
moet bezuinigen, is dat eerder een voordeel dan een nadeel. Je moet afstand kunnen houden.
We willen een grote reorganisatie van de culturele sector, een cultuuromslag in de cultuur, en
dat vereist dat je neutraal naar zaken kunt kijken¶.595 Desgevraagd zegt voorganger Rick van
der Ploeg de voorkeur te geven DDQµiemand die politiek stevig in zijn schoenen staat, die
tegen de minister van Financiën op kan, dan iemand die nauw verbonden is met de sector¶.
Hij werd ook DOVEXLWHQVWDDQGHUZDQWURXZHQGEHMHJHQGGRRUGHNXQVWZHUHOGµPaar ik had
wel veel affiniteit met kunst. Je moet de sector snel leren kennen. En dan met een visie
komen. Want die ontbreekt in deze plannen totaal¶.596
Zijlstra bewaart de eerste weken na zijn aanstelling afstand tot kunstenaars en
culturele instellingen - hij bezoekt nauwelijks evenementen, geeft geen lezingen en laat zich
niet interviewen. Eén van zijn eerste optredens als staatssecretaris is bij de uitreiking van de
tweede Johannes Vermeerprijs aan Alex van Warmerdam op 15 november 2010 in het
Prinsenhof te Delft.597 Daar verklaart Zijlstra dat hij µzeer ongelukkig¶ wordt van
uitdrukkingen als µkunst is een linkse hobby¶. Hij is er µniet op uit om de culturele sector te
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Ministerie van OCW, Cultuur in Beeld¶V-Gravenhage, 2011, p. 50. Zie: www.rijksoverheid.nl/cultuurinbeeld
(geraadpleegd op 18 mei 2012). Ook: .HHV7DPERHUµ.XQVWZHUHOGYHUVXV+DOEH=LMOVWUD¶. In: Het Parool , 27
oktober 2010. In het begrotingsakkoord dat VVD en CDA in april 2012 sloten met GroenLinks, D66 en de
ChristenUnie, staat dat de BTW weer wordt teruggedraaid naar zes procent - kabinet-Rutte II neemt dit in het
Regeerakkoord VVD-PvdA over.
590
+DUPHQ%RFNPDµ´(U]LWSLMQLQGDWNORSW´,QWerview Halbe Zijlstra, VWDDWVVHFUHWDULVYRRU&XOWXXU¶,Qde
Volkskrant, 11 juni 2011.
591
+DUPHQ%RFNPDHQ9LFWRUGH.RNµ%XLWHQVWDDQGHULQNXQVWPHWOLHIGHYRRUWKULOOHUVZDFKWHHQ]ZDUHWDDN
Profiel Halbe Zijlstra, VWDDWVVHFUHWDULVYDQFXOWXXU¶,Qde Volkskrant, 22 oktober 2010.
592
+DUPHQ%RFNPDµ´(U]LWSLMQLQGDWNORSW´,QWHUYLHZ+albe Zijlstra, VWDDWVVHFUHWDULVYRRU&XOWXXU¶,Qde
Volkskrant, 11 juni 2011.
593
µ+DOEH=LMOVWUD]HWVQHOOHVSXUWYRRUW¶,Q TrouwRNWREHUHQµ6WDDWVVHFUHWDULV³OLHYHUJHHQ]ZDUH
ERHNHQ´¶,Q NRC Handelsblad, 15 oktober 2010.
594
+DUPHQ%RFNPDHQ9LFWRUGH.RNµ%XLWHQVWDDQGHULQNXQVWPHWOLHIGHYRRUWKULOOHUVZDFKWHHQ]ZDUHWDDN
Profiel Halbe Zijlstra, VWDDWVVHFUHWDULVYDQFXOWXXU¶,Qde Volkskrant, 22 oktober 2010.
595
Zijlstra geciteerd in: +DUPHQ%RFNPDµ´(U]LWSLMQLQGDWNORSW´,QWHUYLHZ+albe Zijlstra, staatssecretaris
YRRU&XOWXXU¶,Qde Volkskrant, 11 juni 2011.
596
Van der Ploeg geciteerd in: +DUPHQ%RFNPDHQ9LFWRUGH.RNµ%XLWHQVWDDQGHULn kunst met liefde voor
thrillers wacht een zware taak. Profiel Halbe Zijlstra, VWDDWVVHFUHWDULVYDQFXOWXXU¶,Qde Volkskrant, 22 oktober
2010.
597
Alex van Warmerdam (1952) is regisseur, theatermaker, beeldend kunstenaar, acteur en schrijver. Hij is de
oudere broer van Marc van Warmerdam, film- en theaterproducent en directeur van muziektheatergezelschap
Orkater - hij leidde de protesten tegen de aankomende bezuinigingen op cultuur. Van Warmerdam kreeg de prijs
µYDQZHJHGHKRJHNZDOLWHLWYDQ]LMQJHKHOHRHXYUH¶'HHHUVWH9HUPHHUSULMVJLQJQDDURSHUD- en toneelregisseur
Pierre Audi, de derde naar beeldend kunstenaar Marlene Dumas, de vierde naar vormgever Irma Boom, de vijfde
naar componist Micha van der Aa.
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pakken¶.598 Hij wacht met een bezoek aan musea, orkesten, ballet- en theatergezelschappen tot
hij een overzicht heeft, zo verklaart Monique Vogelzang, directeur Kunsten bij het ministerie,
zijn terughoudendheid.599 Zijn laconieke opstelling roept kritiek op. In het NO S Journaal
ZDDUVFKXZWKLMµin de kunst is niets of niemand meer veilig¶.600 Als hij hieraan in een
interview wordt herinnerd, antwoordt hij: µklassiek voorbeeld voor de mediatraining. Ik moest
lachen, omdat me letterlijk voor de tiende keer door de verslaggever werd gevraagd of er ook
instituten buiten schot zouden blijven. « Juist dat shot hebben ze gebruikt. Ja, dan krijg je
wel ingezonden artikelen¶. Als hem gevraagd wordt waarom hij denigrerend spreekt over µhet
overheidsinfuus waar de kunstwereld aan hangt¶]HJWKLMµwe willen een omslag teweeg
brengen, we vinden dat de overheid te veel een primaire financier is geworden. Dat heet in
huis-, tuin- en keukentaal inderdaad het subsidie-infuus¶.601 Zijlstra wordt om zijn
onbuigzame houding wel beschouwd als µeen zetbaas van de PVV, die uit rancune tegen de
linkse elite de kunstsector om zeep zou willen helpen¶. In het verkiezingsprogramma van de
PVV staat het voorstel alle kunstsubsidies af te schaffen en alleen de musea te ontzien. Maar
ook in het verkiezingsprogramma van de VVD VWDDWGDWµeen terugtredende, krachtige en
kleine overheid « weer orde op zaken kan stellen en de directe relatie kan herstellen tussen
de mensen die cultuur maken en zij die ervan genieten¶.602
De kunstsector reageert geschrokken op de bezuinigingsplannen, de verhoging van het
btw-tarief, de verruwing van het debat en protesteert heftig. De actie µNederland Schreeuwt
om Cultuur¶ dient om te µYRRUNRPHQGDWHURQKHUVWHOEDDUZRUGWJHVQRHLGLQKHW1HGHUODQGVH
FXOWXUHOHODQGVFKDS¶603 Bijna honderdduizend cultuurliefhebbers µschreeuwen¶ op een
zaterdag in zeventig steden en dorpen. De actie en ook de manifestatie µLeve de Beschaving¶
in de Heineken Music Hall op 22 november 2010 zijn noodkreten en pogingen de koers van
het kabinet te keren: µKet moet de ultieme uiting van woede en afkeuring worden van iedereen
die een ander land voor ogen heeft dan het kabinet¶.604 De acties halen niets uit, bovendien
komen de protesteerders niet met alternatieven. Zijlstra handhaaft het bezuinigingsbedrag van
tweehonderd miljoen euroµhet voornemen van het kabinet blijft staan¶.605
598

5RPDQD$EHOVµ´3ROLWLHNWDOHQW´]HJWQRJQLets over kunst. Staatssecretaris heeft visie op onderwijs. Of dat
RRNJHOGWYRRUFXOWXXULVGHYUDDJ1LHXZLQKHWNDELQHW+DOEH=LMOVWUD¶,Q Trouw, 29 november 2010.
599
%LUJLW'RQNHUHQ'DDQYDQ/HQWµ+DOEH=LMOVWUDNDQZpOOXLVWHUHQ¶,Q NRC Handelsblad, 2 juli 2011.
600
-RRVWGH9ULHVµ1LHPDQGYHLOLJLQGHNXQVW&RPPHQWDDU¶,Q De Groene Amsterda mmer , 6 april 2011 en
+DUPHQ%RFNPDµ´(U]LWSLMQLQGDWNORSW´,QWHUYLHZ+albe Zijlstra, VWDDWVVHFUHWDULVYRRU&XOWXXU¶,Qde
Volkskrant, 11 juni 2011.
601
+LMYHUYROJWµHn dat ik me, bij Pauw en Witteman, duidelijk uitsprak, komt ook dat er op de man werd
JHVSHHOGHQQLHWRSGHEDO+HWLVQLHW]RGDWLNGDQQLHWHHQNHHULHWVWHUXJ]HJ¶ Bron: +DUPHQ%RFNPDµ´(U]LW
SLMQLQGDWNORSW´,QWHUYLHZ+albe Zijlstra, VWDDWVVHFUHWDULVYRRU&XOWXXU¶,Qde Volkskrant, 11 juni 2011.
602
Die agenda voert Zijlstra uit, zei Bart de Liefde - Kamerlid en VVD-ZRRUGYRHUGHUFXOWXXUµ+LMGRHWZDWLQ
het regeerakkoord staat en dat staat weer grotendeels in het VVD-verkiezingsprogramma. Daarin zijn we
FRQVLVWHQWVLQGV¶ Bron: %LUJLW'RQNHUHQ'DDQYDQ/HQWµ+DOEH=LMOVWUDNDQZpOOXLVWHUHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 2 juli 2011.
603
µ1HGHUODQGVFKUHHXZWRPFXOWXXU$FWLHHQSHWLWLHWHJHQEH]XLQLJLQJHQRSFXOWXXURSQRYHmber 2010¶.
http://blog.nederlandschreeuwtomcultuur.nl (bezocht op 9 juni 2013).
604
µ0ars der beschaving tegen kunstbezuinigingen¶,Qde Volkskrant, 20 juni 2011.
605
5RE5RPERXWVµ0DVVDDONXQVWSURWHVWKDDOWQLHWVXLW¶In: Het Parool , 22 november 2010. Zijlstra begreep dat
NXQVWOLHIKHEEHUVERRV]LMQRYHUGHKDUGHEH]XLQLJLQJHQYDQKHWNDELQHWPDDUKHWYHUZLMWGDWGHVHFWRUµGHGXSH
ZRUGWYDQHHQDIUHNHQLQJPHWGHOLQNVHNHUN¶QRHPde KLMµJURWHRQ]LQ « /DDWLNKHHOGXLGHOLMN]LMQFXOWXXULV
van ons allemaal en dat zal altijd zo blijven. Het idee dat dit kabinet afrekent met wie dan ook, werp ik verre van
PLM « 1HGHUODQGPRHWDFKWWLHQPLOMDUGHXUREH]XLQLJHQ'DWGRHWSHUGHILQLWLHSLMQRRN LQGHFXOWXXUVHFWRU¶
Zijlstra viQGWERYHQGLHQµGDWFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQWHYHHOGULMYHQRSVXEVLGLHV « 6XEVLGLHLVQLHW
vanzelfsprekend. We moeten niet behouden wat er is alleen maar omdat het er is. Het roer moet om en dat zeg ik
juist omdat ik kunVWHQFXOWXXUHHQZDUPKDUWWRHGUDDJ¶. Bron: µ*HHQDIUHNHQLQJPHWOLQNVH NHUN¶
In: AD/Algemeen Dagblad, 22 november 2010.
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Meer dan kwaliteit: het beleid van Halbe Zijlstra
Halbe Zijlstra stuurt op 6 december 2010 zijn uitgangspuntenbrief aan de Tweede Kamer. De
brief is kort en krachtig. De staatssecretaris komt meteen ter zake: µin de driehoek overheidcultuur-publiek is te veel bedrijvigheid op de lijn overheid-cultuur en te weinig op de lijn
cultuur-publiek. We staan voor een omslag. Ik wil meer ruimte geven aan de samenleving en
aan particulier initiatief. Een gezonde cultuursector is zo min mogelijk afhankelijk van de
RYHUKHLG¶9RRUde financiering door het rijk blijft µkwaliteit¶ een belangrijk criterium.606
Maar kwaliteit beoordeeld door vakgenoten mag niet het enige criterium zijn. Zijlstra: µGan
ontstaat er een soort uitruilsfeertje: ik vind jou aardig, en jij mij¶.607 Hij benadrukt dat voor
een oordeel over kwaliteit, behalve artistieke kwaliteit ook publieksbereik, ondernemerschap,
HGXFDWLHHQµNZDOLWHLWYDQLQWHUQDWLRQDOHRIQDWLRQDOHEHWHNHQLV¶EHODngrijk zijn.608 Hij
YHUZDFKWYDQFXOWXUHOHLQVWHOOLQJHQµGDW]LMLQVWDDW]LMQHHQVXEVWDQWLHHOGHHOYDQKXQHLJHQ
inkomsten uit de markt te halen, bijvoorbeeld door prijsdifferentiatie. De overheid moedigt
succesvol ondernemerschap aan. Eigen inkomsten en voldoende publiek zijn daarom harde
criteria bij beoordeling van subsidieaanvragen. Daarnaast wil ik het geven aan cultuur
stimuleren. Bij particulieren moet een culture of giving, bij instellingen een culture of asking
RQWVWDDQ¶609
De bezuiniging van tweehonderd miljoen euro op de kunstsubsidies loodst Zijlstra
µmoeiteloos¶ door de Kamer, dankzij steun van de gedoogpartner PVV. De PvdA spreekt van
een µkille toon van het debat over de kunst¶, GroenLinks constateert dat VVD en CDA zich
laten sturen door de PVV-RXUQDOLVW5RQ5LMJKDUWµLn korte tijd heeft de nieuwe
staatssecretaris zich ontpopt als een man van steen, die achter een beminnelijke voordracht
zich stipt aan de letter en geest van het regeer- en gedoogakkoord houdt. Elk voorstel van de
oppositie dat daarvan afweek was kansloos¶.610 De staatssecretaris verzoekt om af te zien van
WHUPHQDOVµUHFKWVUHYDQFKLVPHHQOLQNVHKREE\¶V¶: µkunst is niet elitair. Kunst is van iedereen.
Er gaan meer mensen naar kunst dan naar het voetbal¶. Tijdens het Kamerdebat bekritiseert
PVV-woordvoerder Martin Bosma de oppositiepartijen die hun best doen de µkwalijkheid van
het kabinetsbeleid en van de draconische bezuinigingen¶ aan te tonen. Hij somt een aantal
gemeenten op waar PvdA, SP, D66 en GroenLinks in het college zitten en die volgens hem
twintig tot dertig procent bezuinigen op cultuur: Boxmeer, Gouda, Den Haag en Utrecht. µU
bent de barbaar. Kom niet aan met het verwijt dat de barbaren bij de PVV zitten¶.611
Na de lancering van zijn uitgangspunten treedt Zijlstra meer naar buiten en laat hij
zich interviewen.612 Zijn eerste grote interview verschijnt in Vrij Nederland. Daarin poneert
606

Brief van het Ministerie van OCW aan de Tweede Kamer over de Uitgangspunten cultuurbeleid. Den Haag, 6
december 2010, p. 2.
607
Zijlstra geciteerd in: µ&XOWXXUVHFWRUEHJLQWLQZHHURSQXOQLHPDQGLV]HNHUHalbe Zijlstra: weinig
SXEOLHN"'DQRRNJHHQVXEVLGLH¶,Q Trouw, 7 december 2010.
608
Brief van het Ministerie van OCW aan de Tweede Kamer over de Uitgangspunten cultuurbeleid. Den Haag, 6
december 2010, pp. 1-2. Er gelden vijf criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen. Publiek (de instelling
trekt voldoende bezoekers), ondernemerschap (eigen inkomsten staan in verhouding tot de subsidie), participatie
en educatie, de instelling beheert een rijkscollectie van (inter)nationale betekenis of biedt aanbod van
(inter)nationale betekenis aan, en focus op hoogwaardige geografische kernpunten in het land.
609
Ibidem, p. 2.
610
5RQ5LMJKDUGµ=LMOVWUDODDW]LFKQLHWGRRU.DPHUYHUPXrwen. Staatssecretaris van Cultuur roept op om af te
]LHQYDQWHUPHQDOV³UHFKWVUHYDQFKLVPHHQOLQNVHKREE\¶V´¶ In: NRC Handelsblad, 14 december 2010. Ook:
+DUPHQ%RFNPDµ:DWGHRSSRVLWLHRRNURHSWHUJDDWJHHQHXURYDQDIELM=LMOVWUD¶,Q de Volkskrant, 14
december 2010.
611
Bosma geciteerd in: ibidem. Zie ook: 0DUWLQ%RVPDµ:DWKHHIWOLQNVWHJHQNXQVW"¶,Qde Volkskrant, 6
MDQXDULHQ-RQDWKDQ:LWWHPDQµ:LHKHHIW het auteursrecht op de kwalificatie OLQNVHKREE\¶V"¶ In: de
Volkskrant, 7 januari 2011.
612
7KLMV%URHUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+DOEH=LMOVWUD³1LHW5DDGYRRU&XOWXXUPDDUSXEOLHNPRHWEHSDOHQ
ZDWJRHGHNXQVWLV´¶,Q Vrij Nederland, 12 januari 2011. Na de presentatie van zijn kamerbrief verschenen er
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hij: niet de Raad voor Cultuur of andere deskundigen moeten bepalen wat goede kunst is,
maar het publiek. Bezoekersaantallen worden een nog belangrijker FULWHULXPµ$QGHUVEHSDDOW
een kleine groep welke kunst gesubsidieerd moet worden. Kunst is voor de maatschappij. Als
GHPDDWVFKDSSLMQLHWEHUHLGLVHUQDDUWRHWHJDDQLVHULHWVIXQGDPHQWHHOYHUNHHUG¶. Dat
grensverleggende kunst weinig publiek trekt, vindt hij geen argument om juist daarom
subsidie toe te wijzenµ(ULVQRJQRRLWDDQJHWRRQGGDWEHSDDOGHYRUPHQYDQNXQVWODWHU
doorbreken als je ze nu subsidieert. Creativiteit brengt met zich mee dat je soms met zaken
komt waar de maatschappij nog niet klaar voor is. Je weet alleen nooit of nieuwe kunst
eigenlijk heel goed is, of gewoon bagger. (...) Wie ben ik of de Raad voor Cultuur of een
DQGHUHGHVNXQGLJHRPWH]HJJHQGDWZLMZHWHQZDWJRHGLVHQZDWVOHFKW"¶613
Bestuurders uit de cultuursector µZLOOHQJHVSUHNVSDUWQHU]LMQ¶bij de voorbereidingen
van de bezuinigingen en formeren de µTafel van Zes¶ - ze ZLOOHQµinvloed uitoefenen op de
plannen van staatssecretaris Zijlstra¶614 Ze RYHUOHJGHQDOµver voor¶ het kabinet werd gevormd
en Zijlstra met zijn bezuinigingsplannen kwam.615 µDoor alleen maar te roepen dat je tégen
bent, plaats je je buiten de politieke werkelijkheid¶, aldus een betrokkene. De vraag die op
tafel ligt, is hoe aan bezuinigingen ook hervormingen verbonden kunnen worden. µEr begint
consensus te ontstaan dat dit systeem niet langer houdbaar is nu de budgetten krimpen, het
onderscheid tussen hoge en lage cultuur vervaagt en de wensen en samenstelling van het
publiek snel veranderen¶. De politieke nadruk op het aantrekken van publiek, het genereren
van eigen inkomsten en ondernemerschap speelt een grote rol.616 Bert +ROYDVWµGHVHFWRULVGH
ZDDUGHULQJYDQKHWSXEOLHNNZLMWJHUDDNWDQGHUVNULMJMHQLHW]R¶QEH]XLQLJLQJRSMHQHN+HW
is aan ons om die breuk te herstellen¶. µEr is geen elLWHPHHUGLHGHVPDDNEHSDDOW¶FRQVWDWHHUW
Gitta Luiten, met Holvast lid van de Tafel van Zesµ-HPRHWYHHOPHHUFULWHULDJDDQKDQWHUHQ
zoals publieksbereik, ondernemerschap en het vermogen tot communiceren.¶617
In maart 2011 presenteert de Tafel van Zes zijn µYLVLH¶618 Zijlstra stuurt een bedankje:
µLNEHQEOLMGDWXLQJH]DPHQOLMNKHLGWRWHHQDGYLHVEHQWJHNRPHQ+HWGRFXPHQWEHYDW
voorstellen die ik zal meenemen bij het formuleren van mijn visie op het nieuwe
FXOWXXUEHOHLG¶,QGHHHUVWHSODDWVZLOGH7afel van Zes dat de overheid een andere rol krijgt.
Het Rijk, de provincies en gemeenten verstrekken subsidie aan kunstinstellingen, maar
afzonderlijk van elkaar en volgens eigen richtlijnen. Er moet meer samenhang komen in het
beleid van de verschillende overheden. Kunstinstellingen moeten meer op zoek naar andere
financiering naast de subsidies en meer reageren op de markt. De drempel om in aanmerking
deze uitgebreide interviews: HaUPHQ%RFNPDµ´(U]LWSLMQLQGDWNORSW´,QWHUYLHZ+albe Zijlstra,
VWDDWVVHFUHWDULVYRRU&XOWXXU¶In: de Volkskrant, 11 juni 2011 en %LUJLW'RQNHUHQ'HUN6WRNPDQVµ´*H]HOOLJ
ZDVKHWQLHW1RGLJZHO´6WDDWVVHFUHWDULVZijlstra blikt terug op zijn eerstHMDDUPHWLQJULMSHQGHNHX]HV¶,Q NRC
Handelsblad, 8 juli 2011.
613
7KLMV%URHUHQ7KLMV1LHPDQWVYHUGULHWµ+DOEH=LMOVWUD³1LHW5DDGYRRU&XOWXXUPDDUSXEOLHNPRHWEHSDOHQ
ZDWJRHGHNXQVWLV´¶,Q Vrij Nederland, 12 januari 2011.
614
/RHVGH)DXZHµ(HQVJH]LQGKHLGLQNXQVWVHFWRUGRRUERQGGRRUEURNHQ¶,Q Het Parool , 1 april 2011. De
Tafel van Zes bestond uit zes leden: Marianne Versteegh (Kunsten µ92), Siebe Weide (werkgevers- en
brancheorganisaties), Joke Hubert (vakbonden), Henk Scholten (sectorinstituten), Gitta Luiten (cultuurfondsen)
en Bert Holvast (Cultuurformatie). &ODXGLD.DPPHUµ/HGHQTafel van Zes ]LWWHQPHWGXEEHOHSHWELM=LMOVWUD¶
In: NRC Handelsblad, 5 april 2011.
615
%LUJLW'RQNHUHQ&ODXGLD.DPPHUµ7DIHOYDQ=HV kunstsubsidies strenger. Samenwerkende organisaties
ZLOOHQDQGHUHYHUKRXGLQJRYHUKHLGHQFXOWXXUVHFWRU¶,Q NRC Handelsblad, 30 maart 2011.
616
+DUPHQ%RFNPDµ5LGGHUVRS]RHNQDDUHHQQLHXZHJUDDO³7DIHOYDQ=HV´denkt na over nieuw
VXEVLGLHVWHOVHO¶,Qde Volkskrant, 4 februari 2011.
617
+DUPHQ%RFNPDµ.XQVWHQVHFWRUEHUHLNWDNNRRUGRYHUQLHXZEHVWHO7DIHOYDQ=HV¶ In: de Volkskrant, 30
maart 2011.
618
Tafel van Zes, Minder waar het kan, beter waar het moet . Een pleidooi voor een andere rol van de overheid .
Amsterdam, maart 2011.
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te komen voor subsidie moet hoger worden. De vraag van het publiek wordt veel belangrijker:
HUPRHWµHHQEHWHUHEDODQVZRUGHQEHUHLNWWXVVHQYUDDJHQDDQERG¶619 De Tafel van Zes stelt
voor bij de beoordeling van subsidieaanvragen minder belang te hechten aan artistieke
NZDOLWHLWHQPHHUDDQµSXEOLHNEHODQJ¶620 De beoordeling van beleidsplannen dient naast peer
review JHEDVHHUGWH]LMQµRSPHHUREMHFWLHYHFULWHULDHQEUHGHUHH[SHUWLVHELMYRRUEHHOGRSKHW
terrein van communicatie en innovatie¶.621 De voorstellen zijn niet zo nieuw. Gitta Luiten
vindt al langer dat de verhouding tussen overheid en kunstwereld moet veranderen. In de
bundel Second Opinion schreef zij met Lex ter Braak al in 2007 kritische stukken: ze vinden
dat ze te lang te veel middelmatige kunst subsidiëren.622 In deze publicatie staan de
NULWLHNSXQWHQYDQGH7DIHOYDQ=HVDOJHQRHPGµGH EHHOGHQGHNunst-)wereld is in zichzelf
gekeerd, te veel gericht op overheidssteun, waardoor hij de buitenwereld steeds
RQYHUVFKLOOLJHUODDW¶623
Het adviesrapport is bedoeld als visie op hervormingen namens de kunstwereld. Maar
de voorstellen - µPinder overheid, minder aanbod, meer aandacht voor wat het publiek wil¶ontlokken woedende reacties, vooral van muziek- en theatermakers.624 Meer dan driehonderd
kunstenaars ondertekenen een µmanifest voor een nieuw kunstbegrip¶- ze nemen afstand van
de µkaping van het kunstbegrip door de beleidsmakers en kunstmanagers die beweren namens
ons te spreken¶.625 Zo blijft de kunstwereld verdeeld.
Op een persconferentie op 10 juni 2011 deelt Mark Rutte mee dat het kabinet
µbelangrijke besluiten¶ heeft genomen µom maatregelen te treffen op het terrein van cultuur¶.
Hij zet nog eens zijn neoliberale standpunt uiteen, refererend aan zijn grote voorbeeld
7KRUEHFNHµppQYDQGHRYHUWXLJLQJHQGLHLNKHELVGDWHUQDWXXUOLMNLQHHQODQGRRNVXEVLGLHV
nodig zijn, ik ben geen doorgeslagen marktliberaal en een soort nachtwakersstaatdenker die
zegt er moet helemaal geen subsidie zijn. Maar je moet wel oppassen dat je niet uiteindelijk
sectoren zo afhankelijk maakt van de overheid dat je een stuk creativiteit eruit haalt. En ik zie
teveel mensen die met hun rug naar de sector staan en met een open knip naar Den Haag. En
ik wil dat ze zich weer omdraaien, dat er gewoon een fatsoenlijke subsidie is en een
fatsoenlijke financiering, maar dat mensen zich weer volledig op hun eigen creativiteit en
werk rLFKWHQ¶626
Diezelfde dag presenteert Zijlstra Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op
cultuurbeleid. Het kabinet VWUHHIWQDDUµeen sterke cultuursector, die ondernemend en
innovatief is. Een cultuursector die net zo creatief is in het bereiken en aan zich binden van
619
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nieuw publiek als in het aanbieden van kwalitatief hoogstaande cultuur. De artistieke kwaliteit
vormt daarom het vertrek-, maar niet het eindpunt. Het gaat om meer dan kwaliteit¶.627 De
samenleving is veranderd en het cultuurbeleid loopt daarmee nLHWODQJHULQGHSDVµHet
kabinet wil dat culturele instellingen en kunstenaars ondernemender worden en een groter
deel van hun inkomsten zelf verwerven. « 'DDURPEH]XLQLJWKHWNDELQHWRSFXOWXXU¶628
=LMOVWUDµVubsidie is niet vanzelfsprekend, maar moet gebaseerd zijn op scherpere en
beredeneerde keuzes¶629 Hij legt het advies van de Raad voor Cultuur naast zich neer om
gefaseerd te bezuinigen, om als de marktwerking tegenvalt in te kunnen grijpen.630 Hij
benoemt niet alleen de Knelpunten die zijn voorgangers ook al constateerden - µJHEUHNDDQ
VODJNUDFKWGRRUYHUVQLSSHULQJ¶JHEUHNNLJHDDQVOXLWLQJYDQKHWDDQERGRSGHYUDDJLQGH
SRGLXPNXQVWHQHQGHµGRPLQDQWLHYDQVSHFLDOLVWHQHQGHYHLOLJHKDYHQYDQHHQVWHOVHOYDQ
DDQERGVXEVLGLHV¶- KLMJDDW]HRRNµDDQSDNNHQ¶Cultuureducatie blijft op de agenda staan - de
UHJHULQJYLQGWGLWµbelangrijk: voor persoonlijke ontwikkeling en voor de creativiteit van onze
samenleving als geheel¶. Er komt een programma Cultuureducatie met kwaliteit .631
Zoals beloofd in het Regeerakkoord, wordt de erfgoedsector zoveel mogelijk ontzien maar het instituut dat het theatererfgoed bewaart, Theater Instituut Nederland, verdwijnt.632
De klappen vallen vooral in de podiumkunsten (van 236 miljoen naar 156 miljoen) en in de
beeldende kunst (van 53,5 miljoen naar 31 miljoen). µTopinstellingen in de cultuursector
moeten op hoog niveau cultuur kunnen blijven maken¶, DOGXV=LMOVWUDµDaarom worden deze
instellingen « net als musea, het erfgoed en bibliotheken zoveel mogelijk ontzien bij de
bezuinigingen. Het kabinet kiest ervoor om niet de kaasschaaf te hanteren, maar om heldere
keuzes te maken¶.633 De generieke korting op de gehele cultuurbegroting van ongeveer vijf
procent geldt echter ook voor de erfgoedsector. Daarnaast bezuinigt het kabinet tien miljoen
euro op het museumbudget - de subsidie aan het Nationaal Historisch Museum stopt per 1
januari 2012.634 Het Nederlands Openluchtmuseum dient in samenwerking met het
Rijksmuseum de canon van de Nederlandse geschiedenis te gaan presenteren. Ook musea
PRHWHQµPHHUZHUNPDNHQYDQRQGHUQHPHUVFKDS¶HQGHEDQGHQµPHWSXEOLHNHQ
PDDWVFKDSSLM¶YHUVWHUNHQ - de eigen inkomstennorm van 17,5% geldt voor hen als
toelatingseis in de Basis Infrastructuur. Musea die in 2010 en 2011 gemiddeld onder deze
norm bleven, worden gekort op de museale functies: de overheidsbijdrage wordt dan beperkt
tot het behoud en beheer van de collecties. µZij zullen naar nieuwe financieringsbronnen,
samenwerkingspartners en presentatiemogelijkheden moeten zoeken. Voor zover de collecties
van betreffende musea eind 2016 niet in een nieuwe constellatie onderdak hebben gevonden,
zullen deze worden teruggetrokken. Als musea samengaan, stelt het kabinet als voorwaarde
aan de aanvraag dat gezamenlijk wordt voldaan aan de eigen inkomstennorm¶.635 Meermanno
in Den Haag en Boerhaave in Leiden krijgen geen geld meer voor openstelling omdat ze te
weinig eigen inkomsten hebben.636
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Voet bij stuk
De voorzitter van de Raad voor Cultuur, Els Swaab, betreurt het dat Zijlstra belangrijke
onderdelen van het raadsadvies niet overnam. Het was de bedoeling, ondanks de in haar ogen
buitenproportionele bezuinigingen, de schade voor podiumkunsten te beperken. µ:e hebben
gepleit voor fasering, om de klap niet te hard aan te laten komen. Dat gebeurt nu wel. Zijlstra
kiest voor de topinstellingen, ten koste van de middelgrote en kleine. Dat betekent een enorme
kaalslag in de podiumkunsten. Het woord is nu aan de Tweede Kamer¶.637 Zijlstra verklaart
]LMQNHX]HDOVYROJWµwe willen in de pas blijven lopen met gemeenten en provincies. En hoe
eerder er duidelijkheid is, hoe beter. Voor de instellingen, maar ook om sponsors te vinden.
Die gaan anders afwachten. We moeten af van de discussie die nu gaande is. Ik wil een
omslag, het veld komt in het geweer, dat geeft een negatief beeld. Ik wil een positieve
boodschap, om bedrijven te trekken, om ondernemender te worden. Van een jaar langer deze
mallemolen wordt de sector zwaar de dupe. « Ik vul het beleid in. Dat is misschien
wennen, omdat in het verleden het advies grotendeels werd overgenomen. Ik heb gevraagd
om gerichte keuzen, omdat ik zelf al de kaasschaaf heb gehanteerd door bij iedereen 5 procent
weg te halen. Als de Raad dan nog eens overal 26 tot 30 procent wil kaasschaven, dan is het
niet zo vreemd dat ik dat niet overneem. Want men heeft niet gedaan wat ik heb gevraagd¶.638
Begin juli 2011 maakt Swaab bekend dat ze ontslag neemt - de manier waarop de
staatssecretaris bezuinigt gaat haar veel te ver. Ze wil geen leiding geven aan advisering over
een bestel dat ze niet aanvaardbaar vindt. µ'it is blijkbaar de nieuwe politiek. Ik had verwacht
dat hij met ons zou overleggen, maar hij had al besloten. De nieuwe politiek heeft geen
respect voor de dialoog. 'HERWWHPHHUGHUKHLGEHVOLVW « Die gaat meer uit van
vooroordelen dan van feiten. Toen wij ons advies in de Kamer kwamen toelichten, ging het
niet over de inhoud, maar of wij zouden aanblijven of niet. Bij de hoorzitting met
deskundigen was de PVV er niet eens bij. Dat is de nieuwe politiek: armzalig, hard en ruw.
Mijn grootste zorg is niet eens de positie van kunst en cultuur, maar dat 1,6 miljoen
landgenoten collectief worden weggezet als fundamentalisten en criminelen. En dat die
zienswijze langzamerhand ook wordt overgenomen door een partij als het CDA. Mijn grootste
zorg is de glijdende schaal die je nu ziet. « We weten helemaal niet of =LMOVWUD¶V utopische
geloof in marktwerking bewaarheid wordt. Maar hij gebruikt de botte bijl, hij is geen tuinman
met liefde voor zijn tuin. En hij doorbreekt de keten. Hij spaart de top, maar helpt de
talentontwikkeling om zeep. Dan heb je over tien jaar geen top meer. « Het lijkt alsof de
VVD de PVV rechts probeert in te halen om aan de macht te komen en te blijven. Het was de
PVV die het als eerste had over subsidieslurpers en links hobbyisme. Maar dat dedain hebben
Zijlstra en Rutte van de PVV overgenomen. « De politiek is begonnen met een harde toon.
Neem het VVD-Kamerlid Bart de Liefde, die zei dat de Raad voor Cultuur maar uit zijn
kapitale pand geschopt moest worden om het te kunnen verkopen¶.639 Oud-omroepman Joop
Daalmeijer volgt haar op als voorzitter van de Raad voor Cultuur.640
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Het Kamerdebat over de bezuinigingen vindt op 27 juni 2011 plaats. De VVD en CDA
en gedoogpartij PVV staan achter de maatregelen die Zijlstra vanaf 2013 wil doorvoeren.641
De aanvallen van de oppositiepartijen maken weinig indruk op de staatssecretaris. Hij wijst
erop dat het kabinet nog steeds ruim zevenhonderd miljoen euro uitgeeft aan cultuur. Hij
krijgt de indruk dat sommige critici er belang bij hebben het beeld WHFUHsUHQµdat het kabinet
geen cent over heeft voor cultuur¶.642 Hij heeft zich gestoord aan de kwalificaties µ+DOEH de
Sloper¶, µafbraak¶ en µkaalslag¶- van de laatste typering geeft hij een definitie uit het
woordenboek, waaruit moet blijken dat dit µniet aan de orde¶ is.643 µDe vijandigheid, de
minachting¶ die hij in het protest voorbij hoorde komen, werpt hij verre van zich.644 Hij houdt
µvoet bij stuk¶. Zijlstra ontkent GDWKLMµeen kille saneerder¶ is die de sector afbreekt. Hij
waarschuwt µdat kritiek op de bezuinigingen vooral niet in het extreme mag worden getrokken.
Er is geen sprake van minachting, maar van pijnlijke keuzes¶.645
Tijdens het debat vindt er een demonstratie plaats op het nabijgelegen Malieveld. Daar
voegen zich bij de drieduizend deelnemers aan de µMars der Beschaving¶ nog eens
vijfduizend andere demonstranten. Nadat een klein groepje naar de Tweede Kamer trekt voor
µeen lawaaidemonstratie¶, verricht de Mobiele Eenheid veertien arrestaties. Harmen Bockma
constateert dat het in het KamerGHEDWµnauwelijks over de schoonheid van de kunst [gaat],
maar over frictie- en transitiekosten, percentages eigen inkomsten die ³generiek worden
bekeken´ en als er ³bis´ klinkt, gaat het over de basisinfrastructuur¶.646 'HWLWHOµ0DUVGHU
BeVFKDYLQJ¶]HWNZDDGEORHGELMGHUHJHULQJVIUDFWLHV%DUWGH/LHIGHµGLW]HWLHGHUHHQGLHLHWV
anders denkt over de bezuinigingen weg als barbaren. Ik beschouw mezelf niet als barbaars en
GHPLOMRHQHQPHQVHQGLHGHSODQQHQVWHXQHQRRNQLHW¶647
Jan Riezenkamp noemt de manier waarop Zijlstra omging met het advies van de Raad
voor Cultuur µongekend: die tweehonderd miljoen was een geloofsartikel, er was geen enkele
ruimte. Dat heb ik niet eerder meegemaakt. De tijd van het poldermodel is voorbij in de
cultuur¶. Hij constateert dat er op het ministerie steeds meer µprocesmanagers¶ werken en
µsteeds minder mensen met inhoudelijke deskundigheid¶. Hun loyaliteit is vanzelfsprekend,
µ]o hoort dat in een ambtelijke organisatie. Je werkt mee of je zoekt iets anders. « De
laatste mensen met deskundigheid zijn zo ongeveer met pensioen¶.648 De ambtenaren van
Zijlstra wijden zich aan µde missie van Rutte¶0RQLTXH9RJHO]DQJGLUHFWHXU.XQVWHQµZij
hebben de plannen uitgewerkt¶+DDUadjunct-directeur is Henri van Faassen en directeur
Cultureel Erfgoed is Sander Bersée - door journalisten Birgit Donker en Daan van Lent
gekenschetst als µtypische carrière-ambtenaren. Vogelzang werkte na haar studie Kunst- en
Cultuurwetenschappen eerst bij de gemeente Rotterdam en bekleedde daarna verschillende
functies op het ministerie van OCW. In 2009 werd ze directeur Kunsten. Jurist Van Faassen
bekleedde vooral financiële functies binnen dat ministerie « Als belangrijkste hobby geeft
hij in zijn LinkedIn-profiel op ³snowboarden, snowboarden en nog eens snowboarden´ en
theater- en kroegbezoek¶. Socioloog Bersée werkte op diverse ministeries.649
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,QHHQµH[FOXVLHILQWHUYLHZ¶becommentarieert +DOEH=LMOVWUDµ]LMQHHUVWHMDDUPHW
LQJULMSHQGHNHX]HV¶+LMODDWPHUNHQGDWKLMµSOH]LHUKHHIWLn politiek: ik vind het leuk aan de
knoppen te zitten en te bepalen hoe de maatschappij wordt vormgegeven. Je houdt dit alleen
vol als je een missie hebt en het geeft voldoening als je die hebt volbracht. Zoals een berg
EHNOLPPHQ¶650 Over het heftige en emRWLRQHOHGHEDWRYHUGHFXOWXXU]HJWKLMµKHWJDDWWHYHHO
over de toon. Dat helpt niet. Dat geldt ook het kabinet, laat ik daar niet voor weglopen. We
kunnen daar beter mee ophouden. Er konden kennelijk te weinig inhoudelijke argumenten
over de bezuinigingen worden gevonden. In mijn brief aan de Tweede Kamer waren de
DUJXPHQWHQJRHGDDQJHJHYHQ¶+LMQHHPWDIVWDQGYDQGHRSPHUNLQJYDQ99'-Kamerlid Bart
GH/LHIGHµQRXZDWQLHWKHOSWLVDOVKLM]HJW³VFKRSGH5DDGYRRU&XOWXXU]LMQSDQGXLW´'DQ
gaat de discussie niet meer over de vraag of het goed is dat de Raad duur is behuisd. En dan
]HJJHQPHQVHQ]LHMHZHOUDQFXQH « $OVMHJHZHQGEHQWGHUWLJMDDUppQNDQWRSWHNLMNHQ
en iemand zegt, je moet de andere kant op, snap ik wel dat je zegt: Ja daaag, die snapt er niets
van. Het is geen kwestie van neerkijken. Het gaat erom hoe je het organiseert. Daar kun je het
mee oneens zijn, dat is wel gebleken. Mensen die in de culturele sector werken hebben meer
dan een baan. Het is een way of living waar ze hun ziel en zaligheid in leggen. Als je daar
ingrijpt, heeft dat enorme impact. Je valt hun bestaan aan, althans zo zien ze dat. En dat
begrijp ik heel goed. Laten we eerlijk zijn, sommige mensen zullen iets anders moeten gaan
GRHQ¶=LMOVWUDJHHIWWRHGDWGHYerhoging van de btw op podiumkunsten en kunstvoorwerpen
GHJHORRIZDDUGLJKHLGYDQGHFXOWXXUEH]XLQLJLQJHQDDQWDVWµWLMGHQVKHWRSVWHOOHQYDQHHQ
regeerakkoord wordt veel afgesproken. Soms versterken dingen elkaar niet. Dit was niet de
meest voldragen maatrHJHOLQKHWUHJHHUDNNRRUG « 'HODJHEWZZDVHHQWLMGHOLMNH
maatregel. Maar laat ik eerlijk zijn: de btw-YHUKRJLQJKHHIWPLMQLHWJHKROSHQ « ,NVQDS
KHHOJRHGGDWHULQGHVHFWRUPHWVFHSVLVQDDULVJHNHNHQ¶651 µ'HEWZ-verhoging zet een rem
op het stimXOHUHQYDQRQGHUQHPHUVFKDSLQGHFXOWXXU¶gaf Bart de Liefde een week daarvoor
toe WLMGHQVKHWGHEDWLQGH7ZHHGH.DPHURYHUGHEH]XLQLJLQJHQRSFXOWXXUµ7RFKLVKHW
RSJHQRPHQLQKHWUHJHHUDNNRRUGGDWLVGHUHDOLWHLW¶652
Jan Hiddink van de Melkweg organiseert een expositie over Halbe Zijlstra, gericht op
µde persoon achter de staatssecretaris¶: Halbe. Hij vindt dat de culturele voorkeur van de
staatssecretaris te veel aandacht krijgt: dat hij boeken van thriller-auteur Tom Clancy op zijn
nachtkastje heeft liggen, wil volgens hem niet zeggen dat hij geen goede staatssecretaris van
Cultuur kan zijnµUiteindelijk doet iemands culturele voorkeur er niet toe in het politieke
spel¶.653 Hij wijst op de zin µtweehonderd miljoen is tweehonderd miljoen¶- een uitspraak van
Bart de Liefde. Hiddink: µDe Liefde en Zijlstra zijn een nieuw soort politicus: onverzettelijk.
Afspraak is afspraak. Hij heeft een hoop over zich heen gekregen. En toch gaat hij door¶.654

De soevereiniteit van cultuur is voorbij
In het debat over cultuurbeleid en de legitimering daarvan pleiten diverse opinieleiders voor
kritische zelfreflectie. Al vóór het aantreden van het kabinet-Rutte I publiceren Arjo Klamer
en Thije Adams opiniestukken waarin zij de kentering in de legitimering van kunstsubsidies
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vaststellen. Er is geen brede politieke consensus meer over de zorg van de overheid voor
FXOWXXUµDe houdbaarheid van dit systeem is echt voorbij¶FRQVWDWHHUW.ODPHU. µSteeds
wanneer subsidiegelden aan de orde zijn, volgt een rituele dans met bezwerende formules die
de kunstsubsidies heilig maken en degenen die er maar naar durven te wijzen als filistijnen
brandmerken. Tot nu toe heeft de rituele dans wonderwel gewerkt. Daar zou wel eens
verandering in kunnen komen. Dat de situatie anders is, heeft veel te maken met de opkomst
YDQGH399'LHRSNRPVWVWDDWYRRUHHQRSVWDQGYDQGH³JHZRQHPDQ´GLHZHLQLJRSKHHIW
PHWWKHPD¶VDOVGLYHUVLWHLWJOREDOLVHULQJHQGHPXOWLFXOWXUHOHVDPHQOHYLQJGLH]LFKRSZLQGW
over de aantasting van allerlei zekerheden zoals de AOW en zijn gezondheidszorg, en die
XLWHHQVSDWELMGHJHGDFKWHDOOHHQDOGDWGHHOLWHVXEVLGLHJHOGHQHLVWYRRUKDDUVSHHOWMHV¶1XLV
het onaanraakbare weg - de kunstsector wordt bij bezuinigingen niet langer buiten schot
JHKRXGHQµIn de al bijna twintig jaar die ik als cultureel econoom heb besteed aan het
onderwerp van de subsidiëring van de kunsten, heb ik me steeds afgevraagd wanneer die
opstand zou komen¶.655 Al jaren wijzen enquêtes van het SCP uit dat een groot deel van de
bevolking de staatszorg voor kunst en cultuur aanwijst als geschikt terrein voor bezuinigingen
- defensie staat op de eerste plaats.656 Hans Blokland herinnert zich dat hij in de jaren tachtig
ELMGH6WDIGLUHFWLH&XOWXXUEHOHLGNZDPZHUNHQµ+HWHHUVWHZDWGHGLUHFWHXUDDQPLMYURHJ,
ZDV³ZDWGHQNMH"+RHODQJKRXGHQZHKLHUGH]DDNQRJRYHUHLQG"´ « 0DDULQGLHWLMG
konden de kunsten nog effectief reageren door te roepen dat politici die wilden bezuinigen
barbaren waren. Politici schrokken daarvoor terug. Het wachten was op politici die op een
meer populistische toer durfden te gaan en die zich daarin gesteund wisten door burgers die
GLHVXEVLGLHVRRNQLHWODQJHUSLNWHQ¶657 'DWPRPHQWLVJHNRPHQGHSROLWLFL]HJJHQµGH
dingen die ze uit angst voor gezichtsverlies jaren lang voor zicKKHEEHQJHKRXGHQ¶658
De overheid krijgt VWHHGVPLQGHUJH]DJµRPGHSXEOLHNHRSLQLHWHWURWVHUHQ¶$GDPV
constateerde dit al toen op 17 november 2009 de Tweede Kamer een motie aannam om
cultuur niet bij voorbaat te ontzien bij de bezuinigingen. Maar de culWXXUVHFWRUµKHHIWKHW
naderende gevaar tot nu toe vooral bezworen door te doen alsof er niets aan de hand was. Om
YHUYROJHQVPLGVFKHHSVJHUDPGWHZRUGHQGRRUGHLMVEHUJ¶659 Klamer: µde argumenten die de
kunstlobby steevast inzet om de subsidies veilig te stellen, lijken niet meer bestand tegen de
RSVWDQGYDQGHJHZRQHPDQ¶660 De volksverheffing - ooit de legitimering van de
overheidssteun - LVGXLGHOLMNPLVOXNW%ORNODQGµELQQHQGHNXQVWHQZHUHOGKHHIWRSHHQ
gegeven moment een opvatting van kunst en de kunstenaar postgevat die een ruime
participatie van het publiek bij voorbaat bemoeilijkt. Omdat deze participatie wordt gezien
als een bewijs van falen: ze willen avant-garde zijn. Een goede kunstenaar is ver boven het
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In: de Volkskrant, 1 juli 2011.
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7KLMH$GDPVµ+HWSXEOLHN VWDDWRSVWHHGVPHHUDIVWDQGYDQGHNXQVW¶In: NRC Handelsblad, 9 oktober 2010 .
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klootjesvolk verheven. Die voortdurend uitgestraalde arrogantie en zelfgenoegzaamheid gaat
]LFKLQHHQWLMGYDQWRHQHPHQGSRSXOLVPHVWHHGVPHHUWHJHQGHNXQVWHQZHUHOGNHUHQ¶661
Volgens Adams bracht de overheidssteun aan kunst en cultuur een ander resultaat
WHZHHJµSURIHVVLRQDOLVHULQJQLHWDOOeen van de beoefening maar vooral ook van de
beoordeling van kunst. Grote delen van het publiek zijn daardoor steeds meer op afstand
komen te staan van kunst. « Het beleid wordt gevoerd vanuit het aanbod - vraagstimulering
EOLMIWQRJVWHHGVVWHUNDFKWHU¶.662 Dat een omvangrijk, goedkoop en geografisch verspreid
DDQERGµYDQ]HOI¶WRWLQWHUHVVHGDDUYRRUOHLGWLVµHHQPLVYDWWLQJ¶663 Abram de Swaan muntte
KHWEHJULSµNXQVWNXQVW¶µQLHW]RDOVJXQVWNXQVWJHGUDJHQGRRUHHQEUHHGSXEOLHNPDDUYDQHQ
voor kunstenaarVHQNHQQHUV'DWLVGHNXQVWGLHZURNZHNW³HHQEHHWMHGXXUJDDQ]LWWHQGRHQ
in de opera en dan ook nog op onze kosten, of op onze kosten schilderijen maken die niemand
ZLOKHEEHQ´¶664 Klamer wijt deze vervreemding aan het toewijzingssysteem dat gebaseerd is
op peer review9ROJHQV%ORNODQGLVKHWSUREOHHPµGDWGHNXQVWNHQQHUV, die bepalen wie
hoeveel geld krijgt, een eenzijdige voorkeur hebben voor bepaalde kwaliteitscriteria en met
name die van de originaliteit. Dat valt te verklaren uit hun culturele coPSHWHQWLH¶665 µ+XQ
GLVWLQFWLHGULIWOHLGGHWRWKHWDINDOYHQGHGUDDJYODNYRRUGHNXQVWHQ¶]RFRQVWDWHHUW/HWW\
Ranshuysen.666 $GDPVEHDDPWGLWµLQKHWNXQVWEHOHLGYDQGHDIJHORSHQGHFHQQLDKHHIWKHW
Rijk de toon gezet met een op het kwaliteitsoordeel van deskundigen gebaseerd aanbod. In
feite is hier sprake van een vleesgeworden merit good filosofie, waarbij niet alleen de
koopkracht van het publiek wordt gecorrigeerd maar en passant ook de voorkeur. En precies
daarin ligt de reden dat de houdbaarheid van het KXLGLJHEHOHLGVQHODDQKHWYHUVWULMNHQLV¶667
In zijn essay van mei 1982 waarschuwde 'H6ZDDQDOYRRUGHWRHQHPHQGHDIVWDQGWXVVHQµGH
kenners en het publiek van niet-VSHFLDOLVWHQ¶668 Warna Oosterbaan bedacht het begrip
µOHJLWLPHULQJVSDUDGR[¶KHWJHEUHNDDn afzetmogelijkheden van kunst en cultuur is een bewijs
YRRUGHVWHOOLQJGDWKHWGHNXQVWRQWEUHHNWDDQFROOHFWLHYHVWHXQµ:DDURP]RXGHRYHUKHLG
LHWVEHYRUGHUHQZDWGHEXUJHUVEOLMNEDDUQLHWRSSULMVVWHOOHQ"¶'HEHVWXXUOLMNHHOLWHNRQ
dergelijke signaleQWRWQXWRHDOWLMGQHJHUHQµ,QGH.DPHUIUDFWLHVZDVGHEHUHLGKHLGRPGH
grondslagen van het kunstbeleid aan de orde te stellen zeer gering. Het ging uiteindelijk maar
om een klein bedrag van een paar promille van de Rijksbegroting en de politici wisten heel
goed hoe zelfs de geringste poging tot herziening tot georganiseerd protest van de sector zelf
661
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HQKRRQLQGHPHGLDOHLGGH'HFHQQLDODQJZHUGGHNXQVWGDDURP³UHODWLHIRQW]LHQ´¶0DDUGDW
kan nu niet meer. De bestuurlijke elite is echter inmiddels veranderd en de zwakke
OHJLWLPHULQJZRUGWµLQSROLWLHNHPXQW¶RPJH]HWµ+HWVXFFHVYDQ+DOEH=LMOVWUDLVJURRWHQ
RYHUURPSHOHQG¶669
Er is nog een oorzaak voor deze omwenteling: de cultuursector zelf. Oosterbaan
memoreert dat er naast het gesubsidieerde cultuuraanbod inmiddels een aanbod ontwikkeld is
µGDWGDDUVSUHNHQGRSOLMNWPDDULQppQGLQJGDDUYDQDIZLMNWKHWZRUGWQLHWJHVXEVLGLHHUG
$QGUp5LHXVSHHOWGDQZHOYLRROKLMKDDOW]LMQLQNRPVWHQJHZRRQXLWFG¶VHQFRQFHUWHQ$QV
Markus schildert met olieverf en leeft van de verkoop van haar werk. De Toppers en Frans
%DXHUNULMJHQVWDGLRQVYROPHWIDQVGLHWLHQWDOOHQHXUR¶VYRRUHHQSODDWVMHQHHUWHOOHQ+XQ
plaatsen worden niet gesubsidieerd. Die markt functioneert dus wel. Maar wie de opera
bezoekt of het ConFHUWJHERXZPDJHURSUHNHQHQGDWGHEHODVWLQJEHWDOHUVWLHQWDOOHQHXUR¶V
aan zijn kaartje meebetalen - óók de fans van Jan Smit die geen voet in het Muziektheater
]HWWHQ'DWLVHHQRQJHULMPGKHLGGLHGHODDWVWHWLMGRRNLQGHSROLWLHNZRUGWJHVLJQDOHHUG¶
Bovendien is het onderscheid tussen populaire en hoge cultuur vervaagd. Populaire cultuur is
in status gestegen, maar dat is in de overheidssubsidiëring weinig merkbaar - het merendeel in
GLWJHQUHEHGUXLSW]LFK]HOIµ7RFKWDVWGLHVWDWXVVWLMJLQJRQYHUPLMGHlijk de exclusiviteit van de
KRJHNXQVWHQDDQHQGXVRRNVOXLSHQGHUZLMVGHOHJLWLPLWHLWYDQKXQVXEVLGLsULQJ¶670
5DQVKX\VHQURHSWGHFXOWXXUVHFWRURSGHKDQGLQHLJHQERH]HPWHVWHNHQµZDDURP
kost het zo veel moeite om ander publiek te vinden dan de ingewijde kunstkenners? Is de
overhead aan imponerende gebouwen, glossy drukwerk, feestelijke openingen en premières
werkelijk nodig? Kan er niet veel minder highbrow over kunst worden geschreven? Waarom
wordt er zoveel geld besteed aan ineffectieve kunsteducatie en marketing? Zijn er echt niet
PHHUHLJHQLQNRPVWHQWHUHDOLVHUHQ"¶671 Klamer pleit voor onderzoek naar nieuwe manieren
YDQILQDQFLHULQJµ0LVVFKLHQVQDSSHQPHQVHQGHQRRG]DDNYDQNXQVWELMYRRUEHHOGEHWHUDOV
ze er meer voor moeten betalen. Die kunst krijgt, omdat je ervoor moet betalen, een andere
lading. Kunst is een gesprek, maar dat lukt alleen als de toeschouwer zich bij dat gesprek
betrokken voelt. Het huidige systeem heeft het gesprek tussen samenleving en kunst
YHUVWRPG¶672 Stel dat alle cultuursubsidies zouden verdwijnen, zoals de PVV voorstelde.
9HUGZLMQHQNXQVWHQFXOWXXUGDQ".ODPHUµQDWXXUOLMNQLHW'DQ]XOOHQZDWZLMHFRQRPHQGH
optie- en bestaanswaarden van de kunsten noemen, duidelijk worden. Te veel mensen hebben
graag de optie naar het museum te gaan, ook al gaan ze niet, of hechten waarde aan het
bestaan van een museum ook al komen ze er nooit. Door de vanzelfsprekendheid van de
kunstsubsidies raken mensen het gevoel van de waarde van de kunsten kwijt¶.673 µ$OVPHQVHQ
met een cultuuruiting worden geconfronteerd en daardoor op een manier geraakt worden die
]LMQLHWPHHPDNHQLQKHWFRPPHUFLsOHDDQERGGDQOHJLWLPHHUWGHNXQVW]LFK]HOI¶GDDUYDQLV
%ORNODQGRYHUWXLJGµ8LWHLQGHOLMNNRPWKHWRS]XONHPRPHQWHQDDQ'HNXQVWHQZHUHOG]DO
minder gesloten moeten worden en meer open moeten staan voor de samenleving. Dan zal het
RRNPDNNHOLMNHUZRUGHQRPVWHXQWHYLQGHQELMGHSROLWLHN¶674
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Ook Thije Adams stelt voor µRPVHULHXVQDWHGHQNHQRYHUHHQQLHXZHNRHUV¶+LM
werkt in verschillende publicaties opties uit.675 Samen met jurist Frans Hoefnagel benoemt hij
]HVµZDDUGHQ¶ZDDUYRRUGHRYHUKHLGGHHLQGYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGGUDDJWµZDWWHYHQVHHQ
]HNHUHDIVWDQGHOLMNKHLGLPSOLFHHUW¶'LUHFWHRYHUKHLGVLQWHUYHQWLHLVDOOHHQJHERGHQDOVHHQ
waarde duidelijk ZRUGWEHGUHLJGHQµDOVQLHPDQGDQGHUVGDWJHYDDUNDQNHUHQ¶'HHHUVWH
ZDDUGHLVµYULMKHLG¶=LMRQGHUVFKHLGHQLQQDYROJLQJYDQ,VDLDK%HUOLQHQ+DQV%ORNODQG
positieve en negatieve vrijheid - voor de handelende overheid is allereerst die negatieve
vrijhHLGYDQEHODQJ'XVUXLPWHODWHQ¶'HWZHHGHZDDUGHLVµRQWSORRLLQJ¶- opvoeden tot
culturele competentie - ZDDUELMKHWJDDWµRPGHEHYRUGHULQJYDQGHSRVLWLHYHYULMKHLGDDQGH
YUDDJNDQWYDQKHWFXOWXUHOHOHYHQ¶'HGHUGHLVµJHOLMNKHLG¶VRFLDOHHQJHRJUDIische spreiding.
'HYLHUGHZDDUGHLVµFXOWXUHOHSOXULIRUPLWHLW¶µGHPDDWVFKDSSHOLMNHGLYHUVLWHLWPRHW
ZHHUVSLHJHOGZRUGHQLQGHSOXULIRUPLWHLWYDQKHWFXOWXUHOHDDQERG¶676 De vijfde waarde is een
KHHOEHNHQGHµNZDOLWHLW¶KLHUQLHWEHGRHOGLQGH]LQYDQµYRRUWUHIIHOLMNKHLG¶PDDUDOV
intrinsieke waarde. De auteurs bepleiten steeds eerst te kijken wat de rol van de markt, het
particulier mecenaat en van bewust kiezende burgers kan zijn, voordat deskundigen ingezet
ZRUGHQµ0HHUVWHPGXVYRRUKHWSXEOLHNFRQform de lijn: koopkracht corrigeren, preferentie
YROJHQ¶'H]HVGHZDDUGHLVµFXOWXXUEHKRXG¶- µHVVHQWLHHOYRRUKHWJHKHXJHQYDQGH
VDPHQOHYLQJ¶ZHSOHLWHQKLHUYRRUµVHOHFWLYLWHLW¶µFXOWXXUEHKRXGGLHQWVHOHFWLHIWH]LMQHQLQ
balans met vernieuwing, wil een samenleving er profijt van hebben. En dat geldt voor wat wij
vanuit het verleden aan volgende generaties doorgeven, maar minstens evenzeer voor wat wij
GDDU]HOIQRJDDQWRHYRHJHQ¶677
Adams en Hoefnagel schetsen in hun boekje over nieuw cultuurbeleid een hoopvol
scenario. Ze bepleiten meer ruimte te creëren - ook door de overheid - µYRRUGH
maatschappelijk geëngageerde, gecommitteerde burger. Die betrokken is bij de publieke zaak,
die inziet dat een vitaal cultuurleven een zaak is van publiek belang, en accepteert dat dat ook
vraagt om voorzieningen waar hij of zij persoonlijk niet direct iets mee heeft. Die burger
YRUPWGHFRQGLWLHYRRUHHQDQGHUFXOWXXUEHOHLG9RRUELMEHYRRJGLQJHQSRSXOLVPH¶678 Het
draagvlak voor kunst en cultuur moet bij de samenleving komen te liggen en niet bij de
overheid. De ontwikkeling van de individualisering - µDOVXLWYORHLVHOYDQRQ]HVWHUN
WRHJHQRPHQZHOYDDUW¶- µOHJLWLPHHUWPHQVHQRPKXQFXOWXUHOHYRRUNHXUWHEHSDOHQRS
dezelfde manier als zij bepalen wat zij willen eten. Daar kan allerlei goede raad van ouders,
RSYRHGHUVHQGHVDPHQOHYLQJDDQYRRUDIJDDQPDDULQODDWVWHLQVWDQWLH³PDNHQZLMGDW]HOI
ZHOXLW´¶'H]HLQGLYLGXHOHNHX]HYULMKHLGEHYDWHHQVRFLDDOFRPSRQHQWµZDQW]RDOVLHGHUHHQ
zijn keuze als de zijne beschouwt, waar een ander zich niet mee heeft te bemoeien, zo wenst
ook niemand op te draaien voor de keuze van een ander. In dit systeem betaalt ieder voor
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]LFK]HOI¶- in deze redenering zijn kunst en cultuur niet een collectief maar een individueel
goeG'LWSURFHVZRUGWDDQJHPRHGLJGGRRUHHQGHUGHHOHPHQWGHPDUNWµGLHKRHODQJHUKRH
beter in staat is mensen op hun individuele wenken te bedienen. Steeds sneller, steeds
verfijnder en meer on demand. Ik stel zelf mijn wereld aan beelden samen, aan muziek, aan
films, teksten, noem maar op. Het zijn de elektronische media die deze wereld hebben
RSHQJHOHJGHQQLHPDQGNULMJWKDDUPHHUGLFKW¶679
%LQQHQGHNXQVWZHUHOGZRUGWµNQDUVHWDQGHQG¶WRHJHJHYHQGDWKHWKDUGHNXQVWEHOHLG
voordelen heeft. Het cultuurstelsel verandert nu meer van aanbodgericht naar vraaggericht dat werd al decennia bepleit en was al enigszins gaande, maar nu is sprake van een
onomkeerbare ontwikkeling. Iedereen is het erover eens dat de bezuinigingen van
tweehonderd miljoen euro op de kunstsubsidies disproportioneel en schadelijk zijn. Maar er
ZRUGWHUNHQGGDWKHWEHOHLGYDQ=LMOVWUDµRRNJRHGHHOHPHQWHQNHQW¶PHHUUHNHQLQJKRXGHQ
met publiek, verzakelijking, samenwerking, nauwere banden met stad en regio, het
overaanbod beperken - deze items zijn al jaren onderwerp van debat, nu wordt de kunstwereld
er mede door de bezuinigingen toe gedwongen. Op de afscheidsborrel van het Nationaal
HLVWRULVFK0XVHXPLQGHFHPEHU]HJWGHGLUHFWHXUYDQµHHQOREE\FOXE¶WHJHQ+DUPHQ
%RFNPDµKHWZDVQDWXurlijk hoog tijd dat de kunstsector eens echt werd aangepakt. Maar dat
NDQLNLQPLMQSRVLWLHHFKWQLHWKDUGRS]HJJHQ¶(QHHQFROOHJDµGDWGHKHOHVHFWRUIOLQN
RSJHVFKXGPDJZRUGHQVWDDWEXLWHQNLMI¶+HWLVODVWLJµ$OVMHHULQVODDJWPHWPLQGHURI]HOfs
zonder subsidie te blijven bestaan, dreig je het gelijk van Zijlstra te bevestigen. Als je niet je
uiterste best doet, verdwijn je, en bevestig je het ongelijk van de staatssecretaris. Maar dan
EHVWDMHGXVQLHWPHHU¶7RLQH%HUEHUVGHGLUHFWHXUYDQGH Vereniging van Rijksmusea
(VRM)EHDDPWGDWHUµKHUYRUPG¶GLHQWWHZRUGHQGDWµZDVDO communis opinio. Mijn
YHUHQLJLQJLVGDDUDOMDUHQPHHEH]LJ(UZDUHQGRRU=LMOVWUD¶VYRRUJDQJHUVRRNDOVWDSSHQ
gezet. Maar het ging tergend langzaam. Nu gebeurt het omgekeerde. Er wordt én te fors
bezuinigd, éQWHVQHO0DDUWHJHQ=LMOVWUD¶VXLWJDQJVSXQWHQNXQMHQLHW]RYHHOEH]ZDDUPDNHQ
Er waren te veel regelingen, te lang is de middelmaat gesubsidieerd, er heerste dedain voor
het publiek. Maar tijdens alle protesten was het lastig dat te zeggen. Want dat was heulen met
GHYLMDQG¶680 Zijlstra treedt in de voetsporen van zijn voorgangers, maar is meer een
buitenstaander, zoals overigens Brinkman dat ook was. De tone of voice is anders. Zijlstra
vervult onder druk van de bezuinigingen de rol van saneerder, maar doet dit vol overtuiging.
(ULVNHQQHOLMNµHHQERWWHULN¶QRGLJYRRUHFKWHYHUDQGHULQJHQ
Letty Ranshuysen vreesde dat zij met de constatering in haar opiniestuk, dat kunst
teveel voor ingewijden is, instemming zou krijgen uit PVV-KRHNµ,NNUHHJYRRUDOPDLOWMHVXLW
de kunstwereld en van kunstbezoekers die het met me eens waren en mijn artikel moedig
YRQGHQ « :DDUKHWLQGHNXQVWZHUHOGRPJDDWLVHUELMWHZLOOHQKRUHQ$OVMHODDWPHUNHQ
dat je experimentele kunst weet te waarderen, dan is dat het geval. Zijlstra trekt zich daar niets
YDQDDQGLHPDDNWHUMXLVWJHEUXLNYDQGDWKLMHUQLHWELMKRRUW'DWURHSWH[WUDZHHUVWDQGRS¶
679

7KLMH$GDPVµ+HWSXEOLHN staat op steeds meer afVWDQGYDQGHNXQVW¶In: NRC Handelsblad, 9 oktober 2010.
µ:LHJRHGRSOHW]LHWRQGHU]LMQRJHQHHQDQRQLHPHNRSHUHYROXHUHQWRWHHQNOHLQHSURGXFHQWHQVRPV]HOIVWRW
HHQPHFHQDVLQJURHSVYHUEDQG¶'HUJHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQNXQQHQYROJHQV$GDPVOHLGHQWRW een combinatie
YDQLQGLYLGX]HOIJHNR]HQJURHSHQYDQJHOLMNJH]LQGHQHQHHQµDUWLFXODWLHYDQNHX]HQYLDGHPDUNW¶- deze
NRSSHOLQJOLMNWKHPµLM]HUVWHUN¶+LM]LHWKLHULQµHHQKHUOHYLQJLQPRGHUQHRXWILWYDQGHFRQJUHJDWLHVGLH-DQ
.DVVLHV « DOVHVVHQtieel beschouwde voor het culturele leven: groepen gelijkgezinden verenigd rond een
FXOWXUHHOLQLWLDWLHIGDWGRRUGHVWHXQYDQ]R¶QJURHSPRUHHOHQILQDQFLHHOZRUGWJHGUDJHQ(ULVJHHQHQNHOHUHGHQ
waarom deze ontwikkeling niet verder zou gaan. Bronnen: iELGHPHQ7KLMH$GDPVµ&XOWXUHRQGHPDQG
9RRUVWHOOHQYRRUHHQQLHXZFXOWXXUEHOHLG¶,Q0HGLDIRQGV Cultuur en media , september 2010, p. 4.
680
+DUPHQ%RFNPDµ'H=LMOVWUD-SDUDGR[¶In: de Volkskrant, 3 februari 2012. Na de fusie op 1 januari 2014 van
de NeGHUODQGVH0XVHXPYHUHQLJLQJHQGH9HUHQLJLQJYDQ5LMNVPXVHDWRWµ0XVHXPYHUHQLJLQJ¶werd Berbers
directeur Ledendiensten, Siebe Weide algemeen directeur, Mirjam Moll manager collectieve promotie en Irene
Asscher-Vonk voorzitter van het bestuur.
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Maar ze LVµEHSDDOGQLHWEOLMPHWGHEH]XLQLJLQJHQ¶µKHWKHHIWKHHOODQJJHGXXUGvoor de
kunstwereld in beweging is gekomen, er moest heel grof geschut ingezet worden. Maar deze
bezuinigingen gaan veel te ver. Het wordt een slachting. Er wordt namelijk niet alleen
gesnoeid in het overaanbod van complexe kunst voor de ingewijde liefhebber, maar ook in
meer toegankelijk aanbod waarmee de niet-LQJHZLMGHQPHWNXQVWNHQQLVNXQQHQPDNHQ¶681
Jarenlang steunden partijprominenten van de VVD kunst en cultuur en de subsidiëring
daarvan - GH99'YRUPGHPHWGH3YG$HQKHW&'$µHHQIOLQNHEXIIHUYRRUGHNXQVWZHUHOG¶
waardoor deze relatief werd ontzien.682 Deze generatie heeft echter plaatsgemaakt voor die
van Stef Blok en Bart de Liefde. Blok schreef in 2004 het ingezonden stuk met zijn toenmalig
collega Jan Rijpstra, waarin zij betoogden dat er een einGPRHVWNRPHQDDQµGH
YDQ]HOIVSUHNHQGKHLGZDDUPHHYHHONXQVWHQDDUV]LFKWRWGHRYHUKHLGZHQGHQ¶683 Plasterk
werd met de koerswijziging geconfronteerd bij de behandeling van de kunstbegroting eind
oktober 2008, toen Han ten Broeke voorstelde te bezuinigen op kunst; volgens hem kende de
NXQVWHQZHUHOGPDDUppQORNHWGHRYHUKHLG3ODVWHUNUHDJHHUGHµGHNXQVWHQVHFWRUPDJEOLM
zijn dat u niet met deze filosofie regeringsverantwoordelijkheid heeft. Dat zou tot grote
EURNNHQLQGH]HVHFWRUOHLGHQ¶1XLVKHW]RYHU. Financieel woordvoerder Stef Blok
secondeerde Rutte bij de onderhandelingen over het regeerakkoord en bracht zijn standpunt in
SUDNWLMNµHLQGHOLMN¶LVGHµEURRGQRGLJHVDQHULQJLQJH]HWYDQGHNXQVWVHFWRU¶684 Volgens Cas
6PLWKXLMVHQVSHHOWELQQHQGH99'µHen klassieke liberale tegenstelling van opvattingen: die
YROJHQVZHONHNXQVWHHQDOJHPHHQEHODQJLVRIMXLVWHHQ]DDNYDQGHLQGLYLGXHOHEXUJHU « 
Kunst is een tamelijk ongrijpbaar fenomeen, dat vaak wordt verdedigd door humanistisch
georiënteerde mensen, die pal staan voor de kunsten en het gunstige effect ervan op individu
en samenleving. Die begeestering is minder geworden in de VVD. In de fractie is er nu
niemand meer die het kunstenveld kent. De belangstelling gaat nu vooral uit naar de ³KDUGH´
onderwerpen en naar sport. Er zijn op dit moment geen duidelijke denkbeelden over
NXQVWEHOHLGLQGHSDUWLM¶'DDUQDDVWRHIHQWGH399LQYORHGXLW- cultuurwoordvoerder Martin
%RVPD]LWRSGH]HOIGHOLMQDOV%ORNµYHUODDJGHEHODVWLQJHQ]RGDWEXUJHUV]HOINXQQHn kiezen
ZDDU]HKXQJHOGDDQXLWJHYHQ¶685

Bezuinigingen bij het rijk, musea in nood
De musea Boerhaave en Meermanno worden gedwongen om te zoeken naar geld. Ze voldoen
niet aan de eis van Halbe Zijlstra over 2010 en 2011 gemiddeld 17,5 procent eigen inkomsten
te genereren en worden met sluiting bedreigd. De Tweede Kamer verwerpt een motie van
PvdA-Kamerlid, Jetta Klijnsma, de musea meer tijd te gunnen eigen inkomsten te verhogen.
Beide musea hadden overigens met minister Plasterk afgesproken dat ze dit percentage
uiterlijk in 2012 mochten behalen - Zijlstra vervroegt de termijn.686 Het Tropenmuseum in
Amsterdam wordt met sluiting bedreigd doordat het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf
681

Ranshuysen geciteerd in: ibidem.
Personen als Henk Vonhoff, Ed Nijpels, Annelien Kapelle van de Coppello, Frits Bolkestein, Hans Dijkstal,
Atzo Nicolaï. Zie ook: Hans van Dulken en Klaas Groenveld (redactie), Liberalisme, kunst en politiek.
Beschouwingen over kunstbeleid. Amsterdam, 2011 (oorspronkelijk 1986).
683
6WHI%ORNHQ-DQ5LMSVWUDµ.XQVWPDJQLHWDIKDQNHOLMN]LMQYDQVXEVLGLH Podiumkunsten moeten zichzelf
NXQQHQEHGUXLSHQ¶,Q de Volkskrant, 4 oktober 2004. Zie de paragraaf µEen provocatie uit liberale hoek¶LQdeel
IV, hoofdstuk 5.
684
Blok geparafraseerd in: +DUPHQ%RFNPDµ/LMQ-Blok versus lijn-Bolkestein. De koerswijziging van de VVD¶
In: de Volkskrant, 10 juni 2011. =LHRRN%LUJLW'RQNHUHQ3LHWHUYDQ2Vµ,QURHULJHWLMGHQ]LWWHQHULQHHQVZHO
promLQHQWH.DPHUOHGHQRSFXOWXXU¶,Q NRC Handelsblad, 25 juni 2011.
685
Ibidem. Dit pleidooi lijkt op dat van de econoom Paul de Grauwe in De nachtwacht in het donker. Over kunst
en economie7LHOW=LHµKwaliteitsoordeel: tornen aan het Thorbecke adagiXP¶LQ'HHO,,,KRRIVWVWXN
686
+DQQHNHGH.OHUFNµ0XVHD%RHUKDDYHHQ0HHUPDQQRZRUGHQPHWVOXLWLQJEHGUHLJG.DPHUJXQW
LQVWHOOLQJHQJHHQH[WUDWLMG¶,Qde Volkskrant, 2 juli 2011.
682
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2013 zijn jaarlijkse bijdrage aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen van twintig miljoen
euro staakt.687
Het Leidse museum voor natuur- en medische wetenschappen, Boerhaave moet in een
half jaar nog zes ton zien te vinden. Het museumpersoneel begint in juli met de campagne
µRed Boerhaave¶, die meteen honderdduizend euro oplevert µvan een anonieme weldoener¶.
Directeur Dirk van Delft µerkent dat de bezoekersaantallen in het verleden niet de hoogste
prioriteit hadden. De eigen inkomsten, die voor een groot deel uit kaartverkoop bestaan,
schommelden enkele jaren geleden rond de vier procent¶.688 Annelore Scholten, hoofd Publiek
en Presentatie, µZHUNWPHWDOKDDUFROOHJD¶VRSHHQDEVXUGKRRJWHPSR,HGHUHHQPRHW]LMQ
KDQGHQXLWGHPRXZHQVWHNHQ¶ - dDWGHUJHOLMNHµFRPPHUFLsOHSRHVSDV¶QLHWDDQKHPRIKDDULV
besteed, is uit den bR]H6FKROWHQHUNHQWGDWKHWPXVHXPµWHRQ]LFKWEDDU¶ZDV7HYHHOJHULFKW
RSWHQWRRQVWHOOLQJHQ'LWJHYHFKW]HWRQVHQRUPRSGHNDDUW¶689 µ:H]LMQGULHMDDUWHUXJ
begonnen om ons als museum meer naar buiten te richten. Door de regeling van Halbe Zijlstra
is dit proces in een stroomversnelling gekomen. Ik ben Zijlstra zeker niet dankbaar, maar de
discussies rondom de bezuinigingen op kunst en cultuur hebben er wel voor gezorgd dat
mensen zich zijn gaan realiseren dat ze niet alleen een betrokken bezoeker moeten zijn, maar
RRNHHQEHWURNNHQJHYHU¶690 µ:HKHEEHQGHODDWVWHPDDQGHQODWHQ]LHQKRHJURRWKHW
GUDDJYODNLV=DDNLVQXRPGLHOLMQYDQHHQOHYHQGLJZHWHQVFKDSVPXVHXPGRRUWH]HWWHQ¶,
aldus Van Delft.691 Boerhaave voldoet nu ruimschoots aan de norm dat het 17,5 procent van
de structurele rijksbijdrage zelf moet verdienen. µ7oen ik hier kwam, was dat 3,6 procent. Nu
in 2013 zitten we boven de dertig procent¶DOGXVGHGLUHFWHXU. De extra bezoekers zorgen ook
voor hogere inkomsten in het museumcafé en de winkel. Zo worden de bezuinigingen
ruimschoots gecompenseerd. µWe deden veel te weinig met onze wereldberoemde collectie.
Nu kijken we naar buiten en vragen ons af: wat speelt er in de maatschappij, welke debatten
zijn er gaande en hoe kunnen we daar vanuit onze collectie op inspelen met mooie exposities
voor een breed publiek. Daarnaast geneert het museum inkomsten met zaalverhuur voor
congressen en boekpresentaties.692
Directeur Maartje de Haan van Museum Meermanno in Den Haag µGDFKWGDWKHW
DIJHORSHQZDV¶WRHn ze van de nieuwe, hoge normen vernam op basis waarvan ze nu subsidie
kan aanvragen.693 Meermanno is het oudste boekenmuseum ter wereld - het bezit onder meer
een deel van een Egyptisch dodenboek van papyrus uit 1000 voor Christus, het oudste
gedrukte fragment is een aflaatbrief uit 1454.694 'HVWDIEHGHQNWGHDFWLHµBoek zoekt vrouw,
man en bedrijf¶, om particulieren over te halen om een boek µte adopteren¶ en verandert het
687

0DUFHOYDQ/LHVKRXWµ9RRUWEHVWDDQTropenmuseum in gevaar door verliHVVXEVLGLH¶,Q de Volkskrant, 13
oktober 2011.
688
+DQQHNHGH.OHUFNµ0XVHD%RHUKDDYHHQ0HHUPDQQRZRUGHQPHWVOXLWLQJEHGUHLJG.DPHUJXQW
LQVWHOOLQJHQJHHQH[WUDWLMG¶,Qde Volkskrant, 2 juli 2011. Van Delft (1951) is daarnaast bijzonder hoogleraar
Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden.
689
5RPDQD$EHOVµ0XVHDYLQGHQGHZHJQDDUSULYDDWJHOG¶,Q Trouw, 8 november 2011.
690
µ0XVHXP%RHUKDDYHJHUHG¶,Q7URXZGHFHPEHU Een comité van aanbeveling - met Robbert
Dijkgraaf, Dick Benschop, directeur Shell Nederland, en Rick van der Ploeg - ondersteunde de acties. Een
benefietavond met diner en veiling in de Pieterskerk in Leiden - Alexander Pechtold was de veilingmeester bracht ruim 128.000 euro op, voldoende om het laatste deel van het gat van 700.000 euro in de begroting 2011 te
GLFKWHQ9DQ'HOIWµHULVKLHUUHXULQJJHNRPHQ'HOXLNHQYDQKHWPXVHXP]LMQRSHQJHJDDQ¶%URQ+HQQ\GH
/DQJHµ´+HWZDVHHQURWVWUHHNPDDUZHNULMJHQQXPHHUEH]RHNHUV´¶,Q Trouw, 7 januari 2014.
691
0DUWLMQYDQ&DOPWKRXWµ9HLOLQJUHGW0XVHXP%RHUKDDYH5LMNVPXVHXPYROGRHWGRRUH[WUDLQNRPVWHQWRFK
nog aan eisen +DOEH=LMOVWUD¶In: de Volkskrant, 16 december 2011.
692
+HQQ\GH/DQJHµ´+HWZDVHHQURWVWUHHNPDDUZHNULMJHQQXPHHUEH]RHNHUV´¶,Q Trouw,
7 januari 2014.
693
5RPDQD$EHOVµ0XVHDYLQGHQGHZHJQDDUSULYDDWJHOG¶,Q Trouw, 8 november 2011.
694
&ODXGLD.DPPHUµ0HHUPDQQR op zoek naar een toekomst. Haags boekenmuseum verhoogt de eigen
LQNRPVWHQHQGHQNWQDRYHUIXVLHV¶,Q NRC Handelsblad, 7 december 2011.
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assortiment in de museumwinkel.695 Dit museum lukt het eveneens om in zes maanden extra
te verdienen: 385.000 euro. Er worden sponsors aangetrokken, vrienden van het museum
adopteren boeken, een veiling van bijzondere boeken die liefhebbers van het museum ter
beschikking stelden levert 18.000 euro op.696 De staf genereert met het verhuren van ruimten voor recepties en vergaderingen - extra inkomsten: de leeszaal, de zolder, het souterrain-café
en de tuin.697 Opmerkelijk is dat Maartje de Haan ook haar eigen werkkamer verhuurt voor
extra inkomsten: µKHW'LUHFWLHYHUWUHN¶NDQQDVOXLWLQJVWLMGZRrden gehuurd. De Haan: µLNKHE
KLHUHHQYHUKXLVGRRVVWDDQGDDUVWRSLNGDQ]RODQJPLMQVSXOOHQLQ¶698
Deze twee rijksmusea waren µWHRQ]LFKWEDDU¶. Ze worden waarneembaar door de
plotselinge dreiging van subsidieverlies - die riep media aandacht op. Het museumpersoneel
steekt de handen uit de mouwen en bedenkt inventieve acties en campagnes die particuliere
betrokkenheid mobiliseren en verschillende persmomenten opleveren.
De directie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) licht op 12 oktober
2011 de medewerkers in over het voornemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken om
de subsidie van twintig miljoen euro per 1 januari 2013 te schrappen. Het nieuws komt als een
donderslag bij heldere hemel. Jan Donner, voorzitter van de Raad van BestuXUµHHQ
WRHOLFKWLQJRSKHWEHVOXLWZHUGHUJHHQV]LQVJHJHYHQ¶2QGHUKHW.,7YDOOHQKHW
Tropenmuseum, het Tropentheater en de bibliotheek - zij krijgen jaarlijks respectievelijk acht
miljoen, 2,5 miljoen en vier miljoen euro. Het gehele KIT - inclusief het Tropenmuseum - valt
onder Buitenlandse Zaken. 'RQQHUµZij vonden dat op zichzelf logisch, zo konden wij het
KHOHLQVWLWXXWUXQQHQPHWppQVXEVLGLH¶699 Nu is het de achilleshiel: het Tropenmuseum valt
formeel buiten het museumbestel.
Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, Ben Knapen (CDA), heeft met
name het Tropenmuseum als doelwit van de bezuiniging - hij wil dat niet langer financieren
PHWRQWZLNNHOLQJVJHOG'HPHGHZHUNHUV]LMQµJHVFKRNWHQYHUELMVWHUG¶'LUHFWHXU/HMR
6FKHQNµZLMYRHOHQRQVals museum door deze overheid ernstig gediscrimineerd ten opzichte
van andere culturele instellingen, bijvoorbeeld de rijksmusea. Die krijgen wél de kans om zich
voor te bereiden op een geleidelijk proces van bezuinigingen en het zoeken van nieuwe
inkomstenbronnen. Ik vind dit een buitengewoon ruwe behandeling voor een instituut dat 102
MDDUJRHGPHWGHRYHUKHLGKHHIWVDPHQJHZHUNW¶6LHEH:HLGHGLUHFWHXUYDQGH1HGHUODQGVH
0XVHXPYHUHQLJLQJQRHPWKHWQLHXZVµRQWOXLVWHUHQG+HWNDELQHWKHHIWLQKHWUHJHHUDNkoord
afgesproken om bij de bezuinigingen op cultuur erfgoedinstellingen zoveel mogelijk te
ontzien. De staatssecretaris van Cultuur heeft daaraan gehoor gegeven, maar Buitenlandse
=DNHQGRHWGDWNHQQHOLMNQLHW+HWNDELQHWVSUHHNWQLHWPHWppQPRQG¶6WHYen Engelsman,
directeur van RijksmXVHXP9RONHQNXQGHLQ/HLGHQYLQGWKHWQLHXZVµshocking. « Met een
kindermuseum dat al dertig jaar de absolute top is, waar Nederland apetrots op zou moeten
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+DQQHNHGH.OHUFNµ0XVHD%RHUKDDYHHQ0HHUPDQQRZRUGHQPHWVOXLWLQJEHGUHLJG.DPHUJXQW
LQVWHOOLQJHQJHHQH[WUDWLMG¶,Qde Volkskrant, 2 juli 2011.
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5RPDQD$EHOVµ0XVHDYLQGHQGHZHJQDDUSULYDDWJHOG¶,Q Trouw, 8 november 2011en Claudia Kammer,
µ0HHUPDQQR op zoek naar een toekomst. Haags boekenmuseum verhoogt de eigen inkomsten en denkt na over
IXVLHV¶,Q NRC Handelsblad, 7 december 2011.
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Bron: Leonie Wingen, projectmedewerker Presentaties en nieuwe media in het museum.
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5RPDQD$EHOVµ0XVHDYLQGHQGHZHJQDDUSULYDDWJHOG¶,Q Trouw, 8 november 2011en Claudia Kammer,
µ0HHUPDQQR op zoek naar een toekomst. Haags boekenmuseum verhoogt de eigen inkomsten en denkt na over
IXVLHV¶,Q NRC Handelsblad, 7 december 2011.
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&ODXGLD.DPPHUµ7URSHQPXVHXP RQW]HWRYHUGH UXZHEHKDQGHOLQJ GRRUPLQLVWHULH¶,Q NRC Handelsblad,
13 oktober 2011. De eerste aanzetten tot de verzameling van het Tropenmuseum waren de particuliere collectie
van Frederik W. van Eeden - vader van de schrijver - en die van het Genootschap Natura Artis Magistra te
Amsterdam. Na de oprichting in 1910 van de Vereniging Koloniaal Instituut, zoals het KIT eerst heette, werden
de collecties geschonken. In oktober 1923 opende koningin Wilhemina het museum. Bron:
www.tropenmuseum.nl (bezocht op 18 november 2013).
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]LMQ'DW]R¶QPXVHXPPRHWVWRSSHQLVQLHWWHEHYDWWHQ¶ 700 Volgens Knapen KRHIWµhet
dichtdraaien van de subsidiekraan¶ niet het einde te betekenen - hij pleit voor een nauwere
samenwerking met het Afrikamuseum in Berg en Dal en het Volkenkundig Museum in
Leiden.701 Er is al sprake van samenwerking in de Stichting Volkenkundige Collecties
Nederland - er is een gezamenlijke digitale catalogus en de musea stemmen hun
aankoopbeleid op elkaar af. Maar ze werken nog niet bedrijfsmatig samen.702
In antwoord op Kamervragen van Boris van der Ham (D66) laat Zijlstra weten dat het
Tropenmuseum µop termijn deel uit kan gaan maken van het museale stelsel dat uit zijn
budget wordt bekostigd¶. Het museum moet met een plan komen dat µeen levensvatbaar
perspectief in het Nederlandse museale bestel biedt¶. Ook moet het een µsubstantiële
efficiencywinst¶ boeken.703 Het museum kan blijven bestaan als het de overstap maakt naar
het museumbestel. Daar verbindt de staatssecretaris van Cultuur µstevige voorwaarden aan¶
het moet samengaan met Rijksmuseum Volkenkunde en het Afrika Museum. Het mag geen
banden meer hebben met het KIT, want Zijlstra wil niet via zijn begroting alsnog het KIT
steunen. (UGLHQWµeen blijvende miljoenenbijdrage [te] komen van Buitenlandse Zaken¶Zijlstra wil het museum overnemen, maar niet ten koste van de musea die hij al financiert. De
directeuren van de drie musea zijn µlyrisch¶ over samenwerken: door samenvoeging van de
collecties komen ze op het niveau van Quai Branly in Parijs. De µVolkenkunde Combinatie
Nederland¶, zoals de werktitel luidt, zal ook meer te bieden hebben aan buitenlandse
collega¶s.704
De directeur van Madurodam, Peter Verdaasdonk, volgt Lejo Schenk op - daarvóór
was hij directielid bij Disneyland Parijs. Hij dient te zoeken naar samenwerking en op zoek te
gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Hij ZLOµHYHQHPHQWHQ¶gaan organiseren
HQµeen breder publiek aanspreken¶- volgens hem richt het Tropenmuseum zich nu te veel op
lezers van de Volkskrant of NRC Handelsblad.705 0DDUµhet ministerie van OCW is natuurlijk
ook onmisbaar in het financiële plaatje¶DOGXV9HUGDDVGRQN+LMKHHIWLQ]LMQYRULJHIXQFWLHV
700
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januari 2012. Lejo Schenk (1949) was directeur vanaf 2000 - in die periode ontwikkelde het museum zich van
HHQYRONHQNXQGLJWRWHHQµFXOWXXUKLVWRULVFKPXVHXP¶+LHUYRRUZDVKLMHLQGUHGDFWHXUYan de
actualiteitenrubriek Kenmerk en redacteur bij de IKON - van 1994 tot en met 2000 was hij daar directeur.
Schenk: µhet is voor mij altijd van wezenlijk belang geweest sociaal-maatschappelijke relevantie aan het
museum mee te geven. Dat kan alleen als het museum, de tentoonstellingen en de collectievorming relaties
hebben met hier en nu. Daarom werken we samen met musea wereldwijd, verzamelen we niet-westerse moderne
NXQVWHQFRPELQHUHQZHREMHFWHQXLWDQGHUHFXOWXUHQPHWKHGHQGDDJVHNXQVWHQGHVLJQ¶ Hij bleef voorzitter van
de commissie Musea van de Raad voor Cultuur, bestuurslid van MusEAna (Museum analysesysteem online) en
adviseur voor de museumwereld. HLMYLQGWKHWµeen prachtige sector. Ik houd van de verbinding van erfgoed met
GHDFWXHOHZHUNHOLMNKHLG¶. Bron: www.tropenmuseum.nl (bezocht op 18 november 2013).
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µde nodige verandertrajecten doorgevoerd¶ en hLMYHUPRHGWGDWKLMGDDURPLVJHYUDDJGµ+et
museum moet nieuwe geldstromen aanboren en daar ben ik met mijn commerciële
achtergrond de aangewezen persoon voor¶. Hij werd µKeel goed¶RQWYDQJHQLQKHWPXVHXP:
µhet is fijn om te zien dat de mensen zich openstellen voor mensen uit andere sectoren. Door
mijn achtergrond bij Disneyland Parijs had ik wel wat opmerkingen verwacht. Dat ik het
Tropenmuseum zou willen disneyficeren, of iets in die trant. Niks daarvan. Ik heb ook
benadrukt dat ik verder wil bouwen op de traditie van sterke inhoudelijke
tentoonstellingen¶.706 In april 2012 wordt Tropenmuseum Junior uitgeroepen tot µbeste
kindermuseum van de wereld¶; het wint de Childrens Museum Award 2012. De jury prijst het
oudste kindermuseum van Nederland om µde creativiteit en effectiviteit van de
tentoonstellingen¶Ge werkwijze µis al jaren een model voor andere musea. Bezoekers voelen
zich onderdeel van de tentoonstelling. Het bezoek is een leerzame, leuke en lonende
ervaring¶707
Op 19 juni 2013 - inmiddels regeert Rutte II - wordt na onderhandeling tussen de
ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW en de gemeente Amsterdam bekend dat het
Tropenmuseum voor drLHMDDUµXLWGHJHYDUHQ]RQH¶LV708 Lianne Ploumen zegt toe volgend
jaar en in 2015 jaarlijks 5,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Minister Bussemaker draagt
het derde jaar eenzelfde bedrag bij, maar stelt dezelfde µharde voorwaarden¶ als haar
voorganger: het museum moet worden losgemaakt uit het KIT en de collectie en bibliotheek
moeten door het KIT worden overgedragen aan het Rijk.709 Het Tropenmuseum moet fuseren
met het Rijksmuseum Volkenkunde en het Afrikamuseum. Pas dan krijgt het museum de
overbruggingssubsidie en mag het nieuwe µmuseum voor wereldculturen¶ bij OCW een
subsidieaanvraag indienen voor de periode 2017-2020 via de culturele basisinfrastructuur.710
%XVVHPDNHUµKet Rijk neemt nu zijn verantwoordelijkheid om de collectie van het
Tropenmuseum te beschermen. Het is belangrijk cultureel erfgoed dat wij voor het publiek
willen behouden¶. Ze vindt KHWGDDURPµgerechtvaardigd¶RPGDWEHGUDJbeschikbaar te stellen
uit het Museaal Aankoopfonds - bedoeld voor de aankoop van de collectie voor het Rijk. Stijn
Schoonderwoerd, de nieuwe directeur van Rijksmuseum Volkenkunde: µwij kunnen als

706

VicWRUGH.RNµ´1LHWHQNHO15&- HQ9RONVNUDQWOH]HUV´,QWHUYLHZ3HWHU9HUGDDVGRQN¶,Q de Volkskrant, 10
januari 2012.
707
.DUROLHQ.QROVµ7URSHQPXVHXP wint prijs beste kindermuseum. 7URSHQPXVHXP-XQLRU¶,Qde Volkskrant,
23 maart 2012 en µ7URSHQPXVHXP weet wat kinderen boeit. 2XGVWH.LQGHUPXVHXPZLQW&KLOGUHQ¶V0XVHXP
$ZDUG¶In: De Telegraaf, 26 april 2012. Zie over Tropenmuseum Junior ook: Agnes Grondman e.a., Over
passie en professie. Utrecht, 2010, pp. 269-271.
708
Ploumen (PvdA) was toen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Jet
Bussemaker (PvdA) minister van OCW.
709
De gedurende 230 jaar opgebouwde collectie boeken van de bibliotheek werd grotendeels ondergebracht in
andere bibliotheken, voor een groot deel die van Alexandrië. De laatste restanten werden weggegeven aan het
SXEOLHN%URQµ5HVWDQWHQELHEYRRUSDUWLFXOLHU¶,Q de Volkskrant, 19 december 2013.
710
De plotselinge doorbraak uit de bestuurlijke patstelling is mogelijk te verklaren doordat Het Tropenmuseum
µuitgroeide tot een exclusief PvdA-probleem. De verantwoordelijken zijn allen van die partij¶: de minister, de
staatssecretaris, en wethouder Gehrels en de burgemeester van Amsterdam. µ´We wisten allemaal dat er een
oplossing moest komen, hoe tijdelijk ook´, zegt een betrokkene, tevens PvdA¶er. ³Dan maar beter nu dan
morgen. En ja, toen ging het snel´¶. Bron: &ODXGLD.DPPHUHQ3LHWHUYDQ2Vµ%LQQHQHHQZHHNZDVKHWURQG
Tropenmuseum gered dankzij fusie met andere volkenkunde-PXVHD¶ In: NRC Handelsblad, 22 juni 2013. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken stelde alsnog eenmalig 28 miljoen euro beschikbaar voor het KIT, waarvan
het Tropenmuseum 11 miljoen euro kreeg. Voor het Tropeninstituut diende het geld als een bijdrage aan een
µVRFLDDOSODQ¶GHDQGHUHDIGHOLngen omvormen, zodat deze zelfstandig verder konden zonder structurele
overheidssubsidie. Bron: µ%XLWHQODQGVH=DNHQJHHIW7URSHQLQVWLWXXWPOQPHH¶,Q NRC Handelsblad, 5
december 2013.

837

voorbeeld dienen voor andere musea¶.711 Op 3 april 2014 wordt de fusie bekendgemaakt, in
aanwezigheid van de minister. Er blijft sprake van drie locaties, met op de gevels de oude
QDDPERUGMHV=HYRUPHQVDPHQµKHWSDOHWYDQppQPXVHXP¶ Die namen µwillen we niet kwijt,
want ze zijn in Nederland uitgegroeid tot sterke merken¶, zegt Schoonderwoerd - de nieuwe
directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen. µInternationaal is het wel handig om
één naam te voeren die de hele lading dekt¶.712
Het is de bedoeling dat alle drie musea meer publiek trekken door de programmering
meer te differentiëren¶. Leiden toont meer de iconen van het werelderfgoed - µdenk aan
Boeddha, de teUUDFRWWDNULMJHUVXLW&KLQDHQGHWRWHPSDDOYDQGHLQGLDQHQ¶DOGXV
Schoonderwoerd. Amsterdam zal zich nog meer richten op de mondiale ontwikkelingen, het
populaire erfgoed en de stedencultuur.713 Het Afrika Museum heeft als specialisatie
etnografica en kunst uit Afrika en de Afrikaanse diaspora. Dit museum in Berg en Dal houdt
µeen titulair directeur¶µIrene Hübner blijft het gezicht van het Afrika Museum - niet alleen
vanwege de afstand maar vooral omdat zij bekend is met de omgeving. Hübner: µKet is handig
als hier iemand blijft zitten die goede contacten heeft bij provincie en gemeente¶.714 Een
voordeel van de fusie is dat de mobiliteit van de collecties groter wordt. µHet wordt
makkelijker om een tentoonstelling samen te stellen met objecten uit de verschillende
collecties. We hoeven geen tijdrovende bruikleenprocedures meer te doorlopen en we weten
straks ook beter wat aanwezig is en wat is uitgeleend¶. Rijksmuseum Volkenkunde en het
Afrika Museum zijn net verbouwd, voor het Tropenmuseum staat een renovatie gepland - de
gemeente Amsterdam draagt 250.000 euro bij voor de herinrichting van de
tentoonstellingsruimte op de begane grond. De fusie gaat gepaard zonder nieuwe ontslagen.715
Sommige medewerkers veranderen van werkplek. De ondersteunende diensten, zoals
marketing en administratie, worden samengevoegd in Leiden. Ook alle conservatoren uit
Amsterdam gaan daar naartoe. Schoonderwoerd: µWot nu toe is er nauwelijks kinnesinne
geweest. Het zijn allemaal gelijkgestemden met een passie voor dezelfde vakgebieden¶.716
µMaar niet alle Amsterdammers zitten nu in Leiden. Het restauratieatelier bijvoorbeeld blijft
in Amsterdam, net als de beheerder van de fotocollectie. En er zijn flexplekken. Iedereen kan
daardoor werken waar dat het meest praktisch is¶.717

711

&ODXGLD.DPPHUHQ3LHWHUYDQ2Vµ7URSHQPXVHXP voorlopig gered. Ministeries stellen harde eisen aan 3MDULJHRYHUEUXJJLQJVVXEVLGLH¶,Q NRC Handelsblad, 20 juni 2013, µ7URSHQPXVHXP moet fuseren om te
RYHUOHYHQ¶,Q Trouw, 20 juni 2013 en µ2QWZLNNHOLQJVJHOGQDDU7URSHQPXVHXP¶. In: de Volkskrant, 12 juli 2013.
Econoom Stijn Schoonderwoerd volgde 1 juni 2012 Steven Engelsman op. Hij begon zijn carrière bij het
ministerie van Financiën. In 1993 stapte hij over naar de culturele sector, waar hij financieel manager werd bij
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In 1996 werd hij directeur/bestuurder van het Nederlands
Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest in Amsterdam. Sinds maart 2008 was hij zakelijk
directeur van Het Nationale Ballet en lid van de directie van Het Muziektheater Amsterdam.
712
&ODXGLD.DPPHUµ)XVLHPXVHDYRONHQNXQGHYHUPLMGWSLMQOLMNHNHX]HV¶,Q NRC Handelsblad, 3 april 2014.
713
Ibidem en 0LFKLHO.UXLMW¶³:HEXQGHOHQKHWEHVWHYDQRQVGULHsQ´¶,Q de Volkskrant, 4 april 2014.
714
Hübner verliet haar post echter in november 2014. Een µverschil van inzicht over de toekomst van het
Afrikamuseum¶ YHURRU]DDNWHµHHQEUHXN¶PHW Schoonderwoerd. Bron: µDirecteur Hübner van het Afrikamuseum
weg¶,Q De Gelderlander , 4 november, 2014.
715
Afgelopen jaren verdwenen bij het Tropenmuseum 23 van de 52 banen. Bij de andere musea is ook
gereorganiseerd.
716
&ODXGLD.DPPHUµ)XVLHPXVHDYRONHQNXQGHYHUPLMGWSLMQOLMNHNHX]HV¶,Q NRC Handelsblad, 3 april 2014.
717
-RV%ORHPNRONµ7URSHQPXVHXP PRHWZHHUEHWRYHUHQ¶,Q Het Parool , 5 mei 2014.
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Debat over de verkoop van erfgoed in MuseumgoudA
MuseumgoudA verkeert in financiële nood HQZLOGDDURPKHWµWRSVWXN¶The Schoolboys
(1987) YDQ0DUOHQH'XPDVDIVWRWHQHQODWHQYHLOHQELM&KULVWLH¶VLQ/RQGHQ718 Dit
voornemen wakkert het debat over afstoten van cultureel erfgoed weer aan. Het grote verschil
met voorgaande kwesties is dat het schilderij deze keer daadwerkelijk wordt verkocht.
Het museum heeft al vijf jaar een schuld van 1,2 miljoen euro; bovendien bezuinigt de
gemeente structureel vijf ton op de jaarlijkse subsidie van 1,6 miljoen euro. De opbrengst van
de verkoop maakt de restauratie mogelijk van een aantal zestiende-eeuwse altaarstukken,
ombouw van werkplaatsen tot depotruimtes en gedeeltelijke herinrichting van het museum.719
Het presentatiebeleid gaat zich µIRFXVVHQRSSODDWVHOLMNHKLVWRULH¶HQPLQGHUop kunst. De
Raad van Toezicht en gemeente Gouda staan achter de veiling. Cultuurwethouder Daphne
%HUJPDQ ' µGHRSEUHQJVWYORHLWWRFKWHUXJQDDUKHWPXVHXP"'LWLVFXOWXUHHO
RQGHUQHPHUVFKDS¶'irecteur Gerard dH.OHLMQµThe Schoolboys is onmiskenbaar een topstuk
met internationale allure, maar past niet meer in de kerncollectie van MuseumgoudA, die
bestaat uit religieuze kunst uit de 16de eeuw, Gouds plateel en werk van de Haagse School uit
de 19de eeuw en vroeg 20ste eeuw. Een succesvolle veiling stelt ons in staat deze
NHUQFROOHFWLHRSWLPDDOWHRQGHUKRXGHQHQSUHVHQWHUHQ¶720 µ'H]HZLM]LJLQJLVQRGLJRPWH
RYHUOHYHQ¶721 De opbrengst dient om financiële problemen op te lossen. Met de veiling
omzeilt De Kleijn de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten. Volgens LAMO mag
een museum een werk afstoten als het niet meer past bij het museumprofiel, maar moet het dit
vervolgens eerst aanbieden aan andere musea - GDWLVQLHWJHEHXUG'H.OHLMQµKHWLVeen
OHLGUDDGJHHQZHW¶722 Hij geeft toe opzettelijk andere musea niet te hebben gevraagd of ze het
VFKLOGHULMZLOOHQRYHUQHPHQµKHWZDVQLHWGHEHGRHOLQJRPKHWZHUNZHJWHJHYHQ¶723 Hij
KHHIWZHOµGLVFUHHWGHYRHOVSULHWHQXLWJHVWRNHQRPQDWHJDDQRIGDDU de middelen zouden
]LMQ¶724 µ'H]HYHLOLQJLVSXXUEHGRHOGRPKHWYRRUWEHVWDDQYDQKHWPXVHXPWHJDUDQGHUHQ
niet eens om de bezuinigingen mee op te vangen. Dan zou ik in twee jaar door het geld heen
]LMQZDQWLNPRHWYLMIWRQSHUMDDULQOHYHUHQ¶725
Op de LRQGHQVHYHLOLQJYDQ&KULVWLH¶V brengt The Schoolboys 1,2 miljoen euro op.726
De verkoop leidt tot een heftig debat.727 De Nederlandse Museumvereniging onderzoekt de
718

Het museum kocht het schilderij in 1988, met een speciale korting, voor 18.000 gulden van galerie Andriesse.
Bron: Museumvisie, 04, 2014, p. 13. Marlene Dumas (1953) is in Kaapstad geboren. Ze woont en werkt sinds
1976 in Amsterdam.
719
µ:DWLVHULQ*RXGDJHEHXUG"¶,Q NRC.NEXT, 13 september 2011.
720
µ0XVHXP*RXGD YHUNRRSWWRSVWXNYDQ0DUOHQH'XPDV¶,Q: de Volkskrant, 31 mei 2011.
721
µ´9HLOLQJ'XPDVLVVFKDQGDOLJ´MuseumGoudA YHLOWWRSVWXNGLUHFWRSYULMHPDUNW¶ NRC Handelsblad, 31
mei 2011. Socioloog Gerard de Kleijn (1951) is sinds 1 oktober 2010 directeur van MuseumgoudA, met de
RSGUDFKWµHHQKHOGHUHNRHUVXLWWH]HWWHQHQKHWPXVHXPILQDQFLHHOJH]RQGWHPDNHQ¶'DDUYRRUZDVKLMGLUHFWHXU
van de Stichting Amersfoort-in-C, waaronder het Mondriaanhuis, het Armando Museum, museum Flehite en de
Kunsthal KAdE vallen. Hij bracht de fusie tussen de vier musea tot stand en begeleidde ook de nieuwbouw van
KAdE en de renovatie van museum Flehite aldaar. Van juli 2010 tot en met december 2015 was De Kleijn ook
voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad.
722
µ´9HLOLQJ'XPDVLVVFKDQGDOLJ´MuseumgoudA YHLOWWRSVWXNGLUHFWRSYULMHPDUNW¶,Q NRC Handelsblad, 31
mei 2011.
723
µ2QGHU]RHNQDDUYHLOLQJYDQVWXNGRRU0XVHXPJRXG$¶,Q NRC Handelsblad, 1 juni 2011.
724
µ´9HLOLQJ'XPDVLVVFKDQGDOLJ´MuseumgoudA YHLOWWRSVWXNGLUHFWRSYULMHPDUNW¶,Q NRC Handelsblad, 31
mei 2011.
725
+LOGD%RXPDµ0XVHDKDOHQDOOHVXLWGHNDVWRPGHHLJHQLQNRPVWHQWHYHUJURWHQ¶,Q Het F inancieele
Dagblad, 18 juli 2011.
726
µ'RHNYDQ'XPDVEUHQJWPOQRS2PVWUHGHQ YHLOLQJ¶,Qde Volkskrant, 29 juni 2011. De gemeente
Hilversum wilde in 1987 Compositie met 2 lijnen van Piet Mondriaan verkopen. In maart 1989 stelde Rudi
Fuchs voor om vijf à zes schilderijen af te stoten uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum, waaronder
WZHH3LFDVVR¶VHQHHQ0RQHW,QZLOde Boijmans-directeur Chris Dercon Grey, Orange on Maroon 60/8
van Mark Rothko verkopen. Iedere keer ontstond er een heftig debat, in geen van de gevallen ging de verkoop
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rechtmatigheid van de veiling.728 Rik Vos, oud-directeur van het voormalige Instituut
Collectie Nederland en lid van de Ethische Codecommissie van de Nederlandse
0XVHXPYHUHQLJLQJYLQGWGLWµHFKWHHQQLHXZHPDQLHUYDQRPJDDQPHWFROOHFWLHV¶- de NMV
PRHW]LFKDIYUDJHQµRIGHKXLGLJHUHJHOVQRJZHOYDQGH]HWLMG]LMQ=HYHUELHGHQKDQGHORP
er geld mee WHYHUGLHQHQ « %HJULMSPHJRHGLNSOHLWQLHWYRRUYHUDQGHULQJHUYDQPDDUZH
NXQQHQRQ]HRJHQQLHWVOXLWHQYRRUGHQLHXZHHFRQRPLVFKHHQPDDWVFKDSSHOLMNHUHDOLWHLW « 
Musea zien de bezuinigingen aankomen, en realiseren zich dat ze nogal wat budget aan de
PXUHQKHEEHQKDQJHQ¶729 9ROJHQV:LPYDQ.ULPSHQLVµGHJURWHRYHUOHYLQJVVODJRQGHU
PXVHD¶EHJRQQHQQXRYHUKHGHQ]LFKWHUXJWUHNNHQµ'e verkoop van de Dumas heeft het
MuseumgoudA JHUHG'DDUPDJKHWWURWVRS]LMQ¶$QGHUHPXVHDPRHWHQQLHWQDwHI]LMQ
µQDWXXUOLMNJDMHHHQ'XPDVQLHWJUDWLVDDQHHQDQGHUPXVHXPJHYHQ:DDURP]RXMH"¶730
NMV-directeur Siebe Weide vindt dat musea juist niet solistisch dienen op te treden bij verHQRQW]DPHOHQµMHYRUPWVDPHQPHWDQGHUHQHHQFROOHFWLHIGDWYHU]DPHOWHQEHheert voor het
SXEOLHNHGRPHLQ'DWLVHHQGXUHSOLFKW0DDUGDWLGHHVWDDWQXWHUGLVFXVVLH¶. Rik Vos maakt
]LFKZHLQLJLOOXVLHVµMHNXQWKRSHQRSGHHWKLVFKHJHYRHOHQVYDQMHFROOHJD¶VPDDUMHKRXGW
]HXLWHLQGHOLMNQLHWWHJHQ « $OVMHGHOHQYDQGHFollectie gaat verkopen, dan is alles
potentieel verzilverbaar. Dan zijn we nog maar een paar stappen verwijderd van verkoop door
GHRYHUKHLG¶731 Voordat het schilderij op eigen houtje werd geveild, had het eerst aan andere
Nederlandse musea moeten worden aangeboden. Inhoud mag geen sluitpost worden.
0DUOHQH'XPDVLVµ]HHUWHOHXUJHVWHOG¶RYHUGHYHLOLQJYDQKDDUVFKLOGHULM'XPDVHQ
KDDUJDOHULHKRXGHU3DXO$QGULHVVHµQHPHQKHW0XVHXPgoudA zeer kwalijk dat het werk
EXLWHQKXQPHGHZHWHQRPELM&KULVWLH¶VZHUGDDQJHERGHQ¶=HGHQNHQGDW The Schoolboys
voor Nederland behouden had kunnen blijven als zij waren ingeschakeld bij de zoektocht naar
HHQQLHXZHHLJHQDDU'XPDVµLNKDGJUDDJGHPRJHOLMNKHLGJHKDGPHHWHGHQNHQRYHUGH
verkoop van het schilderij. Ik weet wie mijn privéverzamelaars zijn, vaak beter dan de meeste
PXVHXPGLUHFWHXUHQ¶$OVGHPHWKRGHYDQ'H.OHLMQHHQJHZRRQWHZRUGWµORRSW1HGHUODQGGH
NDQVNXQVWZHUNHQWHYHUOLH]HQZDDUPHQYHHORPJHHIW¶9HUNRRSNDQook oplossingen bieden
voor wethouders van Financiën. Andriesse spreekt het argument van De Kleijn tegen dat The
door. Zie ook: Petra Timmer en Arjen Kok, Niets gaat verloren. Twintig jaar selectie en afstoting uit
Nederlandse museale collecties. Amsterdam, 2007.
727
'H.OHLMQVYRRUJDQJHU5DQWL7MDQYLQGWGDW*RXGDµWURWV¶]RXPRHWHQ]LMQµRSGLWWRSVWXNGLWLVHHQWZHHGH
Beeldenstorm, maar dan uit fLQDQFLsOHLQSODDWVYDQUHOLJLHX]HRYHUWXLJLQJHQ¶%HQQR7HPSHOGLUHFWHXUYDQKHW
Gemeentemuseum Den Haag noemde GHµIRFXVYHUOHJJLQJ¶LQ0XVHXPJRXG$YDQXLWGHFROOHFWLHµYHUVWDQGLJ¶
PDDUGHYHLOLQJµVFKDQGDOLJ'H]H'XPDV]RXXLWVWHNHQGSDVVHQLQYHUVFKHidene Nederlandse musea, maar ik
ben nooit gebeld. Het is een internationale ethische code, in ieders belang. Wie dat niet aanvoelt, moet zich niet
PHWRSHQEDUHFROOHFWLHVEHPRHLHQ¶ Bron: µ´9HLOLQJ'XPDVLVVFKDQGDOLJ´MuseumgoudA veilt topstuk direct op
YULMHPDUNW¶,Q NRC Handelsblad, 31 mei 2011.
728
µ2QGHU]RHNQDDUYHLOLQJYDQVWXNGRRU0XVHXPJRXG$¶,Q NRC Handelsblad, 1 juni 2011 en µ&RGH
&RPPLVVLHEHNLMNWYHLOLQJ¶,Q : de Volkskrant, 1 juni 2011.
729
Rik Vos geciteerd in: Harmen Bockma en Victor de KRNµ&UHDWLHIPHWFROOHFWLHV&XOWXUHHOHUIJRHGDe
HWKLHNYDQYHU]DPHOHQHQRQW]DPHOHQ¶,Qde Volkskrant, 12 augustus 2011. Interessant was dat De Kleijn werd
JHDGYLVHHUGGRRU9DQ.ULPSHQ ]LHYHUGHURS &KULVWLHVJDIHHQµHHQHQRUPHJDUDQWLHDI¶YRRUGH verkoop - dat
doet vermoeden dat er al een koper was gevonden voordat collega musea zouden worden geraadpleegd. Rik Vos
YRQGKHWGUHLJHPHQWYDQHHQPRJHOLMNIDLOLVVHPHQWQLHWUHOHYDQWµGDQJDDWKHWPDDUIDLOOLHWHQGDQZRUGW
duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is geweest. De gemeente of het managemeent. Probleem was ook, dat
De Kleijn van de opbrengst ook een nieuwe entree voor het museum wilde bouwen, en dat is nu niet de
EHGRHOLQJ¶%URQHPDLOYDQ5LN9RVRSMDQXDUL
730
Wim van Krimpen geciteerd in: ibidem. Van Krimpen wakkerde zelf in 2006 het debat aan door een schilderij
van de Rus Masjkov te laten veilen - hij had het echter van tevoren wel aangeboden aan andere musea. De
verkoop leverde hem 3,3 miljoen euro op. Toen hij op de tentoonstelling In plaats van Masjkov presenteerde
welke bijzondere werken hij daarvoor aankocht, sloeg de kritiek om in complimenten. Zie deel IV, hoofdstuk 4:
µHet fenomeen Kunsthal en marketeer Wim van Krimpen¶
731
Vos geciteerd in: ibidem.
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Schoolboys µHHQ]ZHUINHL¶ZDVLQGHFROOHFWLHµKHWZHUNLVHHQSHQGDQWYDQ De Turkse
Schoolmeisjes, dat in bezit is van het Stedelijk Museum Amsterdam. Eerst had onderzocht
moeten worden of het schilderij door het Stedelijk, al dan niet met steun, overgenomen had
kunnen worden. Het werk was onderdeel van de Collectie Nederland. De Kleijn kent niet de
waarde van kunst, alleen de prijs. Het is een uiting van de nieuwe openlijke geestelijke
DUPRHGHLQ1HGHUODQG¶732
De Ethische Codecommissie voor Musea oordeelt dat er zonder geldige redenen van
de richtlijn is afgeweken.733 Maar omdat MuseumgoudA in problemen verkeerde, legt het
bestuur van de NMV het museum geen sancties op. Als de directeuren van de aangesloten
musea dit besluit niet steunen, kan het museum echter alsnog uit de vereniging verwijderd
worden, met onder meer als gevolg dat de Museumjaarkaart daar niet meer geldt.734 Het zou
voor het eerst zijn dat een museum door deze sanctie wordt getroffen. µRuim twee derde¶
stemt op een extra ledenvergadering YRRUµHHQSURFHGXUHWRWRQW]HWWLQJ¶ - de directie heeft
µRQHWKLVFKJHKDQGHOG¶Dit besluit moet nog worden bekrachtigd op de ledenvergadering in
november. Volgens Siebe Weide vrezen musea daWGH]HNZHVWLHHHQSUHFHGHQWVFKHSWµGH
angst bestaat dat overheden die aan het bezuinigen zijn, naar de collectie kijken. Maar die is
GHNHUQYDQMHEHVWDDQ,HWVGDWMHYHUNRRSWNULMJMHQRRLWPHHUWHUXJ¶735 Gerard de Kleijn
YLQGWKHWSLMQOLMNRPµXLWGe familie te worden gezet. Maar we schamen ons niet voor ons
EHVOXLW:HKDGGHQHUHHQJRHGHUHGHQYRRU¶736
Wim van Krimpen heeft in opdracht van MuseumgoudA µDFKWHUGHVFKHUPHQ¶gezocht
naar een Nederlandse verzamelaar, opdat de koper het vervolgens in langdurig bruikleen zou
geven aan een museum. Dit lukte niet, waarna De Kleijn besloot The Schoolboys te veilen.737
Het blijkt echter dat een µEHODQJULMNH1HGHUODQGVHNXQVWYHU]DPHODDU¶wel degelijk bereid was
om er, nog vóór de veiling, een miljoen euro voor te betalen en het na aankoop minstens tien
jaar aan het museum in bruikleen te geven. De verzamelaar - hij wil anoniem blijven - meldde
zich half juni YLDHHQWXVVHQSHUVRRQLQ*RXGDµLNKHEQRJJHHQ'XPDVLQPLMQYHU]DPHOLQJ
Ik wilde het werk overnemen en het daarna in bruikleen geven aan het museum. Dat zou een
win-ZLQVLWXDWLH]LMQJHZHHVW¶De Kleijn bevestigt dat er via een tussenpersoon contact was.
µ0DDUYROJHQVPLMQLQIRUPDWLHJDDWKHWQLHWRPHHQYHU]DPHODDUPDDURPHHQEHOHJJHU+LM
bood geen miljRHQPDDUDFKWWRQKHWJDUDQWLHEHGUDJGDWLNDOYDQ&KULVWLH¶VKDG « 
%RYHQGLHQZHUGJHVSURNHQRYHU³HQLJHMDUHQ´EUXLNOHHQ(HQODQJGXULJHEUXLNOHHQ]RDOVLN
ZHQVWHGXXUWWHQPLQVWHWZLQWLJMDDU¶6LHEH:HLGHZDVEHPLGGHODDUµHHQHHUGHUFRQWDFWKDG
tot niets geleid, daarop werd ik door een tussenpersoon benaderd. Ik heb hen opnieuw met
elkaar in contact gebracht in de hoop op een oplossing. Uiteindelijk heb ik de particulier
voorgesteld dit bedrag aan het museum te schenken, opdat de veiling overbodig zou worden,
het museum gered zou worden met een bijdrage van een vermogend particulier en het werk
EHKRXGHQ]RXEOLMYHQYRRU1HGHUODQG'DWJLQJGHSDUWLFXOLHUWHYHU¶'HYHU]DPHODDULV
µYHUEDDVG¶GDW'H.OHLMQKHPDOVEHOHJJHU]LHWµVRPPLJHZHUNHQKHELNDOPHHUGDQMDDU¶
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Hij bood ook op de veiling mee tot een miljoen euro: µLNZLOGHKHWNRSHQHQGDQDDQHHQ
DQGHU1HGHUODQGVPXVHXPLQEUXLNOHHQJHYHQ'DDUZDUHQDODIVSUDNHQRYHU¶738
De Kleijn somt de bedenkingen op waardoor hij niet op het bod ingiQJµ+HWFRQWDFW
NZDPSDVWRWVWDQGRSKHWPRPHQWGDWKHWZHUNDOLQGHHWDODJHODJELM&KULVWLH¶VLQ/RQGHQ
Bovendien staat in de LAMO dat verkoop via een openbare veiling de voorkeur geniet boven
RQGHUKDQGVHYHUNRRS¶+LMYRQGGHPRWLHYHQYDQGHSDUWLFXOLHURQGXLGHOLMNµYRRUPLMZDV
niet helder of het zuivere koffie was. Ik heb aan Siebe Weide gevraagd of het een bonafide
SDUWLMZDVPDDUGDWNRQKLMPHQLHWYHUWHOOHQ « 'HPDQZDVQLHWEHUHLGWRWODQJGXULJ
bruikleen, waarmee in museale kringen wordt bedoeld: twintig jaar of langer. Ik noem hem
met opzet een opkoper en geen verzamelaar. In het telefoongesprek dat ik met hem had, bleek
dat hij het werk enkele jaren in een museum wilde laten hangen. Dat is een methode waarmee
je de prijs van een werk kan ODWHQVWLMJHQ¶'H.OHLMQYHUPRHGt dat zijn museum ook
problemen had gekregen met de Museumvereniging als hij het schilderij aan deze particulier
KDGYHUNRFKWµRRNGDQKDGGHQZHKHWYHUZLMWJHNUHJHQGDWKHWZHUNXLWKHWRSHQEDDU
kunstbezit is verdwenen. Als we deze deal hadden gesloten, had dat ons niet gevrijwaard van
VDQFWLHV¶739
Inmiddels blijken er meer museumdirecteuren na te denken over verkoop van
kunstwerken om tekorten aan te vullen. Daar is GH5DDGYRRU&XOWXXUµVFKHUSWHJHQ¶. Ze
GULQJWDDQRSµVWULNWHQDOHYLQJ¶YDQGH/$02+HWDIVWRWHQYDQZHUNHQPRHWOHLGHQWRWHHQ
µYHUEHWHULQJYDQGHYHU]DPHOLQJ¶740 µWe moeten een duidelijke grens trekken¶, zegt Joop
Daalmeijer. µAls nu iemand mag verkopen om commerciële redenen, dan is het hek van de
dam. Dan zal een volgende kunnen zeggen: hij mocht het ook. Overheden kunnen natuurlijk
het hele museum leegverkopen, en in het gebouw een parkeergarage vestigen. Dat levert meer
op. Maar dan heb je niets meer aan de samenleving te bieden¶. MuseumgoudA hangt een
royering boven het hoofd - Daalmeijer is hiertegenµKet had anders gemoeten, het museum
had een ander parcours moeten kiezen. Maar als het museum nu uit de vereniging wordt
gezet, verlies je helemaal de grip¶.741
Tijdens de ingelaste ledenvergadering van de NMV in september 2011 drongen
Boijmans Van Beuningen en Gemeentemuseum Den Haag aan op de royering van
MuseumgoudA - het ging hier immers RPHHQµSULQFLSHNZHVWLH¶0DDUtwee maanden later
bepleiten dezelfde musea met het Centraal Museum het besluit terug te draaien. Ze weten de
meerderheid van de aanwezige leden ervan te overtuigen dat uit de vereniging zetten µHHQ
EXLWHQSURSRUWLRQHOHVWUDI¶LVDe vergadering gaat akkoord, maar besluit ook µGHUHJHOVYRRU
KHWYHUNRSHQYDQFROOHFWLHVWXNNHQDDQWHVFKHUSHQ¶ - ze mogen geen ruimte laten voor
interpretatie. :HLGHµFROOHFWLHVWXNNHQPRJHQQRRLWJHEUXLNWZRUGHQRPILQDQFLsOHWHNRUWHQWH
GLFKWHQ¶De Kleijn had deze wending niet verwacht]RYHUNODDUWKLMRSJHOXFKWµ,NEHQ
ontzettend blij dat we weer bij elkaar horen. Terugkijkend op het geheel had ik het nu zeker
DQGHUVDDQJHSDNW'DQZDVLNPHWHHQYUDDJRPKXOSQDDUGH109JHJDDQ¶742
Bas Heijne verbaast zich in zijn column over de ommezwaai van de Nederlandse
Museumvereniging: µalle regels waren met voeten getreden. « De museumwereld sprak er
VFKDQGHYDQHQHLVWHVDQFWLHV¶0DDUWZHHPDDQGHQODWHUVWHPWHHQUXLPHPHHUGHUKHLGYDQGH
PXVHDWHJHQHHQUR\HPHQW'HYRRU]LWWHUYDQGH0XVHXPYHUHQLJLQJµ]LHWLQGHRPPH]ZDDL
HQNHOVWDQGYDVWLJKHLG³YDQGDDJLVJHFRQVWDteerd dat de eenheid bewaard moet blijven. De
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ULMHQKHEEHQ]LFKJHVORWHQ´¶ +HLMQHµSULQFLSHVLQ1HGHUODQG- we staan er pal voor, totdat ze
FRQVHTXHQWLHVGUHLJHQWHNULMJHQ « 'HDIIDLUHURQGGHVWLHNHPHYHUNRRSYDQKHWVFKLOGHULM
legt iets onverkwikkelijks in de Hollandse bestuurscultuur bloot. De directeur van het
PXVHXP*HUDUGGH.OHLMQGLHDOOHUHJHOVIDOLHNDQWQHJHHUGHRPGDWKLM]H³DFKWHUKDDOG´YRQG
mag blijven zitten. Zijn museum mag ongestraft blijven genieten van de voordelen van het
lidmaatVFKDSYDQGH0XVHXPYHUHQLJLQJ'HYHUHQLJLQJKHHIW³GHULMHQJHVORWHQ´ « $OOHHQ
het schilderij van Dumas zien we nooit meer terug¶.743

Samenwerking is het motto
Op 20 mei 2011 houdt Joop van den Ende de Mandeville lezing aan de Erasmus Universiteit.
Bij GLHJHOHJHQKHLGRQWYDQJWKLMKHWµPDDWVFKDSSHOLMNHUHGRFWRUDDW¶- niet alleen de
kunstwereld erkent zijn toewijding als cultureel ondernemer en mecenas, ook het
wetenschappelijk circuit huldigt zijn verdiensten.744 De voorzitter van het College van
bestuur, Pauline van der Meer Mohr, prijst GHYRRUEHUHLGLQJHQGLHµ-RRSHQ]LMQYURXZ
-DQLQH¶]HOIWURIIHQ: µeven leek ons doorgaans toch een beetje kale, gemeentelijk monument te
zijn omgetoverd tot een theater van internationale allure. « De verlichting, de
bloemarrangementen, de rode loper, het ontwerp van de uitnodigingen, zelfs de gasten waren
door hem uitgezocht. ³Joop houdt niet van lege stoelen´, meldde zijn entourage. Alles
ademde perfectionisme en topkwaliteit¶. =HYLQGWGHOH]LQJYDQGHODXUHDDWµRQYHUJHWHOLMN¶ ze hoort hem VWDDWVVHFUHWDULV=LMOVWUDµDOVHHQKHGHQGDDJVH&\UDQRGH%HUJHUDF¶LQfluisteren
wat de meerwaarde is van cultuuruitingen in Nederland. =HZLMVWµHalbe¶HURSGDW]LMQOCWportefeuille µeen kip met gouden eieren¶LV µMe bent veel te VOLPRPGLHWHVODFKWHQ¶745
De lezing is een pleidooi YRRUµLQYHVWHUHQLQNXQVW¶ZDQWGDWORRQWRRNYRRUGH
overheid.746 Van den Ende: µNunst is geen linkse hobby, maar eigenlijk zeer UHFKWV¶ Hij noemt
als voorbeeld %LOEDRµKHW+HQJHORYDQ6SDQMH¶ZDDU sinds de komst van een Guggenheim
ILOLDDOMDDUOLMNVPLOMRHQPHQVHQGHVWDGVSHFLDDOYRRUGHNXQVWEH]RHNHQµTrek honderd
miljoen euro uit. Maak een pot voor tentoonstellingen van internationale kwaliteit. Laat een
bestuur de budgetten toekennen aan Nederlandse topmusea als het Rijksmuseum en het Van
Gogh Museum. Hun internationale blockbuster tentoonstellingen zullen toeristen trekken uit
de hele wereld. « Met een sterk aanbod zal niet alleen het aantal bezoekers groeien. Ook de
kwaliteit van het toerisme zal stijgen. « De helft van het geld moet gaan naar marketing.
Vijftig miljoen euro is veel geld, maar je moet duidelijk maken dat Nederland
tentoonstellingen heeft die nergens anders ter wereld te zien zijn. In Hollywood bestaat altijd
de helft van het budget uit marketing¶. +LMURHSWGHµPHHUYHUPRJHQGH1HGHUODQGHUV¶RSRP
de cultuursector te steunen - µZDDUNXQMHMHJHOGEHWHUDDQXLWJHYHQGDQDDQGHNXQVWHQ" «
Je helpt prachtige instellingen die even op dood spoor zitten weer verder. Treed uit de
schaduw¶.747
Op 18 april 2012 komt een Blockbusterfonds tot stand. Joop van den Ende voerde na
zijn lezing een aantal gesprekken met premier Rutte over cultureel ondernemerschapµik heb
benadrukt dat ik kritisch blijf over de bezuinigingen, maar dat ik ook wilde helpen
oplossingen te bedenken. Daar is dit Blockbusterfonds uit voortgekomen. « Het was van
meet af aan duidelijk dat het kabinet zelf geen geld zou kunnen inbrengen, omdat in het
regeerakkoord is afgesproken dat er op cultuur bezuinigd wordt¶. Rutte en andere
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bewindslieden willen wel een bemiddelende rol spelen. De VandenEnde Foundation werkt
samen met de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds en VSBfonds. µWe hopen
op spannende, grootse evenementen voor een breed publiek uit binnen- en buitenland, die
zonder dit geld niet mogelijk waren geweest. Dit is een kans voor de culturele instellingen om
te laten zien dat ze door samen te werken iets groots tot stand kunnen brengen. We willen de
grauwsluier wegtrekken die door de bezuinigingen over de culturele sector hangt¶.748
Zijlstra kondigt in een Kamerdebat op 8 februari 2012 aan de komende jaren niet extra
te bezuinigen op cultuurµQog meer ingrijpen is juridisch niet mogelijk, omdat er wordt
gewerkt met een subsidieplan voor de periode 2013 tot en met 2016¶. Hij kan nog besluiten
µeen generieke bezuiniging door te voeren¶, zoals vorig jaar toen hij alle rijksgesubsidieerde
instellingen met vijf procent kortte. Maar hij wil de sector µrust gunnen¶ om initiatieven op het
gebied van samenwerking en ondernemerschap µniet meteen weer plat te slaan. « De
speelruimte voor de politiek om met de portefeuille cultuur nog van alles te doen, is beperkt¶
Een voorstel van Bart de Liefde om instellingen vanaf 2025 te verplichten vijftig procent
eigen inkomsten te genereren, wijst Zijlstra af: µDls kabinet moeten we niet over ons graf heen
regeren. We moeten de cultuursector nu rust geven de komende vier jaar¶. Een
Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP stemt in met een wijziging van de Wet
Specifiek Cultuurbeleid - die is nodig omdat er nu nog een bepaling in staat die regelt dat
sommige instellingen, waaronder orkesten en rijksmusea, recht hebben op een langjarig
subsidieperspectief, waardoor ze niet elke vier jaar een nieuwe aanvraag hoeven in te dienen.
Dit moet in de toekomst wel. 0DDUµGit kabinet zit tot en met 2016 aan dat convenant vast¶
aldus Zijlstra.749
De staatssecretaris vraagt de Raad voor Cultuur te onderzoeken of musea meer kunnen
gaan samenwerken of zelfs fuseren, met als belangrijk doel dat ze zelfstandiger en
ondernemender worden. Hij wil de musea financieren op basis van meer objectieve criteria
dan nu het geval is - er moet worden gelet op kwaliteit, professionalisering, samenwerking,
doelmatigheid, ondernemerschap, collectiemobiliteit en (digitale) toegankelijkheid. In zijn
adviesaanvraag schrijft hij dat musea meer en beter kunnen samenwerken, µwat, in geval van
fusies, ook kan leiden tot minder musea¶750 +LMYLQGWKHWµbelangrijk dat de musea in de
toekomst bedrijfsmatig robuust zijn; van de musea wordt in toenemende mate gevraagd dat zij
zelfstandig en ondernemend zijn¶. Hij vraagt de Raad ook om µeen beoordelingskader te
ontwikkelen op basis waarvan de collecties kunnen worden gewaardeerd¶. Hij maakte al
eerder kenbaar dat het Rijk alleen collecties met een nationaal of internationaal belang dient te
subsidiëren. De Raad moet aangeven of musea gezamenlijk conservatoren kunnen aanstellen,
of collecties kunnen worden samengevoegd en musea kunnen fuseren.751
In mei 2012 presenteert de Raad voor Cultuur onder voorzitterschap van Joop
Daalmeijer het advies Slagen in Cultuur over de subsidieaanvragen van de culturele
rijksinstellingen voor de komende vier jaar.752 Het advies over het museumbestel, waar
Zijlstra om vroeg, komt nog. Op dat moment is Halbe Zijlstra demissionair staatssecretaris het kabinet viel op 21 april 2012. Na zeven weken mislukten de besprekingen op het Catshuis
over het terugdringen van het begrotingstekort - de PVV trok zich terug uit het
gedoogakkoord. Premier Rutte bood op 23 april het ontslag van zijn kabinet aan. De PVV
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haakt af, VVD en CDA regeren demissionair door tot 5 november 2012. Ondertussen volgt de
Raad voor Cultuur de lijn die de staatssecretaris uitstippelde. Als het aan de Raad ligt, dan
vallen de klappen bij veel kleine instellingen HQEOLMYHQµde topLQVWHOOLQJHQ¶ gespaard. Maar
grote musea als het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Rijksmuseum voor Oudheden en het
Scheepvaartmuseum moeten flink inleveren - de Raad negeert de positieve rapportages van de
visitatiecommissies over deze musea. Het Rijksmuseum Twenthe, het Geldmuseum, Huis
Doorn en Slot Loevestein krijgen alleen nog geld om de collectie te beheren - ze verliezen
hun publieksfunctie.753 Hoewel veel musea klagen over µde grote hoeveelheid feitelijke
onjuistheden in het advies¶, herziet de Raad alleen bij het Scheepvaartmuseum en Teylers
Museum zijn oordeel.754
Wim Pijbes - sinds juli 2008 directeur van het Rijksmuseum - reageert kwaad op het
advies. Het gaat hem niet om de korting van 1,8 miljoen euro op zijn begroting, maar om de
PRWLYHULQJµ'HRaad neemt de museumwereld de maat op een onverantwoorde en niet te
billijken wijze. Dat vind ik doodeng. De schade die hij toebrengt met deze kwalificaties is
groter dan die van de cultuurbezuinigingen ]HOI¶'LH]LMQµHHQYHHJXLWGHSDQ1LHWWHUHFKW
HQQLHWRQGHUERXZG¶+HW5LMNVPXVHXPYRRU2XGKHGHQ]RXNDQVHQODWHQOLJJHQLQKHW
RQGHUQHPHUVFKDS3LMEHVµLNNHQJHHQPXVHXPGDW]¶QPDUNHWLQJ]RVWHYLJRSRUGHKHHIW¶
Het Mauritshuis gaat te veel uit YDQGHFROOHFWLHµGDWOLMNWPHORJLVFKGLHFROOHFWLHLVKXQ
EHVWDDQVUHFKW¶'H5DDGYLQGWGDWKHW5LMNVPXVHXPJHHQKHOGHUHIRFXVKHHIWJHHQXLWJHZHUNW
DFWLYLWHLWHQSODQRQYROGRHQGHGRHOVWHOOLQJHQLQRQGHUQHPHUVFKDS'HµJRYHUQDQFHYHUGLHQW
DDQGDFKW¶3ijbes vindt dit zware en schadelijke aantijgingen: µecht. Ik heb een sponsor al
moeten uitleggen waarom dat daar staat. Governance, dat is de mate waarin je je bedrijf runt
en daarover verantwoording aflegt. In het advies staat feitelijk: het bestuur moet worden
aangescherpt. Zonder uitleg. Dat kan ik niet serieus nemen. « De tekst van het advies doet
RSJHHQHQNHOHZLM]HUHFKWDDQZDWKHW5LMNVPXVHXPDOOHPDDOGRHW «  The New York Times
NZDOLILFHHUGHRQVODDWVWQRJDOVµbHVWFRPSDFWPXVHXPLQWKHZRUOG¶. We hebben het
afgelopen jaar een miljoen bezoekers getrokken met een deels gesloten museum. De Raad
KHHIWJHZRRQJHHQLGHH¶755 Het laatdunkende antwoord van Joop Daalmeijer in Nieuwsuur
LVµ:LPGHPDDWQHPHQ"'DQEHQMHVQHONODDUZDQWKLMLV¶5Xtger Pontzen wijst er op
dat de toon van het debat onbetamelijker LVGDQYRRUKHHQ « 'DWGLWVRRUWRQZHOYRHJOLMNH
bewoordingen in de kunstwereld worden gebruikt en dit soort meningsverschillen zo openlijk
RSWYZRUGHQXLWJHYRFKWHQ¶JHEHXUWQLHW]RVQHO 3RQW]HQNULMJWGHLQGUXNGDWGH5DDGµGH
PXVHDLQKRXGHOLMNYDQNRHUVZLOODWHQYHUDQGHUHQ2IRS]LMQPLQVWZLOELMVWXUHQ¶,Q
VFKUHHIGH5DDGGDWKLMµJHHQ]ZDDUNZDOLWHLWVRRUGHHOZLOGHXLWVSUHNHQRYHUGHLQKRXGYDQGH
DFWLYLWHLWHQ¶YDQKHW5LMNVPXVeum. Acht jaar later schrijft de Raad dat het Rijksmuseum
µIODQNHUHQGEHOHLGPRHWRQWZLNNHOHQDOVKHWJDDWRPPHHUSXEOLHNVELQGLQJ¶HQGDWµDDQNRSHQ
YDQNXQVWZHUNHQXLWGHVWHHHXZJHHQSULRULWHLWKHEEHQ¶(UZRUGHQQXVWULNWHYRRUZDDUGHQ
geformuleerd. Daalmeijer in Nieuwsuur : µZHJHYHQ « DDQZLM]LQJHQHQULFKWLQJ¶:DQWµMH
moet niet net doen alsof je het geld in de schoot krijgt geworpen. Daar moet je iets voor
GRHQ¶ Pontzen ziet in het advies een prelude op wat de Raad voor advies gaat uitbrengen over
meer efficiëntie en fusies in de museumwereld - HHQµopmaat¶ voor herverkaveling van het
museale landschap¶.756
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'HPXVHDZDFKWHQQLHWµOLMG]DDP¶DIZDWGH5DDGYRRU&XOWXXU verder voor ze in petto
heeft. Vooral de rijksmusea hebben weinig vertrouwen meer in de Raad na Slagen in Cultuur .
De Nederlandse Museumvereniging en de Vereniging van Rijksmusea nemen het initiatief
een commissie op te richten om over de toekomst van het museumbestel te reflecteren - het is
de bedoeling dat het verschijnt vóórdat de Raad voor Cultuur advies over de µherijking van
het museale bestel¶uitbrengt.757 De commissie Asscher-Vonk gaat onder meer na in hoeverre
meer onderlinge samenwerking mogelijk is. Siebe Weide: µZe moeten efficiënter gaan
werken. Musea kunnen hier zelf aan werken. Maar op sommige punten, zoals de relatie met
de overheid, moet je ook op sectorniveau kijken¶.758 Het advies Musea voor morgen verschijnt
op 30 september 2012 - GDDUPHHQHPHQGHPXVHDµhun toekomst in eigen hand¶. Irene
Asscher-Vonk benadrukt dat het rapport µer niet alleen is om de overheid wapens uit handen
te slaan en met maatregelen te komen waar de musea niet op zitten te wachten, maar ook
voortkomt uit een positieve beweging¶.759 'HFRPPLVVLHFRQVWDWHHUWµeen grote wens tot
samenwerking¶760 Dat is maar JRHGRRNZDQWµDlleen dan kan de waarde van musea voor de
samenleving geborgd blijven¶761 Op de vergadering van de NMV en VRM, waar de leden de
DGYLH]HQµGLUHFW¶DDQQHPHQVSULQJHQPHQVHQRSen vertellen met wie ze samenwerken µof
met wie ze willen samenwerken. Het gaat ook om meer samenwerking met
onderwijsinstellingen of toeristische organisaties¶, aldus Asscher-Vonk. Over fusies laat de
FRPPLVVLH]LFKYRRU]LFKWLJXLWµhet kan zijn dat individuele musea alleen nog een rol zien
voor zichzelf als ze met een ander museum samengaan. Het is een beslissing van individuele
musea, er moeten geen gedwongen huwelijken worden opgelegd. Van meer samenwerken
naar fuseren is een grote stap. Alliantievorming is ook mogelijk¶. Ze hoopt dat de Raad voor
Cultuur dit een goed idee vindt.762

De maatschappelijke waarde van cultuur: Jet Bussemaker
Op 5 november 2012 wordt het kabinet-Rutte II beëdigd, een coalitie van VVD en PvdA. Jet
Bussemaker (PvdA) wordt minister van OCW.763 Evenals haar voorganger heeft zij te maken
met bezuinigingen - ze laat meteen weten dat ze die niet herroept: µhoe vervelend in sommige
gevallen ook dat er instellingen verdwijnen, de beslissingen zijn net genomen en die ga ik niet
terugdraaien. Het einde is trouwens ook zoek als ik daar aan begin¶.764 µMaar ik kan wel
helpen met nadenken over samenwerking met andere instellingen, waaronder het
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'DDQYDQ/HQWµ0XVHDZLOOHQGH5DDGYRRU&XOWXXUWHVQHODI]LMQ¶In: NRC Handelsblad, 24 juli 2012.
-RQDWKDQ'RXPDµ0XVHDRQGHU]RHNHQHLJHQWRHNRPVWLQFRPPLVVLH6DPHQZHUNLQJEHODQJULMNWKHPD¶,Q de
Volkskrant, 18 juli 2012. Emeritus hoogleraar sociaal recht, Irene Asscher-Vonk, is DOVµEXLWHQVWDDQGHU¶JHYUDDJG
voor het voorzitterschap van de commissie, waaraan acht museumdirecteuren deelnemen. Vicevoorzitter is
dichter, filosoof en bijzonder hoogleraar Maarten Doorman.
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µ0XVHDLQ1HGHUODQG JDDQLQWHQVLHIVDPHQZHUNHQ¶,Q NRC.NEXT , 23 oktober 2012. Commissie AsscherVonk, Musea voor morgen. Advies commissie Asscher-Vonk. Amsterdam, 30 september 2012.
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'DDQYDQ/HQWµ´*HHQIXVLHVPXVHDYDQERYHQDI´,QWHUYLHZ. Irene Asscher-Vonk wil meer zekerheid van
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Jet Bussemaker (1961) was van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007 Tweede Kamerlid voor de PvdA, waar zij
zich bezighield met volksgezondheid, sociale zaken en cultuur. Daarvoor was zij beleidsmedewerker bij het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoeker en docent aan de UvA en universitair docent bij
de vakgroep Politicologie en bestuurskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van februari 2007 tot
februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV.
Bussemaker was van 2011 tot 2012 rector van de Hogeschool van Amsterdam.
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bedrijfsleven, om geld te verdienen en kosten te besparen¶.765 In verschillende beschouwingen
is een opluchting merkbaar dat de tone of voice LVYHUDQGHUGYDQNLOLQµZDUP¶µGe ijstijd is
voorbij¶.766 -RXUQDOLVW&ODXGLD.DPPHUW\SHHUWKDDUDOVµJHHQ99'¶HUGLHYLQGWGDWHUQRJZHO
wat meer op cultuur kan worden bezuinigd, maar een PvdA-SROLWLFDGLH]HJW³LNNDQPLMJHHQ
leven zonder kunst en cultuur voorstellen. Het laat je vanuit een ander perspectief naar
KHW]HOIGHNLMNHQ´=HRQWPRHWWHKDDUHFKWJHQRRWLQKHW6WHGHOLMN0XVHXP$PVWHUGDPHQ
KRXGWYDQ³NXQVWLQGHEUHHGVWH]LQ´¶.767 In haar openbare optredens laat ze merken dat ze
persoonlijk veel belangstelling heeft voor kuQVWHQFXOWXXUHQGLHµvan grote waarde¶ vindt.768
=HYLQGWGDWFXOWXXUHGXFDWLHVHULHX]HUPRHWZRUGHQDDQJHSDNWµNijk, iedereen mag van
cultuur vinden wat hij wil. Je mag dingen mooi vinden en lelijk, je mag sommige dingen
liefhebben en haten. Maar je moet er wel over hebben leren denken. Dat doe je het best door
het vak structureel te maken in het curriculum, en er eindtermen aan te verbinden¶.769
Op 17 december 2012 debatteert de Kamer over de cultuurbegroting. De plannen die
de minister uitvoert, zijn voor een groot deel niet die van haar, maar van de vorige regering.
In haar betoog laat ze doorschemeren dat ze het zelf niet zo bedacht zou hebben.770 De
EH]XLQLJLQJHQ]LMQµSROLWLHNHQMXULGLVFKDIJHURQG¶- KHWLVµEHVWXXUOLMNYHUNHHUG¶GLHWHUXJWH
draaien, alGXV%XVVHPDNHU%RYHQGLHQKHEEHQ]HRRNYRRUµYHUQLHXZLQJHQ¶JH]RUJG- er is
bijvoorbeeld een Geefwet gekomen.771 Ze vindt dat veel te veel kunst in depots is
opgeborgen, onzichtbaar voor publiek. Toch staan er vier musea op de nominatie om door de
bezuinigingen hun presentatiefunctie te verliezen. Voor drie musea vindt de minister
µontsnappingsroutes¶al kan ze geen extra geld vrijmaken. Slot Loevestein moet aankloppen
bij gemeenten en provincie, Huis Doorn wordt aangeraden een grote expositie te ontwikkelen
rond de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, dan kan ze daar op projectbasis
subsidie voor geven. De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën steunen het
Geldmuseum.772
Een ruime Kamermeerderheid wil geld vrijmaken voor Rijksmuseum Twenthe.773 De
minister zegt toe de voorgenomen bezuiniging op het museum te halveren, mits de lagere
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µKamer redt Twentsmuseum van sluiting. Cultuurbegroting bezuiniging rijksmusea verzacht¶,Q de Volkskrant,
18 december 2012.
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+HUPDQ+DYHUNDWHµ&XOWXXUEH]XLQLJLQJHQRijksmuseum blijft open na spannend Kamerdebat over
³XLW]RQGHULQJspositie - 2GGLQJGXUIWYRRU]LFKWLJWHMXLFKHQ´¶,Q De Twentsche Courant Tubantia , 18 december
2012. Rijksmuseum Twenthe is voortgekomen uit de collectie van de Enschedese textielfabrikant en
kunstverzamelaar Jan Bernard van Heek(opmerkelijk genoeg draagt het museum niet de naam van de donateur).
Onder leiding van Lisette Pelsers (1956), sinds 2008 directeur, haalde het museum als eerste in Nederland in juni
2011 via crowdfunding bij het publiek geld op (bijna 59.980 euro) voor de aankoop van een schilderij van de
Brit Thomas Gainsborough - een methode geïnspireerd door het Louvre, dat vier miljoen euro inzamelde voor
De drie gratiën van Lucas Cranach. Bronnen: µ'RQDWHXUVJH]RFKWYRRUHHQHFKWH*DLQVERURXJK¶,Q7URXZ
PHLµ0XVHXPNRRSWZHUNPHWJLIWHQSXEOLHN¶,Q TrouwMXQLHQ+LOGD%RXPDµ0XVHDKDOHQ
DOOHVXLWGHNDVWRPGHHLJHQLQNRPVWHQWHYHUJURWHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 18 juli 2011. Pelsers vertrok
om per 1 maart 2012 de nieuwe directeur van het Kröller-Müller Museum te worden, waar ze Evert van Straaten
opvolgde. Het museum werd in 1994 onder directeur Dorothee Cannegieter verzelfstandigd; in de jaren 19941996 onderging het een grondige verbouwing en uitbreiding.
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overheden de rest van het tekort voor hun rekening nemen.774 µ2SHQNHOHXLW]RQGHULQJHQQDLV
de collectie niet van nationaal niveau. Moeten wij dat als rijk dan subsidiëren? De gemeente
(QVFKHGHJHHIWHXURSHUMDDUGHSURYLQFLH2YHULMVVHOQLHWV'DWLVHHQVFKHYHVLWXDWLH¶
=HKHHIWYHHOORIYRRUGHQLHXZHGLUHFWHXUµHUZDDLWHHQQLHXZHZLQG'DWJHHIWKHHOYHHO
YHUWURXZHQ¶775 Arnoud Odding trad medio 2012 aan, twee weken nadat de Raad het
negatieve advies uitbrachtµWoen het advies was uitgekomen, belde de voorzitter van de Raad
van Toezicht. Ik was al maanden met ze in gesprek. Wil je nog wel? vroeg hij. Ja, juist nu,
was mijn antwoord. Ik zou 1 september beginnen, maar ben direct aan de slag gegaan. Ik heb
op mijn eerste dag tegen de medewerkers gezegd dat we een onzekere tijd tegemoet gaan,
PDDUGDWHHQVOXLWLQJYDQKHWPXVHXPJHHQRSWLHLV¶776 Dat het Rijksmuseum Twenthe wel
extra geld krijgt, komt volgens Bussemaker omdat bij Slot Loevestein en Huis Doorn de
gebouwen als historische plekken minstens zo belangrijk zijn als de collectie.777 µ+HWSDQG
van Twenthe is mooi, maar heeft geen historische betekenis. « In Twenthe gaat het vooral
om wat het museum toont. Als je het nu sluit, is die mooie collectie helemaal niet meer te
]LHQ'DWYLQGLNRQZHQVHOLMN¶778 De omslag is te danken aan een uitgebreide lobby die
Odding op gang brengt en de diverse acties om het museum en de collecties onder de
aandacht te brengen.779 Enkele dagen voor het Tweede Kamerdebat schenkt kunstverzamelaar
Adriaan van Ravesteijn 140 kunstwerken, die hij in 2008 in bruikleen gaf uit zijn collectie Art
& Project/Depot VBVR. Met deze donatie wil hij laten zien dat er veel draagvlak is voor het
museum in de samenleving, anders dan de Raad voor Cultuur oordeelt.780 µ+HW5LMNVPXVHXP
7ZHQWKHKHHIW]LMQKHOHRQWVWDDQWHGDQNHQDDQSDUWLFXOLHUHYHU]DPHODDUV¶EHQDGUXNWGLUHFWHXU
)XVLHQ%LMOGH9URHYDQGH9HUHQLJLQJ5HPEUDQGWµ(HQHYHQWXHOHVOuiting is een slag in het
gezicht van alle mensen die het museum al die jaren gesteund hebben, een slag ook voor het
KHOHPHFHQDDWLQ1HGHUODQG¶'HVFKHQNLQJYDQ9DQ5DYHVWHLMQLOOXVWUHHUWYROJHQVKDDUKRH
KHWV\VWHHPYDQVFKHQNLQJHQLQ1HGHUODQGZHUNWµverzamelaars schenken aan een museum,
niet aan de staat. Daarom is regionale spreiding van musea ook zo belangrijk, juist in een tijd
waarin diezelfde overheid juist de rol van het particulier initiatief wil stimuleren. De
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aanwezigheid van een museum in Enschede is een impuls voor het nationaal kunstbezit. De
JHVFKLHGHQLVKHHIWGDWXLWJHZH]HQ¶781
Odding schrijft in Het disruptieve museum dat musea moeten veranderen om te
overleven.782 Hij pleit voor meer wisselwerking met het publiek - als het publiek goed wordt
bediend, wil dat misschien ook iets terugdoen voor het museum, als sponsor of vrijwilliger.783
µ,QKHWERHNVFKULMILNRYHUKHWQHWZHUNPXVHXP:LM]XOOHQRQVRRN]RPRHWHQRQWZLNNHOHQ
Met de tentoonstellingen moeten we een nationaal publiek trekken, in de regio moeten wij een
SODWIRUPIXQFWLHKHEEHQ « 8LWHLQGHOLMNPRHWHONPXVHXPORNDDOLQJHEHG]LMQ=RQGHU
lokaal draagvlak kun je nationaal en internationaal niet functioneren. Er wordt vaak een
tegenstrijdigheid tussen regionaal en nationaal gecreëerd, die er helemaal niet is. Dat is
IQXLNHQG¶784 Het lukt Odding financiers te vinden: hij krijgt toezeggingen van de provincie
Overijssel en de gemeente Enschede dat deze samen het subsidiebedrag van het Rijk zullen
verdubbelen. Hiermee is sluiting van het museum tot 2020 afgewend - het museum is
voorlopig gered.785
Op een symposium in de Kunsthal neemt Joop Daalmeijer op 14 januari 2013 alvast
een voorschot op het advies van de Raad voor Cultuur over het museumbestel. De analyse is
dezelfde als van de commissie Asscher-Vonk - samenwerking is het sleutelwoord - maar gaat
veel verder: de musea worden verplicht meer samen te werken en grote musea dienen de
verantwoordelijkheid te krijgen over kleinere. De grotere musea moeten veel meer dan nu hun
collecties delen met kleinere musea en bruiklenen afstaan. Het doel is µFROOHFWLHPRELOLWHLW
« Musea moeten samenwerken op specifieke verzamelgebieden. Niet vrijblijvend, maar
verplicht, onder leiding van kernmusea met een satelliet. Zo proberen we de grote steden, de
grote musea, te koppelen aan musea buiten de Randstad¶786 Twee weken later verschijnt het
advies over het museumbestel: Ontgrenzen en verbinden. Als dit uitgevoerd gaat worden,
betekent dat een µDDUGYHUVFKXLYLQJ « LQKHWPXVHXPODQGVFKDS¶787 De Raad waarschuwt
voor µde versnippering die het museumbestel nu kenmerkt. Musea denken vooral vanuit hun
eigen gebouw en hun eigen collectie. Maar die collecties zijn vaak toevallig tot stand
gekomen¶.788 Het museum maakt PHWKHWJHERXZµZHOLVZDDUeen statement, maar het roept
ook de vraag op wat nu de kern is van de museale instelling. Soms lijkt het gebouw immers
dominanter dan de inhoud. Het gebouw is uiteraard geen doel op zich, maar dient als
fundament voor het functioneren van de instelling¶.789 'H5DDGDGYLVHHUWµkernmusea¶ aan te
wijzen die zich µontfermen over kleinere musea¶RP]Rµketens¶ te vormen, waarin collecties
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en faciliteiten worden gedeeld. Wie niet wil meedoen, krijgt minder of misschien zelfs geen
subsidie meer. Het Rijk moet over alle musea - ook de gemeentelijke en provinciale musea µde regie¶ nemen. Daar hoort bij dat er een lijst opgesteld dient te worden µvan
museumstukken in Nederlandse musea die het verdienen om beschermd te worden tegen
verkoop¶HHQµKerncollectie Nederland¶. De financiële verantwoordelijkheid echter µis en
blijft een zaak van de eigenaar van de collecties. Wel betekent het dat met het benoemen van
KHWQDWLRQDOHEHODQJYDQ]R¶QFROOHFWLHGHERUJLQJHUYDQELQQHQHHQRSWHVWHOOHQZHWWHOLMN
NDGHUYDOW¶ - een Erfgoedwet om objecten van nationaal belang te beschermen.790
Als Bussemaker Ontgrenzen en verbinden in ontvangst neemt, benadrukt ze in haar
toespraak µdat we met elkaar trots kunnen zijn op onze Nederlandse museumsector¶Ket
museumbezoek stijgt, het bezoek van kinderen en jongeren neemt toe HQµRQ]HQDWLRQDOH
collecties zijn een trekpleister voor buitenlandse toeristen. En de welvaartswinst die de sector
oplevert is groot. Dat is absoluut het gevolg van de koers die de musea de afgelopen jaren
hebben gevaren¶. Ze belooft met GHPXVHDµLQJHVSUHNWHJDDQ over hun strategie om nieuwe
publieksgroepen aan te boren. En over hun plannen om educatie beter in hun beleid te
verankeren. Bij kunst en erfgoed draait het om leren kijken, leren horen, en leren ervaren. Hoe
eerder je ermee begint, hoe beter¶. =H]LHWHFKWHURRNµnieuwe uitdagingen en er liggen
kansen¶. 2RN]LMSOHLWYRRUµnauwere samenwerking in financieel en inhoudelijk opzicht¶. Ze
µYRHOW¶HUHYHQDOVGe Raad µYRRU « om samenwerking te belonen via voorwaarden voor
subsidieverlening¶. Maar ]HZLOGHPXVHDJHHQGZDQJRSOHJJHQµik hecht ook erg aan de
eigen verantwoordelijkheid van musea en andere overheden. Laat één ding helder zijn: ik wil
goede initiatieven van onderop stimuleren, zonder dwingend voor te schrijven hoe die
samenwerking eruit moet zien. In blauwdrukken die het Rijk oplegt aan de sector, geloof ik
helemaal niet¶.791
In haar Museumbrief kiest Bussemaker voor µvrijwilligheid en belonen, in plaats van
dwang en straffen¶.792 Tot 2017 komt er twee miljoen euro beschikbaar om musea te belonen
YRRUPHHUVDPHQZHUNLQJµRSKHWJHELHGYDQHGXFDWLH]LFKWEDDUKHLGYDQGHFROOHFWLH
SXEOLHNVEHUHLNZHWHQVFKDSHQKHWJHEUXLNYDQGLJLWDOHPRJHOLMNKHGHQ¶.793 Dat de minister op
dit punt afwijkt van het advies van de Raad voor Cultuur, vindt Daalmeijer µHHQSROLWLHNH
keuze. Voor ons is vooral belangrijk dat er iets gebeurt met collecties die in depots liggen te
verstoffen. Ook de minister wil dat daar meer mee wordt gedaan. Musea moeten meer
objecten onderling uitwisselen¶.794 De minister gelooft µdat je meer bereikt als je mensen zelf
laat kiezen met wie ze willen samenwerken. Die verbanden moeten organisch groeien¶.795
Bussemaker stelt voor de periode 2014-2016 acht miljoen euro ter beschikking om de
samenwerking te stimuleren. Het Mondriaan Fonds verdeelt het geld - zes keer per jaar
kunnen musea een bijdrage aanvragen. Bij de eerste aanvraagronden komen er 22 aanvragen
binnen voor 2,4 miljoen euro - twaalf worden gehonoreerd, vooral plannen om collecties uit te
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Ibidem, pp. 29-31 en &ODXGLD.DPPHUµ:HOEHZHJLQJJHHQDDUGYHUVFKXLYLQJLQPXVHXPZHUHOG¶In: NRC
Handelsblad, 10 juni 2013.
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Toespraak van minister Jet Bussemaker als reactie op advies Ontgrenzen en verbinden van de Raad voor
cultuur op 31 januari 2013 en +DUPHQ%RFNPDµ%XVVHPDNHUJHHQYHUSOLFKWHVDPHQZHUNLQJ¶,Q de Volkskrant,
1 februari 2013. Zie ook de kritiek van Marc Chavannes op het advies en het antwoord daarop van twee
Raadsleden. Marc Chavannes, µ&XOWXXUUDDGRQWHLJHQWPXVHD¶,Q NRC Handelsblad, 2 maart 2013 en Lejo
6FKHQNHQ(GZLQ-DFREVµ:HYHUOHJJHQGHUHJLHQDDUGHPXVHD]HOI¶,Q NRC Handelsblad, 8 maart 2013.
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&ODXGLD.DPPHUµ:HOEHZHJLQJJHHQDDUGYHUVFKXLYLQJLQPXVHXPZHUHOG¶In: NRC Handelsblad,
10 juni 2013.
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µ0LQLVWHU-HW%XVVHPDNHUJDDWVDPHQZHUNHQGHPXVHDEHORQHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 11 juni 2013.
794
&ODXGLD.DPPHUµ´:LM]LMQQLHWJHQHJHHUG´,QWHUYLHZ-RRS'DDOPHLMHUYRRU]LWWHUYDQGHRaad voor
&XOWXXU¶In: NRC Handelsblad, 11 juni 2013.
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&ODXGLD.DPPHUµ´6DPHQZHUNLQJPRHWRUJDQLVFKJURHLHQ´,QWHUYLHZ-HW%XVVHPDNHUPLQLVWHUYDQ2&:¶
In: NRC Handelsblad, 10 juni 2013.
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wisselen en het publieksbereik te vergroten.796 Zoals beloofd, bezocht de minister veel musea
om met directeuren, conservatoren en bezoekers van musea te praten - ze wilde µzelf zien hoe
het er voor staat met de sector¶, eQµideeën verzamelen¶ voor haar brief.797 Ze kwam al veel
voorbeelden tegen van samenwerking.798 Bussemaker wil geen µKerncollectie Nederland¶
vaststellen, zoals de Raad oppert - µdat kost vooral veel geld en tijd. En het publiek heeft er
weinig DDQ¶.799 µ$IVWRWLQJYDQREMHFWHQHQFROOHFWLHVGRRURYHUKHGHQZRUGWµJHERQGHQ « 
DDQHHQH[SHUWDGYLHV¶ De minister EHORRIWµeen wettelijke regeling om de relatie tussen het
Rijk als eigenaar van collecties en de musea als beheerder daarvan, vast te leggeQ¶ - een
erfgoedwet. Voor de subsidiëring van de rijksmusea worden de resultaten van samenwerking,
educatie en het bereiken van nieuw publiek doorslaggevend.800
Tegelijkertijd met de Museumbrief presenteert Bussemaker een brief met haar visie op
cultuurbeleid: Cultuur beweegt.De minister NLHVWµYRRUHHQEHOHLGGDWSULRULWHLWJHHIWaan de
PDDWVFKDSSHOLMNHZDDUGHYDQFXOWXXUHQDDQKHWEHODQJYDQFUHDWLYLWHLW « ,N]HWLQRSHHQ
cultuurbeleid dat de samenleving raakt en in beweging brengt. Ik zet in op een cultuurbeleid
dat gestoeld is op sociale en liberale principes. Individuele expressie ontleent zijn waarde
vooral aan het feit dat het kan bijdragen aan de ontwikkeling van een eigen identiteit en van
collectieve waarden. Met andere woorden: cultuur wordt pas écht belangrijk als je het kunt
gebruiken om je eigen leven en dat van anderen vorm te geven. Mijn vertaling van wat Isaiah
%HUOLQµSRVLWLHYHYULMKHLG¶QRHPWYULMKHLGNULMJWSDVEHWHNHQLVLQGHOHYHQVYDQPHQVHQDOV]LM
GLHYULMKHLGRRNHFKWNXQQHQJHEUXLNHQ¶801 Sterker dan Zijlstra verbindt ze cultuur met
onderwijs. Evenals Rick van der Ploeg vindt Bussemaker leerlingen als doelgroep belangrijk,
evenals DQGHUHµQLHXZHSXEOLHNVJURHSHQ¶.802 Ze prijst het initiatief van het Stedelijk Museum
om alzheimerpatiënten rond te leiden en het project van het Gemeentemuseum Den Haag en
voetbalclub ADO om mensen uit achterstandsbuurten naar het museum te halen.803 Net als bij
Medy van der Laan krijgt creatieve industrie bij deze minister veel aandacht.804 Bussemaker
URHSWRSWRWGHEDWµMXLVWKHWJHVSUHNRYHUGHPDDWVFKDSSHOLMNHZDDUGHYDQFXOWXXUen de
legitimiteit van cultuur moeten we voeren¶. Ze beschouwt µdeze brief als de start van een
inhoudelijke dialoog over cultuur¶.805
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Zo kreeg het Nationaal Museum voor Wereldculturen subsidie om publiek naar de drie gefuseerde
vestigingen te trekken en de Museumvereniging voor onderzoek naar bruikleenverkeer. Claudia Kammer,
µ0LOMRHQHXURYHUGHHOGRYHUPXVHDGLHVDPHQZHUNHQ¶,Q NRC Handelsblad, 30 juni 2014.
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de minister in de maanden maart-mei 2013. Ministerie van OCW, Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in
een veranderende sa menleving. Den Haag, 10 juni 2013, pp. 18-19.
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10 juni 2013.
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Ministerie van OCW, Museumbrief S a men werken. S a men sterker ¶V-Gravenhage, 10 juni 2013, pp. 8, 3 en
2. Het is de bedoeling dat per januari 2016 de nieuwe Erfgoedwet ingaat: één integrale wet met betrekking tot
museale objecten, musea, monumenten en archeologie. De wet bundelt de bestaande wet- en regelgeving voor
behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Bron:
www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/wetten/erfgoedwet-vanaf-2016 (bezocht op 26 november 2015).
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Ministerie van OCW, Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende sa menleving . Den
Haag, 10 juni 2013, p. 2. Zie voor Berlin en zijn concept van vrijheid en Hans Bloklands interpretatie:
µKwaliteitsoordeel: tornen aan het Thorbecke adagium¶LQdeel III, hoofdstuk 1.
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Ibidem, p. 15.
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&ODXGLD.DPPHUHQ3LHWHUYDQ2Vµ.XQVWNULMJWNOHLQEHHWMHJHOGWHUXJYDQEH]XLQLJLQJHQ Visie op kunst
%XVVHPDNHU¶,Q NRC Handelsblad, 12 juni 2013.
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Zie onder meer: Ministerie van OCW, Cultuur beweegt. Den Haag, 10 juni 2013, pp. 11-13.
805
µIk verwacht stevige (zelf)reflectie, dispuut en bijdragen aan maatschappelijk debat over de waarde en
betekenis van cultuur. Daarnaast wil ik ook aan anderen, buiten de cultuursector, de vraag stellen naar de
betekenis van kunst en cultuur. Ik wil zo een beter beeld krijgen van de verwachtingen die men heeft van de
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Een jaar na het eerste rapport vragen de Vereniging van Rijksmusea en de
Nederlandse Museumvereniging aan Irene Asscher-Vonk een tweede µstuurgroep¶ voor te
zitten. De minister stelt tot 2017 twee miljoen euro per jaar beschikbaar om musea te belonen
voor meer samenwerking. De criteria daarvoor worden met de museumverenigingen en het
Mondriaan Fonds uitgewerkt. Het eerste rapport Musea voor Morgen bevat het advies aan de
musea om meer samen te werken - niet alleen om te overleven, maar ook om publiek beter te
bedienen. Het tweede rapport Proeven van partnerschap is een inventarisatie. De musea
GLHQHQYRRUDOWHµLQYHVWHUHQLQKHFKWHUHFRQWDFWHQPHWKHWRQGHUZLMV « 2RNPRHWHQ
kunstcollecties mobieler worden en meer rouleren. Verder moet de pr van de musea
verbeteren. Ze moeten veel meer uitdragen dat ze een grote maatschappelijke waarde
YHUWHJHQZRRUGLJHQ¶806 De stuurgroep onderscheidt de volgende vormen van samenwerking:
incidentele samenwerking, netwerken (min of meer geformaliseerde samenwerking tussen
musea die iets gemeen hebben), organisatorische samenwerking (taken gemeenschappelijk
uitvoeren: het delen van tickets, gebouw of publieksvoorzieningen) en fusie (nieuwe
organisatie met één directie, bestuur of Raad van Toezicht).807
Het rapport bevat een inventarisatie in hoeverre de musea al samenwerkingsverbanden
aangaan. De bevindingen zijn positief: de musea zijn op de goede weg, ze weten elkaar - en
partners buiten de branche - vaker te vinden. De stuurgroep FRQVWDWHHUWµeen belangrijke
omslag « 'HVHFWRUEUXLVWYDQQLHXZHLQLWLDWLHYHQ¶ - deze lopen uiteen van gezamenlijk
kunstwerken aankopen en die bij toerbeurt presenteren, een depot delen en met het
bedrijfsleven onderzoek uitvoeren naar restauratietechnieken. 0XVHDZHUNWHQDOVDPHQµmaar
dat was vooral op incidentele basis, met name bij tentoonstellingen waarvoor ze elkaar
kunstwerken uitlenen¶. De samenwerking is nu meer structureel aan het worden. Siebe Weide:
µPusea moeten wel in beweging komen nu de concurrentie op de vrijetijdsmarkt steeds groter
wordt¶. +LM]LHWGDWµGe nieuwe generatie directeuren die de afgelopen jaren is aangetreden¶
meer open staat voor samenwerkingµ]e snappen dat ze buiten de geijkte paden moeten
treden, als ze nieuwe groepen willen aanspreken¶.808
Op 1 januari 2014 fuseren de Nederlandse Museumvereniging en de Vereniging van
5LMNVPXVHDWRWµ0XVHXPYHUHQLJLQJ¶- Siebe Weide wordt algemeen directeur, Toine Berbers
wordt directeur Ledendiensten en Irene Asscher-Vonk wordt de voorzitter van het bestuur.809
In de huidige kunstenplansystematiek ligt de nadruk op de beoordeling door de Raad
voor Cultuur van de beleidsplannen. Bussemaker schrijft in de brief Cultuurstelsel 2017-2020
dat er meer aandacht zal worden besteed aan de prestaties bij de toekenning van subsidies musea, orkesten, theater- en dansgezelschappen worden daarop meer afgerekend. In de
volgende subsidieperiode wordt minder naar de toekomstplannen gekeken. µ.wantitatieve
prestatie-indicatoren¶ zijn: bezoekersaantallen, aantal voorstellingen, publieksbereik en eigen
inkomsten. Daarnaast wil de minister dat de instellingen nauwkeuriger zelf hun kwalitatieve
prestaties gaan bijhouden, zodat ze beter kunnen aantonen wat hun waarde is voor de
cultuursector en de wijze waarop cultuur en creativiteit kunnen bijdragen aan het aanpakken van
maatschappelijke vraagstukken¶%URQQHQLELGHPSHQ5RPDQD$EHOVµ&XOWXXUKHHIWZHHUGHZDUPH
DDQGDFKW¶,Q Trouw, 12 juni 2013.
806
µ0XVHDZHUNHQYDNHUVDPHQ¶,Q Het Parool , 5 oktober 2013 en Henny de LaQJHµ6DPHQPHHUVXFFHV
RQWGHNNHQGHPXVHD¶,Q Trouw, 4 oktober 2013.
807
Stuurgroep Asscher-Vonk, Proeven van partnerschap. Rapport van de stuurgroep Asscher-Vonk II .
Amsterdam, 4 oktober 2013. In het rapport staan honderdvijftig voorbeelden beschreven van samenwerking
WXVVHQPXVHDRQGHUOLQJRIPXVHDHQDQGHUHSDUWLMHQ$VVFKHUµKHWLVHHQNRRNERHNYROPHWLGHHsQRPNRVWHQWH
besparen en betere kwaliteit te leveren. Door bijvoorbeeld samen te werken met een vervoersonderneming of
met scholen. Of door sDPHQWHZHUNHQPHWDQGHUHPXVHD¶. Bron: 0LFKLHO.UXLMWµ$VVFKHUOHLGWPHJDFOXE
PXVHD¶,Qde Volkskrant, 19 november 2013.
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+HQQ\GH/DQJHµ6DPHQPHHUVXFFHVRQWGHNNHQGHPXVHD¶,Q Trouw, 4 oktober 2013.
809
Michiel .UXLMWµ$VVFKHUOHLGWPHJDFOXEPXVHD¶,Qde Volkskrant, 19 november 2013 en µ0XVHXPYHUHQLJLQJ
Asscher-Vonk YRRU]LWWHUIXVLHFOXE¶,Q NRC Handelsblad, 19 november 2013.
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samenleving. Daarbij gaat het om publiekswaardering, cultuureducatie, talentontwikkeling,
internationaal belang en waardering door scholen. De Raad voor Cultuur dient in de gaten te
houden hoe de culturele instellingen op deze criteria presteren en die informatie te gebruiken
bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de vierjarige periode die in 2017 begint. De
ingediende toekomstplannen zijn volgens Bussemaker vaak te ambitieus. µ%HZH]HQSUHVWDties
ELHGHQJDUDQWLHYRRUGHWRHNRPVW¶810
In oktober 2014 presenteert de Museumvereniging Musea voor Mensen, bedoeld als
sluitstuk van beide rapporten van de stuurgroep Asscher-Vonk.811 Voorzitter Kim Putters
FRQVWDWHHUWGDWGHVHFWRUYHHOµVODJNUDFKW¶WRRQW, µvol creativiteit en veerkracht. De zoektocht
naar goede partnerschappen met overheden, onderwijsinstellingen en andere partners is volop
gaande en zorgt voor veel innovatie¶. Hij benadrukt ook de intrinsieke waarde van musea:
µPusea leren ons begrijpen waar we vandaan komen door steeds opnieuw de verbinding met
de samenleving te zoeken. Dat is van onschatbare waarde voor economie en maatschapSLM¶812
De vergaarde onderzoeksdata zijn van 2013 en maken het effect van de bezuinigingen nog
nauwelijks zichtbaar. Deze FLMIHUVJHYHQµHHQRYHUZHJHQGSRVLWLHIEHHOG¶KHWEH]RHNJURHLW
de verkoop van de Museumkaart stijgt en wordt intensiever gebruikt, wat duidt op meer
klantenbinding - µmXVHXPEH]RHNLVSRSXODLU¶Er worden nieuwe inkomstenbronnen
aangeboord. De heropeningen van het Stedelijk Museum, het Mauritshuis en het
Rijksmuseum zijn spectaculaire evenementen met veel persaandacht. Er is sprake van grote
economische spin off. Maar deze positieve constateringen betreffen niet de hele sector. Kleine
musea hebben lage overheadkosten en kunnen vaak rekenen op de inzet van vrijwilligers. Uit
de rondetafelgesprekken met museumdirecteuren blijkt dat vooral de middelgrote musea met
KXQEXGJHWµDDQGHRQGHUJUHQV]LWWHQ « Zij moeten strijden om de aandacht van publiek en
sponsors en houden soms nauwelijks het hoofd boven water. «Een steeds groter deel van hun
inkomsten gaat op aan de vaste lasten van behoud en beheer en huisvesting. Ontwikkelingen op het
gebied van marketing, sponsormanagement en financiën kunnen ze vaak maar met moeite
bijbenen¶. Deze groep musea baart zorgen. Hun subsidiënten zijn meestal gemeenten die nog
moeten gaan bezuinigen - bij hen liggen de prioriteiten meestal elders.813 Putters bepleit dat
RYHUKHGHQµ]HNHUEUHGHUPRHWHQNLMNHQ¶GDQDOOHHQGDWPXVHXPLQKXQJHPHHQWHµ3ROLWLFLNLMNHQ
vaak inderdaad te veel naar de directe opbrengsten, bezoekersaantallen en inkomsten, terwijl de
werkelijke waarde van een museum veel groter is. Een museum betekent zoveel meer voor stad
en omgeving. Het draagt bij aan identiteit en imago, brengt leven in de brouwerij en geld in het
ODDWMH¶'HFRPPLVVLH Putters raadt DDQRRNWHNLMNHQQDDUGHSXEOLHNHZDDUGHµ0DDUPXVHD
zullen zelf ook veel actiever hun publieke waarde aan de buitenwereld moeten vertellen en laten
]LHQ¶814
'H:HWHQVFKDSSHOLMNH5DDGYRRUKHW5HJHULQJVEHOHLGSUHVHQWHHUWHHQµYHUNHQQLQJ¶
aan de minister met een pleidooi voor herwaardering van kunst en cultuur. De rapporteurs
810

µ3UHVWDWLHEHSDDOWNXQVWVXEVLGLHV¶,Q NRC Handelsblad, 2 november 2013 en Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, brief Cultuurstelsel 2017-2020. Den Haag, 1 november 2013, pp. 2-3.
811
Claartje Bunnik (met bijdragen van Saskia Bekke-Proost), Musea voor Mensen. Amsterdam,
Museumvereniging oktober 2014. Bestuurskundige Kim Putters (1973) is sinds 15 juni 2013 directeur van het
Sociaal en Cultureel Planbureau - de opvolger van Paul Schnabel. Sinds 1 juni 2013 bekleedt hij als bijzonder
hoogleraar de leerstoel Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De leden van de commissie waren: Pieter Geelen (oprichter Turing Foundation,
medeoprichter TomTom, ook lid van Asscher-Vonk II) en Manfred Sellink (Musea Brugge, lid van beide voorgaande
commissies) - Claartje Bunnik was ook deze keer secretaris.
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Putters JHFLWHHUGLQ&KULV5HLQHZDOGµ&UHDWLYLWHLWHQYHHUNUDFKW.LP3XWWHUVRYHU6&3-rapport Musea voor
0HQVHQ¶,Q Museumvisie, 2014/04, p. 10.
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Commissie Putters, Musea voor Mensen. Amsterdam, Museumvereniging oktober 2014, pp. 12-14.
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Putters gecitHHUGLQ&KULV5HLQHZDOGµ&UHDWLYLWHLWHQYHHUNUDFKW.LP3XWWHUVRYHU6&3-rapport Musea voor
0HQVHQ¶,Q Museumvisie, 2014/04, p. 10.
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slaan eenzelfde toon aan als de commissie Putters, ze bepleiten µHHQKHrwaardering van het
³FXOWXUHOH´ELQQHQKHWFXOWXXUEHOHLG¶'HLQWULQVLHNHZDDUGHLVELMKHWWRHZLM]HQYDQVXEVLGLHV
belangrijker dan economische of maatschappelijke effecten - daar heeft te lang de focus op
gelegen.815 µ'HDDQGDFKWGLHQWXLWWHJDDQQDDULQKoudelijke ontwikkelingen binnen de
culturele sector zelf, en minder naar de rol die cultuur kan spelen op andere
EHOHLGVWHUUHLQHQ¶816 De overheid ziet al geruime tijd voor kunst en cultuur een belangrijke rol
weggelegd bij gewenste maatschappelijke ontwikkelingen, maar zo wordt kunst vooral
LQVWUXPHQWHHOLQJH]HW:DUQD2RVWHUEDDQFRQVWDWHHUGHDOGDWµGHRYHUKHLGQLHWDOOHHQLHWVYyyU
GHNXQVWPDDURRNLHWVPqWGHNXQVW¶ZLO817 Bij het in ontvangst nemen van het rapport
benadrukt minister Bussemaker dat ook vRRUKDDUµGHHLJHQZDDUGHYDQFXOWXXUKHW
YHUWUHNSXQW¶LV=HFLWHHUW*HUULW.RPULM¶VXLWVSUDDNXLWGHMDUHQWDFKWLJµNXQVWHQDDUV]LMQ
]ZDQHQJHHQH]HOVGLHSDNMHVGUDJHQ¶6LQGV(OFR%ULQNPDQZHUGHQNXQVWHQFXOWXXU
beschouwd als een waarde op zich en de legitimering van het cultuurbeleid werd gezocht in
de totstandkoming van een bloeiend kunstleven. Maar gaandeweg is de waarde van cultuur
verschoven naar termen van economische en maatschappelijke effecten. De minister erkent
dat cXOWXXUµQLHWHQNHOLVWHYDWWHQ¶LQGHUJHOLMNHWHUPHQ8LWGHLQWULQVLHNHZDDUGHYDQFXOWXXU
vloeien de belangrijke maatschappelijke en economische waarden voort. Maar als de kunst en
cultuur zélf niet van waarde zijn, dan is het dus ook zinloos die verbinding met andere
maatschDSSHOLMNHWHUUHLQHQWH]RHNHQ¶=HYRHOW]LFKJHVWHUNWLQKDDUµDPELWLH « RPGH
SXEOLHNHZDDUGHYDQFXOWXXUWHUXJRSGHNDDUWWH]HWWHQ¶818
5 H et nieuwe Stedelij k M useum op het snijvlak van beleid en mar kt
Wie dient het Stedelijk Museum in de 21ste eeuw te besturen? In de personeelsadvertentie
in 1984 was de nadruk op de managementkwaliteiten al opvallend aanwezig.819 De
gemeente Amsterdam krijgt pittige kritiek te verduren in een redactioneel artikel van de
VolkskrantµGHJURRWVWHKLQGHUSDDO¶RPHHQµEHWHUHWRHNRPVW¶YRRUKHW6WHGHOLMNWH
ZDDUERUJHQLVµQRJDOWLMG¶GHJHPHHQWHµGLHRSYULMZHOJHHQPRPHQWLQKHWGHUWLHQMDDU
durende nieuwbouw-SURFHVHULQLVJHVODDJGVODJYDDUGLJKHLGWHWRQHQ¶+HW6WHGHOLMNmoet
YDQµGHZLVSHOWXULJHJHPHHQWHSROLWLHN¶ afstand nemen, µom de toekomst veilig te stellen
van die prachtige De Koonings, Constants, The Beanery van Kienholz, het suprematische
werk van Malevich tot en met het Varkentje van Jeff Koons. « Net als de rijksmusea dat
doen, moet het Stedelijk kiezen voor verzelfstandiging: de collectie blijft van de gemeente,
PDDUKHWEHKHHUZRUGWELMHHQVWLFKWLQJRQGHUJHEUDFKW¶820
Half december 2002 vindt er een debat plaats over de toekomst van het Stedelijk in
de aula van het museum, met Felix Rottenberg als gespreksleider. Op de bijeenkomst zijn
vooral ambtenaren, raadsleden en vertegenwoordigers van kunstinstellingen aanwezig, die
meer terugblikken dan vooruitkijken. Rottenberg vraagt zich af of de directie de afgelopen
MDUHQQLHWµWHHHUOLMN¶LVJHZHHVW6WHYLMQYDQ+HXVGHQµZHKHEEHQKHWJHPHHQWHEHVWXXU
altijd geïnformeerd. We hebben nooit alleen de enorme neus van de kameel laten zien,
PDDURRNDOWLMGGHEXOWHQGLHKHWEHHVWPHHGURHJ¶+LMYLQGWGDWKHW6WHGHOLMN0XVHXP]LFK
815

Erik Schrijvers, Anne-Greet Keizer en Godfried Engbersen (redactie), Cultuur herwaarderen. Amsterdam,
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817
Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit ¶V-Gravenhage, 1990, p. 95.
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bij de conceptualisering van de nieuwbouZGHDIJHORSHQMDUHQLQGHUGDDGµWHQHWMHV¶KHHIW
opgesteld. Hij haalt het voorbeeld van de Stopera aan - daar werd gaandeweg de aanleg de
SULMVVWHHGVKRJHUµPDDUGLHERXZNRQQLHWPHHUZRUGHQDIJHEOD]HQ'HGLUHFWLHYDQKHW
Stedelijk bleef steeds binnen de financiële grenzen. Had het museum dit niet gedaan, dan
KDGGHQLHXZERXZHUZDDUVFKLMQOLMNDOODQJJHVWDDQ¶5RWWHQEHUJYLQGWGDWµHHQEHHWMH
naïef. Het gaat bijna altijd half illegaal. Zo ging het bij de metro en de Stopera. Als tevoren
bekend was wat KHWNRVWWHZDVGH6WRSHUDHUQRRLWJHNRPHQ¶ Rudi Fuchs vindt dat het
PXVHXPµ]RVQHOPRJHOLMNXLWGHKDQGHQYDQGHSROLWLHN¶PRHWµEHVWXXUGGRRUHHQ
stichting « als het museum eerder was verzelfstandigd had de bijeenkomst allang in een
nieuwe aula plaDWVJHYRQGHQ¶Hannah %HOOLRWZLORRNGDWµGHSROLWLHN]LFKDIVWDQGHOLMN
RSVWHOW]RGDWKHWPXVHXPQHWMHV]LMQHLJHQJDQJNDQJDDQ¶=H]LHWDOVµELMNRPHQG
YRRUGHHO¶GDWHHQ]HOIVWDQGLJPXVHXPPHHUPRJHOLMNKHGHQKHHIWRPLQYHVWHULQJHQWH
JHQHUHUHQµ]RGDWGH JHPHHQWHPLQGHUJHOGKRHIWXLWWHJHYHQ¶821
Op de nieuwjaarsreceptie in het Stedelijk - georganiseerd met het Instituut
Collectie Nederland en de Mondriaan Stichting - LVKHWµGUXNNHUGDQRRLW¶6WHYLMQYDQ
Heusden is deze keer aan de beurt voor de toesprDDN+LMKHNHOWµKHWRQKHLOYDQKHW
SRSXOLVPH¶HQGLFKWµGHRSNRPVWYDQGLWDIVFKULNZHNNHQGHYHUVFKLMQVHO¶WRHDDQYRRUPDOLJ
VWDDWVVHFUHWDULV5LFNYDQGHU3ORHJµHQ]LMQQDYROJHUVGHPHQVHQYDQGHSRSXOLVWLVFKH
OHHIEDUHSDUWLMHQ¶822 Van der Ploeg ageerde tegen de culturele elite. Hij vond dat kunst
toegankelijker moest worden, ook voor jongeren, allochtonen en mensen met lagere
LQNRPHQV9DQ+HXVGHQYLQGWGDWµRS]LFKWHSULM]HQ0DDUDFKWHUGLHRSYDWWLQJ]LWHHQ
wantrouwen jegens de bestaande culturele elite en een doorgeschoten democratische visie
op kunst. Kunst is, zo leek de redenering, van iedereen, iedereen kan het, en iedereen kan
KHW]HNHUEHRRUGHOHQ¶+LMLVHUHFKWHUYDQRYHUWXLJGGDWGHNXQVWQLHWNDQEHVWDDQ]RQGHU
HHQFXOWXUHOHHOLWHµ.XQVWHQDars en vertegenwoordigers van de kunstwereld hebben zich te
lang afzijdig gehouden van die politieke discussie over de popularisering van de kunsten.
Ze moeten opnieuw het debat aangaan, en de discussie in een andere richting ombuigen.
Anders zal de kunst YHUVFKUDOHQ¶823 Van Heusden bekritiseert ook de opvatting van niet
DDQZH]LJH%HOOLRWGLHEHZHHUGHGDWHHQPXVHXPYRRUPRGHUQHNXQVWµHHQSODDWVPRHW]LMQ
waar mensen op zondagmiddag komen socializen¶- µLNQHHPDDQWHPLGGHQYDQKHWZHUN
YDQ+HUPDQ%URRG¶ zo voegt Van Heusden daaraan toe. Geert Dales verdedigt haar later
ELMGHERUUHOµLN]LHQLHWLQZDWHUPLVLVPHWsocializen. Misschien moet het Stedelijk juist
wat meer socializenGDDUPHHKDDOMHKHHOYHHOPHQVHQQDDUMHPXVHXP¶:LP3LMEHV
directeur YDQGH5RWWHUGDPVH.XQVWKDO]HJWHUµQLHWYLHV¶YDQWH]LMQµRQVERHNRYHUWLHQ
jaar kunsthal heet Respectabel populisme. Populaire onderwerpen moet je populistisch
brengen, andere zorgvuldig. Ook het Stedelijk zou gebaat zijn bij af en toe verantwoord
pRSXOLVPH¶824
In 2003 beginnen de speculaties over kandidaten voor de directeursposten in het
Stedelijk Museum en Boijmans Van Beuningen. De naam van Sjarel Ex van het Centraal
Museum in Utrecht rouleert voor de vacature in Boijmans, maar ook voor het Stedelijk.
Wim Pijbes van de Kunsthal en Kees van Twist van het Groninger Museum worden
genoemd, evenals Stevijn van Heusden - µGLHRSQLHXZHHQJRRL]RXZLOOHQGRHQQDDU
%RLMPDQV¶- Catherine David, directeur van het kunstcentrum Witte de With in Rotterdam,
821

5RP5RPERXWVµ:LMKDGGHQDOV6WHGHOLMNZDWPLQGHUEUDDIPRHWHQ]LMQ¶,Q Het Parool, 16 december 2002.
0DULQDGH9ULHVµ'LUHFWHXU6WHYLMQYDQ+HXVGHQLVHUJWHJHQDOGDWSRSXOLVPH¶,Q Het Parool , 7 januari
2003.
823
µ´&XOWXXUEHVWDDWQLHW]RQGHUHOLWH´ 9DQ+HXVGHQYUHHVWYHUVFKUDOLQJYDQGHNXQVWZHUHOG¶,Qde Volkskrant,
7 januari 2003.
824
0DULQDGH9ULHVµ'LUHFWHXU6WHYLMQYDQ+HXVGHQLVHUJWHJHQDOGDWSRSXOLVPH¶,Q Het Parool, 7 januari
2003.
822

855

en kunstcritica Anna Tilroe passeren de revue.825 In Rotterdam wordt eind juni 2004 Sjarel
Ex benoemd tot directeur van Museum Boijmans, als opvolger van Chris Dercon.
Regelmatig komt de positionering van het Stedelijk Museum ten opzichte van de
overige kunstmusea aan de orde. Beeldend kunstenaar Ger van Elk vindt dat het eerste
museum voor moderne en hedendaagse kunst van Nederland in Eindhoven staat en niet
PHHULQ$PVWHUGDPµ-DQ'HEEDXWKHHIWDOVGLUHFWHXUYDQKHW9DQ$EEHPXVHXPGHWUDGLWLH
die Sandberg in het Stedelijk introduceerde, overgenomen. En niet te vergeten Frans Haks,
hoewel die in Groningen natuurlijk een zelfportret heeft nagelaten, een onmogelijk
PXVHXPJHERXZYRRUDQGHUHQ¶+LMSOHLWHUYRRUµGH6DQGEHUJ-HUIHQLV¶WHODWHQYRRUZDWKLM
LVµGHFROOectie van Sandberg is prachtig, schitterend, een monument. Zijn aanpak bovenop
de huid van de tijd te zitten, is door zijn opvolgers Edy de Wilde en Wim Beeren
voortgezet, Rudi Fuchs is erop uitgegleden. Ik zou zeggen: bewaar die collectie, restaureer
haar, houd grote schoonmaak in het oude museumgebouw, hang de collectie mooi op en
verder niks meer aan doen. Maak verder een frisse start en bouw een nieuw museum met
een jonge dictator aan het hoofd.826 Kunsthistoricus Gijs van Tuyl, directeur van het
KunstmusHXPLQKHW'XLWVH:ROIVEXUJYLQGWGHWHORRUJDQJYDQKHW6WHGHOLMNµKHHO
jammer. « Ik hoor geregeld van buitenlandse kunstenaars dat het niet meer zo hoog staat
DDQJHVFKUHYHQ « ,NKHEHU]HYHQMDDUJHZHUNWHQKHWGRHWPHSLMQGDWWHKRUHQ'H
collectie - met name Malevich, Cobra, de conceptuele kunst, Ryman, Newman, de
toegepaste kunst - komt internationaal niet meer uit de verf, maar het Stedelijk als instituut
KHHIWDOOHSRWHQWLHRPPHHWHVSHOHQLQGHZHUHOGWRS¶827
Wim Pijbes ziet de oplossing om uLWGHLPSDVVHWHNRPHQµGRRUHHQVWHUNHSHUVRRQ
carte blanche te geven¶.828 Volgens hem PRHW*LMVYDQ7X\OµGHNOXVNODUHQ « Die heeft
laten zien dat hij kan bouwen en hij heeft van het museum in Wolfsburg het hipste
PXVHXPYDQ(XURSDJHPDDNW¶3LMEHVWZLMIHOWRIQLHXZERXZQRGLJLVµNLMNQDDUKHW
Gemeentemuseum in Den Haag, dat is niet uitgebreid en toch swingt het. Gewoon omdat
iemand power in dat instituut heeft gestopt. Dat kan in het Stedelijk ook. Je zal het gebouw
op moeten knappen, maar met de tentoonstellingsruimten van het Stedelijk is niks mis.
Bovendien breek ik graag een lans voor de Sandberg Vleugel. Ik vind dat een opmerkelijk,
markant, zoet gebouw, waarin je een prachtig café-UHVWDXUDQW]RXNXQQHQPDNHQ¶829
Jaap Guldemond, conservator van Museum Boijmans Van Beuningen, vindt dat het
6WHGHOLMNPRPHQWHHORSHUHHUWLQµGHVXEWRS¶HQQLHWPHHULQµGHZHUHOGWRS¶9ROJHQVKHP
JDDWKHWµWHJHQZRRUGLJQLHWDOOHHQRPGHLQKRXG'HXLWVWUDOLQJYDQHHQPXVHXPLVYRRU
vijftig procent gebaseerd op presentatie. Hoe treed je als museum naar buiten, qua service,
restaurant, informatie? Hoe ga je om met bezoekers, met sponsors en publiciteit. Dat is een
groot gedeelte van je imago en daar heeft het Stedelijk weinig kaas van gegeten, in
WHJHQVWHOOLQJWRWGH7DWH¶. De naam van Gijs van Tuyl klinkt geregeld voor de vacante post
van het Stedelijk - KLMYLQGWKHWHFKWHUYRRUDOVQRJµLGHDDO¶LQ:ROIVEXUJµHHQPXVHXPGDW
ORVVWDDWYDQGHRYHUKHLG¶+LMZHHWZHOZHONHDPELWLHKHW6WHGHOLMNPRHWQDVWUHYHQGDW
moet alleen µLQGH Champions League¶ ZLOOHQVSHOHQµ'DDUKDQJWZHOHHQSULMVNDDUWMHDDQ
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Als je op het allerhoogste mikt, moet je ook een werk van Nauman, Koons of
Kippenberger kunnen kopen. Dus: politiek, zeg het maar. Wat willen jullie met het
museum? Verder moet het Stedelijk een neus hebben voor de brandende actualiteit; heden,
KHGHQHQQRJHHQVKHGHQHQGHWRHNRPVW « -HPRHWLHPDQGKHEEHQYDQLQWHUQDWLRQDOH
DOOXUHGLHEHNHQGLVRYHUGHKHOHZHUHOG¶830

Van den Ende sponsort: een goedbedoeld gebaar
Het Amsterdamse college van B en W benoemt op 17 december 2002 de commissie
µ7RHNRPVWStedelijk Museum¶ om over de renovatie en de toekomstige structuur van het
museum te adviseren. Martijn Sanders, directeur van het Concertgebouw, is de
voorzitter.831 Vlak vóór het verzoek van Belliot aan Sanders om de commissie te leiden,
diezelfde dag, µYUDDJW¶]HKHPLHWVDQGHUVµMLMPRHWGLUHFWHXUZRUGHQYDQKHW6WHGHOLMN
0XVHXP¶6DQGHUVZHLJHUWµHULVJHHQYLVLHHQJHHQPLVVLHGXVZDDUDDQ]RXLNOHLGLQJ
moeten geven, mevrouw BHOOLRW"¶832
Naast Sanders bestaat de commissie uit Victor Halberstadt, hoogleraar Economie
aan de universiteit van Leiden en kroonlid van de SER en John Leighton, directeur van het
Van Gogh Museum - JHVHOHFWHHUGGRRU6DQGHUVHQ+DQQDK%HOOLRWµ/HLJKWRQNHQt de
LQWHUQDWLRQDOHPXVHXPZHUHOGJRHG¶DOGXV6DQGHUVµ+LMKHHIWHUYHHOFRQWDFWHQHQZRUGW
gerespecteerd. Halberstadt weet alles van het Nederlandse bedrijfsleven en de politiek. En
LNNHQ]HDOOHEHLDOJRHGGDWVFKHHOWRRN¶%HOOLRWQRHPWKHWGULHWDOµechte zwaargewichten
XLWGHNXQVWZHUHOGHHQJURHSKHUHQGLHGH]HEHODQJULMNHWDDNJRHGNXQQHQYHUYXOOHQ¶9DQ
+HXVGHQGLHQWDOVµYUDDJEDDNHQHHUVWHDGYLVHXU¶YDQGHFRPPLVVLH833 Sanders heeft een
UHSXWDWLHRSJHERXZGGRRUYRRUKHW&RQFHUWJHERXZµQDDU1HGHUlandse maatstaven
RQJHNHQGHVSRQVRUEHGUDJHQELMKHWEHGULMIVOHYHQORVWHZHNHQ¶0DDUGDWLVQLHWZDWKLMQX
YRRUKHWPXVHXPJDDWUHJHOHQµZLMJDDQQLHWRSVSRQVRUMDFKWYRRUGHJHPHHQWH+RRJXLW
zal de commissie de mogelijkheden schetsen voor het Stedelijk om geldbronnen buiten de
gemeente aan te boren. Die zijn niet ruim bemeten: meer nog dan de overheid kampen
SRWHQWLsOHVSRQVRUVPHWGHVOHFKWHFRQMXQFWXXU¶834
De opGUDFKWYDQGHFRPPLVVLHLVµKHWDGYLVHUHQRYHUHQKHWEHJHOHLGHQYDQGH
herontwikkeling van het Stedelijk Museum, volgens de op 4 december 2002
EHNHQGJHPDDNWHJHPHHQWHOLMNHSODQQHQ¶UHQRYDWLHYDQGHRXGERXZRSKHW0XVHXPSOHLQ
en een bescheiden nieuwbouw, met als financieel kader de in september toegezegde
subsidie van 57,6 miljoen euro. Het tekort van ruim zes miljoen euro moet worden
RSJHEUDFKWPHWµFXOWXUHHO-FRPPHUFLsOHDFWLYLWHLWHQ¶DOVHHQZLQNHOHQHHQUHVWDXUDQW
Daarnaast gaat de adviescommissie zich buigen over de verzelfstandiging van het museum
en een nieuwe bedrijfsstructuur.835 SanderVµYRRUGDWMHNXQWSUDWHQRYHUKHWJHERXZPRHW
HUHHUVWHHQHHQGXLGLJHYLVLHNRPHQRSKHWPXVHXP1XLVGLHHUQLHW¶836 De commissie
EHVFKRXZWKHWYHUERXZLQJVSODQYDQ%HOOLRWµQLHWDOVHLQGGRHOPDDUDOVYHUWUHNSXQW¶837
Carel Blotkamp is verheugd over de iQVWHOOLQJYDQµ]R¶n denktank¶µKet betekent dat het
onderwerp uit de moeizaam communicerende vaten van gemeentebestuur en
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museumdirectie naar buiten is gebracht. De commissie heeft bovendien met succes een
ruim mandaat bedongen. Ze zal zich niet beperken tot financiën en management, maar ook
haar visie geven op de aard, functie en plaats van het belangrijkste museum voor moderne
NXQVWLQ1HGHUODQG¶838
Op 21 juni 2003 presenteert de commissie haar advies Het Stedelijk Museum :
Terug naar de Top. De commissie adviseert voor een ambitieniveau te kiezen voor een
6WHGHOLMNµGDWGHHOXLWPDDNWYDQGHWRSYDQLQWHUQDWLRQDOHPXVHD¶839 Wil het Stedelijk weer
daarELMJDDQKRUHQGDQNRVWGDWPLQVWHQVWDFKWLJPLOMRHQHXURµ'HPLOMRHQHXURGLH
de Gemeente Amsterdam eerder reserveerde voor nieuwbouw en renovatie van het
PXVHXPLVELMODQJHQDQLHWJHQRHJ¶6DQGHUVYLQGWKHW6WHGHOLMNQXQRJQLHWELMGH]HµWRSGULH¶EHKRUHQPDDUKHWPXVHXP]DOELQQHQNRUWµXLWKHWSHORWRQYDQLQWHUQDWLRQDDO
belangrijke musea demarreren RPQDDUGLHNRSJURHSWHVSULQJHQ¶'DDUYRRUKHHIWGH
FRPPLVVLHµHHQVWUDNVWDSSHQSODQXLWJHVWLSSHOGHHQLQWHJUDDOYRRUVWHOZDDUXLWJHHQ
DI]RQGHUOLMNHGHOHQNXQQHQZRUGHQJHKDDOG¶$OOHUHHUVWPRHWKHW6WHGHOLMN
YHU]HOIVWDQGLJHQµRPGDWHHQSROLWLHNHHLQGYHrantwoordelijkheid niet te combineren is met
HHQPXVHDDODUWLVWLHNEHOHLG¶HQHHQYHU]HOIVWDQGLJGPXVHXPJHPDNNHOLMNHUH[WHUQH
ILQDQFLHUVYLQGW6DQGHUVµVSRQVRUVGRHQQLHWJUDDJ]DNHQPHWGHRYHUKHLG:HOPHW
SULYDWHRUJDQLVDWLHV¶'HFRPPLVVLHKHHIWKDUde kritiek op het Stedelijk: de afgelopen jaren
ZDVGHSURJUDPPHULQJµZHLQLJVDPHQKDQJHQG¶HQGHLQWHUQHRUJDQLVDWLHJHEUHNNLJ+HW
PXVHXPKHHIWZHOLVZDDUµHHQWRSFROOHFWLH¶PDDUGHKXLGLJHVWDDWLVµ]RUJZHNNHQGGRRU
DFKWHUVWDOOLJRQGHUKRXG¶µGHPHUNQDDP 6WHGHOLMN0XVHXPLVDDQHURVLHRQGHUKHYLJ¶840
De commissie schrapt alle bestaande plannen voor een vernieuwd Stedelijk en
NRPWPHWµHHQ]HHUDPELWLHX]HQLHXZHRS]HW¶'HDDQSDVVLQJHQGLH$OYDUR6L]DJHGXUHQGH
acht jaar ontwikkelde en de optie een deel van het museum naar de Zuidas te verhuizen,
vervallen.841 'HSODQQHQYDQ6L]D]LMQµQLHWRSSRUWXXQYRRUHHQLQWHUQDWLRQDOHDOOXUHYDQ
KHWPXVHXP¶- met deze constatering beëindigt na acht jaar de samenwerking met architect
$OYDUR6L]D+HWLVQXµHHQNZHVWLHYDQDOOHVRIQLHWVHQQXRIQRRLW¶DOGXV6DQGHUVµ$OOHV
hangt af van het commit ment YDQKHWJHPHHQWHEHVWXXU¶842 Achteraf blijkt dat de instelling
door het college van B en W van de commissie-Sanders µHHQNULVWDOOLVDWLHSXQW¶LVJHZHHVW
+HWDGYLHVOHLGGHµWot een fundamentele heroverweging en was een katalysator voor nieuw
YHUWURXZHQ¶843
'HJHPHHQWH]HJWµZDDUGHULQJ¶WHKHEEHQYRRUGHDQDO\VH van de commissie.
Belliot vindt wel dat zij µKDDUPDQGDDWYHUWHEXLWHQLVJHJDDQ¶ZDQW]LMNRPWQXPHWHHQ
plan dat ruim 80 miljoen euro kost in plaats van het begrote budget van 57,6 miljoen
euro.844 Het college vraagt Sanders ook de fondswerving op zich te nemen, maar dat
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aanbod slaat hij af - KLMDPELHHUWµJHHQQLHXZHNOXV « Mijn commissie heeft haar ei
gelegd. Het zou niet goed zijn als wij ons eigen advies ook nog eens gaan uitvoeren. De
JHPHHQWHHQKHWPXVHXP]LMQQXDDQ]HW¶%RYHQGLHQZLOKLMQLHWDDQWDIHOJDDQ]LWWHQPHW
potentiële sponsors voor het Stedelijk die hij ook wil benaderen voor de sponsoring van het
Concertgebouw.845
Per 1 juli 2003 wordt Hans van Beers voor een jaar interim-directeur.846 Hij wordt
µGHNZDUWLHUPDNHUYDQKHWQLHXZHHODQ¶KLMEUHQJWKHW6WHGHOLMNRQGHULQHHQWLMGHOLMNH
behuizing (de verwachting is dat als het museum dat gebouw moet verlaten, de nieuwbouw
aan het museumplein gereed is), schrijft een opdracht uit voor de nieuwbouw en gaat op
zoek naar een nieuwe directeur. Van Beers heeft voor zijn aanvaarding van de functie
µXLWYRHULJJHVSURNHQ¶PHW)XFKVµKLMKHHIWPLM]HHUJHVWLPXOHerd dit te gaan doen. Hij
heeft me ook geadviseerd zijn opvattingen over de invulling van het museum vast te
houden. Ik vind nu vooral belangrijk dat de stad goed beseft van welke eminente betekenis
KHW6WHGHOLMNLV¶847
De verzelfstandiging van het Stedelijk gaat begin 2004 van start. Om het proces
daarvan te versnellen, wordt een Raad van Toezicht i.o. ingesteld.848 Nu kan het museum
µ]LFKGRRUGHQLHXZHUHFKWVSRVLWLHPHHUDOVHHQFXOWXUHHORQGHUQHPHU « RQWSORRLHQ¶
Een probleem is dat een startkapitaal ontbreekt - de collectie en het gebouw blijven
eigendom van de gemeente. Rijkman Groenink - sinds 2000 de algemeen directeur van
ABN Amro - treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht; hij staat bekend als
liefhebber en verzamelaar van hedendaagse beeldende kunst. Op hem is de hoop gericht
RPKHW6WHGHOLMNµXLWKHWVORS¶WHWUHNNHQ849 Hans van Beers zegt erg enthousiast te zijn
over Groeninks benoemingµKij heeft een goede reputatie in de culturele sector en is een
solide boegbeeld voor de economische wereld¶.850 Groenink rekruteert met Van Beers de
overige raadsleden.851 Hij zorgt er ook voor dat ABN Amro hoofdsponsor van het museum
wordt.852 Bovendien wordt de bank µSDUWQHU¶YDQKHW6WHGHOLMN - dit partnerschap staat,
aldus *URHQLQNµORVYDQGHELMGUDJHDan de nieuwbouw¶. Zo is ABN Amro partner,
hoofdfounder en fondsenwerver van het Stedelijk, met Rijkman Groenink als de
machtigste man binnen het Stedelijk: in deze functie mag hij de directeur benoemen en
ontslaan en keurt hij de jaarrekeningen en het beleid van het Stedelijk Museum goed.853
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Daarnaast is hij voorzitter van de stichting die de kunstverzameling van ABN Amro
beheert.854
Niet alleen in Nederland, maar ook iQEXLWHQODQGVHPXVHDLV]R¶Q
machtsconcentratie µheel ongebruikelijk¶.855 De Raad van Toezicht staat aan het hoofd van
de stichting Stedelijk Museum en is te vergelijken met de Raad van Commissarissen in het
bedrijfsleven. Alhoewel de gemeente de grootste geldschieter is, heeft deze geen
vertegenwoordiger in de Raad - deze opereert µYRONRPHQ onafhankelijk¶en is µaan geen
andere instantie GDQ]LFK]HOI¶verantwoording schuldig. De leden benoemen elkaar volgens
het systeem van coöptatie.856 Overigens is het opmerkelijk dat er geen enkel lid een
museale staat van dienst heeft.857 De gemeente stelt zich op de hoogte via jaarverslagen en
jaarrekeningen. Bij de benoeming van raadsleden of een directeur vindt vooroverleg plaats
met het College van B en W.858 Bij een eerste ontmoeting waarschuwt de assistente van
+DQQDK%HOOLRWKDDUYDQWHYRUHQµ+DQQDKOHWRSnu komt Rijkman Groenink, de hoogste
EDDVYDQ$%1$PUR¶ZDDURS]LMDQWZRRUGWPHWµMDMD¶7RFKYHUEDVWHUW]H]LMQQDDPµGDJ
PHQHHU*ULMSLQN¶$OV]HHONDDUZHHURQWPRHWHQRSKHWKRRIGNDQWRRUYDQGHEDQNRSGH
=XLGDVEHJURHW]HKHPPHWµPHQHHU5LMNPDQ¶859
De gemeenteraad is positief over het rapport van de commissie-Sanders, maar dat
betekent niet dat er meer geld komt voor de bouwplannen. Belliot belooft het college dat
DOVGHJHPHHQWHQRJHHQVWLHQPLOMRHQELMOHJW]LMHHQ]HOIGHEHGUDJµXLWGHPDUNWNDQKDOHQ¶
- µLNKHEQHWDOOHUOHLFRQWDFWHQJHOHJG¶5DDGVOLGHQILQDQFLHHOZRRUGYRHrder Lodewijk
Asscher gaat akkoord, mits er uiterlijk in het voorjaar 2004 tien miljoen is van externe
VSRQVRUVµDQGHUVLVKHWNODDU*HHQPRRLHUDSSRUWHQPHHU¶1DDIORRSYan de vergadering
]HJW%HOOLRWVDVVLVWHQWHµEH]RUJG¶WHJHQKDDUµKRHNXQMHGDWQRX]HJJHQ+DQQDK"+HW
6WHGHOLMNLVDO]R¶Qpain in the ass:LH]LMQGLHFRQWDFWHQYDQMH"¶%HOOLRWGDWZHHWLNRRN
QRJQLHW¶Ze belt theater- en tv-producent Joop van den Ende - kort na haar aantreden
heeft Belliot de vastgelopen onderhandelingen met de gemeente over het DeLaMar
7KHDWHUµYORWJHWURNNHQ¶ZDDUGRRU9DQGHQ(QGHKHWNRQNRSHQHQUHQRYHUHQ860 Belliot:
µ-RRSLNKHEHHQSUREOHHPPHWKHW6WHGHOLMN-HEHQWGHHQLJe miljonair die ik ken. Je moet
PHKHOSHQ¶9DQGHQ(QGHEHORRIWKDDUWHKHOSHQµGHHHUVWHYLMIPLOMRHQNULMJMHYDQPLMHQ
LN]RUJYRRUHHQIRQGVHQZHUYHU¶1LHWLHGHUHHQLVHFKWHURQYHUGHHOGHQWKRXVLDVWRYHUGH]H
sponsoring, want Joop van den Ende geldt dan in de Amsterdamse kunstenwereld nog als
µEHVPHWPHW]LMQPDVVDSURGXFWLHVYRRUZHUNHQG1HGHUODQG¶Toch trekt Belliot aan het
langste eind, dankzij steun van Geert Dales. Als de fondswerving lukt, krijgt ze tien
miljoen euro extra van de gemeente.861
µ,n een actieve, wilde stad mag een toonaangevend museum voor moderne kunst
niet ontbreken¶verklaart Van den Ende. µAmsterdam zou Amsterdam niet meer zijn. Toen
we hoorden van de problemen, hebben we als stichting aangeboden er naar te kijken. Er
zijn op dit moment zeer serieuze gesprekken gaande met de directie van het museum en
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met de wethouder. De intentie om te helpen is er. Het enige dat wij terugvragen, is een
bescheiden naamsvermelding, zoals dat in het buitenland ook gebruikelijk is, en een
verantwoording over de manier waarop het geld is uitgegeven. We willen dus zeker geen
LQYORHGRSKHWEHOHLGYDQKHW6WHGHOLMN+HWLVXLWVOXLWHQGHHQJRHGEHGRHOGJHEDDU¶862
Op 31 december 2003 sluit het museum - µGHEUDQGYHLOLJKHLGLVWH]HHULQKHW
JHGLQJ¶863 Er is een tijdelijke vestiging voor het Stedelijk gevonden in het voormalige
hoofdpostkantoor naast het Centraal Station van Amsterdam. Het gebouw heeft een
industriële uitstraling met grote ruimten. Nadeel is dat een groot deel van de collectie daar
niet getoond kan worden wegens het ontbreken van een klimaatsysteem. +HWµ6WHGHOLMN
0XVHXP&6¶ 60&6 RSHQWRSPHLPHWHHQRSVWHOOLQJYDQPRGHUQHNODVVLHNHQ
uit de eigen collectie, zoals Malevich, Mondriaan, Bruce Nauman en Willem de Kooning.
Daarnaast krijgt een deel van de collectie in wisselexposities aandacht. SMCS besteedt in
groeps- en solotentoonstellingen, in lezingen, filmavonden en debatten ook aandacht aan
recente ontwikkelingen in de beeldende kunst.864
In februari 2004 vraagt burgemeester Job Cohen aan Cor van Zadelhoff, µsuccesvol
zakenman met veel connecties in het bedrijfsleven¶ om de sponsoring voor zijn rekening
WHQHPHQ9DQ=DGHOKRIIZHHJWDIRIKLMµeen recordbedrag in recordtijd bij elkaar zou
kunnen krijgen¶HQRf hij zelf bereid is geld in te leggenµKet eerste wat mensen vragen is
toch: ³Zat heb je zelf gedaan?´¶865 Met Rijkman Groenink werft hij Morris Tabaksblat de oud-bestuurder van Unilever µELHGWHHQPRRLHLQJDQJWRW³FRUSRUDWH1HGHUODQG´¶µ9DQ
Zadelhoff was voor het nieuwe gelG7DEDNVEODWYRRUGHFKLF¶]RRPVFKULMIWµeen
betrokkene¶ de taakverdeling.866 De stichting Fondsenwerving krijgt nog versterking van
journalist Yoeri Albrecht en Els van der Plas, directeur van het Prins Claus Fonds. Van
Zadelhoff en Groenink leggen zelf in voor µHen aardig bedrag¶.867
Groenink laat in april weten dat ze al µaanzienlijke bedragen in de tas¶KHEEHQ.
µAan harde afspraken en mondelinge toezeggingen hebben we in de buurt van de vijftien
miljoen. Ons streefbedrag ligt overigens hoger dan twintig miljoen, want we willen kunnen
reageren op onvoorziene uitgaven¶. Alhoewel regelmatig is geconstateerd dat Nederland
HHQµVFKHQNLQJVFXOWXXU¶RQWEHHUWµbespeurW¶KLMGDDU µeen zekere kentering in. De nieuwe
rijken, ondernemers die de afgelopen jaren zeer grote vermogens hebben vergaard, raken
gevoelig voor het appèl dat de samenleving ook op hen doet. Al weten ze soms niets van
cultuur, ze begrijpen wel het belang van een Stedelijk Museum dat aansluiting bij de
wereldtop wil houden. Wat dat betreft is de cirkel rond en zijn we terug bij de bouw van
grote privaat gefinancierde cultuurhuizen in de negentiende eeuw, zoals het
Concertgebouw, Carré en het Stedelijk zelf. Dat bundelen van daadkracht en creativiteit
van de oude en nieuwe rijken vind je terug bij mensen als Cor van Zadelhoff en Joop van
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den Ende, die hun netwerken, hun geld en hun ideeën inbrengen¶.868 Als ABN Amro
hoofdsponsor van het museum wordt, volgt een µvolgende klapper¶µGat ging ook om
buitengewoon veel geld, naar ik mij herinner zo rond de twee miljoen euro voor de bouw¶,
zo herinnert Yoeri Albrecht zich, penningmeester van de stichting.869 Er volgen meer dan
YLMIWLJEHGULMYHQHQSDUWLFXOLHUHQRQGHUZLHµ7RP7RPWRSPDQ¶, Alexander Ribbink.870 Het
gaat zo goed dat ruim voor de deadline de eerste 22,6 miljoen euro is gegarandeerd - ABN
Amro vult later haar bijdrage aan tot ongeveer zes miljoen euro.871 Dankzij dit resultaat
legt ook de gemeente - zoals afgesproken - nog eens tien miljoen extra op tafel, bovenop
de al eerder toegezegde 57,6 miljoen. De wervers proberen, als reserve voor tegenvallers,
nog vijf miljoen te verzamelen. µ1u het grote bedrag binnen is, denk ik dat dat gaat
OXNNHQ¶, zegt Van Zadelhoff - µGHEHGHOPDQYRRUKHW6WHGHOLMN¶, zoals Hannah Belliot hem
noemt. µ7HJHQDOOHVSRQVRUVKHELNEHQDGUXNWGDW]LMHULQSULQFLSHQLHWVYRRUWHUXJNULMJHQ¶.
Afhankelijk van hun bijdrage kan er een zaal of vleugel naar hen genoemd worden of
mogen ze een museumzaal gebruiken voor eigen bijeenkomsten.872
Het succes van de Stichting Fondsenwerving is vooral te danken aan het duo Van
Zadelhoff en Groenink: µGe één kent iedereen in de bankenwereld, de ander iedereen in de
vastgoedwereld. Tel dat bij elkaar op en je hebt een leven aan connecties om aan te
spreken¶, aldus Albrecht. µAls je kijkt naar de sponsoren is bij het merendeel zo een lijntje
naar Van Zadelhoff en Groenink te trekken¶. Uiteindelijk weet de stichting 26 miljoen euro
op te halen. Het was een tactische zet dat de wervers zelf ook een bedrag inlegden. µDe
vraag ³Zat heb jij gedaan?´, komt keer op keer terug¶. Rijkman Groenink vindt dat
¶Oogisch. Met name bedrijven wilden dat weten. In zekere zin hebben Cor en ik een
voorbeeldfunctie vervuld¶.873

Een nieuwe directeur en een nieuw ontwerp
De sollicitatiecommissie kiest Gijs van Tuyl.874 Bij zijQDDQWUHGHQ]HJWKLMWHWUDFKWHQµDOOH
NZDOLWHLWHQZHHUWHPRELOLVHUHQ(QZHOVQHO+HWLVQXRIQRRLW¶875 Van Tuyl krijgt per 1
januari 2005 zowel de zakelijke als artistieke eindverantwoordelijkheid.876 Zijn opdracht is
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de verzelfstandiging en de verbouwing te begeleiden en KHWPXVHXPZHHUµLQWHUQDWLRQDDO
DDQ]LHQ¶WHJHYHQ.877
Vóór Van Tuyls benoeming consulteerden Raadsleden Nicholas Serota, directeur
van Tate Modern en Kaspar König, directeur van Museum Ludwig in Keulen. En ze
spraken met twee kandidaten GLHµLHGHUeen museum vanuit het niets tot een begrip hadden
JHPDDNW¶+HQGULN'ULHVVHQGLUHFWHXUYDQ'H3RQWLQ7LOEXUJHQ*LMVYDQ7X\OGLUHFWHXU
van het Kunstmuseum in Wolfsburg, beiden begonnen in het Stedelijk. Driessen vindt het
perspectief van het Stedelijk om weer tot de wereldtop te behoren µZDWWHKRRJJHJUHSHQ¶
en schat in dat de ambitie die de commissie-Sanders µDOVPRGHO¶ verwoordt, niet zal
werken. De keuze valt op Van Tuyl.878 Het college van B en W stemt daarmee in - Belliot
QRHPWKHPµHHQVolide directeur, die de broodnodige stabiliteit en rust kan brengen in het
6WHGHOLMN¶879 9ROJHQVLQWHULP9DQ%HHUVNLHVWKHW6WHGHOLMNPHW9DQ7X\OYRRUµHHQVWHUNH
bouwer op het juiste moment. Onder zijn leiding zal het museum de opgaande lijn versneld
vooUW]HWWHQ¶5LMNPDQ*URHQLQN QRHPWKHPµHHQHUYDUHQPXVHXPPDQDJHUGLHZHRSGLW
PRPHQWKDUGQRGLJKHEEHQ¶+LMYHUWURXZWRSµHHQHYHQJHGHJHQDOVJHZDDJG
H[SRVLWLHEHOHLG¶880
(HQµYDNMXU\¶EXLJW]LFKRYHUGHVFKHWVRQWZHUSHQYDQYLMIDUFKLWHFWHQEXUHDXVYRRU
de renovatie en nieuwbouw van het Stedelijk op het Museumplein - de Raad van Toezicht,
inclusief Van Tuyl en de wethouders Belliot (Cultuur) en Duco Stadig (Stedelijke
Ontwikkeling) moeten instemmen met de keuze. µWas het ooit gebruik dat een
museumgebouw ondergeschikt dient te zijn aan de inhoud, nu is het in de Raad van
TRH]LFKWµ³%LOEDR´YRRUHQ³%LOEDR´QD+HWQLHXZH6WHGHOLMNPRHWHHQ³LFRRQ´ZRUGHQ¶
'HNHX]HYDOWµXQDQLHP¶RSKHWµJHGXUIGHRQWZHUS¶YDQDUFKLWHFWHQEXUHDX%HQWKHP
&URXZHOµ+HWV\PEROLVHHUWDPELWLHHQSUHVWLJH¶- µGHORNURHSYDQ%LOEDRLV
RQZHHUVWDDQEDDU¶881
Het schetsontwerp toont een uitbreiding van het museum aan de kant van het
0XVHXPSOHLQµ(HQVSHFWDFXODLUH³VFKHHSVOXLIHO´YDQYHHUWLJPHWHUGLHSPDUNHHUW « GH
nieuwe entree. « Het royale entreegebied op de begane grond is volledig transparant en
openbaar. Het heeft een winkel aan het Museumplein, een kenniscentrum en een restaurant
met terras aan de Van Baerlestraat. « De nieuwbouw, met bovenzalen in een
³DOXPLQLXP]HSSHOLQ´RQGHUJURQGVHWHQWRRQVWHOOLQJVUXLPWHQHQHHQJOD]HQ³SLD]]D´
YRUPWPHWGHRXGERXZ « XLWHHQ³HHQKHLGLQWZHHYRXG´¶]RPHOGWKHW
MXU\UDSSRUW+HWRXGHJHERXZµEOLMIW]RYHHOPRJHOLMNLQKHW]LFKWHQZRUGWLQRULJLQHOH
VWDDWWHUXJJHEUDFKW¶%HOOLRW]LHWGHNHX]HYRRU%HQWKHP&URXZHODOVµGHYRRUODDWVWHVWDS
« QDDUYROHLQGLJLQJYDQKHWWUDMHFW¶1XUHVWHHUWQRJGHYHU]HOIVWDQGLJLQJ9DQ7X\OLV
HQWKRXVLDVWµKHWRQWZHUSELHGWXLWVWHNHQGHPRJHOLMNKHGHQRPKHW6WHGHOLMN0XVHXPZHHU
naar de internationalHWRSWHEUHQJHQ¶In september 2004 kiest de gemeente voor het
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plan.882 Het is de bedoeling dat de renovatie en bouw medio 2006 starten en dat begin
2008 het museum voor het publiek open gaat. De ramingen voor nieuwbouw en
verbouwing zijn inmiddels opgelopen tot 82,5 miljoen euro, een nieuw te bouwen depot
LQEHJUHSHQ5LMNPDQ*URHQLQNZDDUVFKXZWµZHJDDQJHHQVWXLYHUPHHUXLWJHYHQGDQ
GDDUYRRUJHUHVHUYHHUGLV¶883
Gijs van Tuyl heeft nog geen woonruimte in Amsterdam en neemt als kraakwacht
tijdelijk zijn intrek in het leegstaande museumgebouw - in de vroegere kantoorruimtes aan
de Van Baerlestraat, tussen de oudbouw en de Sandberg Vleugel in. Van Tuyl: µGe oude
personeelskantine is mijn keuken, een geweldige ruimte op split-level. De voormalige
directiekamer gebruik ik als muzieksalon. Vandaaruit heb ik een prachtig uitzicht op het
museumplein, en kan ik naar de toeristen kijken die ik straks allemaal weer in het museum
hoop te verwelkomen¶. Geheel volgens de antikraakregels hoeft hij geen huur te betalen.
Hij knapt de ruimte voor eigen rekening op: hij plaatst een douche en schildert de
muren.884 µ'LWLVHHQELM]RQGHUHSOHN,NYRHOGHJHHVWHQYDQPLMQYRRUJDQJHUV'H:LOGH
Beeren en Fuchs nog rondwaren. « Ik doe alles om het Stedelijk weer op de kaart te
zetten¶.885
Eind 2005 moet Van Tuyl eruit, omdat de bouw van de nieuwe vleugel begint. Hij
heeft zich verbaasd hoe over zijn benoeming is geschreven. Zijn aanstelling zou µeen
conservatieve tussenoplossing zijn, een veilige middenweg om het museum door de
moeilijke verbouwingsjaren te loodsen¶. +LMZHUGµHen gekwalificeerde tussenpaus¶
genoemd. µHet interesseert me geen lor wat ze over me schrijven¶DOGXV9DQ7X\O. ¶Hans
van Beers « , dat was een tussenpaus, en een hele goeie ook¶. DaarvRRUµligt er iets te
veel op mijn bordje. Er staat me een enorm karwei te wachten. De nieuwbouw en
uitbreiding natuurlijk, maar daarnaast nog de verzelfstandiging van het museum, een
reorganisatie en de bouw van nieuwe depots. En verder zal er ook het nodige gedaan
moeten worden om het museum weer een toonaangevende rol te laten spelen¶. Hij praat
liever niet over wat er vóór zijn aanstelling is misgegaan, µwaardoor het museum in de
versukkeling is geraakt¶HQµde bezoekcijfers zijn gekelderd¶.886 Het aantal bezoeken
daalde van 522.000 in 1992 naar 400.000 in 1997, en 254.000 in 2003.887 Van Tuyl:
µRmdat ik in Duitsland woonde, heb ik het niet van dichtbij meegemaakt. « Maar niet te
ontkennen valt dat het museum onder leiding van Fuchs is afgegleden en verslonsd. Ik heb
gehoord dat het er ook een beetje viezig werd. De schoonheid van de toiletten zegt vaak al
iets over de staat van een museum¶.888
Volgens Van Tuyl heeft de Amsterdamse politiek µontegenzeggelijk ook een rol
gespeeld¶µPaar ik praat liever niet over de schuldvraag. Dingen zijn gebeurd en het heeft
een heleboel geld gekost dat het stadsbestuur veertien jaar geleden niet meteen heeft
ingestemd met het nieuwbouwplan van Venturi. Dat was een duur plan, maar al het gedoe
882

Rutger 3RQW]HQµ6WHGHOLMNNULMJWVSHFWDFXODLUHQLHXZHYOHXJHO¶In: de Volkskrant, 3 september 2004 en
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daarna heeft nog veel meer geld gekost en is erg schadelijk geweest voor de uitstraling van
het museum¶.889 Van Tuyl gebruikt graag voetbalmetaforen en vergelijkt het Stedelijk
regelmatig met Ajax.890 Hij wil niet alleen met de tentoonstellingen, maar µin alle
opzichten¶ het Stedelijk µterugbrengen in de wereldtop: de Champions League, daar ga ik
voor. Het Stedelijk was voor mij altijd het ideale museum en ik heb daar in de jaren
zeventig met veel plezier gewerkt als conservator. Alles wat ik in het Stedelijk had geleerd,
heb ik kunnen toepassen in Wolfsburg. Toen me via een headhunter werd gevraagd of ik
directeur wilde worden «  heb ik niet lang hoeven nadenken¶. Het museum µzit in mijn
bloed geënt. Alleen ben ik er wel achter dat ik, voor wat ik in Wolfsburg met mijn
linkerhand kon doen, hier beide handen nodig heb¶. Daar bemoeide hij zich overal mee,
µtot aan de slablaadjes in het restaurant toe. « Een goede catering is ongelooflijk
belangrijk¶. Hij wil het museum µals merk op de markt « zetten¶µHen vroegere directeur
van het Victoria & Albert Museum in Londen verkocht V&A als merk aan warenhuizen
die het gebruikten als label in kleding of andere artikelen. Heel ondernemend. Zoiets
zullen we hier niet gaan doen. Wel wil ik de merknaam opnieuw vestigen. Rebranding heet
dat in het marketingjargon. Stedelijk klinkt goed als merknaam, vind je ook niet? Nee,
geen SM, dat roept andere associaties op¶.891

Sponsoring
Op 15 februari 2005 maken Audi en het Stedelijk Museum bekend dat Audi tot 2014
founder wordt van het museum - om welk bedrag het gaat, zeggen beide partijen niet. De
financiering dient als bijdrage aan de verbouwing van het museum. Ook ondersteunt Audi
µinnovatieve tentoonstellingen op het gebied van design « vormgeving wordt de
komende jaren nog belangrijker in de programmering van het Stedelijk MuVHXP¶aldus
*LMVYDQ7X\OGLHµEOLM¶LVPHWde VSRQVRUµ$XGLLVRQVDOWLMGWURXZJHEOHYHQ'DW
ZDDUGHUHQZLMELM]RQGHU¶ Hannah Belliot voegt daar aan toe: µPDDNWX]LFKJHHQ]RUJHQ
(UNRPWJHHQDXWRRSKHWGDN¶ Van Tuyl bevestigt dat er geen auto¶s in het museum zullen
komenµGHWHJHQSUHVWDWLH]DOVXEWLHO]LMQ¶892 De directeur van Audi, Edwin Meijerman,
benadrukt dat het initiatief van hem komtµKet sponsoren van
vormgevingstentoonstellingen past bij de nadruk op design en vooruitstrevendheid van
Audi¶.893 Sinds het hevige debat in 1999 sponsort Audi - µondanks het vroegere debacle¶op ad hoc basis tentoonstellingen in het Stedelijk.894 Nu wordt één van de zalen naar Audi
vernoemd en gaat Audi ontvangsten en museumbezoek organiseren voor haar relaties.895
Vaste partner ABN Amro krijgt een grote zaal. Wat in Amerikaanse musea al een gewone
zaak is, begint nu in Nederland steeds gebruikelijker te worden: bedrijven en particuliere
verzamelaars krijgen in ruil voor schenking een deel van het museum naar zich vernoemd.
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Ibidem.
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9DQ7X\OµHr is sprake van een klimaatverandering. We zijn in Nederland bezig met een
inhaalmanoeuvre. In landen als Duitsland en Engeland bestaat die sponsortraditie al veel
langer. Kijk naar een museum als Tate Modern, daar hebben ze een afdeling Development,
die zich louter bezighoudt met fondsenwerving. « Het is totaal ouderwets om te denken
dat bedrijven zich met de programmering van een museum willen bemoeien. Ik heb als
directeur van het Kunstmuseum in Wolfsburg tien jaar samengewerkt met Volkswagen.
Nooit heb ik daar enige hinder van ondervonden. Zelfs over een tentoonstelling van een
omstreden kunstenaar als Araki werd niet moeilijk gedaan¶.896
Begin juli 2005 krijgt het Stedelijk kritiek te verduren op een twee jaar geldend
sponsorcontract met ABN-Amro. Vrij Nederland onthult dat er van de zomer 2003 tot eind
2004 een tournee werd geregeld van topstukken uit de collectie van het Stedelijk.897 Het
Stedelijk besloot daartoe omdat toen het museum wegens de renovatie gesloten is. Enkele
kunstwerken uit de collectie van ABN Amro reisden mee. De keuze van de buitenlandse
musea is volgens Rijkman Groenink µniet toevallig¶: de bank heeft belangrijke activiteiten
in deze regio¶s.898 ABN Amro sponsorde de reis en kreeg in ruil voorrechten als µbij alles
wat het museum deed ³dominant gepositioneerd en gepresenteerd´ te worden als
hoofdsponsor, het recht om vijf afbeeldingen van kunstwerken uit het Stedelijk te
gebruiken voor promotie van de bank, het logo prominent bij elke in- en uitgang, een
verbod op logo¶s van lokale sponsors op posters en brochures en in elke persverklaring vijf
regels gewijd aan de sponsor.899 In de organisatie van het Stedelijk heeft de bank erg veel
macht: µeen bedrijf dat zich « wereldwijd profileert onder de nieuwe slogan ³Meer
mogelijk maken´. +HWLVQRJµniet voorgekomen dat een commerciële sponsor tevens
partner, founder en fondsenwerver wordt, én bestuurlijke zeggenschap krijgt over diezelfde
museale instelling.900
Hannah Belliot ziet geen probleem: µde rol van sponsor ABN Amro heeft niets te
maken met die van Stedelijk Museum-bestuurder Rijkman Groenink « 'e heer
Groenink is op persoonlijke titel gevraagd de Raad van Toezicht voor te zitten, wegens
zijn grote kennis en ervaring, zowel in de culturele wereld als daarbuiten. Dat het Stedelijk
ook een sponsorrelatie met ABN Amro wil aangaan, staat los van de overige functies van
de heer Groenink¶. Ze verwijst daarbij naar de Code Cultuursponsoring die het Stedelijk
Museum hanteert, µYROJHQVZHONH]R¶QFRPELQDWLHYDQIXQFWLHVQiet verboden is¶. De
MRXUQDOLVWHQGLHGHGXEEHOIXQFWLHVDDQNDDUWHQJHYHQDOVFRPPHQWDDUµQiet verboden, nee.
Maar er wordt wel expliciet voor gewaarschuwd¶.901
Hoe gaan musea in het buitenland commerciële relaties aan? Andrea Nixon,
directeur Development in alle vier de Tate-vestigingen in Engeland, zegt over het
VSRQVRUEHOHLGµwij programmeren absoluut onafhankelijk, we stellen onze integriteit altijd
voorop. Je moet nooit, nergens de indruk wekken dat je iets tentoonstelt of aankoopt omdat
een bedrijf of een sponsor dat een goed idee zou vinden. Tentoonstellingen maken is óns
896

6DQGUD6PDOOHQEXUJµ´6SRQVRUVZLOOHQJHHQEHPRHLHQLV´ Bedrijven nemen genoegen met vernoeming van
PXVHXP]DDO¶,Q NRC Handelsblad, 16 februari 2005. Nobuyoshi Araki (1940) is een Japans fotograaf die
vooral bekend is door zijn erotischHIRWR¶V
897
5RQ5LMJKDUGµ´$%1-$PURYXOWKLDWHQLQYHU]DPHOLQJRS´ Directeur Gijs van Tuyl over omstreden
sponsoring Stedelijk 0XVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 2 juli 2005. De redactie van Vrij Nederland kreeg inzage
na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.
898
5XWJHU3RQW]HQµ63RSHQWGLVFXVVLHVSRQVRUFRQWUDFW2YHUHHQNRPVWStedelijk Museum en ABN Amro
RPVWUHGHQ¶In: de Volkskrant, 14 maart 2003.
899
5RQ5LMJKDUGµ´$%1-Amro YXOWKLDWHQLQYHU]DPHOLQJRS´ Directeur Gijs van Tuyl over omstreden
sponsoring Stedelijk 0XVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 2 juli 2005. De redactie van Vrij Nederland kreeg inzage
na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.
900
Aldus Lucette ter Borg en Hella Rottenberg in hun artikel µ+RHKHW6WHGHOLMN]LFKXLWOHYHUWDDQ$%1$PUR¶
In: Vrij Nederland, 2 juli 2005.
901
Ibidem.

866

EHURHS'DDU]LMQZtMELMGH7DWHJRHGLQ¶=HVSUHHNWYDQµtaylor-made sponsorrelaties¶
speuren naar sponsors die passen bij een specifieke tentoonstelling - het initiatief voor
sponsoring ligt bij het museum zelf. Inka Drögemüller is fondsenwerver bij de Schirn
Kunsthalle in Frankfurt, ze heeft het vak geleerd in Amerika. De onafhankelijkheid van
Schirn wordt µstrikt bewaakt¶µer komen voortdurend banken bij ons langs die hun
bedrijfscollectie of delen daarvan in de Schirn willen tentoonstellen. Dat wijzen we
steevast af. Ons programma is van óQV:LM]LMQDPELWLHXV:LMZLOOHQJHORRIZDDUGLJ]LMQ¶.
Beide instellingen maken hun sponsors en donateurs kenbaar door µeen klein bedrijfslogo
aan het begin van de tentoonstelling - maar daarna moeten de bezoekers hun geest kunnen
openstellen voor de kunst alleen¶, aldus Nixon van de Tate.902
+HW6WHGHOLMNJDDWUXLPKDUWLJHURPPHWGHµLPDJH-WUDQVIHU¶]RFRQVWDWHUHQGH
jRXUQDOLVWHQµde (voorlopig) drie hoofdfounders krijgen behalve de gebruikelijke
ontvangsten, gratis toegangskaarten en vermelding op al het drukwerk, een exclusief recht
op naamgeving van één van de museumvleugels van het nieuwe museum¶. Volgens ABN
Amro hoeft het publiek zich geen zorgen te maken: µwij vinden het niet chic ons logo op
zaalteksten te laten zetten¶, zo laat Groenink weten.903 De berichtgeving over het
sponsorcontract met de ABN-Amro roept kritiek op. Gijs van Tuyl begrijpt µniets van « 
GH1HGHUODQGVHKXLYHU¶ en vindt de verslaggeving over de sponsoring getuigHQµvan een
heel benepen mentaliteit. « Wat Groenink doet voor de gemeenschap is geweldig. Zo¶n
man verdient een standbeeld, geen ranzige stukken in de pers¶.904
Het Stedelijk wordt per 1 januari 2006 verzelfstandigd.905 De verbouwing op het
terrein achter het museum begint op 12 april PHWHHQ-DSDQVHFHUHPRQLH9DQ7X\OµLn het
Japans heet het jichinsai, een ceremonie volgens het shintoïstische natuurgeloof waarmee
wordt getracht de goden gunstig te stemmen. Het is een idee van Teijin Twaron, het
Japanse bedrijf dat de bouw van het museum sponsort. « We vragen om een goede
constructie en om het uitblijven van ongelukken. Dat doen we door op het terrein sake en
sushi te offeren¶. Tejin Twaron levert het kunstvezel voor het enorme dak van de
nieuwbouwGDWDOVQHOGHELMQDDPµEDGNXLS¶NULMJW906 De Sandberg Vleugel past niet in
het ontwerp van Benthem Crouwel Architecten. Van Tuyl en wethouder Carolien Gehrels
geven op 9 oktober 2006 het startsein om de vleugel te slopen.907
Eind september presenteert Van Tuyl zijn bedrijfsplan, goedgekeurd door de Raad
van Toezicht: Naar een nieuwe top. De strategie is geschreven in management-retoriek. De
kern van de boodschap is dat het Stedelijk de ambitie heeft µweer internationaal
aansprekend te worden. « Aan het begin van de 21ste eeuw verkeerde het Stedelijk in
een crisis¶PDDUKet aantreden van de nieuwe directeur is HHQµmotor van positieve
ontwikkelingen¶. Van Tuyl uit harde kritiek op de vorige directie. Hij constateert een
µlange verwaarlozing¶ en µverlies aan kwaliteit en samenstelling van de collectie
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hedendaagse kunst¶. Scherpe inhoudelijke keuzes werden vermeden en een
µtentoonstellingsmachine leidde tot uitputting van menselijk kapitaal en organisatie. «
Het ooit zo toonaangevende profiel werd een excuus voor zelfgenoegzaamheid. Nostalgie
over de glorietijd onder Sandberg werd gemeengoed¶.908
$OV5XGL)XFKVKHWSODQOHHVWLVKLMµRQWKXWVW¶µEij het Stedelijk moet veel
gebeuren. Het museum verkeerde jarenlang in wurgende onzekerheid over de toekomst
van het gebouw. Pas een paar jaar geleden kwam er een oplossing. Wat Van Tuyl nu doet
is natrappen. Het is onfatsoenlijk en van een buitengewoon laag niveau¶. Het stoort hem
dat Van Tuyl de rol van de gemeente ongenoemd laat: µhij weet wel aan welke kant zijn
boterham wordt gesmeerd¶. Fuchs vindt dat het Stedelijk al aan de top VWDDWµGe titel van
dat plan is een gotspe. Overal waar ik kom, geldt het Stedelijk als een eersterangs
museum¶. GHYUDDJGZDDURPKLMµzo uithaalt naar zijn voorgangers¶DQWZRRUGWVan Tuyl
GDWGLWµniet zo bedoeld¶LVµZe hebben een diagnose gemaakt van de situatie. Het museum
stond er beroerder voor dan we dachten. Dat hebben we in alle eerlijkheid opgeschreven.
« Ik heb geen tijd om na te denken over wiens schuld het is. Mij gaat het er alleen om
het museum er weer bovenop te helpen. « Het kwam ook doordat het Stedelijk een
gemeentelijke dienst was, verambtelijkt, zonder enige controle¶ - KHWZDVQLHWDOOHHQ5XGL¶V
HUIHQLV¶909
Econoom PiPYDQ.OLQNYLQGWKHWSODQJHWXLJHQYDQµHHQgoede ontwikkeling. «
Het aardigste vind ik dat het Stedelijk-plan meetbare doelstellingen opsomt, waarop de
leiding straks kan worden afgerekend¶. Het streven is in 2009, het eerste volledige jaar in
het gerenoveerde en uitgebreide pand, 600.000 bezoekers per jaar te trekken in plaats van
de huidige 200.000. Van Tuyl heeft vier conservatoren ontslagen en drie jonge vrouwen
benoemd in nieuwe managementfuncties.910 Hij is van plan een flink deel van de collectie
af te stoten - een inventarisatie van de collectie moet leiden tot µsubstantiële
volumereductie¶.911 9DQ.OLQNµKeel bemoedigend. Een moderne museumdirecteur moet
ook durven puinruimen¶. Hij is ook positief over zijn µzeer ambitieuze¶ toekomstvisie: µén
een klassiek museum, met de gesaneerde kunstcollectie als kern, én een platform voor
dwarse nieuwe ontwikkelingen in de kunst. Zo dwing je wat af¶912

Een beroep op alle zintuigen: een onbedoelde blockbuster
Eén van de meest succesvolle tentoonstellingen van 2007 is de Andy Warholtentoonstelling Other Voices, Other Rooms, in het voormalige Post CS-gebouw nabij het
Centraal Station, waarnaar het Stedelijk Museum in 2004 uitweek. Er is nauwelijks een
materieel authentiek kunstwerk te zien.913 De expositie trekt 124.000 bezoekers - µKHW
Stedelijk had op 80.000 bezoekers gerekend en op 100.000 JHKRRSW¶DOGXVHHQ
woordvoerster. Other Voices, Other Rooms is goed voor meer dan de helft van de 232.976
kaartjes die het museum het jaar daarvoor verkocht.914
908

µ+DUGHNULWLHN6WHGHOLMNRSHUIHQLVRudi Fuchs¶,Q NRC Handelsblad, 28 september 2006.
µ)XFKV RQWKXWVWRYHUNULWLHN¶,Q NRC Handelsblad, 29 september 2006.
910
-RRVW5DPDHUµ´+HHOEHPRHGLJHQGGDWSODQYDQKHW6WHGHOLMN´0XVHXPZLMVWGHZHJPHWHFKW³EXVLQHVV
SODQ´,Qde Volkskrant, 30 september 2006.
911
µ+DUGHNULWLHN6WHGHOLMNRSHUIHQLVRudi Fuchs¶,Q NRC Handelsblad, 28 september 2006.
912
-RRVW5DPDHUµ´+HHOEHPRHGLJHQGGDWSODQYDQKHW6WHGHOLMN´0XVHXP ZLMVWGHZHJPHWHFKW³EXVLQHVV
SODQ´,Qde Volkskrant, 30 september 2006.
913
De expositie liep van 12 oktober 2007 tot en met 31 januari 2008. Het project was een
samenwerkingsverband met Moderna Museet te Stockholm en het Andy Warhol Museum in Pittsburgh. De titel
is ontleend aan de debuutroman van Truman Capote uit 1948. Andy Warhol (1928-1987) was een Amerikaans
beeldend kunstenaar, fotograaf en filmregisseur. Hij is één van de grondleggers van de pop art.
914
Bron: de Volkskrant, 14 januari 2008. De verhuizing had in 2004 µHHQGLHSWHUHFRUGDDQEH]RHN¶WRWJHYROJ,Q
2005 herstelde het zich redelijk met een bezoekersaantal van 190.000 - ter vergelijking: in 2003 trok het
909

868

In de voorbereidingen van de expositie over Warhol loopt het allemaal anders dan
gepland. Er waren toezeggingen voor dertig schilderijen in bruikleen. Maar het gebouw
Post CS blijkt niet geVFKLNW*LMVYDQ7X\OµKHWLVHUWHYRFKWLJHQGHWHPSHUDWXXU
schommelt. Bovendien wordt er in de buurt flink gebouwd en wij waren bang dat ze net
zouden gaan heien als al die schilderijen hingen. We besloten dat we het risico niet konden
QHPHQHQKHEEHQGHEUXLNOHQHQDIJH]HJG¶'HWZHHGRHNHQYDQ:DUKROXLWKHWEH]LWYDQ
het Stedelijk zelf zijn evenmin te zien - een werk uit de F lowers-reeks past niet in de lift.
De enige twee werken op de expositie waar Warhol letterlijk zelf de hand in heeft gehad,
zijn twee beschilderde zeefdrukken: portretten van koningin Beatrix en van Warhol zelf.
Er is echter al een half miljoen euro aan sponsoring binnengehaald op basis van het
tentoonstellingsconcept.915
9DQGHQRRGZRUGWHHQGHXJGJHPDDNWµ+HWYHUKDDOYDQ:DUKRO¶ZRUGWYHUWHOG
aan de hand van moderne media: zevenentwintig films, weinig bekende
televisieprogramma¶s die hij voor de New Yorkse kabelzender en het prille MTV maakte,
screentests, foto¶s, polaroids en zijn audiotapes - Warhol nam regelmatig stiekem
gesprekken op van iedereen in zijn circuit - en kartonnen dozen waarin Warhol allerlei
prullaria - ansichtkaarten, cadeaupapiertjes, aantekeningen - wegstopte en bewaarde en die
pas decennia later mochten worden geopend. Voor de audiotapes zijn nissen ontworpen
waarin de luisteraar zich met koptelefoon kan terugtrekken. De bezoekers betreden de
expositie over een rode loper en worden voortdurend geflitst alsof zij zelf star zijn, met op
de achtergrond muziek van The Velvet Underground, de band die Lou Reed eind jaren
zestig lanceerde en aannam als één van zijn projecten - Warhol werd de manager.916
Gijs van Tuyl kondigt de tentoonstelling aan in De Wereld Draait Door . De
opening van de tentoonstelling op 11 oktober 2007 bestaat uit twee happenings. Op een
VIP-party draagt rockmusicus Lou Reed enkele liedteksten voor van het album Songs for
Drella.917 Sacha Bronwasser, recensente van de Volkskrant, observeert de VIPbijeenkomstµYHHUWLJ-plus dames knielden aan Lou Reeds voeten en voelden zich weer
even twintig, achterin wachtten hun in driedelig grijs gestoken echtgenoten (de sponsors)
tot de geNNLJKHLGRYHUZDV¶918 Voor een tweede shift is de publiciteitscampagne vooral
gericht op een jong en breed publiek, en dat komt in groten getale op de opening af. De
drukte voor de entree van het voormalige CS postgebouw doet denken aan de fameuze
Studio 54 als place to be in Manhattan eind jaren zeventig.919 Vrij uniek zijn de marketingcampagne voor de tentoonstelling en de nevenactiviteiten zoals Warholclub-party¶s en
Stedelijk aan het Museumplein nog 263.0000 bezoekers. Bron: Saskia du Bois,  µVan Gogh Museum verreweg
SRSXODLUVW¶,Qde Volkskrant, 3 januari 2006.
915
7UDF\0HW]µ,HGHUHHQUHJLVVHHUWHLJHQ:DUKRO-ervaring. Warhol-WHQWRRQVWHOOLQJRQYHUZDFKWVXFFHV¶,Q NRC
Handelsblad, 31 december 2007.
916
De band van zanger en gitarist Lou Reed (1942-2013) met klassiek geschoolde altviolist en toetsenist John
Cale (1942), gitarist Sterling Morrison (1942- GUXPVWHU0DXUHHQµ0RH¶7XFNHU  HQIRWRPRGHO1LFR
(1938-1988) geldt als de belangrijkste invloed op de alternatieve-rock scene sinds de jaren tachtig, waaronder
punk, new wave en indierock. Hun debuutalbum The Velvet Underground & Nico was gestoken in de door
Warhol ontworpen hoes met popart-banaan op een witte achtergrond. /RX5HHGZHUGµGHVWHPYDQGHFDGHQW
New York. De teksten waren die van een dichter van de zelfkant, waarin drugsgebruik en sadomasochisme de
normaalste zaken van de wereld leken. Hij begon na The Velvet Underground, evenals John Cale een langdurige
solo carrière. Reed werd geboren in Brooklyn en refereerde daar regelmatig aan in zijn songs ( Coney Island
Baby). =LH-DQ9ROODDUGµ3HHWYDGHUYDQGHSXQNHQGHLQGLHURFN¶,Q NRC Handelsblad, 28 oktober 2013.
917
Deze plaat is het postume eerbetoon aan Andy Warhol, door Lou Reed in 1990 met John Cale uitgebracht.
918
Sacha BronZDVVHUµ9RRUELMKHWNRHLHQEHKDQJ¶,Qde Volkskrant, 18 oktober 2007.
919
Studio 54 was een nachtclub aan West 54th Street in New York (1977-1979). Het toegangsbeleid was
berucht: µif you were just dressing up in costume to get through the door, it showed you probably weren¶t the
right person. We were looking for people with high energy¶Reguliere gasten waren: Andy Warhol, Truman
Capote, Mick en Bianca Jagger, Jerry Hall, Liza Minelli, Elisabeth Taylor, Robert Mapplethorpe, Calvin Klein.
Bron: Vincent DowGµ6WXGLRWKHEHVWSDUW\RI\RXUOLIH¶,Q BBC News Magazine, 26 april 2012.
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diners. De week voor de opening vestigen twee bergbeklimmers een groot banier - een
µIURQWOLWGRHN¶- aan de gevel van het gebouw met daarop vier keer Warhol.920
µ,NZLOGHHHQEHURHSGRHQRSDOOH]LQWXLJHQ¶]ROHJWJDVWFRQVHUYDWRU(YD0H\HUHermann haar concept uit. Het bureau Chez Weitz & Roseapple uit Berlijn werd door haar
LQJHKXXUGYRRUµGHHQVFHQHULQJYDQGHH[SRVLWLH¶,QGHILOP]DDOELMYRRUEHHOGZRUGHQGH
films geprojecteerd op zwevende kunststoffen panelen waar je omheen kunt lopen. Het
geluid is heel precies gericht op een plek anderhalve meter vóór het scherm, waardoor het
in de zaal toch geen kakofonie wordt. De tentoonstelling wordt door de media een µevent ¶
JHQRHPG*LMVYDQ7X\OµHUZRUGWLQGHNXQVWZHUHOGDOWLMGHHQEHHWMHPLQQHWMHVRYHUJURWH
populaire tentoonstellingen gedaan. Dat is koudwatervrees. Het is juist geweldig als ik met
kunst een massapubliek kan bereiken. Natuurlijk moet het geen kermis worden, maar het
mag best een event ]LMQ¶921
De fondswerving voor deze tentoonstelling is ludiek in de Nederlandse
museumwereld. Het museum organiseert in samenwerking met de Supperclub in
Amsterdam een fundraisingdiner, waar potentiële geldschieters tomatensoep uit Campbellblikken en vlees in gegalvaniseerde hondenvoerbakken krijgen voorgeschoteld. Deze actie
levert een half miljoen euro op en twee nieuwe hoofdsponsors, Audi en Allen & Overy.
Voor de tentoonstelling wordt ook een aparte website gebouwd met informatie over de
tentoonstelling, de kunstenaar, educatie en de programmering van de Andy Warholclub. 922
Hier kan digitaal een kaartje besteld worden - dit was voor het museum een primeur.923
Bijzonder aan de tentoonstelling Other Voices, Other Rooms is dat wat je er ziet niet
uniek is: alles is een reproductie, of te vermenigvuldigen. Het museum is niet langer de plaats
waar je naar toe gaat om het originele object te zien, het is hLHUHHUGHUHHQPHGLXPµHHQ
YHUKDOHQYHUWHOOHUHQLQWHUSUHHW¶+HWFRQFHSWVWDDWFHQWUDDODeze multimediale benadering
past perfect bij Warhol, die zich juist bezighield met massamedia als film en tv en het banale
verhief tot kunst. Meyer-+HUPDQQµGHmise en scène van tentoonstellingen zal in de toekomst
steeds belangrijker worden. Als tentoonstellingsmaker moet je nadenken over hoe mensen
naar kunst kijken. Daarmee neem je de toeschouwer serieus. Je biedt iedereen de kans om zijn
eigen ervaring te regisseUHQ¶924 Na drie maanden reist de tentoonstelling door naar het
Moderna Museet in Stockholm.925 De tentoonstelling trekt ook internationaal aandacht, met
als gevolg dat het concept wordt doorverkocht aan musea in Engeland en Amerika. Deze
tentoonstelling kan zonder probleem als geheel gereproduceerd en tegelijkertijd op
verschillende plaatsen worden gepresenteerd.926 De Andy Warhol tentoonstelling wordt
beloond met de AICA Award van kunstcritici - µYDQZHJHGHIULVVHDDQSDN¶927

Particuliere betrokkenheid: Broere Foundation en Art & Project
,QJDDW*LMVYDQ7X\OµHHQJRXGHQGHDO¶DDQPHWGH%URHUH)RXQGDWLRQLQ*HQqYHHHQ
particuliere mecenas: hij mag met geld van de familie Broere kunst kopen voor de stichting,
920

De actie haalde de voorpagina van Het Parool , evenals het verwijderen ervan na afloop van de expositie.
-KLP/DPRUHHµ'HSRUQRJUDILVFKHEOLNYDQ$QG\:DUKRO¶,Q Het Parool , 22 augustus 2007.
922
www.andywarholclub.nl.
923
Arjan Reinders, Stedelijk Museum Jaarverslag 2007. Amsterdam, 2008.
924
7UDF\0HW]µ,HGHUHHQUHJLVVHHUWHLJHQ:DUKRO-ervaring. Warhol-tentoonstelling onverwaFKWVXFFHV¶,Q NRC
Handelsblad, 31 december 2007.
925
Daar liep de expositie van 9 februari tot 4 mei 2008.
926
Zowel in Londen als in Ohio werd de show ook gepresenteerd: resp. in the South Bank Centre, van 7
oktober 2008 tot 18 januari 2009 en in the Wexner Center for the Arts in Columbus, Ohio, waar de
tentoonstelling iets eerder, op 13 september 2008 van start ging. Een trotse Gijs van Tuyl maakt in zijn
µHollands Dagboek¶ melding van de vernissage in Londen. In: NRC Handelsblad, RNWREHUµ´+HW
liMNWZHOYRHWEDO´¶ Zie ook de catalogus: Eva Meyer-Hermann (redactie), Andy Warhol. A guide to 706 items
in 2 hours 56 minutes. Rotterdam, 2007.
927
0DULQDGH9ULHVµ6WHGHOLMNJDDWLQERXZNHHWGHEXXUWLQ¶,Q de Volkskrant, 4 oktober 2008.
921
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die het Stedelijk in langdurig bruikleen krijgt.928 De bruikleen geldt tot 2010, met een
mogelijke verlenging tot 2020.929 Op deze manier kan Van Tuyl de museumcollectie weer op
LQWHUQDWLRQDDOQLYHDXEUHQJHQ]RUHGHQHHUWKLM(QµQLMSHQGHKLDWHQ¶YXOOHQ930 Gedurende zijn
directoraat koopt hij 26 kunstwerken aan voor iets meer dan 3,1 miljoen euro - het reguliere
aankoopbudget dat de gemeente ter beschikking stelt is acht ton per jaar.931 9DQ7X\OµDOVLN
echt iets wil, is het tot nu toe altijd goedgekeurd. Geen gezeur met commissies of lange
verantwoordingen. Dat vind ik niks. Heerlijk dat dit niets met subsidie heeft te maken! We
kopen nu dus topwerken, die we anders niet zouden kunnen kopen. Laatst hebben we een
schilderij van Luc Tuymans gekocht bijvoorbeeld. Prachtig! Het Stedelijk had tot nu toe maar
één schilderij van Tuymans, een schilderij van één van de belangrijkste Europese kunstenaars
van het moment! Dat kan natuurlijk niet. Voor zijn werk bestaan lange wachtlijsten, maar
dankzij mijn persoonlijk contact met de kunstenaar hebben we voorrang gekregen « 0HW
deze collectie worden ook hiaten opgevuld. Ik denk aan de werken van inmiddels gevestigde
QDPHQDOV0DUOHQH'XPDV7KRPDV6FKĦWWH3DXO*UDKDP0LNH.HOOH\=HNHUGHDDQNRSHQ
zijn ook een inhaalmanoeuvre, een mogelijkheid om nijpende hiaten aan te vullen. En het zijn
gevestigde namen, daar is niks op tegen. Zo ben ik ook in gesprek met Jeff Wall, Andreas
*XUVN\HQ%LOO9LROD « $OVPXVHXPPRHWMHPHHNXQQHQGRHQLQKHWJHZHOGYDQGHYLMIWLJ
miljardairs in de wereld die kunnen kopen wat ze willeQ'DDU]XOMHLHWVDDQPRHWHQGRHQ¶932
+DQV%URHUHQYRRU]LWWHUYDQGH&ROOHFWLRQµWRWQRJWRHKHHIWGHIDPLOLHYULMZHOJHHQ
voorstel tot aankoop van hem afgewezen. Gijs is in mijn ogen dan ook de gelukkigste
museumdirecteur van Nederland. Hij heeft alle vrijheid, hij mag kopen wat hij wil. Wij
KHEEHQLPPHUVJHHQYHUVWDQGYDQNXQVW'DWYHUWURXZHQZHKHPWRH « :DWRQVERYHQGLHQ
aangenaam verrast heeft, is dat we merken dat kunstenaars het chique vinden om in de
Monique Zajfen Collection opgenomen te worden. Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft
een veel grotere naam en uitstraling in het buitenland dan dat men hier in Nederland soms wil
toegeven. De meeste kunstenaars vinden het fantastisch om hun werk opgenomen te zien in
een verzameling die is ondergebUDFKWLQKHW6WHGHOLMN¶933 In 2007 toont het Stedelijk in het
Post CS-gebouw wat er is verzameld in The Present: The Monique Zajfen Collection.934 De
expositie begint met een monumentaal sculptuur van de Duitse kunstenaar Thomas Schütte hij was nog niet verWHJHQZRRUGLJGLQGHFROOHFWLHYDQKHW6WHGHOLMNµGULHLQUDJJHQJHKXOGH
GHPRQHQLQGHYRUPYDQVNHOHWWHQ¶- een soort vogelverschrikkers - kijken met holle ogen de
]DDOLQµQDDUHHQRQJHZLVVHWRHNRPVWZDDUPHODQFKROLHLQZDDQ]LQOLMNWWHYHUJOLMGHQ¶.935
7KH%URHUH)RXQGDWLRQLVRRNµGHGULMYHQGHNUDFKW¶DFKWHU7KH9LQFHQWYDQ*RJK
Biennal Award for Contemporary Art, een prestigieuze Europese kunstprijs die sinds 2000
928

De stichting werd in de jaren tachtig opgericht door de inmiddels overleden broers Jacobus en Bastiaan
Broere, die hun kapitaal verdienden in de scheepsrederij en olieopslag. Bron: 5XWJHU3RQW]HQµ1LHXZHYRUPYDQ
mecenaat. Door collectie Monique Zajfen is Stedelijk Museum in een klap twintig werken rijker. In: de
Volkskrant, 2 juni 2007. In 2005 werd the Monique Zajfen Collection door de erfgenamen opgericht, vernoemd
QDDUµHHQJHOLHIGHYULHQGLQYDQGHIDPLOLH%URHUH¶HQJHZH]HQJDOHULHKRXGVWHULQ$QWZHUSHQ%URQ5XWJer
3RQW]HQµ1LHXZHYRUPYDQPHFHQDDW'RRUFROOHFWLH0RQLTXH=DMIHQLVStedelijk Museum in een klap twintig
werken rijker. In: de Volkskrant, 2 juni 2007.
929
µ9DQ7X\OPDJDOOHVNRSHQ'LUHFWHXUStedelijk verwerft topkunst met particulier geld. In: De Telegraaf, 29
juni 2007.
930
-KLP/DPRUHHµ0XVHXPZLONXQVWDDQNRSHQPHWJHOGYDQ%URHUH6WLFKWLQJ³YRRUHHXZLJ´LQFROOHFWLH
KRXGHQ¶In: Het Parool , 26 januari 2008.
931
Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 150.
932
-KLP/DPRUHHµ6WHGHOLMN doet mHHPHWJURWHQGDQN]LMPHFHQDV%URHUH³<XVNDYDJHOLMNWNLWVFKUDDUSRUQRPDDULVJRHG´¶,Q Het Parool , 29 mei 2007.
933
µ9DQ7X\OPDJDOOHVNRSHQ'LUHFWHXUStedelijk verwerft topkunst met particulier geld. In: De Telegraaf, 29
juni 2007.
934
De expositie was van 2 juni t/m 16 september 2007.
935
Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 150.
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elke twee jaar wordt uitgereikt - van alle laureaten zijn werken opgenomen in de Monique
Zajfen Collection. Aanvankelijk werkte de stichting voor The Vincent Award samen met het
Bonnefantenmuseum in Maastricht. De familie Broere besloot echter na drie edities met het
Stedelijk in zee te gaan, tot ongenoegen van directeur Alexander van Grevensteijn.936 De
afspraak is dat het museum als tegenprestatie elk jaar een tentoonstelling van de aankopen
dient samen te stellen: het ene jaar van prijswinnaars van de The Vincent Award, het andere
jaar van de collectie die het Stedelijk mag kopen naar de keuze van Gijs van Tuyl. Het is niet
GHEHGRHOLQJGDWKHW6WHGHOLMNKHW]HOIGHORWWUHIWDOVKHW%RQQHIDQWHQµWRWLVDOOHV
contractueel dichtgespijkerd. En er is in principe geen limiet. De directeur van het Stedelijk
bepaalt hoelang de collectie blijft¶9RRUZDDUGHLVZHOGDWKHW6WHGHOLMNGHH[SRVLWLHVWHUHUH
van de Broere Foundation blijft organiseren.937 Vanaf 19 januari 2008 toont de expositie Eyes
wide open in het Post CS-gebouw een overzicht van de aanwinsten van het museum en de
aankopen voor de Monique Zajfen collectie.938 De zalen hangen vol met kunstwerken van Luc
Tuymans, Mike Kelley, Neo Rauch en Aernout Mik, een fotoserie van de Zuid-Afrikaan
David Goldblatt en van Rineke Dijkstra tien portretten van Israëlische soldaten.939
De overeenkomst met GH%URHUH)RXQGDWLRQEOLMNWµWHPRRLRPZDDUWH]LMQ¶'HRaad
van Toezicht verzet zich tegen de constructie die Van Tuyl met Broere opzette. Vooral Jan
Dibbets en Rijkman Groenink vinden dat het tijdelijke bruikleen moet worden omgezet in een
schenking. Door de organisatie van The Vincent Award en de relatie met het Stedelijk wordt
de Zajfen collectie alleen maar meer waard. Het gevaar bestaat dat de collectie op een bepaald
moment weer wordt opgeëist.940 De leden van de Raad van Toezicht koesteren argwaan: µ]H
JHEUXLNHQMRXKHWPXVHXPHQGHDDQZH]LJHNHQQLV¶]RZDDUVFKXZWHHQOLG941 Van Tuyl
vertrouwt echter op Broere en schat in dat de stichting geen speculatieve overwegingen
heeft.942 'H5DDGYLQGWHFKWHUGDWGHDIVSUDNHQPHW%URHUHPRHWHQZRUGHQµRSHQJHEURNHQ¶
Broere vindt dat het Stedelijk zich moet houden aan de afspraak om iedere twee jaar The
Vincent Award te organiseren en uit te reiken, maar het museum is daar in 2010 nog niet toe
in staat omdat het nog gesloten is.943 Volgens woordvoerder Hans Broeren zijn de kunstprijs
en de bruikleencollectie contractueel aan elkaar verbonden. Hij vindt dat het Stedelijk zich
936

,ELGHP%URHUHQµKet Bonnefanten heeft gedaan wat het kon, maar Maastricht was toch te provinciaal. De
Vincent Award heeft daardoor niet het Europese imago gekregen dat de prijs verdient. Je moet toch daar zijn
waar het gebeurt¶. Bron: 5XWJHU3RQW]HQµ1LHXZHYRUPYDQPHFHQDDW'RRUFROOHFWLH0RQLTXH=DMIHQLV
Stedelijk Museum in een klap twintig werken rijker. In: de Volkskrant, 2 juni 2007.
937
Aldus voorzitter Hans Broeren. 5XWJHU3RQW]HQµ1LHXZHYRUPYDQPHFHQDDW'RRUFROOHFWLH0RQLTXH=DMIHQ
is Stedelijk Museum in een klap twintig werken rijker. In: de Volkskrant, 2 juni 2007.
938
Deze tentoonstelling was tot 1 juni 2008 te zien.
939
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ$DQNRSHQPXVHDEHGUHLJGGRRURYHUYHUKLWWHNXQVWPDUNW¶In: NRC Handelsblad, 18
januar1 2008 +HQQ\GH/DQJHµ'HMDFKWRSZHUNPHWHHXZLJKHLGVZDDUGH¶,Q Trouw, 8 februari 2008 en Jhim
/DPRUHHµ(\HVZLGHRSHQLQKHWStedelijk 0XVHXP¶,Q Het Parool , 26 januari 2008.
940
Dit overkwam het Museum voor Moderne Kunst in Frankfurt, dat in 2005 een deel van zijn collectie zag
verdwijnen toen een verzamelaar zich terugtrok. Het Cobramuseum in Amstelveen raakte de collectie van Karel
van Stuijvenberg kwijt. Bronnen: SDQGUD6PDOOHQEXUJµ$DQNRSHQPXVHDEHGUHLJGGRRURYHUYHUKLWWH
NXQVWPDUNW¶,Q NRC Handelsblad, 18 januari 2008.
941
Hugo Logtenberg en Bas SoetenhRUVWµ'HDIWRFKWYDQHHQWRSEDQNLHU¶In: Het Parool , 25 november 2011.
942
Volgens Van Tuyl speelde geld geen rol, gezien de serieuze bedragen die de Broere Foundation uitgeeft aan
kunstaankopen. Bovendien vond hij het argument van de Raad van Toezicht, dat de stichting meelift op de
UHSXWDWLHYDQKHW6WHGHOLMNµQDwHIµkom op zeg, kunstenaars als Dumas en Tuymans hebben het Stedelijk niet
nodig om hun reputatie te vestigen. Dat is allang gebeurd. En als je geld hebt, kom je overal binnen. Geld en
kunst zijn twee handen die elkaar wassen. Kunst is altijd al het speeltje van de superrijken geweest.
Kunstgeschiedenis was altijd al te koop, denk maar aan De Medici in Florence en de pausen in Rome. Art goes
where money flows¶%URQ-KLP/DPRUHHµ*HPLVWHNXQVW¶In: Vrij Nederland, 5 december 2012.
943
Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 150 en Rutger PonW]HQµ´:HYRHOHQRQV
JHVFKRIIHHUG´Broere Charitable Foundation GUHLJWFROOHFWLHPRGHUQHNXQVWWHUXJWHKDOHQ¶,Q de Volkskrant, 2
maart 2010.
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QLHWLQVSDQWRPYHUYDQJHQGHKXLVYHVWLQJWH]RHNHQYRRU7KH9LQFHQW$ZDUGµZH]LMQ
geschoffeerd, ondanks al onze inspanningen en het geld dat we in de prijs hebben gestoken.
Reden waarom we de afgelopen twee jaar dan ook geen kunst meer voor de Monique Zajfen
collectie hebben aangekocht. « Als de Vincent dit jaar niet wordt georganiseerd, wordt het
contract niet nagekomen, en loopt het af. Wij zijn nu eenmaal contractmensen, doeners, en dat
YUDJHQZHYDQDQGHUHQRRN¶944 Als dit debat speelt, is Ann Goldstein inmiddels aangesteld
DOVGLUHFWHXU=LM]HJWµYHUEDDVG¶WH]LMQµGHze woorden van de Broere Foundation via de krant
te vernemen, temeer omdat we juist de Foundation hebben uitgenodigd om elkaar op korte
termijn te zien en de situatie te bespreken¶.945
Een groep van vijftien Amsterdamse particulieren en instellingen doet nog een poging
The Vincent voor de stad te behouden door de prijs beurtelings te laten organiseren door het
Van Gogh Museum, het Rijksmuseum, de Hermitage en het Stedelijk - drie musea staan open
voor het idee. Het Stedelijk reageert echter niet op het voorstel, waardoor het plan niet
doorgaat. +HWLQLWLDWLHIVWUDQGWµop zwijgzaamheid van de kant van het Stedelijk Museum¶.946
De patstelling heeft tot gevolg dat de banden verbroken worden: de Broere Foundation
beëindigt de samenwerking en de bruikleenovereenkomst, tot frustratie van Van Tuyl. Het
Stedelijk raakt de door hem aangHNRFKWHµWRSZHUNHQ¶PHWHHQJHVFKDWWHZDDUGHWXVVHQGH
vier en zeven miljoen euro, definitief kwijt.947
Het Gemeentemuseum Den Haag krijgt de schilderijen uit de Broere Foundation in
bruikleen - dat maakt het museum begin december 2012 bekend. Het jaar daarop zal de gehele
collectie te zien zijn in het naast het museum gelegen GEM - daar wordt vervolgens
permanent een zaal gereserveerd om schilderijen in wisselende presentaties en in combinatie
met werk uit de eigen collectie te presenteren. Bovendien organiseert het museum vanaf 2014
driemaal de Vincent Award. Het Gemeentemuseum wordt ook betrokken bij de uitbreiding
YDQGH0RQLTXH=DMIHQ&ROOHFWLRQ'LUHFWHXU%HQQR7HPSHOµWRHQKHWEHNHQGZHUGGDWGH
Vincent niet langer door het Stedelijk zou worden georganiseerd, heb ik laten weten
JHwQWHUHVVHHUGWH]LMQ:HKHEEHQGDDUQDJRHGHJHVSUHNNHQJHYRHUG¶2IGHEUXLNOHHQRS
WHUPLMQHHQJLIWZRUGWµ]DOGHWLMGXLWZLM]HQ+HW*HPHHQWHPXVHXPKHHIWHUYDULQJHQPHW
langdurige bruiklenen. Voordat we de Collectie Slijper met zijn Mondriaans kregen, heeft het
RRNWZLQWLJMDDUJHGXXUG¶948
Voor dergelijke vormen van samenwerking bestaan in andere landen gedragscodes. In
de Verenigde Staten houden musea de regel aan om geen tentoonstellingen van privécollecties
te organiseren als de bruikleengever daar geen schenking tegenover stelt. In Engeland is de
code dat bruikleengevers, wanneer zij hun kunstwerken terugtrekken en verkopen, vijf
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-KLP/DPRUHHµ0XVHXPZLONXQVWDDQNRSHQPHWJHOGYDQ%URHUH6WLFKWLQJ³YRRUHHXZLJ´LQFROOHFWLH
KRXGHQ¶,n: Het Parool MDQXDULHQ5XWJHU3RQW]HQµ´:HYRHOHQRQVJHVFKRIIHHUG´Broere Charitable
Foundation GUHLJWFROOHFWLHPRGHUQHNXQVWWHUXJWHKDOHQ¶,Qde Volkskrant, 2 maart 2010.
945
5XWJHU3RQW]HQµ´:HYRHOHQRQVJHVFKRIIHHUG´Broere Charitable Foundation dreigt collectie moderne kunst
WHUXJWHKDOHQ¶,Qde Volkskrant, 2 maart 2010.
946
µ6WHGHOLMNYHUOLHVWNXQVWZHUNHQBroere HLVWEUXLNOHQHQWHUXJ¶,Q NRC Handelsblad, 25 augustus 2010 en
5XWJHU3RQW]HQµ´,NEHQKLHURP6WHGHOLMNWHGLHQHQ´,QWHUYLHZdirecteur Ann Goldstein van het Stedelijk
0XVHXPLQ$PVWHUGDP¶,Qde Volkskrant, 26 augustus 2010.
947
5XWJHU3RQW]HQµ6WHGHOLMNGUHLJWWRSFROOHFWLHNZLMWWHUDNHQ¶,Q de Volkskrant, 2 maart 2010 en µ6WHGHOLMN
YHUOLHVWFROOHFWLHNXQVW¶,Q NRC Handelsblad, 5 april 2011.
948
5XWJHU3RQW]HQµ&ROOHFWLHBroere QDDU'HQ+DDJ¶,Qde Volkskrant, 6 december 2012 en µ%URHUH
)RXQGDWLRQWRFKLQPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 6 december. Tempel refereerde hier aan het wapenfeit van
zijn voorganger Louis Wijsenbeek, die in 1951 de verzamelaar Sal Slijper overhaalde zijn collectie Mondriaans
na te laten aan het museum. Zie deel I, hoofdstuk 4 µOpvoeding en belering in het Haags Gemeentemuseum¶ Zie
RRNµ%URHUH)RXQGDWLRQWRFKLQPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 6 december.
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procent van de opbrengst afstaan aan het gedupeerde museum, dat immers de kunstwerken
koesterde en vaak ook bijdroeg aan hun waardevermeerdering door ze te exposeren.949
Over de relatie van het Stedelijk Museum met particulier mecenaat verschijnen in
augustus 2008 kritische stukken in de pers. Eén van de belangrijkste particuliere collecties op
het gebied van vroege conceptuele kunst verhuist naar het Museum of Modern Art in New
York. Het gaat om 250 werken van Jan Dibbets, Stanley Brouwn, John Baldessarini, Soll
LeWitt, Gilbert & George en Ger van Elk uit de collectie van Adriaan van Ravesteijn en Geert
van Beijeren, tussen 1968 en 2001 eigenaren van avant-gardegalerie Art & Project.950 Van
5DYHVWHLMQµ*HHUWHQLNKDGGHQQRRLWGXUYHQGUyPHQGDWRQ]HFROOHFWLHYURHJHFRQFHSWXHOH
kunst naar het Museum of Modern Art zou gaan. Voor ons en voor de kunstenaars uit onze
FROOHFWLHLVHUJHHQEHWHUHSOHNGHQNEDDU¶+HWFRQWDFWPHWGHFRQVHUYDWRUYDQKHW0oMA,
&KULVWRSKH&KHUL[GDWHHUWXLWµ&KHUL[]RFKWRQVRSLQ6ORRWGRUSRPGDWKLMGHEXOOHWLQV
die we uitgaven bij tentoonstellingen op de Papierbiënnale in Ljubljana wilde tonen. Cherix
werkte toen nog bij het Cabinet des Estampes in Genève, maar was erg betrokken bij onze
geschiedenis en bij de vroege conceptuele kunst. We besloten onze conceptuele werken aan
Genève in bruikleen af te staan. Toen Cherix in 2007 bij het MoMA werd benoemd, was zijn
HHUVWHYUDDJRIGHFROOHFWLHPHHNRQQDDU1HZ<RUN(QGDWZHUGHHQVFKHQNLQJ¶951 In de
zomer van 2009 toont het MoMA trots de expositie In & Out of Amsterdam, met een selectie
van de schenking van meer dan 230 filPVGLD¶VIRWR¶VDIILFKHVHQERHNHQ- werk van tien
(XURSHVHHQ$PHULNDDQVHNXQVWHQDDUVGLHDOOHQHHQUHODWLHRQGHUKLHOGHQµPHWKHW$PVWHUGDP
YDQWXVVHQHQ¶'HEXOOHWLQVGLH$UW 3URMHFWWXVVHQHQXLWJDI
worden op deze expositie gemusealiseerd: op een aantal muren valt de complete serie te
bezichtigen.952 Indertijd mochten de kunstenaars zelf de inhoud van deze folders - niet meer
dan een gevouwen en dubbelzijdig bedrukt vel papier - YROOHGLJEHSDOHQµ'HEXOOHWLQVZHUGHQ
per post de hele wereld over gestuurd en vormden zo een belangrijk platform voor toen nog
DDQVWRUPHQGHNXQVWHQDDUV¶. 9ROJHQVFXUDWRU&KULVWRSKH&KHUL[ZDV$PVWHUGDPµHHQ
broedplaats voor nieuwe kunst die nu als Conceptual Art wordt gepresenteerd. Amsterdam
was klaar voor de geboorte van nieuwe trends, en twee instellingen hebben daar een
onmisbare rol in gespeeld: het Stedelijk Museum, dat het eerste museum was dat zich geheel
ULFKWWHRSKHGHQGDDJVHNXQVWHQGHJDOHULH$UW 3URMHFW¶953
Het Stedelijk is GHµJURWHDIZH]LJH¶LQGHRSVRPPLQJYDQGHGRRU$UW 3URMHFW
begunstigde musea. Geert van Beijeren werkte tot 1979 bij het museum, eerst als
bibliothecaris en later als conservator. De directeuren Edy de Wilde en Wim Beeren
bezochten de galerie regelmatig in de Amsterdamse periode. Dit veranderde toen Rudi Fuchs
GLUHFWHXUZHUG9DQ5DYHVWHLMQµKHWLVJHHQJHKHLPGDWRQ]HUHODWLHPHW)XFKVSUREOHPDWLVFK
is geweest. Dat ligt niet alleen aan Fuchs, ook aan ons. In de jaren zeventig en tachtig, met
Rini Dippel en Wim Beeren, liep alles soepel. Als de verhoudingen zo waren gebleven, was
het nu misschien anders gegaan. Maar men verstarde in zijn eigen posities. En bij het vertrek
van Fuchs in 2001 hadden we eigenlijk al besloten dat het Stedelijk geen optie meer was.
949

6DQGUD6PDOOHQEXUJµ%UXLNOHQHQPRHWHQEHWHUJHUHJHOG]LMQ%XLWHQODQGNHQWJHGUDJVFRGHV¶,Q NRC
Handelsblad, 28 augustus 2010.
950
Zie over Van Beijeren en Van Ravesteijn: Dorothee Cannegieter, Vriendschap! 75 jaar mecenaat in het
Rijksmuseum Twenthe. Enschede, 2006, pp. 136-144.
951
Adriaan van Ravesteijn geciteerd in: /XFHWWHWHU%RUJµ´6FKHQNHUZLOJHVWLPXOHHUGZRUGHQ´¶,Q NRC
Handelsblad, 20 augustus 2008.
952
Observatie tijdens mijn bezoek van de expositie op 11 augustus 2009 in New York. Zie ook de catalogus:
Christophe Cherix, In & Out of A msterda m : Travels in Conceptual Art, 1960-1976. New York, 2009, p. 148.
953
)UHHN6WDSVµ´)ULV´$PVWHUGDPDOVLQVSLUDWLHEURQBeeldende kunst MoMA toont conceptuele kunst uit de
periode 1960-¶. In: NRC Handelsblad, 17 juli 2009. Zie ook: )UDQN.RROVµ0RNXPLQKHW0R0$¶In:
TrouwMXOLHQ.DUHQ5RVHQEHUJµ$PVWHUGDPDV+XEIRU*OREHWURWWLQJ&RQFHSWXDOLVWV¶,Q The New
York Times, 20 juli 2009. De tentoonstelling liep van 19 juli tot 5 oktober 2009.
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Daarna hebben we nauwelijks meer contact gehad met het Stedelijk of iets gemerkt van
betrokkenheid van hun kant. En als schenker of bruikleengever wil je wel gestimuleerd
ZRUGHQ¶954 +HW6WHGHOLMNµKHHIWQRRLWFRQWDFWJH]RFKWPHW$UW 3URMHFWRYHUHHQHYHQWXHHl
ODQJGXULJEUXLNOHHQRIHHQVFKHQNLQJ¶PDDUHUNHQWGDWGHJLIWDDQKHW0R0$µQLHWKDG
PLVVWDDQLQ]LMQFROOHFWLH¶955 *LMVYDQ7X\OµEHWUHXUW¶GHJDQJYDQ]DNHQµVRPPLJHGLQJHQ
XLWKHWYHUOHGHQ]LMQQLHWPHHUWHUHSDUHUHQ¶956 Hij geeft echter ook aan andere prioriteiten te
KHEEHQµYRRUORSLJKHEEHQZHPDDUppQGRHO'DWKHWPXVHXPHLQGRSHQJDDW'HUHODWLH
PHWYHU]DPHODDUVNRPWRSGHWZHHGHSODDWV¶957

Met die aankoop haal ik de eeuwigheid
Eyes wide open bestaat uit een overzicht van de aanwinsten van het museum en de aankopen
van Gijs van Tuyl voor de Monique Zajfen collectie.958 Bij binnenkomst ziet de bezoeker
meteen µhet topstuk van de aanwinsten¶ voor het Stedelijk: Drei Häuser mit Schlitzen (1985)
van Martin Kippenberger - dit is zijn eerste schilderij in een openbare Nederlandse
collectie.959 Van Tuyl financierde het drieluik niet met geld van de Broere Foundation maar
uit het reguliere aankoopbudget, met bijdragen van de Vereniging Rembrandt, de Mondriaan
Stichting en het VSBfonds. Kippenberger schilderde µin asgrauwe tinten¶ drie huizen µmet
kerven¶: de Betty Ford kliniek - voor alcohol verslaafden - de Jüdische Grundschule en de
Stammheim-gevangenis - ooit door de nazi¶s gebouwd, waar de leden van de RAF werden
vastgehouden. µDrie blokkendozen, die ogenschijnlijk nauwelijks van elkaar verschillen, maar
waar mensen om heel verschillende redenen gevangen zaten. Drei Häuser is een belangrijke
aanwinst voor Nederland - een beladen kunstwerk, dat niet alleen naar Kippenbergers eigen
drugsverleden verwijst, maar ook naar de pijnlijke Duitse geschiedenis¶.960 Van Tuyl
vergelijkt de verbinding die Kippenberger tussen autobiografie en politiek legt met zoals
µ3KLOLS5RWKRI'RQ'HOLOORGDWGRHW¶ De schilder zelf noemde zijn drieluik
µSV\FKREXLOGLQJV¶µPHWDIRUHQYRRUGHJHHVWHOLMNHJHVWHOGKHLGYDQPHQVHQPDDWVFKDSSLM¶961
954

/XFHWWHWHU%RUJµ´6FKHQNHUZLOJHVWLPXOHHUGZRUGHQ´¶,Q NRC Handelsblad, 20 augustus 2008. Vijf jaar
later bagatelliseerde 9DQ5DYHVWHLMQRYHULJHQVGHNZHVWLHµWypisch Amsterdamse grachtengordelpraat. De NRC
heeft dat vuurtje toen opgestookt. Maar ondanks de goede contacten met de directeuren van het Stedelijk is het
museum nooit in F rage geweest. Dat is geen misser van hen. We wilden gewoon een unieke plek, ergens anders.
Nederland heeft al zoveel van dit soort werk¶%URQRutger PonW]HQµ9HUNRRSZDVQRRLWHHQRSWLH¶,Qde
Volkskrant, 24 augustus 2013.
955
/XFHWWHWHU%RUJµ%HODQJULMNHNXQVWFROOHFWLH1HGHUODQGXLW%HHOGHQGHNXQVW&RQFHSWXHOHNXQVWYDQ$UW 
Project gaat naar New York. 6WHGHOLMNWRRQGHJHHQEHODQJVWHOOLQJ¶,Q NRC Handelsblad, 20 augustus 2008.
956
µ6WHGHOLMNNULMJWQLHWVYDQ$UW 3URMHFW-eigenaar Adriaan van 5DYHVWHLMQ¶,Q Het Parool , 21 augustus 2008.
957
/XFHWWHWHU%RUJµ´5HODWLHPHWYHU]DPHODDUVRSGHWZHHGHSODDWV´'LUHFWHXU*LMVYDQ7X\ORYHUGHRPJDQJ
van het Stedelijk 0XVHXPPHWSRWHQWLsOHNXQVWVFKHQNHUV¶,Q NRC Handelsblad, 3 september 2008. Voor het
Stedelijk bleek nog steeds op te gaan wat Renée Steenbergen in 2002 in haar proefschrift constateert:
1HGHUODQGVHPXVHDGRHQµRSYDOOHQGZHLQLJPRHLWH¶RPPet particuliere verzamelaars in contact te komen, laat
staan dat ze dit koesteren. Bron: Renée Steenbergen, Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verza melaars van
moderne kunst in Nederland. Amsterdam, 2002, pp. 335-+HWGHEDWRYHUµPXVHDHQSDUWLFXOLere
EHWURNNHQKHLG¶HQµFXOWXUHRIJLYLQJ¶NRPWXLWYRHULJDDQGHRUGHLQdeel IV, hoofdstuk 5, µModern mecenaat en
beleid¶.
958
Deze tentoonstelling was tot 1 juni 2008 te zien.
959
Martin Kippenberger (1953-1997) was een Duits schilder. /DPRUHHµKLMZDVHHQDrtistieke duizendpoot, die
vele aspecten van de kunsten van de jaren tachtig en negentig samenbalde: hij schilderde, tekende, maakte
beelden, gaf boeken uit, organiseerde punk- HQURFNFRQFHUWHQ « +LMODSWHDOVYHHOYDQ]LMQJHQHUDWLH- en
mentaliteitsgenoten de hogere heldhaftigheid van de avant-gardes en de neo avant-gardes aan zijn laars en zette
vraagtekens bij de geloofsartikelen die daarbij hoorden: authenticiteit, originaliteit en vernieuwing. Zijn
VFKRRQKHLGKDGVSLHUEDOOHQ¶Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 154.
960
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ$DQNRSHQPXVHDEHGUHLJGGRRURYHUYHUKLWWHNXQVWPDUNW¶,Q NRC Handelsblad, 18
januari 2008.
961
Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 156 en p. 155.
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9DQ7X\OµMe raakt er nooit op uitgekeken en het omvat zoveel, dat je het altijd weer
DQGHUVNXQWOH]HQ¶+HWNRVWWHHFKWHUµKHHOYHHOJHOGGHSULM]HQULM]HQGHSDQXLW'DWEDDUWPH
zorgen, omdat die hoge prijzen een grote druk zetten op de kunstenaars. Ik vind dat het ten
koste gaat van de kwaliteit, omdat je overproductie krijgt. Als je het als kunstenaar goed doet,
wordt het werk bij wijze van spreken onder je handen vandaan gekocht. Dat is niet goed, die
gekte tast de concentratie aan. Neem Damien Hirst, een groot kunstenaar, maar is zijn werk de
laatste vijf jaar beter geworden? Ik heb mijn twijfels. Kunst heeft rust nodig¶ Van Tuyl
werkte er jaren aan om dit drieluik aan te kunnen kopeQYRRUKHW6WHGHOLMNµ,NZLOGHHHQ
Kippenberger maar dan wel meteen een werk met eeuwigheidswaarde. Want ik ga voor de
DEVROXWHWRS¶ Hij zag het drieluik voor het eerst in 2003 op een expositie in Karlsruhe, maar
de familie van Kippenberger wilde het niet verkopen en het was de vraag hoe de aankoopsom
bij elkaar te krijgen. Het is gelukt µen misschien heeft een diner waar ook familie van
Kippenberger aanzat, wel de doorslag gegeven¶. 9DQ7X\OµQatuurlijk heb ik tijdens dat diner
met geen woord gerept over iets dat ik graag wilde kopen. Je praat overal over, maar daarover
niet. Maar de familie vond me wel aardig¶.962

Hernieuwde fondswerving
Rond 2008 start het Stedelijk Museum nieuwe wervingsacties - er is nog eens zeven miljoen
euro nodig voor de inrichting en de opening van het vernieuwde museum. Deze keer houdt de
6WLFKWLQJ)RQGVHQZHUYLQJ6WHGHOLMN0XVHXP]LFKDI]LMGLJ*URHQLQNµMHJDDWQLHWQRJHHQ
keer een rondje maken langs alle mensen die al genereus hebben gegeven, terwijl het gebouw
nog niet eens open is. Wij waren er als stichting van overtuigd dat het niet via deze weg zou
OXNNHQ¶<RHUL$OEUHFKWYRHJWGDDUDDQWRHµKHWYHUKDDOLVRRNDQGHUV7RHQZLMVSRQVRUHQ
benaderden, ging het om een concreet iets. Een eenmalige bijdrage aan een unieke
gebeurtenis: het neerzetten van een gebouw, een museum dat tot de wereldtop behoort. Daar
willen mensen hun naam graag aan verbinden. Het is iets anders als je gevraagd wordt de
ORSHQGHEHJURWLQJDDQWHYXOOHQ¶963
Gijs van Tuyl praat met minister Plasterk oveUHHQULMNVELMGUDJHµKHW6WHGHOLMNKHHIW
absoluut de potentie om uit te groeien tot een internationaal topinstituut, maar de
ULMNVRYHUKHLGPRHWGDWRRNPHWJHOGRQGHUVWHXQHQ¶]HJW9DQ7X\OLQHHQLQWHUYLHZ+LMEHVHIW
dat hij nauwelijks een kans maakt, want de overheid vindt dat musea zelf meer geld moeten
binnenhalen. De Nederlandse overheid is volgens Van Tuyl nog steeds onvoldoende
GRRUGURQJHQYDQµKHWEHODQJYDQFXOWXXUDOVPHGHGUDJHUYDQGHHFRQRPLH « zelfs in China
snappen ze tegenwoordig dat topmusea bijdragen aan de economie. De wereld is
verdergegaan, maar Nederland is nog steeds een polder waar je voor elke piramide moet
vechten. De politiek wil hier alles verdelen, maar we moeten ook durven kiezen voor
WRSLQVWLWXWHQ¶964
Het Stedelijk stelt een zakelijk directeur aan. Hij moet helpen het museum voor te
EHUHLGHQRSGHKHURSHQLQJHQKHWµFUHDWLHYHU¶ PDNHQµRSKHWJHELHGYDQFRPPHUFLHHO
RQGHUQHPHQ¶+HWPXVHXPPRHWPHHUGDQYRRUKHHQLQNRPVWHQYHUZHUYHQXLWGH
kaartverkoop en relaties met sponsors.965 De bedrijfseconoom Toine van der Horst gaat zich
962

+HQQ\GH/DQJHµ'HMDFKWRSZHUNPHWHHXZLJKHLGVZDDUGH¶,Q Trouw, 8 februari 2008.
(YD2XGH(OIHULQNµ2SHUDWLH6SRQVRULQJ6WHGHOLMN1LHXZVRHFRQVWUXFWLHVSRQVRULQJ¶,Qde Volkskrant, 11
oktober 2012.
964
µ6WHGHOLMN 0XVHXPZLOPHWJHOGYDQKHW5LMNQDDUWRS¶,Q Trouw, 8 februari 2008. Van Tuyl: µQDWXXUOLMN
moet het museum ook zelf geld verdienen. We kunnen van de Nieuwe Kerk in Amsterdam leren hoe je zonder
subsidies toch mooie tentoonstellingen kunt organiseren. Maar wij hebben in tegenstelling tot de Nieuwe Kerk
wel een eigen colOHFWLHGLHRQGHUKRXGHQPRHWZRUGHQ'DWNRVWKHHOYHHOJHOG¶. Bron: Henny GH/DQJHµ'H
MDFKWRSZHUNPHWHHXZLJKHLGVZDDUGH¶,Q Trouw, 8 februari 2008.
965
µ7RLQHYDQGHU+RUVW]HJWGDWIXQFWLHWHJHQYLHOYROJHQVLQJHZLMGHQERWHUGHKHWQLHWWXVVHQKHPHQdirecteur
9DQ7X\O¶In: Het Parool , 27 november 2008.
963

876

vanaf 15 april 2008 als zakelijk directeur samen met algemeen directeur Gijs van Tuyl
bezighouden met het versterken van de commerciële activiteiten.966 Zijn taken bestaan uit
fondswerven en de reorganisatie van de interne bedrijfsvoering. Na zeven maanden
µFRQVWDWHHUWKLM¶HFKWHUµGDWGHIXQFWLHQLHWKHHIWJHEUDFKWZDWKLMHUYDQKDGYHUZDFKWHQWUHNW
]LMQFRQFOXVLHV¶]RODDWKHWPXVHXPZHWHQ. De zakelijk directeur stapt op.967
Begin 2009 maakt het Stedelijk bekend dat het Amsterdamse bedrijf International
Marketmakers Combination (IMC), een nieuwe µhoofdfounder¶ wordt - naast de VandenEnde
Foundation en het Japanse bedrijf Tejin.968 Deze aanwinst komt als geroepen, want het
museum liet het jaar daarvoor weten nog µeen geschat tekort van zeven miljoen euro te
hebben op de inrichtingskosten (op een totaal van 75 miljoen) en een tekort van 1,2 miljoen
op het huisvestingsbudget, waarover het museum nog met de gemeente Amsterdam in overleg
is¶. Daarbij komt dat het museum sinds begin ]LMQµpartner¶ABN Amro kwijt is en op
dit moment geen geld ontvangt van de BankGiro Loterij.969 Gijs van Tuyl is µopgetogen¶ over
deze - eenmalige - donatie: µGit is geweldig nieuws voor het Stedelijk Museum. We zetten in
deze fase de eindsprint in naar het nieuwe Stedelijk Museum aan het Museumplein. Het is
bekend dat we nog een substantieel bedrag zoeken en met deze nieuwe hoofdfounder is een
belangrijke stap gezet¶. De bijdrage van IMC is bedoeld voor het nieuwe PXVHXPµin het
algemeen¶- over de hoogte ervan µZorden traditioneel geen mededelingen gedaan¶, behalve
GDWGH]Hµsubstantieel¶ is. Als blijk van waardering vernoemt het museum de voormalige
Erezaal in de oudbouw naar IMC. Het bedrijf ondersteunde al enkele jaren diverse projecten
en tentoonstellingen van het Stedelijk, zoals een educatieprogramma en de Andy Warhol
blockbuster.970 Algemeen directeur Rob Defares is van mening dat deze ondersteuning µtot het
corporate citizenship van zijn bedrijf¶EHKRRUW µverantwoordelijk burgerschap om met de
winst een maatschappelijk doel te dienen¶. Hij verklaart dat IMC voor het Stedelijk koos
µvanwege de collectie die van wereldniveau is. « Maar het museum kon de laatste tijd wel
wat hulp gebruiken om de glorie van vroeger te herstellen. (« Eigenlijk is het vreemd dat er
maar vier bedrijven hoofdfounder van het Stedelijk zijn, en geen vierentwintig. Veel van de
zalen in het Museum of Modern Art in New York zijn vernoemd naar bedrijven als het onze.
Dat zou in Nederland ook meer moeten gebeuren!¶971
,QKHW6WHGHOLMNNXQQHQVSRQVRUVµRS]LMQPLQVWUHNHQHQRSHHQYHUPHOGLQJRSHHQ
VSHFLDDOWDEOHDXG¶KRQQHXUGDWELMGHLQJDQJYDQKHWPXVHXPKDQJW¶0DDUHU]LMQRRN
sponsoren wier naam prijkt boven de ingang van een zaal: de Erezaal in de oudbouw gaat
IMC-zaal heten en er komt een De PostNL Zaal en een Houthoff Buruma Kabinet. Theo
Schuyt, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, beaamt dat dit soort
HHUEHWRRQµHHQEHHWMHRQ-1HGHUODQGV¶LVµ,Q$PHULNDDQVHPXVHDLVHONHKRHNYernoemd naar
HHQIDPLOLHRIEHGULMI+LHUYLQGHQZHGDWQRJKHHOJHN¶+LMYLQGWGDWµRQWHUHFKW)LODQWURSLH
is een Europese uitvinding. De Amerikanen hebben het van ons afgekeken. De laatste
decennia is de geefcultuur in Nederland compleet verdwenen. We zijn er aan gewend geraakt
966

+HULHQ:HQVLQNµ=DNHOLMNGLUHFWHXUKHOSWStedelijk bij re-ODXQFK¶,Q NRC Handelsblad, 18 maart 2008.
&ODXGLD.DPPHUµ=DNHOLMNGLUHFWHXUYDQStedelijk 0XVHXPVWDSWRS¶In: NRC Handelsblad,
26 november 2008. Zie ook: 5XWJHU3RQW]HQµ'RQDWLHKHOSWStedelijk eindje op weg. Stedelijk Museum
$PVWHUGDPNULMJWLQILQDQFLHHOEHGULMI,0&GHYLHUGHJURWHVSRQVRUXLWSULYDWHVHFWRU¶In: de Volkskrant, 18
maart 2009.
968
IMC is actief in de financiële markten en asset management (kapitaalbeheer voor derden). Een hoofdfounder
is een sponsor die geen tegenprestatie krijgt.
969
5XWJHU3RQW]HQµ'RQDWLHKHOSWStedelijk eindje op weg. Stedelijk Museum Amsterdam krijgt in financieel
bedrijf IMC de vierde grote sponsRUXLWSULYDWHVHFWRU¶,Qde Volkskrant, 18 maart 2009.
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µ'LUHFWHXU*LMVYDQ7X\O³%HODQJULMNHVWDSJH]HWYRRUQLHXZHPXVHXP´¶,Q Het Parool ,
18 maart 2009.
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5XWJHU3RQW]HQµ'RQDWLHKHOSWStedelijk eindje op weg. Stedelijk Museum Amsterdam krijgt in financieel
EHGULMI,0&GHYLHUGHJURWHVSRQVRUXLWSULYDWHVHFWRU¶,Q de Volkskrant, 18 maart 2009.
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dat de rijksoverheid de portemonnee trekt. Nu dat niet meer gebeurt, is het belangrijk dat
particulieren weer hun verantwoordelijkheid nemen. Zoiets als het vernoemen van zalen kan
een geefcultuur bevorderen. Het maakt zichtbaar dat culturele instellingen ook in grote mate
DIKDQNHOLMN]LMQYDQSDUWLFXOLHUHELMGUDJHQ¶(QGLWLVµHHQSUHVWLJLHXVSURMHFW0HQVHQZLOOHQ
GDDUJUDDJKXQQDDPDDQYHUELQGHQ¶972
Het lukt Gijs van Tuyl om in november 2009 Ahold voor drie jaar als sponsor aan te
trekken - moederbedrijf van Albert Heijn en andere supermarktketens in Europa en de
Verenigde Staten. Het bedrijf steunt het museum met een totaalbedrag van 350 duizend euro.
Het sponsorgeld wordt gebruikt voor de heropening. Daarnaast mag Ahold drie
tentoonstellingen kiezen om zijn naam aan te verbinden. Bestuurslid van Ahold, Peter
WakkieµYanuit ons nieuwe hoofdkantoor hadden we destijds uitzicht op de tijdelijke locatie
van het Stedelijk in Post CS. Toen al bedachten we ons dat het Stedelijk in de toekomst een
mooie sponsor kandidaat zou zijn¶. Ahold wil ]Rµde banden met de stad verder aanhalen. Dit
past in ons beleid om de gemeenschappen waarin we actief zijn te ondersteunen. Daarbij zijn
het ook voor culturele instellingen economisch moeilijke tijden. Het is fijn dat we nu weer in
de gelegenheid zijn om een bescheiden bijdrage te leveren¶. 9DQ7X\OZDVDOYLHUMDDUµLQ
JHVSUHN¶PHW$KROG- KLMQHHPWHLQGDIVFKHLGDOVGLUHFWHXUHQLVEOLMGDWKLMµLHWVOHXNV
DFKWHUNDQODWHQ¶973 Nee, er komen geen winkelkarretjes in het museum, ook al ligt AholdGRFKWHU$OEHUW+HLMQGLUHFWQDDVWKHWPXVHXPµ+HWEHGULMILVEHVFKHLGHQHUNRPWJHHQ
$KROG]DDOZHOQDDPVYHUPHOGLQJLQRQ]HFRPPXQLFDWLH¶974 En gratis toegangskaarten voor
relaties. Ahold is zo, evenals bijvoorbeeld Audi, een reguliere tentoonstellingssponsor en geen
µSDUWQHU¶RIµIRXQGHU¶975
Doordat ABN Amro wordt overgenomen door Fortis, Santander en Royal Bank of
Scotland verliest Rijkman Groenink zijn baan. Op 1 november 2007 neemt hij afscheid van de
bank - hij incasseert GRRUHHQDDQGHOHQUHJHOLQJµQDDUHLJHQ]HJJHQmiljoen euro¶.
*URHQLQNUDDNWµPDDWVFKDSSHOLMNLQRQJHQDGH¶976 Hij maakt een move: vlak vóór de overname
van ABN Amro door het consortium van de drie banken, zorgt Groenink ervoor dat de
kunstcollectie van de bank veilig wordt ondergebracht in een stichting, met hemzelf als
nieuwe voorzitter.977 Zo houdt hij de bedrijfscollectie uit handen van de banken die ABN
Amro overnemen: hij kan ingrijpen als het consortium kunstwerken uit de collectie wil
verkopen - dan kan de ABN Amro Kunst Stichting de hele collectie voor één euro kopen en
onderbrengen bij een museum.978 Vervolgens belooft hij namens de stichting rond de
tweehonderdvijftig kunstwerken te schenken aan het 6WHGHOLMNµJever en ontvanger zijn
dezelfde: Rijkman Groenink¶979 9DQ7X\OZHHWYDQQLHWVµQiks. Uiterst merkwaardig¶. Hij
zegt terugblikkend: µGat was niet zo handig. Ik geloof wel dat hij het met de beste bedoelingen
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deed. Ik heb alleen gezegd: als jullie werken aanbieden, dan bepaal ik wel of ik ze wil
hebben¶.980
Betrokkenen bij het museum vragen zich inmiddels DIµNDQGH]HPDQQRJODQJHUKHW
XLWKDQJERUGYDQKHW6WHGHOLMN0XVHXP]LMQ"¶981 In de Raad van Toezicht kaart Groenink zelf
GHNZHVWLHDDQµDOVKHW6WHGHOLMNEHODQJULMNHUZRUdt voor mij dan ik voor het Stedelijk, ben ik
ZHJ¶'DWKRHIWQLHWYLQGHQGHRYHULJHOHGHQ'LUHFWHXU9DQ7X\Odenkt daar echter anders
over en neemt wethouder Carolien Gehrels en burgemeester Job Cohen in vertrouwen over
µGHRQKRXGEDUHSRVLWLHYDQYRRU]LWWHU*URHQLQN¶: hij schrikt potentiële sponsors af. Sponsors
als de Bankgiro Loterij willen niet langer met hem aan één tafel zitten.982 Van Tuyl verklaart
later dat hij de periode dat Groenink LQRSVSUDDNNZDPµals een zeer moeilijke tijd¶KHHIW
ervaren. µDat betekende laterale schade voor het museum. Je moet iemand hebben die
RQEHVSURNHQLV¶.983 µJe kan het zien als hoogverraad, maar zoals het bestuurlijk geregeld was,
PHW]R¶QYRONRPHQRQDIKDQNHOLMNHRaad, kon ik niet anders. Ik moest gewoon naar de
burgemeeVWHUQDDUGHKRRJVWHDXWRULWHLW¶984 Gehrels en Cohen concluderen dat er µeen ander
ERHJEHHOGPRHWNRPHQ¶ *HKUHOVLQIRUPHHUWµKDDUYHUWURXZHOLQJ¶LQGHRaad van Toezicht,
Marry de *DD\)RUWPDQGDW]H*URHQLQNGHYROJHQGHGDJµGHZDFKWJDDWDDQ]HJJHQ¶, waarop
deze hem direct waarschuwt - Groenink beseft dat zijn positie onhoudbaar is geworden.
Groenink en De Gaay Fortman melden zich bij de wethouder. Als hij de agenda checkt, zegt
Gehrels dat ze nog een punt wil toevoegen. Groenink wil echter eerst de andere punten
afwerken, waarvan er één de werving van een nieuwe museumdirecteur is. De Raad van
Toezicht is boos op Van Tuyls solistische optreden met de Broere Foundation en wil niet dat
zijn contract wordt verlengd, waarop hij hoopt. Groenink dwingt zijn vertrek af, door de
opvolgingsprocedure op de vergadering in gang te zetten. Gehrels verzet zich hier niet tegen.
Vervolgens ]HJW*URHQLQNµLNELHGELMGH]HPLMQRQWVODJDDQ¶,QHHQSHUVEHULFKWODDWKLM
ZHWHQGDWKLMµRPSHUVRRQOLMNHUHGHQHQ¶YHUWUHNW7LMGens het afscheidsdiner met zijn collegatoezichthouders belooft hij dat hij de 2,5 ton die hij aan het museum doneerde - waaraan op
zijn verzoek geen ruchtbaarheid is gegeven - YHUGXEEHOWDOVKHWDILVµZDQWKHWLVQLHWEHGRHOG
om het exploitatietekort vaQPHYURXZ*HKUHOVWHGHNNHQ¶985 Hij treedt per 1 januari 2009
terug als voorzitter.986 De Raad van TRH]LFKWZLOµQLHXZHODQ « HQHHQQLHXZJH]LFKW'H
RSHQLQJYDQKHW6WHGHOLMNPRHWHHQIULVVHVWDUWZRUGHQ¶987 Van Tuyl oordeelt genuanceerd
over Groenink: µLk had en heb geen hekel aan die man. Integendeel. Hij heeft veel geld voor
het Stedelijk bij elkaar gefietst, hij is superintelligent, heeft strategisch inzicht en
jongensachtige branie. Daar staat tegenover dat hij sociaal niet altijd even handig opereert¶988
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De leden van de Raad van Toezicht benoemen Alexander Ribbink, voormalig chief
operating officer van TomTom als voorzitter, wegens µzijn affiniteit met moderne en
hedendaagse kunst en brede managementervaring¶. Een tweede nieuw lid is prins Constantijn
- ook hij wordt door de Raad µgeprezen om zijn betrokkenheid met kunst en kennis van
internationaal bestuur¶. Beiden beginnen op 15 april 2009.989 Een belangrijke taak voor de
nieuwe voorzitter wordt de werving van fondsen - HU]LMQQRJµHQNHOHPLOMRHQHQ¶QRdig.990
5LEELQNµKet Stedelijk Museum gaat een leuke periode tegemoet. Het museum is inderdaad
lang dicht geweest, maar dat zijn - zoals economen het noemen - sunk costs. Met een dijk van
een collectie en een schitterende ligging heeft het Stedelijk nu alle kansen om een rol van
betekenis te spelen in de 21ste eeuw. Met een heropend gebouw kan het museum weer zijn
natuurlijke plaats innemen, en dat is er eentje in de culturele eredivisie¶. Hij geeft toe dat µhet
altijd helpt als je weet wie je bent en wat het publiek van je wilt, of het nu gaat om een
shampoo of een museum¶, maar toch gruwelt hij µbij het woord product¶ als dat in combinatie
wordt gebruikt met het woord kunst. Hij vindt kunst µiets heel anders. Kunst is niet iets wat je
³in de markt zet´. Het is veel belangrijker dan dat¶.991

Een nieuwe directie
Op 31 december 2009 loopt het contract van Gijs van Tuyl af en de Raad van Toezicht
verlengt niet. Op 8 april 2009 maakt de Raad het besluit kenbaar door een persbericht met de
NRSµstart werving nieuwHGLUHFWHXU6WHGHOLMN¶In het bericht staatµGHQLHXZHGLUHFWHXULVGH
opvolger van de huidige directeur Gijs van Tuyl. « De selectiecommissie, onder
voorzitterschap van de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, Mr. Alexander Ribbink,
betrekt een aantal adviseurs uit de museumwereld bij de scouting en beoordeling van
kandidaten¶.992 Van Tuyl verklaart later dat hij niet op de hoogte was van dit besluit. Hij
speelt evenmin een rol bij zijn opvolging. µ'DWZDVRQEHKRRUOLMNEHVWXXU¶, is zijn commentaar
terugblikkend. De manier waarop de beslissing werd genomen, GLHKHHIWKHPJHNZHWVWµGDDU
heb ik geen woorden voor, dat vond ik echt onbeschoft. « De afspraak dat ik bij de
KHURSHQLQJYDQKHWPXVHXPDDQZH]LJ]RX]LMQLVQLHWQDJHNRPHQ¶993 Marry de Gaay
FRUWPDQVSUHHNW]LMQYHUZLMWWHJHQµ]LMQWHOHXUVWHOOLQJEHJULMSLN0DDUYDQDIKHWEHJLQLV*LMV
duidelijk gemaakt dat zijn contract na vijf jaar zou aflopen. Hij zou de tussenpaus zijn, de
bouwheer van de nieuwe vleugel en kwartiermaker van het nieuwe Stedelijk. Niet het nieuwe
JH]LFKWYDQKHWQLHXZHKHURSHQGHPXVHXP « +HWRQYRRU]LHQHXLWVWHOYDQGHQLHXZERXZ
waardoor Gijs niet als directeur bij de heropening aanwezig kan zijn, vertroebelt die kwestie.
« :LMYRQGHQGDWZHQDYLMIMDDURS]RHNPRHVWHQJDDQQDDUHHQMRQJHUHGLUHFWHXU¶994
Bij het afscheid van Gijs van Tuyl in december 2009 maken de media de balans op
van zijn vijfjarige directoraat µYDQHHQPXVHXP]RQGHUHHQJHERXZZDDULQKLM]LMQLGHHsQNRQ
verwezenlijken¶DOGXV-KLP/DPRUHH. µDat is triest en tragisch, maar bovendien onverdiend¶.
=LMQRSGUDFKWZDVKHW6WHGHOLMNµWHUHDQLPHUHQHet oude gebouw moest worden gerenoveerd,
een nog te selecteren nieuwbouw gerealiseerd, de staf van het museum gereorganiseerd, het
museum verzelfstandigd en een depot gebouwd¶. Van de commissie-Sanders moest het
PXVHXPRRNQRJµWHUXJQDDUGHWRS¶9DQ7X\OPRHVWµGZHLOHQPHWGHNUDDQRSHQ¶995 Maar
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het is hem wel gelukt tijdens de verbouwing het contact met het publiek te onderhouden: tot
oktober 2008 in het postgebouw bij het Centraal Station en daarna met allerlei activiteiten
RQGHUKHWPRWWRµ6WHGHOLMNLQGHVWDG¶+HQN'ULHVVHQGLUHFWHXUYDQ'H3RQWLQ7LOEXUJ,
ZDDUVFKXZWGDWµGe gloriejaren¶ waarin het Stedelijk zich ontwikkelde tot hét toonaangevende
museum voor hedendaagse kunst niet meer terugNRPHQµ:e hebben onszelf een
Sandbergtrauma aangepraat, Sandberg was een super museumman, maar in zijn tijd waren er
misschien enkele tientallen musea voor moderne kunst in de wereld, nu duizenden.
Tegenwoordig moet de kassa van het museum rinkelen¶. Stijn Huijts, directeur van SchunckGlaspaleis in Heerlen, noemt Van Tuyl µeen gedegen professional, eerder volgend dan
pionierend. Daarom begrijp ik ook de keuze voor hem. In deze fase van het museum heb je
niets aan een experimentele wildebras. Van Tuyl was geen bouwende collectioneur, maar
iemand die stevigheid gaf aan het bestaande¶.996 Op zijn afscheid noemt burgemeester Job
&RKHQKHPHHQµonvermoeibare man met passie¶,Q]LMQVSHHFK]HJW9DQ7X\OGDWKLMer trots
op is dat hij het museum als een gezond bedrijf achterlaatµ,k heb er alle vertrouwen in dat
mijn opvolgster het Stedelijk Museum zal opstoten in de vaart der volkeren¶.997
Aan welk profiel moet de nieuwe directeur voldoen? Oud directeur van het Haags
GemeentemXVHXP:LPYDQ.ULPSHQµKet Stedelijk heeft die superieure collectie. Als je dan
een goed beleid voert met hedendaagse kunst, kan Amsterdam het opnieuw oppakken. Maar
dat het Stedelijk zich weer kan meten met de wereldtop, is onzin. Er is een eredivisie ontstaan
met het MoMa, de Tate en het Pompidou, waar honderden miljoenen in zijn gestopt. Daar kun
je never nooit mee concurreren. « De nieuwe directeur moet een jonge kunsthistoricus zijn
die eens flink de oude rol oppakt van het Stedelijk als avant-garde museum¶. Beeldend
kunstenaar Ger van Elk vindt µde cultuur van de huidige Amsterdamse gemeentepolitiek
ongunstig¶ voor de museale ambitiesµGat het tot de wereldtop wil horen, is een prachtig
streven, maar dan moet het ook een gemeentebestuur hebben dat hetzelfde wil. Dat is er
volgens mij niet. Ziehier de grote makke van het Stedelijk. De gemeente heeft er geen geld
voor over, zoals vroeger¶. Zijn collega Hans van Houwelingen pleit voor een kunsthistoricus
PHWHHQLQWHUQDWLRQDDOQHWZHUNµWaar ik een beetje bang voor ben, is dat de Nederlandse
musea straks worden geleid door managers die vooral het publiek op het oog hebben¶. Rudi
Fuchs pleit voor µeen koers die altijd rigoureus artistiek¶ is.998
Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven, wijst erop dat
musea als de Tate en het Guggenheim Museum de afgelopen jaren µeen coöperatief model¶
hebben geïntroduceerdµ]e hebben zich uitgebreid met filialen en dependances. Zijn in
mediamachines veranderd. Daardoor kon een relatief onbekende kunstenaar als Olafur
Eliasson door zijn installatie in de turbinehal van de Tate Modern in één klap uitgroeien tot
een superster. Bij het Stedelijk was het juist andersom: daar hadden ze een megaster als Andy
Warhol nodig om zelf zichtbaar te worden. « Het ergste dat het Stedelijk kan overkomen, is
dat het gewoon weer open gaat. Dat het publiek het verschil tussen het nieuwe en oude
museum niet ziet, en dat het vooroordeel wordt bevestigd dat het Stedelijk van 2010 een
voorzetting is van het Stedelijk enkele jaren geleden¶.999 De Nigeriaans-Amerikaanse
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kunstcriticus en curator Okwui Enwezor constateert dat niet alleen de positie van het museum
YRRUPRGHUQHKHGHQGDDJVHNXQVWLVYHUDQGHUGPDDURRNGHIRFXVµGie is verbreed: minder
eurocentrisch, juist mondialer. De oude tegenstelling tussen westers en niet-westers zal binnen
een aantal jaren verdwenen zijn. Het museum als een canonieke, westerse instelling heeft zijn
beste tijd gehad. Het gaat er om dat het Stedelijk zijn deuren open zet, op een genereuze
manier. Niet modieus, maar scherp gekozen, met visie en vanuit een coherent beleid¶. Hij
vindt dat het Stedelijk µeen fearless, provocatief, uitdagend beleid¶GLHQWWHRQWZLNNHOHQµGoor
dingen te gaan doen die andere musea niet hebben bedacht. Waardoor anderen zullen denken:
I like to be like the Stedelijk. Daarin kan het Stedelijk weer een leider worden, zoals in het
verleden¶. Edwin Jacobs, directeur van het Centraal Museum in Utrecht is het hier mee eens:
µDlles en iedereen is internationaal en intercultureel geworden. Kunstenaars hebben
wisselende achtergronden, werken op plaatsen waar ze niet vandaan komen. Daar moet een
museum op anticiperen¶.1000
Er rouleren namen van kandidaten. Jan Dibbets wijst de andere leden van de Raad van
Toezicht op Ann Goldstein, senior curator bij het Museum of Contemporary Art (MOCA) in
Los Angeles. De keuze valt op haar.1001 Goldstein specialiseerde zich in de minimalistische
kunst en maakte over deze stroming verschillende tentoonstellingen. Van hedendaagse
Amerikaanse kunstenaars als Jeff Koons, Mike Kelley en Cindy Sherman, die in deze
beweging te plaatsen zijn, heeft het Stedelijk werken in de collectie.1002 In het MOCA leerde
ze hoe zij met sponsoring moet omgaan, omdat elke curator daar zelf verantwoordelijk is voor
de financiering van zijn expositie. De Raad van Toezicht vindt deze ervaring een belangrijke
kwaliteit - collectioneurs en vrienden moeten nauwer bij het museum worden betrokken, zo is
nu de teneur.1003 In een interview zegt Goldstein hierover: µLn Amerika is het heel normaal dat
je een structuur creëert om geld te werven. Ik heb er ervaring mee. Het is een natuurlijke
houding van me. Contact onderhouden met privéverzamelaars, donoren en sponsoren; ze
uitnodigen, bedanken, een relatie opbouwen. Je moet naar ze luisteren, ze omhelzen¶.1004 Rudi
Fuchs is µopgetogen¶ over de benoeming: µze is een fantasievol en alert curator, die dicht bij
de kunstenaars staat. Zoals het zou moeten¶. Hij vindt het museum de laatste zeven jaar µGe
verkeerde kant op gestuurd. Het moest op de Tate in Londen gaan lijken. Spectaculair, naar de
top, nog meer bezoekers. Maar dat kan niet in Amsterdam, zoals je ook geen Hollywoodfilm
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kunt maken in Oslo. Het Stedelijk moet een alliantie aangaan met de avant-garde, daarin zijn
we altijd goed geweest¶.1005
Op 1 oktober 2008 moet het Stedelijk vertrekken uit het tijdelijke onderkomen in Post
CS. Het gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, als onderdeel van de
RQWZLNNHOLQJYDQKHW2RVWHUGRNVHLODQGWRWµFXOWXXU- HQOHLVXUHFHQWHU¶+HWPXVHXPSUREeert
toch zichtbaar te blijven als µ6WHGHOLMNLQGHVWDG¶%LMYRRUEHHOGPHWGHµ%RXZNHHW¶
medewerkers, kunstenaars en bezoekers ontmoeten elkaar daar. De vlot en strak vormgegeven
barak reist gedurende anderhalf jaar rond langs verschillende delen van Amsterdam en is af en
toe te zien op evenementen, zoals in augustus 2009 het Lowlands festival. +HWLVµHHQPRELHO
paviljoen dat als uitvalsbasis dient voor workshops, performances, lezingen, wandelingen,
GLVFXVVLHVHQVSUHHNXUHQ¶1006 Het project doet denken aan de SUHVHQWDWLHVµLQGHZLMN¶EXLWHQ
het museale circuit, in het begin van de jaren zeventig: de thematentoonstellingen in kijkkist
en kunstkar in Rotterdam en Den Haag.1007
Telkens wordt de opening van het Stedelijk uitgesteld. Op 30 juni 2009 erkent
wethouder Gehrels dat een opening in het voorjaar van 2010 niet haalbaar is. Er gaat veel tijd
verloren onder meer door het maken van de staalconstructie om de enorme gevel van de
nieuwe ingang te ondersteunen.1008 Maar de achterstanden lopen nog meer op. Bouwbedrijf
Midreth grijpt boven zijn macht met dit prestigieuze project. Begin februari 2010 erkent
Gehrels officieel dat de heropening van het Stedelijk opnieuw langer op zich laat wachten: het
wordt 2011, maar een precieze datum noemt ze niet. Organisatie adviseur Hans Andersson
klapt uit de school in een interview - µRSSHUVRRQOLMNHWLWHO¶µGeze schande voor Amsterdam,
Nederland en de kunstwereld had voorkomen kunnen worden als de gemeente niet zo
eigenwijs was geweest de uitvoering van de bouw in eigen handen te houden¶. Hij heeft daar
intern vaak genoeg op gehamerd, maar hij kreeg µgeen poot aan de grond¶. In het najaar van
2009 stapte hij uit de Raad van Toezicht - zijn termijn zat er toch op.1009 Andersson
bekritiseert wethouder Gehrels, want zij greep niet op tijd in toen bleek dat de verbouwing
langer zou duren dan gepland: µde signalen dat het eind 2011 zou worden, waren er al veel
ODQJHU¶1010 µAls je met aannemers gaat werken, betreed je een oorlogsgebied. Ze zijn rauw en
altijd bezig met grote belangen, tijd en geld. Dat kan de gemeente niet aan. Daar zijn ze te
netjes voor. Alleen doorgewinterde en deskundige, maar tegelijkertijd botte honden als
projectleiders weten hoe ze moeten optreden in de bouwwereld¶. Hij noemt de Stopera, het
Muziekgebouw aan µt IJ, de Noord-Zuidlijn - µtelkens vertilt Amsterdam zich: de gemeente
moet tijdens het bouwen toezicht houden. Neem voor de uitvoering van het bouwproces een
projectontwikkelaar in de arm, die stelt een projectdirectie aan die boven op de bouw zit, en
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die legt alle verantwoordelijkheden vast in spijkerharde contracten. De gemeente bewaakt het
budget, het programma van eisen, de kwaliteit, en houdt de bouwers aan de opleverdatum.
Niet op tijd klaar? Boete!¶0DDUGHJHPHHQWHYRQGHen projectontwikkelaar te duur.
AnderssonµPoet je kijken wat het nu meer gaat kosten en wat de maatschappelijke schade is
door al dat gepruts. Amsterdam wilde het zelf doen: een prestigieus museum, een gedurfd
project, dat doen Amsterdammers zelf. Cultuur in Amsterdam is een old boys network dat
heel sterk uitstraalt: zo doen wij dat in Amsterdam. Nou, ik heb het gezien. Amsterdam kan
dat dus niet¶. Hij wil PHW]LMQYHUKDDOµde naam van het Stedelijk zuiveren¶µKet is de
gemeente Amsterdam die het slecht doet. Amsterdam is de bouwheer die het verknalt. Maar
het Stedelijk wordt erop aangekeken¶.1011 In februari gaat Midreth failliet. VolkerWessels
wordt de nieuwe aannemer. Inmiddels is het bouwbudget opgelopen tot 127 miljoen euro en
de opening verschoven naar zomer 2012.1012
Patrick van Mil wordt per 15 maart 2010 verantwoordelijk voor de zakelijke en
organisatorische kant van het museum, naast algemeen en artistiek directeur Ann Goldstein.
+LM]LHWDOVµ]LMQEHODQJULMNVWHRSJDYH « het museum weer op het hoogste internationale
niveau te lDWHQPHHGUDDLHQ¶1013

Dit museum moet uitgaan van zijn eigen kracht
Ann Goldstein treedt per 1 januari 2010 aan. Haar kennismaking met het Nederlandse publiek
verloopt stroef. Ze geeft spaarzaam interviews en blijft vaag over haar inhoudelijke plannen
en artLVWLHNHYLVLHµLNKRXGJUDDJDOOHRSWLHVRSHQ¶En tURXZHQVµZDWYDOWHURYHUHHQ
JHVORWHQRIOHHJPXVHXPWH]HJJHQ¶"/DPRUHHµ]HEOLMIWIRUPHHOKRXGWYULHQGHOLMNODFKHQG
DIVWDQGJHHIWGLSORPDWLHNHDQWZRRUGHQ¶1014
Voordat het museum opengaat, organiseert Goldstein met haar staf twee tijdelijke
tentoonstellingen in de oudbouw - van het najaar van 2010 tot het najaar van 2011 - onder de
verzamelnaam Temporary Stedelijk.1015 Als de gemeente bekend maakt dat het Stedelijk niet
opengaat in 2010, besluit wethouder Gehrels de gerenoveerde oudbouw alvast voor het
publiek open te stellen met een tijdelijke tentoonstelling, om tegemoet te komen aan de
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klachten over de langdurige sluiting. Dit levert onenigheid op met Goldstein - zij stemt in
maar laat in een geschreven verklaring wel weten dat er wat haar betreft maar µéén Grand
Opening¶ zal zijn: als het hele museum klaar is.1016 Goldstein ZLOµhet gebouw weer tot leven
brengen met kunst en met bezoekers. We hebben het voor elkaar gekregen, in vier maanden.
« Taking Place heb ik samengesteld omdat ik voelde dat het publiek iets wilde zien van die
nieuwe, mysterieuze artistieke directeur. En ik wilde ze het gevoel teruggeven, van hoe het
was. Iets van vertrouwdheid¶1017 Op deze expositie is haar voorkeur voor minimal art en
conceptuele kunst te zien. Op de opening noemt Goldstein haar eerste tijdelijke
WHQWRRQVWHOOLQJµHen liefdesbrief aan het Stedelijk Museum, de kunstenaars en het publiek¶Ze
wil worden beoordeeld op haar daden, en niet op haar woorden.1018 Bij Taking Place ligt de
QDGUXNRSµEHVSLHJHOHQGHNXQVW¶, terugverwijzend naar de spectaculaire Op Losse Schroeven
uit 1969, met conceptuele kunstenaars als Ger van Elk, Jan Dibbets, On Kawara, Lawrence
Weiner en Daniel Buren - Goldstein neemt hun werk hier in reprise.1019 Sommige zalen zijn
helemaal leeg gelaten opdat het publiek zo in alle rust naar het gerestaureerde gebouw kan
kijken. Voor sommige bezoekers is dit verwarrend: missen ze een nagenoeg onzichtbaar
kunstwerk?1020 Ter ere van de tijdelijke heropening schenkt de Vereniging Vrienden van het
Stedelijk Museum een werk van Lawrence Weiner: Scattered matter brought to a known
density with the weight of the world/cusped (2007). Weiners werk bestaat uit taal - zijn
woorden zijn te lezen op één van de muren in het voormalige museumrestaurant, dat na de
definitieve heropening een tentoonstellingsruimte wordt. De installatie hangt tegenover de
gerestaureerde muurschildering van Karel Appel uit 1956.1021 Op Taking Place is ook Ruth
drawing Picasso (2009) van Rineke Dijkstra te zien. Goldstein kocht de video aan - haar
IDYRULHWHDDQNRRSVLQGVKDDUDDQWUHGHQµKHWLVHHQYHUVWLOGHQFRQWHPSODWLHIZHUN(Q
boeiend. Tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de jonge vrouw die daar zo stilletjes
zit, haar aandacht gericht op een schilderij dat wij niet zien. Daardoor wordt onze aandacht
JHWURNNHQGRRUKDDUDFWLYLWHLWHQZDDUYDQZHKHWUHVXOWDDWRRNQLHWWH]LHQNULMJHQ « +DDU
FRQFHQWUDWLHORRSWSDUDOOHOPHWRQ]HFRQFHQWUDWLH¶1022
De tweede expositie opent Goldstein met de slogan µZe are open and we are here to
stay¶- dan is zojuist bekend dat de aannemer Midreth failliet is en de heropening weer
uitgesteld moet worden.1023 Goed nieuws is dat de Rabobank nieuwe hoofdsponsor wordt
voor drie jaar - Temporary Stedelijk 2 wordt al door de bank gesponsord.1024 Het Stedelijk is
na het vertrek van ABN Amro op zoek naar nieuwe hoofdsponsors. Directeur Alphons
Kurstjens vindt de sponsoring passen in de veranderde strategie van de bankµLn de dorpen en
op het platteland is de Rabobank al bekend. Nu richten we ons meer en meer op de steden. In
Rotterdam is de bank sponsor van bijvoorbeeld Diergaarde Blijdorp. Omdat Amsterdam een
culturele stad is, hebben we daar voor het Stedelijk gekozen¶.1025 µAls de stad floreert,
cultureel en toeristisch, dan is dat ook goed voor onze hypotheekhouders¶. Het geld van de
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Rabobank wordt besteed aan een jaarlijkse grote internationale tentoonstelling en educatieve
projecten. 9DQ0LOµKet is een eerste stap in het terugbrengen van het Stedelijk naar de
wereld. Een basis van drie hoofdsponsors zou heel mooi zijn¶.1026 Temporary Stedelijk 1 was
Goldsteins idee, voor Temporary Stedelijk 2 dragen de curatoren de plannen aan.1027 Op deze
tweede expositie Making Histories staan vooral de abstracte en minimalistische kunstwerken
uit de collectie centraal: zeven schilderijen van Mondriaan en acht van Malevich, The Gate
van Barnett Newman en µGHNXEXVGRRV¶ Untitled van Donald Judd. Ook de collage van Henri
Matisse, La peruche et la sirène (1952-1953) is in volle glorie te zien.1028 De kleine expositie
Recollections bestaat uit een studie naar de twee legendarische exposities uit de tijd van
Willem Sandberg: Bewogen Beweging (1961) van Jean Tinguely en Dylaby (1962).1029
Kunstverzamelaar Christiaan Braun laat weer van zich horen in het openbaar debat.
Hij schrijft eind november 2011 een open brief aan de Raad van Toezicht van het Stedelijk
Museum, op de opiniepagina van het NRC Handelsblad. Hij waarschuwt daarin dat als de
Raad µzijn verantwoordelijkheid niet neemt¶, het niks wordt met het Stedelijk. De Raad van
Toezicht ORRSWYROJHQV%UDXQµaan de leiband van een wethouder¶, laat zich door haar
µringeloren¶ en laat na een beleid te ontwikkelen waarin het Stedelijk onafhankelijker komt te
staan van de gemeente.1030 Een half jaar later raakt Braun verbolgen omdat volgens hem
*ROGVWHLQQRFK*HKUHOVDGHTXDDWUHDJHUHQRS]LMQµoverweging¶een serie tekeningen van
Willem de Kooning aan het Stedelijk Museum te schenken. In een reconstructie van de
NZHVWLHFRQVWDWHHUW5XWJHU3RQW]HQµGDWwat met een overweging tot schenking begint,
uitmondt in een draaikolk van onderlinge verwijten en beschuldigingen¶. Volgens Braun is
Goldstein niet loyaal aan haar museumZDDURS]LMLQHHQEULHIVFKULMIWGDWKLMµULGLFXORXVOLHV¶
rondbazuint. Gehrels bemoeit zich niet met de ruzie.1031 Braun verklaart dat hij het museum
de vierentwintig tekeningen met een geschatte waarde van 2,5 miljoen euro wilde schenken.
+HW6WHGHOLMNUHDJHHUGHHFKWHU]RµWUDDJHQDIZDFKWHQG¶GDWKLMXiteindelijk de collectie aan het
Museum of Modern Art in New York doneert - hij is daar sinds 1996 lid van de Drawing
&RPPLWWHH+HW6WHGHOLMNµYHUZHUSW¶%UDXQVEHZHULQJ1032
Volgens Ann Goldstein en de Raad van Toezicht was Braun nooit van plan om de
tekeningen aan het Stedelijk te schenken. Zijn toenadering was volgens hen µslechts een
schijnbeweging om museum en directeur later aan de schandpaal te kunnen nagelen¶.
*ROGVWHLQµGe beschuldigingen zijn gerechtvaardigd noch waar. « Het werd me duidelijk
dat hij alleen geïnteresseerd was het idee van een mogelijke schenking aan het Stedelijk te
gebruiken in zijn strijd tegen de gemeente Amsterdam. Voor mij was dit geen grond om het
gesprek voort te zetten¶. Uit deze onenigheid blijkt hoe onduidelijk de verhoudingen liggen
tussen gemeente, museum en verzamelaar. Het gebouw en de verzameling behoren toe aan de
gemeente Amsterdam - µDlle aankopen, schenkingen, legaten en erfstellingen vallen
automatisch toe aan de gemeente. Tenzij ze expliciet zijn toegewezen aan de onafhankelijke
stichting Stedelijk Museum¶. Braun richtte zich met zijn overweging in eerste instantie tot
1026

Kurstjens en Van Mil geciteerd in: $OEHUWGH/DQJHµ´9HU\VSHFLDOPRPHQW´YRRUKHW6WHGHOLMN¶In: Het
Parool, 11 mei 2011.
1027
+LOGD%RXPDµ3HUPDQHQWWLMGHOLMNRSHQ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 12 maart 2011.
1028
+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµ%LMQDYHUJHWHQNODVVLHNHUVYDQKHWStedelijk ]LMQWHUXJ¶,Q NRC Handelsblad, 3
maart 2011.
1029
6DFKD%URQZDVVHUµ0DWLVVHHQ0DOHYLFKNHUHQWHUXJ¶,Q de Volkskrant, 4 maart 2011.
1030
µ6WHGHOijk heeft acht jaar verprutst. Open brief aan de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum¶. In:
NRC Handelsblad, 10 november 2011.
1031
5XWJHU3RQW]HQµ'HRQJHVFKRQNHQVHULH.XQVW5HFRQVWUXFWLHZDDURPHHQVHULH:LOOHPGH.RRQLQJtekeningen in het MoMA hanJW¶In: de Volkskrant, 3 juli 2012.
1032
5XWJHU3RQW]HQµ5X]LHRYHUVFKHQNLQJ6WHGHOLMN5HFRQVWUXFWLH:DDURPWHNHQLQJHQGH.RRQLQJLQ1HZ
<RUNKDQJHQ¶,Qde Volkskrant, 3 juli 2012 en 5XWJHU3RQW]HQµ'ULHYUDJHQRYHUGHWHNHQLQJHQUHO¶,Q de
Volkskrant, 3 oktober 2012.

886

wethouder Gehrels, als eigenaar van collectie en gebouw - een voorwaarde voor zijn
schenking was dat de klimaatbeheersing op orde zou zijn. Maar een private schenking is een
zaak tussen de verzamelaar en het museum. Die relatie raakt ernstig verstoord door de
aantijgingen in de correspondentie tussen Goldstein en Braun.1033 De gemeenteraad belegt een
vergadering waarvoor beiden worden uitgenodigd.1034 Ann Goldstein weigert te verschijnen zij hoeft ook geen verantwoording af te leggen aan de gemeente, want ze is in dienst van de
stichting.1035 In haar plaats komt Patrick van Mil naar de zitting. Beide partijen blijven echter
tegenover elkaar staan met een eigen interpretatie.1036 Toch sluit Braun niet uit dat hij ooit nog
eens werk uit zijn collectie zal schenken aan het Stedelijk Museum, maar dan µRQGHUHHQ
VWULNWHYRRUZDDUGH¶KLMwil het alleen overwegen µals de directeur en de Raad van Toezicht
blijk hebben gegeven van een invulling van hun functie, een vooraanstaand museum
waardig¶zo leest KLMµplechtig¶ voor tijdens de vergadering.1037
Half mei 2012 kondigt zakelijk directeur Patrick van Mil aan dat hij vertrekt - volgens
KHPµzit zijn taak erop. « Ik had mijn besluit al langere tijd geleden genomen. Met het oog
op het vinden van een geschikte opvolger, leek dit een goed moment om mijn vertrek bekend
te maken¶. +LMLVµvan inzicht veranderd¶µQu ben ik alles aan het opzetten, plannen aan het
ontwikkelen. Na de opening wordt mijn functie uitvoerender. Dat vooruitzicht brengt voor mij
minder ambities met zich mee¶.1038 Hij vertrekt per 1 november 2012: µtrots en met opgeheven
hoofd vervolg ik in november mijn pad¶.1039
Alexander Ribbink, de voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt µweinig verrast¶ te
zijn door dit besluitµPatrick heeft het uitstekend gedaan, maar de omstandigheden zijn
heftiger geworden sinds hij is begonnen. In museumland is het nu zo dat je moet beschikken
over drie moeilijk te combineren eigenschappen. Je moet extreem zuinig zijn, zeer creatief en
zeer innovatief. Patrick heeft geconcludeerd dat hij onder die omstandigheden beter ergens
anders kan functioneren¶.1040 9RRUGH5DDGLVKHWYHUWUHNYDQ9DQ0LOµDDQOHLGLQJGH
hiërarchisch gelijkwaardige positie tussen artistiek en zakelijk directeur te heURYHUZHJHQ¶
Van Mil vindt het niet zo gek dat er twee directeuren zijn, gezien het veelzijdige takenpakket
van de directie en de ambities van het Stedelijk. µ+HWDFFHQWLVGDQZLHYDQGHWZHHLVGH
EDDV¶- nu is dat de artistiek directeur.1041 Bedrijfseconoom Erik Gerritsen wordt zakelijk
directeur ad interim.1042
1033

Ibidem.
&ODXGLD.DPPHUµ=RUJSROLWLFLRYHUFRQIOLFW6WHGHOLMN*HPHHQWHUDDGZLORSKHOGHULQJRYHUVFKHQNLQJGLH
6WHGHOLMN³DIKLHOG´¶,Q NRC HandelsbladVHSWHPEHUHQ:LHWHNHYDQ=HLOµ5DDGZLORSKHOGHULQJRYHU
misgelopen sFKHQNLQJ¶,Qde Volkskrant, 22 september 2012.
1035
5XWJHU3RQW]HQµ'ULHYUDJHQRYHUGHWHNHQLQJHQUHO¶,Q de Volkskrant, 3 oktober 2012.
1036
&ODXGLD.DPPHUµ*ROGVWHLQZLOUDDGJHHQXLWOHJJHYHQRYHUVFKHQNLQJ%UDXQ¶In: NRC Handelsblad, 2
oktober 2012.
1037
µ%UDXQZLOQLHWRQGHU*ROGVWHLQVFKHQNHQ¶In: NRC Handelsblad, 4 oktober 2012 en µ%UDXQvoorwaarde
DDQQLHXZHNXQVWVFKHQNLQJ6WHGHOLMN0XVHXP¶,Qde Volkskrant, 4 oktober 2012. Braun herhaalde zijn strijd
tegen Amsterdam en het Stedelijk in 2014 met paginagrote advertenties over wat er daar niet deugt aan cultural
governance (zie ook verderop).
1038
Van Mil geciteerd in: (YD2XGH(OIHULQNµ=DNHOLMNGLUHFWHXU6WHGHOLMNZHJ¶,Q de Volkskrant, 18 mei 2012.
1039
5RQDOG2FNKX\VHQµ´:HOHJJHQGHODWEHZXVWKRRJ´6FKHLGHQG]DNHOLMNGLUHFWHXU3DWULFNYDQ0LOLVNULWLHN
EHX¶In: Het Parool , 5 juni 2012.
1040
(YD2XGH(OIHULQNµ=DNHOLMNGLUHFWHXU6WHGHOLMNZHJ¶,Q de Volkskrant, 18 mei 2012.
1041
Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 178.
1042
Claudia .DPPHUµ2QWVODJHQELMKHW6WHGHOLMN0XVHXP¶In: NRC.NEXT , 1 november 2012. Erik Gerritsen
was van 1981 tot en met 2008 zakelijk directeur van het Concertgebouw en van mei tot augustus 2009 interim
directeur in het Rembrandthuis. Patrick van Mil was werkzaam als zakelijk directeur van het Stedelijk Museum
Amsterdam van 2010 tot 2012. Hij werd vervolgens zakelijk directeur van het Internationaal Film Festival
Rotterdam (2008-2010). Vervolgens werkte hij als extern adviseur - en als interim-directeur van Erfgoed Delft.
Van Mil werd per 1 juni 2014 daar directeur en heeft museum Prinsenhof Delft, Archief Delft en Archeologie
Delft onder zijn hoede. Bronnen: www.delft.nl/Inwoners/Nieuws_2014 (bezocht op 4 november 2014) en
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Jhim Lamoree noemt naast het vertrek van de zakelijk directeur nog twee kwesties die
GLHQHQWHZRUGHQRSJHORVWZLOKHW6WHGHOLMNµHHQYOLHJHQGHGRRUVWDUW¶PDNHQ het imago van
Goldstein en het geschil met de gemeente over wie de hoger uitgevallen huisvestingskosten
gaat betalen.1043 Na haar aantreden ontstaat er kritiek in de pers op de keuze van Ann
*ROGVWHLQRPYRRUORSLJµLQGHSXEOLFLWDLUHOXZWH¶WHRSHUHUHQ- de directeur wordt µpublieke
onzichtbaarheid¶YHUZHWHQ1044 =HYHUNODDUWLQHHQDUWLNHOGDW]HPRHLWHKHHIWµKDDUGUDDLWH
YLQGHQ¶- ]HZRUVWHOWPHWGHµYHOHFXOWXUHOHFRQWUDVWHQHQQLHXZHYHUKRXGLQJHQ¶GLH]HLQ
Amsterdam tegenkomt.1045 *ROGVWHLQµKHWPRHLOLMNVWHWRHQLNKLHULQMDQXDULEHJRQwas
dat ik tijdens het leren al examen moest doen. Ik was bezig de institutionele cultuur te
ontdekken en tegelijk werden er allerlei belangrijke beslissingen verwacht. Dat de
Amerikaanse kunstwereld, met haar afhankelijkheid van private giften, verschilde van de
grotendeels op overheidsgeld draaiende Nederlandse kunstwereld, dat wist ik natuurlijk van
tevoren wel. Maar van de ingewikkelde constructies tussen het Stedelijk Museum en de
gemeente Amsterdam had ik me geen voorstelling kunnen maken. Het kost tijd en moeite om
PHW]XONHPDWHULHYHUWURXZGWHUDNHQ¶1046 =HRQGHUVFKDWWHµhoe publiek een directeur hier is¶.
,HGHUHHQZLOGHYDQKDDUZHWHQZDW]HJLQJGRHQZDWµKDDUYLVLH>LV@RSGHWRHNRPVW0DDUGDW
JLQJQLHW¶DOGXV*ROGVWHLQµ,NZDVEH]LJKHWJHERXZ open te krijgen. Ik begreep maar niet
waarom de bouw zolang duurde. Mijn belangrijkste vraag was: wat kan ik eraan doen? Met
wie moet ik praten, wie bellen? Was het een kwestie van geld, van macht? Moest ik gaan
schreeuwen? Er was dus een crisissituatie. Ik ervoer de sluiting als een regelrechte catastrofe.
Wilde de boel managen. Dat is mijn aard: aan het werk gaan. « Ik kwam hier « met het
idee vanuit Amerika, dat de directeur verantwoordelijk is voor het geheel. Dat lag in
Amsterdam anders. Bij het Stedelijk is de directeur meer een figurehead, een boegbeeld. Die
heeft ook een symbolische rol in het culturele leven. Niet degene die volle autoriteit heeft bij
de bouw. Anderen hebben die. « De collectie en het gebouw zijn van de gemeente. «
Het museum is de huurder van het gebouw. En daarom heeft het geen macht over het
bouwproces. Ik probeerde de ruimte te ontdekken waarin ik kon manoeuvreren. Liefst zo
groot mogelijk. Het was mijn missie om het woord ³OPEN´ op de gevel te krijgen¶.1047
Ondanks de verzelfstandiging is het Stedelijk nog steeds met handen en voeten gebonden aan
de gemeente. Hier wreekt zich weer de constructie - die ontstond na de decentralisatie van
geld en bevoegdheden begin jaren tachtig - dat dit museum voor moderne en hedendaagse
kunst onder gemeentelijk competentie valt, terwijl de staf een landelijke betekenis en zelfs
internationale allure nastreeft.1048
De derde kwestie die volgens Lamoree speelt, is de patstelling tussen de gemeente en
het verzelfstandigde Stedelijk over de door de verbouwing gestegen huisvestingskosten - er
dreigt onvoldoende geld te zijn om het gerestaureerde en uitgebreide gebouw te exploiteren.
LDPRUHHµKLHUZUHHNW]LFKGHVLWXDWLHGDWKHW6WHGHOLMNELM]LMQYHU]HOIVWDQGLJLQJ geen
bruidsschat heeft meegekregen; financieel is het nog steeds grotendeels afhankelijk van de
www.wdw.nl/.../nieuwe-bestuursleden-witte-de-with (bezocht op 15 januari 2015).
Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, pp. 176-177.
1044
µ$QQ*ROGVWHLQ NULMJWSULMV¶,Q Het Parool, 24 januari 2012. Hierover woedt een kortstondig debat in de
pers. Zie bijvoorbeeld het commentaar µ(HQNHQQLJHPXVHXPGLUHFWHXU¶, in NRC Handelsblad, 9 december 2011
en )ULWV&RQLMQµ'LUHFWHXU$QQ*ROGVWHLQYDQ6WHGHOLMN0XVHXPNULMJWHLQGHOLMNNDQVRQJHOLMNFULWLFDVWHUVWH
EHZLM]HQ¶In: Het F inancieele Dagblad, 2 april 2012.
1045
Goldstein geciteerd in: Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 177. Oorspronkelijke bron:
$QQ*ROGVWHLQLQKDDUELMGUDJHDDQµ7KH0XVHXPUHYLVLWHG¶,Q Artforum, zomer 2010, pp. 292-293.
1046
6WHIDQ.XLSHUµ$QQ*ROGVWHLQ³+HW6WHGHOLMNLVPLMQOHYHQ´¶,Q Vrij Nederland, 5 maart, 2011.
1047
5XWJHU3RQW]HQµ´,NZLOKHWJHYRHOWHUXJJHYHQYDQKRHKHWZDV´,QWHUYLHZ$QQ*ROGVWHLQ, directeur van
KHW6WHGHOLMNPXVHXP$PVWHUGDP¶,Qde Volkskrant, 25 februari 2011. Ook geciteerd in: Jhim Lamoree,
Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 178.
1048
Ministerie van WVC, Cultuurbeleid in Nederland. Rijswijk, 1993, p. 212. Zie ook de paragraaf µ1ota
Museumbeleid: decentralisatie van EHVWXXUOLMNHEHYRHJGKHGHQ¶in deel II, hoofdstuk 2.
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gemeente, die weliswaar eigenaar is van de gebouwen en de collectie maar tegelijkertijd meer
DIVWDQGWRWKHWPXVHXPKHHIWJHQRPHQ¶1049 Er is sinds de verzelfstandiging in 2006
µJHVWHJJHO¶RYHUGH subsidie. Volgens de gemeente zijn er toen afspraken gemaakt over
onderhoud en exploitatie. Na de verzelfstandiging blijven gebouw en collectie in het bezit van
de gemeente. Het museum krijgt als stichting de mogelijkheid om onafhankelijker van het
gemeentelijk apparaat te opereren, maar draait zelf op voor de kosten. De gemeente verwacht
dat de zeventig procent meer tentoonstellingsruimte kan zorgen voor hogere opbrengsten. Het
Stedelijk probeert de verhoogde kosten voor onderhoud en exploitatie - schoonmaak,
bewaking, verlichting en klimaatbeheersing - bij de gemeente als eigenaar neer te leggen. De
gesprekken leiden tot niets.1050
Het Stedelijk vraagt 15,6 miljoen euro per jaar aan voor de periode 2013-2016. De
Amsterdamse Kunstraad adviseert echter om vier miljoen minder te geven - de gemeente
volgt dit advies op.1051 Dit is een kwart minder dan de 13,5 miljoen euro die het Stedelijk de
afgelopen jaren ontving. Er worden 28 van de tweehonderd medewerkers ontslagen: de
belangrijkste afdelingen die worden ontzien, zijn fundraising, educatie en marketing - over
alle andere afdelingen, zoals tentoonstellingen, presentatie en automatisering, zijn de
ontslagen gelijk verdeeld. Het museum blijft na 1 januari 2013 langer open - ook op
maandag.1052 De afdeling fondsenwerving gaat een belangrijke rol spelen. Erik Gerritsen: µZe
hebben « diepgaand gekeken hoe we onze eigen inkomsten kunnen verbeteren¶. Het
Stedelijk wil meer inkomsten halen uit onder meer educatieve programma¶s en uit een nieuw
Stedelijk Museum Fonds. Het expositieprogramma wordt minder ambitieus en beperkt zich
nu tot vier à zes grote tentoonstellingen per jaar, aangevuld met kleinere presentaties: µzeer
dure, grote, internationale tentoonstellingen kunnen alleen geprogrammeerd worden als er
aanvullende fondsen voor gevonden worden. Tevens is er minder budget beschikbaar voor
aankopen¶.1053 De vaste collectie wordt ingezet om reizende tentoonstellingen te maken.
*HUULWVHQµLQGHUGDDGZHNXQQHQGHFROOHFWLHPHHUYHUPDUNWHQ¶1054
Begin 2013 krijgt het Stedelijk MuVHXPHHQQLHXZHµDOJHPHHQGLUHFWHXU¶. Karin van
Gilst maakte carrière in de tijdschriftenwereld.1055 Ze VWRQGRSµGHVKRUWOLVWGLHGHKHDGKXQWHUV
van De Vroedt & Thierry hebben gedestilleerd uit de meer dan honderd geïnteresseerden voor
de vacature bij het StHGHOLMN¶1056 Ann Goldstein, voorheen aangeduid als µdirecteur¶ wordt nu
µartistiek directeur¶. De functie van Van Gilst is uitgebreider dan die van Van Mil: ze krijgt
als taak de missie, visie en strategie van het museum te ontwikkelen. Ook wordt ze
verantwoordelijk voor alle commerciële, financiële en operationele activiteiten van het
1049

Jhim Lamoree, Stedelijk Museum. Amsterdam, 2012, p. 179.
'DDQYDQ/HQWµ*HPHHQWHZLOKHWStedelijk NRUWHQRQWVODJHQGUHLJHQ¶In: NRC Handelsblad, 20 september
2012.
1051
=LHYRRUGHEHDUJXPHQWHULQJ$PVWHUGDPVH.XQVWUDDGµ6WHGHOLMN0XVHXP$PVWHUGDP¶,Q Kiezen voor
perspectief. Adviezen te voorbereiding van het Amsterda mse Kunstenplan 2013-2016. Amsterdam, 2012, pp. 3639 en Advies van de Amsterdamse Kunstraad op 14 november 2012, na bestudering van het aangepaste plan van
het Stedelijk.
1052
RutgHU3RQW]HQµ6WHGHOLMN0XVHXP focust op fondsenwerving. Bezuiniging Stedelijk Museum $PVWHUGDP¶
In: de Volkskrant, 11 december 2012. Zie ook: &ODXGLD.DPPHUµ2QWVODJHQELMKHW6WHGHOLMN0XVHXP¶,Q
NRC.NEXT, 1 november 2012 en µ6XEVLGLHStedelijk is ronG¶,Q Het Parool , 16 november 2012.
1053
&ODXGLD.DPPHUµ2QWVODJHQELMKHW6WHGHOLMN0XVHXP¶In: NRC.NEXT , 1 november 2012.
1054
+DUPHQ%RFNPDµ*URWHUPXVHXPPLQGHUJHOG¶,Qde Volkskrant, 1 november 2012.
1055
Karin van Gilst (1964) was hoofdredacteur van Adformatie en Viva en directeur van Weekbladpers
Tijdschriften. Bronnen: µ1LHXZHGLUHFWHXUYRRU6WHGHOLMN¶,Qde VolkskrantGHFHPEHUµ9DQGilst
DOJHPHHQGLUHFWHXU6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 19 december 2012 en Claudia Kammer en Pieter van Os,
µ0HWHHQJOLPODFKEH]XLQLJHQ2XG-MRXUQDOLVWHJDDWVWUDWHJLH6WHGHOLMN0XVHXPEHSDOHQµ,Q NRC Handelsblad,
20 december 2012.
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/RHVGH)DXZHHQ+XJR/RJWHQEHUJµ1LHXZH6WHGHOLMNGLUHFWHXUNDQDQGHUHQODWHQVWUDOHQ¶,Q Het Parool ,
20 december 2012.
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museum, dus ook de ontslagen.1057 Fondswerver &RUYDQ=DGHOKRIILVµEOLM¶PHWGH
EHQRHPLQJµKHWLVJRHGGDWKHW]DNHOLMNHHQKHWDUWLVWLHNH]RVWULNWZRUGWLQJHYXOG2Q]HLieve-Heer heeft namelijk geen mensen geschapen die kunstzinnig zijn en met een
SRUWHPRQQHHNXQQHQRPJDDQ¶1058

My favorite Dutch word is OPEN!
De nieuwbouw van het Stedelijk Museum is in mei 2012 gereedµYLHUMDDUWHODDWHQWZLQWLJ
PLOMRHQHXURWHGXXU¶Het iVHHQµNRVPRSROLWLVFKFHQWUXPYDQLQWHUQDWLRQDOHNXQVW¶Aan het
gebouw is duidelijk te zien hoe de functies van het museum zijn verschoven en uitgebreid. De
centrale entree is verplaatst naar het MuseumpleinLQGHµEDGNXLS¶- daar is alle ruimte voor
de lobby: de receptie, toegangspoortjes, informatiebalie, uitgifte van headsets, garderobe en
lockers. Rechts is de winkel met een uitgebreid en veelzijdig assortiment en links het
restaurant.1059 De legendarische trap in het oude gebouw functioneert nu aan de achterkant, de
voormalige ingang zal gebruikt worden voor groepen en scholieren. In de nieuwe vleugel
daalt de bezoeker via een roltrap - in een buis - af naar een enorm souterrain van elfhonderd
vierkante meter zonder daglicht. In het oude gebouw staat de vaste collectie opgesteld, met
ook aandacht voor toegepaste kunst; de nieuwe vleugel is gereserveerd voor
wisseltentoonstellingen. µ*HYHOHQGDN]LMQRSJHERXZGXLWHHQQDDGORRVFRPSRVLHWPDWHULDDO
een nooit vertoonde inspanning in de Nederlandse bouwwereld¶1060 De meningen over het
vernieuwde Stedelijk zijn verdeeld. Jaap Huisman vindt dat µGe DDQNRPVWKDO « het karakter
heeft van een terminal¶. Architectuurcriticus Michael Kimmelman schrijft in The New York
Times HHQUHFHQVLHYROKRRQµRIIKDQG,FDQ¶WUHFDll seeing a more ridiculous looking building
than the new Stedelijk Museum « pronounced STEH-duh-OLFN¶1061 Henk Hofland reageert
op de kritiek in een column. Hij liet in de serre van Bodega Restaurant Keyzer µdit nieuwe
stukje Amsterdam¶ rustig op zich inwerken en RRUGHHOWGDWKHWµJHVODDJG¶LVµPRRL Niet in de
gebruikelijke zin, maar het doet je ogen geen geweld aan. Integendeel. Dat oordeel werd door
mijn gevoel van opluchting bevestigd. « Aan alles wat nieuw is moet je wennen. Denk aan
nieuwe schoenen¶. Hij herinnert zich de opening van Centre Pompidou in 1977 en de reacties
RSµal die buisvormige gangen aan de buitenkant, al dat glDV¶1062
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µ1LHXZHGLUHFWHXUYRRU6WHGHOLMN¶,Qde VolkskrantGHFHPEHUµ9DQGilst algemeen directeur
6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 19 december 2012, &ODXGLD.DPPHUHQ3LHWHUYDQ2Vµ0HWHHQJOLPODFK
bezuinigen. Oud-journaliste gaat strategie 6WHGHOLMN0XVHXPEHSDOHQµ,Q NRC Handelsblad, 20 december 2012
en 0DULMH:LOOHPVµ1LHXZHGLUHFWHXUYRRU6WHGHOLMN- WDNHQSDNNHW*ROGVWHLQNOHLQHU¶,Q NRC Handelsblad, 19
december 2012.
1058
Van Zadelhoff verwierf met Rijkman Groenink fondsen voor de nieuwbouw - als dank voor bewezen
diensten is het café op de eerste verdieping van het oude gebouw naar hem vernoemd. Loes de Fauwe en Hugo
/RJWHQEHUJµ1LHXZH6WHGHOLMNGLUHFWHXUNDQDQGHUHQODWHQVWUDOHQ¶,Q Het Parool , 20 december 2012.
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Het aanbod van de winkel bestaat uit internationale kunst-, design- en fotografieboeken, een selectie
kinderboeken en de publicaties van het Stedelijk, ansichtkaarten, posters, allerlei cadeaus, designproducten,
sieraden. Het restaurant is iedere dag open, van half tien tot middernacht. Zowel de winkel als het restaurant zijn
vrij toegankelijk.
1060
-DDS+XLVPDQµ0XVHXPPHWQLHXZHYOLHJWXLJYOHXJHO¶,Q De Groene Amsterda mmer , 19 september 2012
en (G]DUG0LNµ(HQERXZZHUNXLWKHWQLHWV'HQLHXZHYOHXJHOYDQKHW6WHGHOLMN¶,Q Vrij Nederland, 22
september 2012.
1061
µShaped like a bathtub, of all things, it arrives years behind schedule at the tail end of the money-fueled,
headline-hungry, erratically ingenious era of indulgent museum design that began to peter out with the global
economy¶0LFKDHO.LPPHOPDQµ:K\,V7KLVMuseum 6KDSHG/LNHD7XE"¶,Q The New York Times, 24
december 2012. Zie ook: 6DQGUD6PDOOHQEXUJ¶(LQGHOLMNKDQJHQ]HZHHURQ]H0DOHYLWVMHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 31 december 2012.
1062
+-$+RIODQGµ%RRV RSGH%DGNXLS¶In: NRC Handelsblad, 5 januari 2013.
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De herinrichting van het gebouw levert in de aanloop naar de opening verschillende
persmomenten op.1063 Ann Goldstein treedt nu meer naar buiten en geeft interviews.1064 De
heropening op 23 september 2012 door koningin Beatrix trekt veel media aandacht: een live
uitzending op televisie, verschillende documentaires en bijlagen in de kranten. De teneur in de
pers is de blijdschap dat het Stedelijk weer open is en de vertrouwde kunstwerken weer
zichtbaar zijn.1065 Over het algemeen is men erg enthousiast over het resultaat van de
verbouwing en de herinrichting. Er verschijnen veel artikelen, aangevuld met kleurrijke
afbeeldingen, over vertrouwde kunstwerken die bijdroegen aan de reputatie van het Stedelijk.
Een blikvanger is The Beanery van Edward Kienholz - de restauratie en herplaatsing van het
werk genereert verschillende persmomenten.1066 Als onderdeel van het pr-offensief publiceert
de museumstaf een catalogus met een uitvoerige en kleurrijke inventarisatie van de
verzameling: Stedelijk Collecties: Reflecties en een rijk geïllustreerde pocket met daarin een
korte geschiedenis, een kenschets van alle directeuren en hun beleid, illustraties van
spraakmakende momenten en enthousiaste beschouwingen van kunstenaars, ontwerpers en
EHNHQGH1HGHUODQGHUVRYHUµKXQSHUVRRQOLMNHNHX]HXLWGHZHUHOGEHURHPGHFROOHFWLH¶1067
Kunstcriticus $QQD7LOURHYLQGWKHWQLHXZH6WHGHOLMNµHHQIHHVW¶PDDULVook kritisch.
(UµPLVW¶LHWV]HYLQGWGDWHUµVFKDNHOVQDDUKHWQXHQGHZHUHOGEXLWHQKHWPXVHXP¶
RQWEUHNHQµ+RHIUDDLGHNXQVWZHUNHQRRNZRUGHQJHSUHVHQWHHUG]HOLMNHQYRRUDOWHUXJWH
verwijzen naar de geschiedenis van de kunst zelf. Wat ontbreekt is een context die de
NXQVWZHUNHQRQ]HWLMGLQWUHNW¶1068 Koen Kleijn vindt dat na de heropening de nostalgie
UHJHHUWµLQKHWQLHXZH6WHGHOLMNLVKHWRXGHRSJHQRPHQDOVHHQPXVHXPLQHHQPXVHXP+HW
QLHXZHLVQRJQLHWHFKWLQ]LFKW¶1069 De redactie van NRC Handelsblad kopt enkele dagen
vóór de openingµ6WHGHOLMNKDDOWZHUHOGWRSQLHW¶ Een groep vooraanstaande
museumdirecteuren is gevraagd in hoeverre het Stedelijk weer ELMGHµWRSYDQGH
LQWHUQDWLRQDOHPXVHD¶ kan gaan horen, zoals de commissie-Sanders in juni 2003 ambieerde.
Hun uitspraken zijn genuanceerder dan de stellige uitspraak op de voorpagina. Maar Glenn
Lowry, directeur van het Museum of Modern Art in New York, gelooft er niet in: µGHFROOHFWLH
1063

Bijvoorbeeld: in de aanloop naar de opening (van 12 tot en met 22 september 2012) brachten kunstenaars in
de Volkskrant HHQµRGH¶DDQKHW6WHGHOLMN, gepubliceerd LQGHVHULHµ2XYHUWXUH¶YDQQHJHQDIOeveringen: Rineke
Dijkstra, Mark Manders, Folkert de Jong, Willem de Rooij, Tracey Emin, Charlotte Schleiffert, Hella Jongerius,
Martijn Engelbrecht en Erik van Lieshout.
1064
Ze ging bijvoorbeeld in debat met Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum, over de toekomst van
KHWPXVHXP0DUFHOWHQ+RRYHQµ´+HW9DQ$EEHLVJHHQ(IWHOLQJ´¶,Q De Groene Amsterda mmer , 1 maart
2012.
1065
=LHELMYRRUEHHOG6DQGUD6PDOOHQEXUJµ:HHU]LHQPHWHHQGLHUEDUHYULHQG¶,Q NRC Handelsblad, 20
september 2012, µ6WHGHOLjk RSHQ³HQGHVWDG]LQJWZHHU´¶,Q NRC Handelsblad, 24 september 2012.
HQ.HHV.HLMHUµ(LQGHOLMNJHQRHJUXLPWHYRRUGHNXQVW¶,Q Het Parool , 19 september 2012, met op de
voorpagina een grote foto waarop de gerestaureerde wandschildering van Karel Appel te zien is en Luc
7X\PDQV¶SRUWUHWYDQNRQLQJLQ%HDWUL[=RZHO NRC als de Volkskrant wijden een kunstbijlage aan het Stedelijk,
UHVSRSVHSWHPEHUHQVHSWHPEHU=LHRRN&KULV5HLQHZDOGµ6OHFKWHWLMGHQJRHGHWLMGHQ¶,Q
Museumvisie, 4/2012, pp. 40-.HHV.HLMHUµ=RJRHGDOVQLHXZ¶,Q Museumtijdschrift, nr.6,
september/oktober 2012, pp. 20- 2HNGH-RQJµ0DWLVVHJXPWHHQRRUXLW¶,QLELGHPSS-29 en Sandra
6PDOOHQEXUJµ(LQGHOLMNKDQJHQ]HZHHURQ]H0DOHYLWVMHQ¶,Q NRC Handelsblad, 31 december 2012.
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=LH6DQGUD6PDOOHQEXUJµ'HEDUZDDUGHWLMGQLHWVWLONáQVWDDQ¶,Q NRC HandelsbladMXOLµ+HW
6WHGHOLMNERXZWRS  7KH%HDQHU\  YDQ(GZDUG.LHQKRO]¶,Q de Volkskrant, 18 september 2012. Zie
ook: 60RQWDJ SVHXGRQLHPYDQ+-$+RIODQG µ%DGNXLSHQ%HDQHU\¶,Q NRC Handelsblad, 29 september
2012. De Amerikaanse kunstenaar Kienholz modelleerde het werk naar diner Barney¶s Beanery in Hollywood,
Los Angeles - Jim Morrison van The Doors, Janis Joplin, Charles Bukowski kwamen er vaak.
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Jan van Adrichem en anderen, Stedelijk Collecties: Reflecties. Rotterdam, 2012 en Rixt Hulshof Pol en
Marie Baarspul (concept en tekst), Stedelijk in de pocket. Amsterdam 2012. Zie ook: Joost Zwagerman,
µ:DDURP]RJHQRHPGHNXQVWH[SHUWVPDDUEHWHUNXQQHQ]ZLMJHQ¶,Q de Volkskrant, 3 oktober 2012.
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van het Stedelijk behoort inderdaad tot de allerbelangrijkste van de wereld, maar om de rol te
VSHOHQGLH]R¶QFROOHFWLHYHUGLHQWPRHWKHWPXVHXP dezelfde soort inkomsten vergaren als
waarover Tate, 3RPSLGRXHQZLMEHVFKLNNHQ¶$QQ'HPHHVWHUGLUHFWHXUYDQGH$SSHOYLQGW
daarentegen dat je het museum niet moet vHUJHOLMNHQPHWµEORFNEXVWHUPDFKLQHVDOV7DWH
Pompidou of MoMA. Het Stedelijk moet juist met verfijnde exposities internationaal
concurreren. Waag je je met retrospectieven van Damien Hirst, dan weet je op voorhand dat je
GHVWULMGYHUOLHVW¶$QQ*ROGVWHLQ antwoordt op de vraag of haar museum meespeelt in de
LQWHUQDWLRQDOHPXVHXPWRSµORRSURQGHQNLMN « DOVZLMGHODW]RKRRJPRJHOLMNEOLMYHQ
OHJJHQKDOHQZHKHWEHVWHXLWRQV]HOI9HUYROJHQVPDJGHZHUHOGRRUGHOHQ¶1070 In een
interview in Vrij Nederland reageert ze nog eens: µhet zou voor het Stedelijk een valkuil zijn
naar die top te streven. Dit museum moet uitgaan van zijn eigen kracht en ik wil mijn werk
goed doen. Ik zou willen dat we worden bewonderd voor wat we zijn. Mensen zouden moeten
zeggen: kijk nou eens wat het Stedelijk doet. Hoe fantastisch het zijn collectie heeft
JHSUHVHQWHHUG+RHKHWHHQELM]RQGHUHHUYDULQJYRRU]LMQEH]RHNHUVKHHIWJHFUHsHUG¶=HZLO
GDWKHW6WHGHOLMNµHHQZDDUGHYROOHELMGUDJH¶OHYHUWµDDQNXQVWHQNXQVWHQDDUVLQGH
samenleving. Kunst en de creatieve gaven van kunstenaars nodigen ons uit vragen te stellen
RYHURQVEHVWDDQ¶1071 µ:DWZHGRHQPRHWKLVWRULVFKHQRRG]DNHOLMNKHLGDGHPHQZHJDDQQLHW
DIRSZDWKHWSXEOLHNZLOPDDUYDUHQRSRQVHLJHQLQWHUQHNRPSDV¶1072
Luc Tuymans schilderde een portret van koningin Beatrix: H.M - het eerste schilderij
dat hij in opdracht vervaardigt. Anonieme begunstigers en zijn galerie David Zwirner te New
York schenken het aan het Stedelijk.1073 Het krijgt bij de heropening µeen ereplek¶ in de
centrale tentoonstellingszaal. De beeltenis wijkt sterk af van de gebruikelijke, meer flatterende
VWDDWVLHSRUWUHWWHQHQZRUGWGLUHFWHHQµFRQYHUVDWLRQSLHFH¶KHWURHSWGLVFXVVLHRS in de
media.1074 Er doen speculaties de ronde wat de koningin ervan vindt.1075 TuymDQVZLOGHµHHQ
ZDDUGLJSRUWUHW¶VFKLOGHUHQµHQWRFKRRNPHQVHOLMN+HWEOLMIWHHQVWDDWVKRRIGPDDUKHWPRHVW
een écht portret zijn. Ze heeft veel meegemaakt aan tragiek en zoiets is natuurlijk af te lezen
DDQLHPDQGVJH]LFKW « 9HHO1HGHUODQGHUVGDFKWHn dat mijn portret haar zou kwetsen of
EHOHGLJHQPDDUGHNRQLQJLQ]HOILVHUMXLVWEOLMPHH¶1076 µ7RHQLNKDDUYURHJZDWYLQGWXYDQ
uw portret, heeft ze daarop geantwoord dat er redelijk veel controverse over dat portret was,
PDDUGDWGDWRRN]RKRRUW¶1077 De koningin draagt op de opening dezelfde jurk als op het
schilderij, µaOVRPKDDUDSSUHFLDWLHWHPDUNHUHQ¶1078
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www.stedelijk.nl/nieuwsberichten/schenking-h-m-van-luc-tuymans(bezocht op 19 oktober 2013). Luc Tuymans
(1950) is een Vlaams schilder - hij geldt als één van de meest invloedrijke hedendaagse kunstenaars uit België.
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In: NRC Handelsblad, 25 september 2012. Het portret sierde de voorpagina van NRC Handelsblad, 19 september
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µ6FKHSSHQ¶LQ NRC Handelsblad, 15 november 2012.
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In de gerestaureerde oudbouw is ook een kleurrijk fresco te zien van Sol LeWitt. Wall
drawing #1084 bestaat uit vier fel gekleurde, parallelle banen die vierkanten vormen metersgroot, van muur tot muur.1079 Wim Starkenburg is één van de drie kunstenaars die de
muurschildering opbrachten, volgens de strikte aanwijzingen van LeWitt. Hij schilderde hem
al eens eerder op dezelfde muur, dat was in 2003: µtoen zijn we er achttien dagen mee bezig
geweest. Nu negentien. We zijn iets preciezer geworden. Dit is ook niet meer precies dezelfde
muur als waar hij destijds op is gemaakt. Na de renovatie hebben alle zalen voorzetwanden
gekregen en een andere plint aan de onderkant. Het verschil is slechts twee centimeter, maar
het luistert heel nauw, want het werk is gebaseerd op vierkanten en het moet wandvullend
]LMQ¶Sol LeWitt en Carl Andre schonken samen het kunstwerk aan het Stedelijk, toen Rudi
Fuchs directeur was. Die eerste versie van Wall drawing #1084 was nog geen jaar te zien,
omdat op 31 december 2003 het Stedelijk dicht ging voor de verbouwing. Het zou echter nog
tot 2006 duren voordat de renovatie startte. In dit geval bleven protesten onder publiek of
kunstcritici uit, in tegenstelling tot de verwijdering van het werk van LeWitt door Hans
Locher bij de renovatie van het Haags Gemeentemuseum in 1998.1080 6WDUNHQEXUJµZHZLVWHQ
het ook van tevoren: toen het werk werd gemaakt, stond al vast dat het binnen afzienbare tijd
]RXYHUGZLMQHQ¶Hij EHVFKRXZWGHVFKLOGHULQJQLHWDOVHHQZHUNYDQKHP]HOIµDOVMHHUPHH
bezig bent, voelt het wel alsof je deel uitmaakt van het werk. Maar als ik dan later terugkom,
bij de opening of daarna, voel ik altijd afstand. Dan is het niet meer van mij of van ons. Dan is
het een Sol LeWitt. Maar tijdens het maken - het is als met muziek. Als je muziek maakt, heb
je de voldoening van het spelen, maar daarmee wordt het nog niet jouw muziek. Dat is geen
bedenksel van mij hoor, dat heHIW6RO/H:LWWYDDNDOVPHWDIRRUJHEUXLNW¶+HWLVQRJQLHW
duidelijk hoe lang Wall drawing #1084 deze keer zichtbaar blijft.1081
Het aantal bezoeken aan het Stedelijk wordt in de begroting voor 2013 geschat op
500.000.1082 De eerste dag na de opening bezoeken ruim 4.500 mensen het museum.1083 In de
eerste maand trekt het Stedelijk al 95.000 betalende bezoekers - voor de ingang staat dagelijks
een lange rij wachtenden.1084 In drie maanden tijd komen er 300.000 belangstellenden.1085
Woordvoerder Marie-José Raven spreekt vaQµHHQRSHQLQJVHIIHFW¶PDDULVZHOEOLMPHWGH]H
publieke belangstelling.1086 Al na een half jaar wordt de 500.000ste bezoeker feestelijk
onthaald. Zakelijk directeur .DULQYDQ*LOVWUHDJHHUWYHUKHXJGµKHWRYHUWUHIWGHEHVWHMDUHQXLW
het verleden en geeft RQVYHHOYHUWURXZHQYRRUGHWRHNRPVW¶1087
Galeriehouder Paul Andriesse doet een grote schenking van zestig kunstwerken voornamelijk tekeningen en prenten. Hij verbindt er geen voorwaarden aan, maar bepleit wel
RPRSQLHXZµHHQSUHQWHQNDELQHW¶LQKHWPXVHXm te vestigen.1088 Andriesse benadrukt dat de
benoeming van Ann Goldstein tot directeur van het Stedelijk en de heropening van het
museum hem inspireerden tot de giftµLNYLQGKHWYDQZH]HQOLMNEHODQJRPKHW6WHGHOLMNRS
1079
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deze manier te ondersteunen, en ik ben zeer gelukkig dat ik dat vanuit mijn positie kan doen.
Het werd mij bij de aanstelling van Ann Goldstein al snel duidelijk dat het museum nog meer
een plek wordt waar kunstenaars en verzamelaars met open armen worden ontvangen. Ik hoop
dat mijn passie voor hedendaagse kunst met deze schenking wordt overgebracht op de
EH]RHNHUV¶1089
Goldsteins voorganger, Gijs van Tuyl wilde de opening van het Stedelijk vieren met
een grote thematentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar Mike Kelley. 1090 Hij kocht
rond 2006 een paar werken van hem aan en kwam toen op het idee.1091 9DQ7X\OµKij is één
van de eerste kunstenaars die het modernisme op een intelligente manier onderuithaalt. Dat
kan dus spannend worden, omdat de collectie van het Stedelijk Museum vooral een
modernistische collectie is¶1092 In 2001 nam Kelley deel aan de groepstentoonstelling Eye
Infection in het Stedelijk, het initiatief van gastcurator Christiaan Braun.1093 Van Tuyl zette
het plan voor de Kelley tentoonstelling µRSGHURO¶HQQRGLJGH(YD0H\HU-Hermann als
gastconservator uit - zij organiseerde in 2007 de succesvolle Warhol-tentoonstelling in het
tijdelijke onderkomen aan het IJ. Van Tuyl en Meyer-Hermann wonnen in 2009 voor hun
tentoonstellingsconcept GHHHUVWHµ7XULQJ7RHNHQQLQJ¶ - een tweejaarlijkse prijs van 450.000
euro die de Turing Foundation uitlooft aan de uitwerking van de µLPSRVVLEOHGUHDP¶YDQHHQ
museumµom kunst naar Nederland te halen die normaal alleen in het buitenland te zien
is¶.1094 Dankzij deze toekenning kon de staf het onderzoek naar de kunstenaar en zijn oeuvre
voortzetten.1095 Helaas werd door de vertragingen van de nieuwbouw de opening en daarmee
de expositie telkens uitgesteld. Bovendien overleed de kunstenaar plotseling. Tot haar
YUHXJGHµHUIW¶$QQGoldstein het plan voor de expositie. Ze kent Mike Kelley al sinds 1985 als conservator van het MoCA in Los Angeles werkte ze vaak met hem samen. Ze besluit het
concept van Van Tuyl en Meyer-Hermann zelf uit te werken en kiest voor een retrospectief:
µLk heb er een meer chronologische expositie van gemaakt. Ik vond dat er na Mike¶s dood een
1089
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soort hoofdlijn nodig was. En dat we het werk moesten bekijken zoals Mike er zelf naar keek.
Hij werkte en dacht altijd in grote thema¶s en projecten. Dus dat was de koers waarop we zijn
doorgegaan¶.1096
Vanwege het overlijden van Kelley moet de catalogus volledig worden µomgegooid¶,
waardoor de productie grote vertraging oploopt.1097 Het boek is pas beschikbaar als de
tentoonstelling voorbij is. Dat het dan nog goed zal verkopen, is niet waarschijnlijk - een
tegenslag voor het museum, waar het overigens niets aan kan doen. Een catalogus aanschaffen
is vaak een impulsaankoop na het bezoek van een tentoonstelling. Het Stedelijk noemt het
boek geen catalogus, maar een µpublicatie. (...) Een nuanceverschil, maar dit boek is
allesomvattend. Hier moest alles in, en omdat er nog een heleboel moest worden uitgeplozen,
duurde het langer dan verwacht¶, zo legt een woordvoerder uit. De Turing Stichting vindt het
µontzettend jammer¶ dat µeen mooie catalogus¶ ontbreekt. µHet is een enorme gemiste kans.
Maar ik weet ook hoe erg het Stedelijk ervan baalt. Ik denk ook dat ze er alles aan gedaan
hebben om het alsnog rond te krijgen. Helaas, echt heel zonde¶.1098 Twintig jaar geleden
hechtten musea niet zo veel waarde aan catalogi, maar de boekverkoop speelt de laatste tijd
een belangrijke rol µin het verdienmodel¶. Hans Buurman, zakelijk directeur van het
Gemeentemuseum Den HaagµQiet alleen de catalogus, maar de hele museumwinkel is
belangrijk « Een catalogus hoort er ook gewoon bij¶.1099 De publicatie verschijnt eind
augustus 2013.1100
MIK E K ELLEY start op 15 december 2012. De hele nieuwbouw is gevuld met zijn
beelden, tekeningen, schilderijen, video¶s, fotografie, maquettes en werken van textiel Kelley werkte in uiteenlopende media en genres.1101 µ(HQZDQGHOLQJGRRUGHWHQWRRQVWHOOLQJLV
een tocht door het hoofd van een getormenteerde ziel¶, aldus een recensent.1102 Kelley snijdt
thema¶s aan als onderdrukte herinneringen, perversiteit, religie, de Amerikaanse
klassenmaatschappij. Hij veUZLMVWµnaar strips, naar kitsch en esoterie, en natuurlijk zijn er de
knuffeldieren GLH « met lange ritsen aan elkaar zijn genaaid of verwerkt tot kolossale
driedimensionale tableaus van kraalogen, wol en zacht vilt. Alles wat naar goede, maar vooral
gevestigde smaak zweemt, licht Kelley beentje¶.1103 De expositie trekt ruim 200.000
bezoekers.1104 Dit ambitieuze retrospectief start in het Stedelijk Museum en reist daarna door
naar Centre Pompidou in Parijs, MoMA PS1 in New York en het MoCA in Los Angeles. Zo
verbindt het Stedelijk zichzelf weer met musea die er internationaal toe doen.1105
De volgende overzichtsexpositie is gewijd aan videokunstenaar Aernout Mik:
Communitas.1106 De videokunstenaar bouwt zelf in de grote nieuwe kelderruimte een
1096
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ruimtelijke installatie. &RQVHUYDWRU/HRQWLQH&RHOHZLMµZe hebben hem volledig de vrije hand
gegeven. Hij is niet alleen videokunstenaar, maar van oorsprong beeldhouwer. Het idee is om
alle aspecten van zijn werk te laten zien: hoe hij met ruimte omgaat, hoe hij bezoekers het
fysieke wil laten ervaren. Hier kan dat¶.1107 =LMQZHUNWRRQWµKRHJURHSHQPHQVHQ]LFK
gedragen. Geen toeschouwer ontkomt eraan zich deel van Miks werk te voelen en het na
DIORRSRYHUDORSVWUDDWHQRSGHWHOHYLVLHWHUXJWH]LHQ¶1108 Recensent Hans den Hartog Jager:
µals toeschouwer hoef je maar even rond te lopen « om te worden bevangen door een
sluipend, zwaar gevoel van onbehagen. Dat komt in de eerste plaats door de
tentoonstellingsarchitectuur: een groot doolhof van lage witte wanden, waarop en waartussen
dertien filminstallaties worden geprojecteerd. Mik vermijdt consequent iedere vorm van
identificatie. « Bij hem heerst de dictatuur van de totaliteit. Nooit leer je iemand kennen,
nooit krijg je de gelegenheid om met iemand mee te leven. « Met Miks personages zit je
vastgeketend in de onderwereld die pijnlijk veel op onze wereld lijkt¶1109 Aernout Mik: µSas
na de heropening van het museum vorig jaar realiseerde ik me hoe belangrijk dit museum is
voor Nederland. Het is een eer¶.1110

Evaluatie van het bouwproces
Het college van B en W van Amsterdam vroeg een commissie onder leiding van oud-minister
:LP'HHWPDQµGHGHVDVWUHXVYHUORSHQYHUERXZLQJ¶YDQKHW6WHGHOLMNWHHYDOXHUHQµRPGDDU
OHVVHQXLWWHWUHNNHQ¶1111 Op 8 november 2013 verschijnt het eindrapport Hang naar
verstilling. Drang naar spektakel .1112 De analyse van het rapport is genuanceerd, maar er
VWDDQµKDUGHIHLWHQ¶LQ1113 De totstandkoming van het nieuwe museum duurde van 1989 tot
7RWZDVKHWµHHQSODQQHQWRPERODYDQVFHQDULR¶VHQDUFKLWHFWHQ¶PHWµHHQJHEUHN
DDQEHVWXXUOLMNHUHJLHHQSROLWLHNHLQWHUHVVH¶1DGDWKHWUDSSRUW Terug naar de top in 2003
YHUVFKHHQµUDDNWHQGHSODQQHQLQHHQVWURRPYHUVQHOOLQJ+HWDGYLHVZDVHHQNDWDO\VDWRUYRRU
nieuw vertrouwen, waarna de stroperige besluitvorming ZHUGYORWJHWURNNHQ¶1114 Het
6WHGHOLMN0XVHXPZDVµRQQRGLJODQJJHVORWHQ¶µGHVWDUWYDQGH³LQYHQWDULVHUHQGHVORRS´YDQ
de oudbouw vanaf medio 2005 betekent dat het gebouw anderhalf jaar dicht is geweest terwijl
HUQLHWVJHEHXUGH¶1115 De verantwoordelijke voRUGHVOXLWLQJZDV*HKUHOV¶YRRUJDQJHUHQ
1107

Aernout Mik (1962) volgde zijn opleiding aan de Academie Minerva in Groningen en de postacademische
opleiding De Ateliers. Hij begon als beeldhouwer, maar ontwikkelde zich steeds meer als videokunstenaar. De
YLGHR¶Vgingen eerst vooral over sociale relaties, maar kregen de afgelopen tien jaar een meer politieke inhoud.
Soms maakt hij gebruik van performances. Mik vertegenwoordigde zowel in 1997 als in 2007 Nederland op de
Biënnale van Venetië. Hij ontving onder meer de Sandberg- en de A.W. Heinekenprijs. Hij had in 2009 een
solotentoonstelling in het Museum of Modern Art in New York. Bronnen: 'DDQYDQ/HQWµ(HQYLGHR-installatie
YDQP¶,Q NRC Handelsblad, 2 mei 2013 en -RV%ORHPNRONµ9LVXHHOGZLQJHQGHVFqQHVRSORFDWLH¶,Q
Het Parool, 7 augustus 2013.
1108
µ([SRVLWLHV¶,Qde Volkskrant, 8 augustus 2013.
1109
+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµMik toont de mens als machteloze mier. Overzichtstentoonstelling van
videokunstenaar Aernout Mik LQKHW6WHGHOLMN0XVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 4 mei 2013.
1110
Mik geciteerd in: 'DDQYDQ/HQWµ(HQYLGHR-LQVWDOODWLHYDQP¶,Q NRC Handelsblad, 2 mei 2013.
1111
CDA-politicus Deetman (1945) was onder meer minister en staatssecretaris van Onderwijs en voorzitter van
de Tweede Kamer. Hij was van 1996 tot 2008 burgemeester van Den Haag.
1112
5XWJHU3RQW]HQHQ-DDS6WDPµ6WHGHOLMNZDVRQQRGLJODQJGLFKW¶,Q de Volkskrant, 9 november 2013,
&ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ6WHGHOLMN³KDGVQHOOHUHQJRHGNRSHUJHNXQG´¶,Q NRC Handelsblad, 9
november 2013 en Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam, Hang naar verstilling.
Drang naar spektakel. Eindrapport . Amsterdam, november 2013.
1113
&ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ6WHGHOLMN ³KDGVQHOOHUHQJRHGNRSHUJHNXQG´¶,Q NRC Handelsblad, 9
november 2013.
1114
5XWJHU3RQW]HQHQ-DDS6WDPµ6WHGHOLMNZDVRQQRGLJODQJGLFKW¶,Q de Volkskrant, 9 november 2013.
1115
Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam, Hang naar verstilling. Drang naar
spektakel. Amsterdam, 2013, p. 9, p. 49 en p. 109 en &ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ6WHGHOLMN³KDGVQHOOHU
HQJRHGNRSHUJHNXQG´¶,Q NRC Handelsblad, 9 november 2013.
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partijgenoot, Hannah Belliot - zij maakte eind 2002 bekend dat het museum vanaf 2004 dicht
moest wegens de slechte brandveiligheid.1116 µ:HKHEEHQQLHWNXQQHQYDVWVWHOOHQGDWKHWRS
ODVWYDQGHEUDQGZHHULVJHEHXUG¶deelt Deetman op de persconferentie mee.1117 De
FRPPLVVLHYLQGWJHHQQRRG]DDN¶¶FRQFUHWHUDSSRUWDJHVGDDURYHURQWEUHNHQ]RZHOLQGH
DUFKLHYHQYDQGHJHPHHQWHHQDOVLQKHWDUFKLHIYDQKHW6WHGHOLMN0XVHXP¶1118 µ+HWZDV
RSHHQVGLFKW¶+HWJHERXZKDGµQRJHQLJHWLMGRSHQ « NXQQHQEOLMYHQPDDUGLWLVQRRLW
RYHUZRJHQ¶1119 'HFRPPLVVLHRSSHUWµGDWVLJQDOHQYDQGHEUDQGZHHU]LMQEHQXWYRRUKHW
FUHsUHQYDQYROGRQJHQIHLWHQRPGUXNWH]HWWHQRSKHWSURFHV¶'HJHPHHQWHKRRSWHGRRUHHQ
daad te stellen de impasse te dooUEUHNHQµ(UZDVDODFKWPLOMRHQHXURDDQSODQQHQPDNHULM
RSJHJDDQ¶- QDGHVOXLWLQJJHEHXUGHHUHFKWHUQRJDQGHUKDOIMDDUODQJQLHWVµ+HWZDVGXVHHQ
YRRUWLMGLJHVOXLWLQJZDDUPHHGHJHPHHQWH]LFK]HOINOHP]HWWH¶1120 'HHWPDQµGRRUGLHKDDVW
hebben de planniQJHQKHWEXGJHWSHUPDQHQWRQGHUGUXNJHVWDDQ¶1121
'HYHU]HOIVWDQGLJLQJYDQKHW6WHGHOLMNSHUMDQXDULµYHUDQGHUGHKHWVDPHQVSHO
HQGHMXULGLVFKHYHUKRXGLQJHQWXVVHQGHJHPHHQWHHQKHWPXVHXPQLHW¶]RFRQFOXGHHUWGH
commissie. Toen is afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is voor de bouw van het
nieuwe museum en dat de stichting Stedelijk Museum de verantwoordelijkheid draagt voor de
exploitatie, inclusief de huisvestingslasten.1122 De gemeente zette de aanbesteding in 2006 in
JDQJHQGLHµYHUOLHS rampzalig. Aannemers hadden werk genoeg en waren niet
JHwQWHUHVVHHUG¶0LGUHWKZDVKHWHQLJHERXZEHGULMIGDW]LFKLQVFKUHHI([WHUQH,
vertrouwelijke, adviezen van ingenieursbureau DHV en advocatenkantoor NautaDutilh
bestempelden de inschrijving van Midreth als µRQDDQYDDUGEDDU¶ - 35 procent boven de
begroting - en adviseerden de aanbesteding over te doen. Gehrels stond voor het dilemma
door te gaan met de aanbesteding of deze mislukt te verklaren en opnieuw te beginnen. Ze
verzuimde de gemeenteraad en de stuurgroep die het project begeleidde over beide externe
adviezen te informeren en hield deze EXLWHQKHWµDDQEHVWHGLQJVGLOHPPD¶+ierover heeft de
FRPPLVVLHJHHQRRUGHHOµGDWLVDDQGHJHPHHQWHUDDG¶1123 De aannemer besefte bij de
onderhandeling dat hij de enige gegadigde is en dat versterkte zijn positie.1124 Vanaf het begin
verliep de verbouwing moeizaam. Ondanks waarschuwingen in 2006 greep de gemeente pas
drie jaar later in en werd een coördinator voor de onderaannemers aangesteld - µKHWEHODQJ
YDQHHQ³VDPHQKDQJHQGHSODQQLQJ´LVELMGHVWDUWRQGHUVFKDW¶]RVFKULMIWGHFRPPLVVLH
voorzichtig.1125
1116

Bas SoetenhRUVWµ%HOOLRWVOXLWLQJ6WHGHOLMNZDVZHOWHUHFKW¶In: Het Parool , 11 november 2013.
&ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ6WHGHOLMN³KDGVQHOOHUHQJRHGNRSHUJHNXQG´¶,Q NRC Handelsblad, 9
november 2013.
1118
5XWJHU3RQW]HQHQ-DDS6WDPµ6WHGHOLMNZDVRQQRGLJODQJGLFKW¶,Q de Volkskrant, 9 november 2013 en
Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam, Hang naar verstilling. Drang naar spektakel.
Amsterdam, 2013, p. 107.
1119
&ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ6WHGHOLMN³KDGVQHOOHUHQJRHGNRSHUJHNXQG´¶,Q NRC Handelsblad, 9
november 2013 en RutJHU3RQW]HQHQ-DDS6WDPµ6WHGHOLMNZDVRQQRGLJODQJGLFKW¶,Q de Volkskrant, 9
november 2013.
1120
Belliot reageerde ZRHGHQGRSGHFRQVWDWHULQJHQµHr waren zo veel factoren die bijdroegen aan mijn besluit
het museum te sluiten. Het was de enige juiste interventie. Anders had het nog eens vier jaar voortgesudderd.
Dan waren al die kunstwerken beschimmeld geraakt. « Met de aanbesteding had ik niks te maken. Toen ik
aftrad, kwam het op de uitvoering aan. De voorbereiding was puntgaaf, al zeg ik het zelf. Ze hadden de
aanbesteding op een professionele manier moeten doen¶. Bas SoetenhRUVWµ%HOOLRWVOXLWLQJ6WHGHOLMNZDVZHO
WHUHFKW¶In: Het Parool , 11 november 2013.
1121
5XWJHU3RQW]HQHQ-DDS6WDPµ6WHGHOLMNZDVRQQRGLJODQJGLFKW¶,Q de Volkskrant, 9 november 2013.
1122
Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam, Hang naar verstilling. Drang naar
spektakel. Amsterdam, 2013, p. 12, p. 14 en p. 122. Zie over de verzelfstandiging en de discussie over de hoogte
van de geraamde exploitatiekosten, ibidem, pp. 93-99.
1123
Ibidem en Bas SoetenhRUVWµ*HKUHOV YHU]ZHHJQLHWVYLQGW]H¶In: Het Parool , 14 november 2013.
1124
0DUF'RRGHPDQµ0LGUHWKSODQGHHUJVOHFKWELMStedelijk¶,Q Cobouw, 12 november 2013.
1125
µ*HKUHOVYHU]ZHHJLQIRUPDWLH6WHGHOLMN¶,Q Het Parool , 9 november 2013.
1117

897

'HHWPDQYLQGWGDWKHWFROOHJH¶DGHTXDDWUHDJHHUGH¶WRHQ0LGUHWKLQIDLOOLHW
ging.1126 Er was snel een nieuwe aannemer: Volker Wessels mocht na het faillissement in
februari 2011 voor 12 miljoen euro het museum afbouwen - 4,4 miljoen meer dan het
SURMHFWEXUHDX]HOIEHUHNHQGHµ'HFRPPLVVLHKHHIWQLHWNXQQHQDFKWHUKDOHQZDDURP
PLOMRHQPHHULVEHWDDOG¶1127 De toon van het evaluatierapport is formeel en voorzichtig. Toch
is uit de aanbeveling, om µRSFUXFLDOHPRPHQWHQLQKHWSURFHV¶GHJHPHHQWHUDDGµWUDQVSDUDQW
GLOHPPD¶VHQUHOHYDQWHDGYLH]HQ¶WHLQIRUPHUHQ, op te maken dat de commissie vindt dat
&DUROLHQ*HKUHOVµYHUUHYDQYOHNNHORRVRSHUHHUGH¶1128 Dat kwam HFKWHUµmede door de niet
JRHGGRRUGDFKWHVOXLWLQJYDQKHWPXVHXP¶- deze constatering ELHGWKDDUµHHQSROLWLHNH
XLWZHJ¶.1129 Gehrels vindt niet dat ze de gemeenteraad had moeten informeren, zo blijkt uit
een schriftelijke reactie van het college. Een nieuwe aanbesteding zou µnog meer tijdverlies en
een nog langere sluiting van het museum¶ hebben betekend. De kostenstijging van 4,4 miljoen
kwam doordat VolkerWessels alle risico¶s, verplichtingen en garanties overnam en schade- en
meerwerkclaims door onderaannemers afkocht. Deze overeenkomst µmaakte een nieuwe,
tijdrovende aanbesteding overbodig¶.1130 7LMGHQVHHQµYHUKLWGHEDW¶LQGHJHPHHQWHUDDGop 20
november 2013 verklaart Gehrels µdat ze de raad prima had geïnformeerd¶. Op de
µuitdrukkelijke vraag¶ van VVD-raadslid Marja Ruigrok of ze een volgende keer niet µiets
DQGHUV¶ zou handelen, antwoordde ze µvolmondig¶: nee.1131 Dit is een opmerkelijke houding
van een wethouder die het motto hanteert µhoe transparanter, hoe charmanter¶.1132 De raad
neemt geen genoegen met haar antwoorden en wil de adviezen inzien die Gehrels achterhield
en daarna een nieuw debat voeren.1133 µNatuurlijk had ze dat met ons moeten delen¶]R
reageert Hans Andersson, die destijds in de stuurgroep zat als lid van de Raad van Toezicht
van het Stedelijk. µAchteraf is me duidelijk geworden dat er regie was om vooral geen
negatieve stemming te laten ontstaan¶.1134 In een vervolgdebat herhaalt Gehrels dat haar
informatievoorziening aan de gemeenteraad µfeilloos¶ was: µLk heb u steeds alle relevante
informatie verstrekt¶. Alhoewel vrijwel de complete gemeenteraad daar kanttekeningen bij
plaatst, heeft de kritiek geen consequenties. De raad accepteert de gang van zaken en Gehrels
overleeft dit debacle zonder haar excuses te maken.1135

Ik maak plaats
Ann Goldstein biedt eind juni 2013 haar ontslag aan de Raad van Toezicht aan. Op 28
augustus maken museum en directeur het vertrek openbaar. Ze legt haar functie per 1
december neer, ruim een jaar voor het aflopen van haar contract. Goldstein YLQGWGDWµGHWLMG

1126

Ibidem.
5XWJHU3RQW]HQHQ-DDS6WDPµ6WHGHOLMNZDVRQQRGLJODQJGLFKW¶,Q de Volkskrant, 9 november 2013.
1128
Bas SoetenhRUVWµ*HKUHOVYHU]ZHHJDGYLH]HQRYHU6WHGHOLMN¶,Q Het Parool , 12 november 2013 en
Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam, Hang naar verstilling. Drang naar spektakel.
Amsterdam, 2013, p. 15.
1129
Bas SoetenhRUVWµ%HOOLRWVOXLWLQJ6WHGHOLMNZDVZHOWHUHFKW¶In: Het Parool , 11 november 2013 en Bas
SoetenhRUVWµ2RNQXZHHU$PVWHUGDPPRHWOHUHQYDQIRXWHQ¶,Q Het Parool, 9 november 2013
1130
Bas SoetenhRUVWµ*HKUHOV YHU]ZHHJQLHWVYLQGW]H¶,Q Het Parool , 14 november 2013.
1131
-DVSHU.DUPDQµ(HQVRUU\GRHWVRPVZRQGHUHQ¶In: Het Parool , 23 november 2013.
1132
Bas SoetenhRUVWµ2RNQX ZHHU$PVWHUGDPPRHWOHUHQYDQIRXWHQ¶,Q Het Parool, 9 november 2013.
1133
-DVSHU.DUPDQµ(HQVRUU\GRHWVRPVZRQGHUHQ¶In: Het Parool , 23 november 2013.
1134
Bas SoetenhRUVWµ*HKUHOV KLHOGUDSSRUWHQDFKWHU¶,Q Het Parool , 21 november 2013.
1135
µ*HKUHOVPDJGRVVLHURYHU6WHGHOLMNVOXLWHQ¶,Q Het Parool , 13 februari 2014, Elisa Hermanides,
µ&ROOHJLDDOPDDUZHLQLJDDQVSUHNHQG¶,Q Het Parool , 30 mei 2014 en %DV%ORNNHUµ(HUVWDDQGDFKWYRRUGH
PpQVHQ¶,Q NRC Handelsblad, 4 april 2014. Gehrels nam eind mei 2014 afscheid als wethouder Economische
zaken en werd bij ingenieursbureau Arcadis Europees directeur klanten in grote steden.
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daar is voor een nieuwe artistiek directeur GLHKHWPXVHXPOHLGWLQGHYROJHQGHIDVH¶.1136
µToen ik kwam, was het museum gesloten en als ik wegga, is het met succes heropend,
functioneert het volledig en is het vitaal. Daarvan word je als directeur, als baas van een
instelling, blij en trots. Ik heb zelfs meer tentoonstellingen georganiseerd dan ik van plan was,
want ik zag mezelf niet in de eerste plaats als curator en de crisissituatie waarin ik belandde,
vroeg ook niet bepaald om iemand die van presentaties droomde. Volgens mij was er behoefte
aan iemand die de mouwen oprolde en aan de slag ging¶.1137 µHet museum moet nu de
volgende stap zetten. Dan kan ik wel een jaar wachten tot ik mijn contract heb uitgediend,
maar dat is voor mij en voor mijn opvolger niet handig. « Het museum is na de heropening
weer snel op niveau gaan functioneren. Dat is na zo¶n lange sluiting niet makkelijk en een
hele prestatie. Daar ben ik trots op. Verder hebben we weer snel de aansluiting bij de
internationale kunstwereld gevonden. Dat zien we aan het grote aantal buitenlandse
bezoekers. Mensen zeggen zelf dat ze dankzij onze heropening voor het eerst in jaren weer in
Amsterdam komen. En we werken weer samen met de grote musea in de wereld¶.1138
Ribbink betreurt Goldsteins vertrekµ]ij heeft het museum door een belangrijke en
uitdagende periode van zijn bestaan geleid, het internationaal weer op de kaart gezet en voor
een succesvolle heropening gezorgd in het afgelopen jaar met veel bezoekers¶.1139 Volgens
Gehrels komt haar vertrek µniet RQYHUZDFKW¶µYanuit het perspectief van de stad is het niet
slecht dat er een nieuw persoon komt voor de volgende fase die het museum ingaat « een
nieuwe directeur kan daar een goede impuls aan geven¶.1140
In de media verschijnen analyses - veelal negatief getoonzet - vooral YDQZDWHUµPLV
JLQJ¶Goldstein ZRUGWµde sfinx van het Stedelijk¶JHQRHPG, µdie geen interviews gaf en haar
visie op het museum geheimhield. « Ze reisde veel en onderhield weinig contact met
Amsterdam¶.1141 Goldstein is vooral µeen kunstenaars-directeur. Wel veel op atelierbezoek,
maar niet bij het afscheid van vertrekkende bestuursleden. Wel veel in andere musea, maar ze
stond niet bij de open deuren van haar eigen museum om de eerste bezoekers op 23 september
vorig jaar met bloemen te ontvangen¶.1142
Goldstein pareert de kritiek: µik was de eerste buitenlander, de eerste vrouw, de eerste
$PHULNDDQGDW]LMQHHQKHOHERHO³HHUVWHQ´YRRU]R¶QLQVWHOOLQJHQJHPHHQVFKDS,NEHQ
hierheen gehaald omdat het anders moest en natuurlijk was dat controversieel. Jazeker, ik heb
kritiek gekregen. Was dat altijd aangenaam? Nee. Was het altijd waar wat er over me gezegd
ZHUG"1HH0DDUGDWKRRUWHUQXHHQPDDOELM¶1143 Rutger Pontzen raakt de kern: het
µbelangrijkste struikelblok¶ZDVdat ]Hµvanaf het begin nooit heeft kunnen wennen in
Nederland. Of er niet op was voorbereid in de eigenzinnige, lastige Amsterdamse kunstwereld
geparachuteerd te worden. De twee werelden lagen niet in elkaars verlengde. Stonden zelfs
haaks op elkaar, zeker in de perceptie van Goldstein. « Amerikaanse musea zijn gewend
een vrij en autonoom beleid uit te stippelen, enkel rekening houdend met de board of trustees
en verzamelaars. Daarbij hoeven ze geen verantwoording af te leggen aan pers of publiek¶. Ze
werd directeur van een museum waarvan het gebouw toebehoort aan de gemeente en
waarover ze niets in te brengen had. (Q]HKDGPRHLWHPHWµde pers die van alles van haar
1136

3HUVEHULFKW6WHGHOLMN0XVHXPµ$QQ*ROGVWHLQVWDSWSHUGHFHPEHURSDOVGLUHFWHXUYDQKHW6WHGHOLMN
Museum Amsterdam¶. Amsterdam, 28 augustus 2013 en 'DDQYDQ/HQWHQ3LHWHUYDQ2Vµ*ROGVWHLQ wekte
ZHHUVWDQGPDDUµW6WHGHOLMNOHHIWZHHU9HUWUHNAnn *ROGVWHLQ¶,Q NRC Handelsblad, 29 augustus 2013.
1137
5XWJHU3RQW]HQµ*ROGVWHLQ ³,NPDDNSODDWV´¶,Qde Volkskrant, 30 augustus 2013.
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'DDQYDQ/HQWµ,NKHEDOWLMGJHGDDQZDWLNLQKHWEHODQJYDQKHW6WHGHOLMNDFKWWH¶,Q NRC Handelsblad, 29
augustus 2013.
1139
/RULDQQHYDQ*HOGHUHQ.HHV.HLMHUµ*ROGVWHLQLNEHQNODDULNJD¶In: Het Parool , 28 augustus 2013.
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Ibidem en 5XWJHU3RQW]HQµ*H]RFKW60-PHHVWHU¶In: de Volkskrant, 6 september 2013.
1141
/RULDQQHYDQ*HOGHUHQ.HHV.HLMHUµ*ROGVWHLQLNEHQNODDULNJD¶In: Het Parool , 28 augustus 2013.
1142
5XWJHU3RQW]HQµ(QG*ROGVWHLQ¶. In: de Volkskrant, 29 augustus 2013.
1143
5XWJHU3RQW]HQµ*ROGVWHLQ ³,NPDDNSODDWV´¶,Qde Volkskrant, 30 augustus 2013.
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wilde¶. Pontzen vindt dat het gemeentebestuur van Amsterdam blaam treft: µnog afgezien van
de stroperige bouwperikelen, kreeg Goldstein te maken met een wel heel dominante
cultuurwethouder, Carolien Gehrels. Die sommeerde Goldstein in 2010 een
collectietentoonstelling uit de grond te stampen in een gebouw waarvan de helft nog in de
steigers stond. Gehrels was ook degene die weigerde extra geld voor de oplopende
exploitatiekosten uit te trekken, ondanks dat het museum zowat in omvang was
verdubbeld¶.1144 *ROGVWHLQ]HJWRYHUGLHVLWXDWLHLQHHQLQWHUYLHZµGe staf was toen ik kwam
erg gedemoraliseerd. Ze kampeerden in het gebouw van de British American Tobacco
Company in Sloterdijk, waar ze twee jaar zouden blijven. Het werden er uiteindelijk acht. «
Het museum is niet de eigenaar van het gebouw en was niet de leider van het bouwproces.
Het museum was niet verantwoordelijk voor alle vertragingen, maar excuseerde zich er wel
voor. « Het was nogal wat om vanuit de ongelooflijke chaotische situatie die ik hier aantrof
weer een bloeiend museum te maken en dat ook nog op een moment van wezenlijke culturele
verandering, met grote bezuinigingen op kunst. Ook de subsidie voor het Stedelijk Museum
werd minder, we hebben mensen moeten ontslaan. « Maar ik ben trots op wat er is bereikt.
Nu kan iemand anders zijn stempel gaan drukken¶.1145
3DXO$QGULHVVHYLQGWKDDUYHUWUHNµHen gemiste kans. Ze heeft nog niet kunnen doen
waarvoor ze is aangenomen¶.1146 Wim Pijbes van het Rijksmuseum ZLMVWRSGHµIHLWHOLMNH
SUHVWDWLHV¶ van het Stedelijk: µOaten we eerlijk zijn: het Stedelijk is op een fantastische manier
heropend. Bovendien is het publiek direct in groten getale gekomen¶. Stijn Huijts van het
Bonnenfantenmuseum PHPRUHHUWµ*ROGVWHLQLVop een onmogelijk moment begonnen,
halverwege de bouwperikelen. Ze had het niet moeten doen. Gijs van Tuyl had beter tot na de
opening kunnen aanblijven. Pas nu is het een fatsoenlijk moment voor een nieuwe
directeur¶.1147 Rein Wolfs, directeur Bundeskunsthalle in Bonn, vindt dat ze het Stedelijk
µsmoel [heeft] gegeven, al is het een lichtelijk behoudend smoel. Haar beleid vloeit voort uit
de collectie en uit waar zij zelf sterk in is: de conceptuele kunst en de geschiedenis daarvan.
Iedereen wist, toen ze werd aangesteld, dat ze als conservator inhoudelijk sterk was, maar niet
in publieke optredens. « Het Stedelijk was internationaal van de kaart verdwenen, maar het
hoort er nu weer helemaal bij¶.1148 Ann Demeester, directeur van De Appel Arts Centre in
Amsterdam, constateert dat het Stedelijk nu uit zijn µsplendid isolation¶LV gekomen. µJonge
kunstenaars voelen zich daardoor aangesproken. Dat is haar verdienste¶.1149 Ze pleit voor een
JURWHUHUROYDQGHDFWXDOLWHLWLQKHW6WHGHOLMNµ+HWLVHHQNODVVLHNPXVHXP+HWNLMNWZHOPHW
een oog naar de toekomst, maar altijd vanuit de collectie. Je zou de actualiteit ook eens als
XLWJDQJVSXQWNXQQHQQHPHQ¶Demeester YLQGWKHWµQRJEHODQJULMNHU¶GDWPXVHD]LFKLQGH
VWHUNYHUDQGHUHQGHVDPHQOHYLQJDIYUDJHQZHONHURO]HKHEEHQµ+HWPXVHXPKHHIWHHQ
turbulente periode achter de rug. Het is eerst tijd voor ontgifting, na perikelen rond de
verbouwing en de heksenjacht op Goldstein. Nu kan er weer HHQSRVLWLHYHVIHHURQWVWDDQ¶1150
1144
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1146
Loriane van Gelder en Bas SoetenhRUVWµ'HRQ]LFKWEDUHEXLWHQVWDDQGHU¶In: Het Parool , 31 augustus 2013.
1147
.DUROLHQ.QROVµ+RHQXYHUGHU"¶,Qde Volkskrant, 29 augustus 2013.
1148
:ROIVµAnn sprak mij dit voorjaar op een bijeenkomst in Duitsland aan of wij niet konden inspringen bij de
Malevich tentoonstelling, omdat Thessaloniki als partner was afgevallen. Ik had nooit aan die mogelijkheid
gedacht, maar het kwam ons goed uit. Daar ligt haar kracht: snel een oplossing vinden via haar internationale
netwerk¶. Bron: 'DDQYDQ/HQWHQ3LHWHUYDQ2Vµ*ROGVWHLQZHNWHZHHUVWDQGPDDUµW6WHGHOLMNOHHIWZHHU
9HUWUHN$QQ*ROGVWHLQ¶,Q NRC Handelsblad, 29 augustus 2013.
1149
Ibidem.
1150
.DUROLHQ.QROVµ+RHQXYHUGHU"¶,Qde Volkskrant, 29 augustus 2013. Demeesters naam werd genoemd als
mogelijke opvolgster - HHQµGURRPNDQGLGDDW¶- maar ze koos voor het Frans Hals Museum en De Hallen in
Haarlem: ze volgde per 1 februari 2014 Karel Schampers op, die met pensioen ging. Bronnen: Sandra
6PDOOHQEXUJµ'HVWRHOHQGDQVRPKHW6WHGHOLMN0XVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 3 oktober 2013 en Michiel
.XLMWµ'HPHHVWHUGLUHFWHXULQ+DDUOHPGXVQLHWYDQKHW6WHGHOLMN¶,Q de Volkskrant, 28 september 2013. Ann
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De redactie van NRC Handelsblad geeft een genuanceerd commentaar op het vertrek
van Goldstein en een aanzet tot een profiel van dHRSYROJHUµLemand met kennis van en liefde
voor de kunsten, met een spannend netwerk en met lichtelijk hoogmoedige plannen. Iemand
die iedere Nederlander binnen zijn muren wil halen, ook het publiek dat hedendaagse kunst
maar intimiderende onzin vindt. Dat die alleen in het buitenland te vinden zou zijn, is een
mythe. Zoek deze duizendpoot eerst eens in Nederland. Hij bestaat en hij zou heel goed een
zij kunnen zijn¶.1151 Uit de profielschets voor de nieuwe directeur blijkt dat de Raad van
Toezicht op communicatief gebied YLQGWGDWGH]Hµintern en extern uiterst communicatief en
coöperatief¶GLHQWWH ]LMQµook met de pers¶.1152 Ribbink van de Raad wil aan een nieuwe
GLUHFWHXUµGHUXLPWHJHYHQ « RP]LMQHLJHQNRHUVXLWWH]HWWHQ « We werken niet met
dure headhunters, maar willen ons laten adviseren door kunstenaars, museumdirecteuren,
galeriehouders en, ja, zelfs door journalisten; uit binnen- en buitenland. Daarna spreken we
kandidaten die in ons geïnteresseerd zijn of die wij zelf interessant vinden¶.1153 Uit het
functieprofiel blijkt dat het Stedelijk een directeur moet krijgen µdie goed is ingeburgerd in
Amsterdam en in Nederland¶HQgoed kan omgaan µmet contacten buiten het museum, zoals
verzamelaars en journalisten¶.1154 Beeldend kunstenaar Jan Dibbets constateert dat de tijden
ondertussen zijn veranderd - hij zat in 2009 in de sollicitatiecommissie en droeg Goldstein
voor. HLMYLQGWKHWµtegenwoordig hengstenmoeilijk om een museum te leiden. De
hedendaagse kunst is een onduidelijke puinhoop. En dat bedoel ik niet negatief. Dat pleit juist
voor de kunst van dit moment. In de jaren zestig was het verschil tussen wat goed en slecht is
veel duidelijker dan nu¶. +HW6WHGHOLMNPRHWµWerug naar de reputatie van vroeger, zonder dat ik
ouderwets wil klinken¶.1155 Koen Kleijn raadt aan de internationale ambitie af te zwakken en
µHLQGHOLMNHHQVGLHYHUODPPHQGHSHGDQWHQRVWDOJLHDIWHZHUSHQ « :HHVHHUOLMNKHW
Stedelijk Museum is een middelgroot museum in een middelgrote Europese stad. De
FRQFXUUHQWLHLVHQRUP$OOHHQDOLQ(XURSD]LMQHUKRQGHUGHQ6WHGHOLMNHQELMJHNRPHQ « 'H
collectie van het museum is zeer goed, met een paar unieke collecties - Malevich bijvoorbeeld
- PDDUGDW]LMQHUPDDUHHQSiiU « =LHGH]DNHQLQGLHYHUKRXGLQJHQ]RHNGDDUHHQ
GLUHFWHXUELM¶1156
2SVHSWHPEHULVKHW6WHGHOLMN0XVHXPHHQMDDURSHQµ+HWLVHHQIDQWDVWLVFK
jaar geweHVWKHWEHVWHMDDULQGHJHVFKLHGHQLV¶FRQstateert Karin van Gilst. Het museum trok
ruim 770.000 mensen, terwijl er 500.000 bezoekers waren begroot - het vorige record uit 1985
was 556.000. De educatieve activiteiten en de rondleidingen, discussies en lezingen trekken
ook veel mensen. Niet alleen publiek, ook geldschieters weten de weg weer naar het Stedelijk
te vinden. Sinds de heropening telt het Stedelijk zeventien nieuwe sponsors, het aantal leden
van de Business Club steeg van 67 naar 76 HQµeen flink aantal particuliere begunstigers met
substantiële bedragen¶ steunt het museum. De vriendenclub is gegroeid tot 1.500 vrienden.
Galeriehouder Andriesse schonk zestig kunstwerken, het retrospectief van Mike Kelley was
een succes, en dat van Aernout Mik werd ook goed ontvangen. Van Gilst: µde sfeer is goed,
Demeester (1975) was sinds 2006 directeur van De Appel. Ze ontving de Amsterdamprijs voor de Kunst 2013
YDQZHJHKDDUµFRQWLQXPRHGLJHNZDOLWDWLHIVWHUNHHQWUHQGVHWWHQGHH[SRVLWLHV¶HQRPGDW]HµVWHUNDDQZH]LJLVLQ
het nationale en internationale debat over beeldende kunst en niet bang is daarover bij Pauw & Witteman met
WRHQQRJVWDDWVVHFUHWDULV=LMOVWUDLQGLVFXVVLHWHJDDQ¶=HEHJRQKDDUFDUULqUHELM-DQ+RHWLQKHW60$.WH*HQW
en vervolgde die in MARta Herford in Duitsland. Ze werd in 2003 gevraagd directeur te worden van W139,
expositie- en productiecentrum voor hedendaagse kunst in Amsterdam.
1151
µ$IVFKHLGYDQAnn Goldstein, HGHOFRQVHUYDWRU&RPPHQWDDU¶,Q NRC Handelsblad, 29 augustus 2013.
1152
+HQQ\GH/DQJHµ:LHODDWKHW6WHGHOLMNZHHUGDQVHQ"¶,Q Trouw, 29 november 2013.
1153
5XWJHU3RQW]HQµ6WHGHOLMNQLHXZHGLUHFWHXULQYRRUMDDU¶In: de Volkskrant, 29 augustus 2013.
1154
µ6WHGHOLMN0XVHXP$PVWHUGDP'LUHFWHXUPRHWQDDUEXLWHQWUHGHQ¶,Q NRC Handelsblad, 10 september
2013.
1155
5XWJHU3RQW]HQµ6WHGHOLMNQLHXZHGLUHFWHXULQYRRUMDDU¶In: de Volkskrant, 29 augustus 2013.
1156
.RHQ.OHLMQµ9DFDWXUHPXVHXPGLUHFWHXU:LHEUHQJWKHW6WHGHOLMNqFKWYHUGHU"¶,Q De Groene
Amsterda mmer, 5 september 2013.
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het gaat goed met het museum en Ann is onderdeel van dit jaar en het succes dat er is
JHZHHVW¶1157
Het Stedelijk KRXGWRSQRYHPEHUVµDYRQGVRSHQKXLV, als afscheid van Ann
Goldstein. In haar afscheidsbrief noemt ze de vier jaar dat ze directeur was, µmoeilijk en
uitdagend¶1158 Vlak daarvoor ontvangt het Stedelijk Museum een omvangrijke schenking van
het Haarlemse verzamelaarsechtpaar Pieter en Marieke Sanders: 127 werken van 92
kunstenaars.1159 De schenking is ter viering dat het Stedelijk weer open is: µwij vonden de
heropening een feestelijke gebeurtenis die om een cadeau vroeg. Dat was voor ons de
aanleiding een selectie te maken uit onze collectie, zodat deze werken weer zichtbaar worden
buiten de muren van ons huis. Want kunst moet gezien worden. « En onze werken sluiten
ook goed aan op de collectie¶.1160 De schenking is een eerbetoon aan Ann Goldstein. µWij
vinden dat Ann een geweldige impuls aan het museum heeft gegeven. Ze is echt een directeur
van kunstenaars. Als er ontvangsten werden georganiseerd, waren daar ook altijd veel
kunstenaars aanwezig. Ook heeft ze veel contacten in het buitenland gelegd¶, aldus Pieter
Sanders.1161 Goldstein laat weten µSHUVRRQOLMNzeer geraakt¶HQµGDQNEDDU¶ te zijn µdoor dit
geweldige gebaar. « De schenking laat hun betrokkenheid en ruimhartige steun aan onze
instelling zien. Dit is een buitengewone gift, en zij geven hiermee een uitzonderlijk
voorbeeld¶.1162

Malevich en de Russische Avant-garde
Bij de presentatie van de begroting van de Malevich tentoonstelling waarschuwde de
museumstaf dat deze alleen zou doorgaan als er voldoende financiering werd gevonden - dat
1157

9DQ*LOVWJHFLWHHUGLQµEen jaar na opening haalt het Stedelijk IUDDLHFLMIHUV¶,Q NRC Handelsblad, 21
september 2013 en /RULDQQHYDQ*HOGHUµ6WHGHOLMNLVQDHHQMDDURYHUGHIUXVWUDWLHVKHHQ¶,Q Het Parool , 19
september 2013.
1158
/RULDQQHYDQ*HOGHUµ6WHGHOLMNNULMJWHHQJURWHVFKHQNLQJ¶,Q Het Parool , 28 november 2013. Goldstein
wordt per 1 september 2016 adjunct-directeur en curator voor moderne en hedendaagse kunst in het Art Institute
Chicago. Bron: NRC Handelsblad, 30 maart 2016.
1159
Bedrijfsjurist Pieter Sanders is de broer van Martijn Sanders en de zoon van het verzamelaarsechtpaar Piet en
Ida Sanders . Het echtpaar verzamelt sinds de vroege jaren zeventig kunst van vooral beginnende, jonge
kunstenaars. µAls particulier kun je veel vroeger en veel avontuurlijker kopen dan een museum¶, zegt Marieke
Sanders. µVoor ons is van belang dat de kunst nieuw, spannend en vitaal is¶. Bron: µ*URWHVFKHQNLQJDDQKHW
6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 28 november 2013. 3LHWHU6DQGHUVµDOVLNLHWV]LHGDQYUDDJWKHWNXQVWZHUN
DDQPLMRPJHNRFKWWHZRUGHQ3UHFLHVGLHPRHWELMPLMNRPHQ « ¶%URQRenée Steenbergen, Iets wat zo veel
kost, is alles waard. Amsterdam, 2002, p. 188. De schenking LVµeen dwarsdoorsnede van de Nederlandse
hedendaagse kunst¶, met werk van onder anderen Marc Bijl, Job Koelewijn, Folkert de Jong, Navid Nuur, Saskia
Olde Wolbers, Ronald Ophuis, Barbara Visser, Marijke van Warmerdam, Marinus Boezem, Ger van Elk en Jan
Andriesse. Er zijn ook internationale kunstenaars bij: Araki, Ryan Gander, Roni Horn, Edward Burtynsky,
Tracey Moffatt, Jan De Cock. Nieuwsuur besteedde op 28 november 2013 aandacht aan de schenking. Het
Stedelijk presenteerde een deel van de geschonken objecten in Addition - schenking Pieter en Marieke S anders,
van 19 september 2015 tot 3 januari 2016. Deze presentatie was evenals die van een deel van de collectie van
broer Martijn Sanders en zijn vrouw Jeannette het jaar daarvoor (tweede helft van 2014, zie verderop) op de
benedenverdieping van het nieuwe gebouw, maar deze keer hingen de geschonken werken in samenhang met die
uit de bestaande collectie van het Stedelijk. Bronnen: eigen observatie op 2 januari 2016 en een bericht in de
Volkskrant, 17 september 2015. Er verscheen in opdracht van het echtpaar een catalogus: Johannes Schwartz,
Cornel Bierens en Maria Barnas, Object onder/Object Below. S anders Collection. Amsterdam, 2015 (oplage:
1000 exemplaren). De vernissage vond plaats op 18 september in het Zadelhoff Café op de eerste verdieping in
het oude gebouw - de kleine kring genodigden bestond uit relaties van het echtpaar en de inner circle van het
museum. Bron: eigen observatie, ik was daar aanwezig dankzij mijn collega Fransje Kuyvenhoven.
1160
Marieke Sanders geciteerd in: µ*URWHVFKHQNLQJDDQKHW6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 28 november 2013.
1161
Het echtpaar geciteerd in: /RULDQQHYDQ*HOGHUµ6WHGHOLMNNULMJWHHQJURWHVFKHQNLQJ¶,Q Het Parool , 28
november 2013.
1162
Goldstein geciteerd in: 5XWJHU3RQW]HQµ6FKHQNLQJYDQZHUNHQ¶,Q de Volkskrant, 29 november 2013
en µ*URWHVFKHQNLQJDDQKHW6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 28 november 2013.
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lukt.1163 Het idee voor het retrospectief ontstond tijdens het directoraat van Gijs van Tuyl.
Conservator Geurt Imanse werkte toen al aan de bestandscatalogus van de Khardzhievcollectie, die het Stedelijk in 1998 in bruikleen kreeg. Conservator Bart Rutten assisteerde
hem bij deze expositie - een samenwerkingsverband met Tate Modern in Londen en de
Bundeskunsthalle in Bonn.1164 Op 18 oktober 2013 opent koningin Máxima de expositie.1165
Het is bijna 25 jaar geleden dat het vorige Malevich retrospectief in het Stedelijk Museum
plaatsvond. De huidige is uitgebreider en breder opgezet: naast internationale bruiklenen uit
25 musea wordt de kern gevormd door drie verzamelingen: die van het Stedelijk zelf (de
grootste verzameling buiten Rusland) en de collecties van Nikolai Khardzhiev en George
Costakis - zij verzamelden Russische avant-garde toen abstracte kunst door het Sovjetbewind
verboden was.1166 De recensies zijn juichend - er komen 279.000 bezoekers op af.1167
De opzet van de YROJHQV5XGL)XFKVµIULVVHWHQWRRQVWHOOLQJ¶ is chronologisch, hier en
daar gecombineerd met tijdgenoten.1168 De eerste vijftien jaar probeerde Malevich
schilderstijlen van dat moment uit. Vervolgens veranderde hij µvan een navolger « in een
radicale wegbereider¶.1169 Halverwege de tentoonstelling KDQJW]LMQµVXSUHPDWLVWLVFKHZHUN¶:
µDbstracte doeken gevuld met geometrische, rudimentaire, maar nooit helemaal strakke
vormen: cirkels, vierkanten en kruizen, soms in sober zwart, wit of rood, soms met een hele
speeldoos aan kleuren¶.1170 µ,QGe volgende zaal, met vier fantastische wit-op-witte doeken, is
te zien hoe Malevich een eindpunt bereikt binnen de abstracte kunst¶.1171 Tenslotte keerde hij
terug naar de figuratieµEén van de laatste werken op de tentoonstelling is een aandoenlijk
schilderijtje uit 1928 van een moeder en twee kinderen die richting de horizon lopen. Het is
realistisch geschilderd en zo totaal anders dan de abstracte werken van een decennium eerder.
Een stap terug, zo lijkt het. Maar wie goed kijkt ziet in de kleurenbanen op de voorgrond een
abstracte compositie - als een geheime suprematistische boodschap¶.1172 Recensent Stefan
.XLSHU0DOHYLFKµwilde de wereld niet afbeelden. Hij wilde haar vormgeven¶.1173

1163

Behalve hoofdsponsor Rabobank dragen acht fondsen bij aan de financiering, waaronder het
Blockbusterfonds, de Amsterdam Tradebank, het Mondriaanfonds, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Bron: µ(HQMDDUQDRSHQLQJKDDOWKHWStedelijk IUDDLHFLMIHUV¶In: NRC Handelsblad, 21 september 2013.
1164
Daar kwamen de tentoonstellingen in 2014, maar volgens een ander concept. 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ/HIJR]HU
Malevitsj. Kazimir Malevich en de Russische Avant-JDUGH¶,Q NRC Handelsblad, 18 oktober 2013. Elena
Basner e.a., Russische avant-garde. De Khardzhiev-collectie in het Stedelijk Museum Amsterda m. Rotterdam,
2013 - deze publicatie biedt een overzicht van de collectie Khardziev-Chaga, die zich sinds 1997 in het Stedelijk
bevindt.
1165
Malevich en de Russische Avant-garde, was van 19 oktober tot en met 2 februari 2014, in de gerenoveerde
oudbouw.
1166
.HHV.HLMHUµ2RLWYHUERGHQQXXLWJHOHHQG¶,Q Het Parool , 18 oktober 2013. Zie over de collecties: Joost
5DPDHUµ7HUHHXZLJHEHZDULQJ'HRQWYUHHPGHZHUNHQYDQ0DOHYLFK¶,Q De Groene Amsterda mmer , 7
november 2013.
1167
De vorige Malevich tentoonstelling in 1989 trok 230.000 bezoekers. Claudia Kammer en Sandra
6PDOOHQEXUJµWLSVYRRUGHQLHXZHStedelijk-GLUHFWHXU¶,Q NRC Handelsblad, 13 februari 2014.
1168
5XGL)XFKVµ2RJPHWPXWV¶,Q De Groene Amsterda mmer , 28 november 2013.
1169
-DQ3LHWHU(NNHUµ2YHUURPSHOHQGRYHU]LFKWYDQHHQUDGLFDOHZHJEHUHLGHU. Kazimir Malevich en de
Russische avant-JDUGH¶,Q Het Parool , 18 oktober 2013.
1170
6WHIDQ.XLSHUµ6WHGHOLMNVODDWWHUXJMalevich is SHUIHFWHWHQWRRQVWHOOLQJ¶,Qde Volkskrant, 19 oktober
2013.
1171
-DQ3LHWHU(NNHUµ2YHUURPSHOHQGRYHU]LFKWYDQHHQUDGLFDOHZHJEHUHLGHU. Kazimir Malevich en de
Russische avant-JDUGH¶,Q Het Parool , 18 oktober 2013.
1172
Dit is het schilderij Drie figuren (1928). 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ/HIJR]HU0DOHYLWVM.D]LPLU0DOHYLFKHQGH
Russische Avant-JDUGH¶In: NRC Handelsblad, 18 oktober 2013. Zie in de catalogus: Sophie Tates, Bart Rutten
en Geurt Imanse (redactie), Kazimir Malevich en de Russische avant-garde. Met een selectie uit de Khardzhieven Costakiscollecties. Amsterdam, 2013, p. 166 en p. 169.
1173
6WHIDQ.XLSHUµ6WHGHOLMNVODDWWHUXJMalevich LVSHUIHFWHWHQWRRQVWHOOLQJ¶,Qde Volkskrant, 19 oktober
2013.
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Het hoogtepunt van de expositie is de reconstructie van de wand die Malevich op 19
december 1915 toonde in Petrograd (het huidige Sint Petersburg) op 0,10 - de tentoonstelling
µdie de kunstgeschiedenis voorgoed op zijn kop heeft gezet¶.1174 Vijftien abstracte doeken
hangen naast en boven elkaarµ%RYHQ in de hoek, overdwars, had Malevich Zwart Vierkant
gehangen - precies op de plek waar in Russische woonkamers traditioneel een icoon hing, met
gloeiend olielampje¶.1175 µ³+RRJPRHG´YROJHQVGHWRHQPDOLJHNULWLHNHQ³KHWHLQGHYDQGH
VFKLOGHUNXQVW´¶1176 Het Stedelijk bezit zelf zes schilderijen uit de 0,10-tentoonstelling en heeft
vier van de nog bestaande werken van het ensemble kunnen lenen. Eerder dit jaar probeerde
het MoMA dezelfde werken te vergaren voor de tentoonstelling Eventing Abstraction, maar
dat lukte niet. Het Stedelijk lijkt zich weer met de top te kunnen meten.1177

Inhoudelijk zwaargewicht
Een kleurrijke overzichts expositie van de ontwerper Marcel Wanders krijgt uitgebreid
aandacht in de pers. De opening LVHHQµstarshow¶PHW2.500 gasten - veelal afkomstig uit de
designwereld - opgeluisterd met een dj, modellen verkleed als schemerlamp en een door
Wanders zelve gemixte jenevercocktail.1178 Pinned Up is een publiekstrekker en krijgt
enthousiaste recensies, maar ontlokt ook kritische beschouwingen.1179 Is dit een expositie op
het snijvlak van beeldende kunst en vormgeving of een µshowroom¶?1180 Louise
Schouwenberg vergelijkt de expositie met Ushering in Banality van Jeff Koons in 1988. De
decoratieve porseleinen en glazen beeldjes, levensgrote sculpturen en foto¶s leidden toen tot
heftig debat, maar ze riepen ook bewondering op. Koons problematiseerde de relatie tussen
kunst, kitsch en commercie - Wim Beeren begreeSGHERRGVFKDS:DQGHUVEODDVWRRNµWULYLDOH
objecten op tot grote proporties, zet ze op een sokkel, en doet daarmee een poging ze te
YHUKHIIHQWRWEHHOGHQGHNXQVW « /RVYDQGHYUDDJRIHHQVRRUWJHOLMNHVWUDWHJLH]RYHHOMDDU
later nog nieuwe inzichten oSOHYHUW]LMQHURRNFUXFLDOHYHUVFKLOOHQ¶µGHEHHOGHQYDQ
Wanders verwijzen enkel naar zichzelf. Dat geldt ook voor de reguliere producten uit zijn
showroom, die hij simpelweg verplaatste naar het museum. Diepere betekenissen ontbreken.
Zowel in zijn eigen winkel als in het museum zijn de theatrale settings, levende lampen, en de
barok gedecoreerde producten wat ze zijn: kitsch én gebruiksvoorwerp zonder al te veel

1174

6DQGUD6PDOOHQEXUJµ/HIJR]HU0DOHYLWVMKazimir Malevich en de Russische Avant-JDUGH¶In: NRC
Handelsblad, 18 oktober 2013.
1175
5XGL)XFKVµ2RJPHWPXWV¶,Q De Groene Amsterda mmer , 28 november 2013.
1176
$OGXV/LQGD6%RHUVPDµ-6XSUHPDWLVPHHQ¶,QSophie Tates, Bart Rutten en Geurt
Imanse (redactie), Kazimir Malevich en de Russische avant-garde. Amsterdam, 2013, p. 82 en p. 98.
1177
Zo constateert 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ/HIJR]HU0DOHYLWVM.D]LPLU0DOHYLFKHQGH5XVVLVFKH$YDQW-JDUGH¶
In: NRC Handelsblad, 18 oktober 2013.
1178
Bronnen: participerende observatie (ik was bij de opening aanwezig -DDS+XLVPDQµ9DULDWLHVRSKHW
EORHPHWMHVEHKDQJ*LMV(PP\HQ0DUFHO:DQGHUVLQKHW6WHGHOLMN0XVHXP¶,Q De Groene Amsterda mmer , 1
april 2014 en $UMHQ5LEEHQVµ3ULNNHOGH]LQQHQLQSUHWSDUN:DQGHUV¶,Q NRC Handelsblad, 1 februari 2014.
Marcel Wanders: Pinned Up, 25 jaar vormgeving was van 1 februari tot en met 15 juli 2014 te zien in de grote
tentoonstellingszaal beneden. Wanders (1963) is een succesvol ontwerper - hij is internationaal bekend om zijn
meubelen, interieurs en andere luxe voorwerpen. Zijn bekendste ontwerp is de Knotted chair (1995). Bronnen:
$UMHQ5LEEHQVµ3ULNNHOGH]LQQHQLQSUHWSDUN:DQGHUV¶,Q NRC Handelsblad, 1 februari 2014 en
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up (bezocht op 31 juli 2014).
1179
Zie voor positieve reacties: ibidem en -HURHQ-XQWµ9RUPHQYHQW¶,Qde Volkskrant, 4 februari 2014.
Kritische geluiGHQ.HHV.HLMHUµ:DQGHUV¶ WKHDWUDOHGURPHQRYHUURPSHOHQKHW6WHGHOLMN¶,Q Het Parool , 10
februari 2014, 7LPRGH5LMNµ+HW6WHGHOLMNLVIOLQNGHZHJNZLMW¶,QG e Volkskrant, 7 maart 2014. De Rijk
(hoogleraar Design, Culture & Society, TU Delft en Universiteit Leiden) VFKUHHIRYHUµ:DQGHUV met zijn naar
Avro¶s Toppop en Brabants carnaval geurende interieurs¶ HQµWegeltjeswijshHGHQ¶RSGHPXVHXPPXUHQ.
1180
-RRVWGH9ULHVµ0DUFHO:DQGHUV¶LQGHGLJLWDOHVHULHµ-G9FRQVXPHHUW¶ https://www.groene.nl/artikel/jdevconsumeert (bezocht op 1 augustus 2014).
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betekenis, geliefd in veel kringen en dus geleverd door de ontwerper met het grote zakelijke
WDOHQW'HHQLJHYUDDJGLH]LMRSURHSHQLVGHYUDDJZDDURPGLWPXVHXP]HSUHVHQWHHUW¶.1181
De staf van het Stedelijk reageert op de kritiek met een debat.1182
Een maand later start in de oudbouw een grote fototentoonstelling van de Canadese
fotograaf Jeff Wall met straatscènes, interieurs, landschappen en stadsgezichten. Behalve zijn
bekende werk, dat hij in monumentale lichtbakken (beelddrager uit de reclame) presenteert,
zijn er ook zwart-ZLWIRWR¶VWH]LHQ- daarvoor liet hij zich inspireren door
documentairefotografie, maar ook daar orkestreert hij de inhoud als een regisseur. Dit
retrospectief is eveneens een groot succes: uitvoerige, positieve recensies en beschouwingen,
hoge bezoekersaantallen.1183 De opening is groots opgezet - hier zijn de meer reguliere gasten
te zien en een aantal %1¶HUV die waarschijnlijk net OLG]LMQJHZRUGHQYDQµ<RXQJ6WHGHOLMN¶ een club voor museumdonateurs onder de veertig jaar, begin dit jaar door het Stedelijk
gelanceerd.1184
Voor de benoeming van een nieuwe artistiek directeur laat de Raad van Toezicht zich
adviseren door vijftien kunstprofessionals uit binnen- en buitenland en door de conservatoren
YDQKHWPXVHXP'DDUQDDVWVWHOWGH5DDGHHQµH[SHUW¶DDQ-RKQ/HLJKWRQalgemeen directeur
van de National Galleries of Scotland in Edinburgh en oud-directeur van het Van Gogh
Museum.1185 Uit de profielschets blijkt dat er niet alleen inhoudelijke en zakelijke eisen
worden gesteld, maar ook communicatieve. De kandidaat PRHWµzich de stad en Nederland
eigen « maken, onder meer door het publieke debat te zoeken¶'e IXQFWLHµis meer dan
leidinggeven aan een museum: het gaat erom zichtbaar te zijn in de discussie over kunst, de
plaats van kunst in onze samenleving en in de wereld daarbuiten¶. De nieuwe directeur moet
de Nederlandse taal machtig zijn of bereid zijn deze in afzienbare tijd te leren.1186
De keuze valt op de Duitse curator Beatrix Ruf - dat maakt het Stedelijk op 8 april
2014 bekend. EHQµinhoudelijk zwaargewicht¶.1187 Tijdens de perspresentatie stelt Karin van
*LOVWKDDUµWULRPIDQWHOLMN¶ YRRUµZHJRWKHU¶1188 Ruf is sinds 2001 directeur van de
1181

/RXLVH6FKRXZHQEHUJµ0DUFHO:DQGHUVLQKHW6WHGHOLMN(HQYHUJLVVLQJ¶,Q Metropolis M , 29 mei 2014.
Het debat vond plaats op 22 mei 2014 in het Tejin Auditorium. Bron: persbericht (www.stedelijk.nl, bezocht
op 1 augustus 2014). =LHRYHUGH.RRQVH[SRVLWLHGHHO,,KRRIGVWXNµ*HRUJDQLVHHUGHYHUQLHXZLQJRQGHU:LP
%HHUHQ¶
1183
Dit is de eerste fotografie expositie sinds de heropening van het Stedelijk. Jeff Wall: Tableaux Pictures
Photographs 1996-2013 liep van 1 maart tot en met 3 augustus 2014. Bron:
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jeff-wall-tableaux-pictures-photographs-1996-2013 (bezocht op 31 juli
2014). =LHRQGHUPHHUGHUHFHQVLHYDQ+DQVGHQ+DUWRJ-DJHUµ'HZHUHOGYROJHQV-HII:DOO¶,Q NRC
Handelsblad, 6 maart 2014.
1184
Voor de lDQFHULQJVDYRQGZDVGHJDVWHQOLMVWµ]RUJYXOGLJVDPHQJHVWHOG¶µGHILQHIOHXUYDQGHVWDGYDQ
EDQNLHUVHQMXULVWHQWRWDFWHXUVHQFUHDWLHYHOLQJHQ¶ Het lidmaatschap varieert van drie- tot achthonderd euro ±
kunstenaars krijgen korting. Die avond schreven 160 donateurs zich in. Een kwart van het opgeleverde bedrag
gaat naar evenementen voor de club, de rest geldt als donatie aan het museum, voor bijvoorbeeld nieuwe
DDQNRSHQ'HOHGHQYHUNULMJHQµSULYLOHJHV¶DOVEH]RHNDDQ LQWHU QDWLRQDOHNXQVWEHXU]HQµprivate views¶, uitleg
van curatoren en atelierbezoek. Bronnen: participerende observatie (ik was bij de opening aanwezig) en Jonas
.RR\PDQµ*DDQ]LMGDQGHPXVHDUHGGHQ"([FOXVLYLWHLW¶,Q NRC.NEXT, 25 juli 2014.
1185
Leighton werd gevraagd om zijn kennis van de Nederlandse kunstwereld en de overheid en zijn
internationale ervaring als museumdirecteur. Hij zat in de commissie-Sanders die in 2003 advies uitbracht over
de toekomst van het Stedelijk. Bron: 5XWJHU3RQW]HQµ([SHUWJHHIW6WHGHOLMNUDDGRYHUGLUHFWHXU¶,Qde
Volkskrant, 25 januari 2014. Hij voerde gesprekken met de vijf kandidaten die de eindronde haalden. Namen die
behalve die van Beatrix Ruf in het geruchtencircuit rouleerden: Rein Wolfs, directeur van de Kunsthalle in Bonn,
Bart De Baere, directeur van het Muhka in Antwerpen en Dirk Snauwaert, directeur van Wiels in Brussel. Bron:
µ´6WHGHOLMN0XVHXPPRHWUXLPWHELHGHQDDQQLHW-ZHVWHUVHNXQVW´¶,Q NRC Handelsblad, 13 februari 2014.
1186
&ODXGLD.DPPHUHQ6DQGUD6PDOOHQEXUJµ'XLWVHGLUHFWHXUYRor 6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 8 april
2014.
1187
Ibidem.
1188
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ(UZDDLWHHQIULVVHZLQGLQKHWStedelijk. Entree Beatrix Ruf¶,Q NRC Handelsblad,
17 april 2014.
1182
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Kunsthalle in Zürich, waar ze spraakmakende tentoonstellingen organiseerde en een groot
renovatie- en uitbreidingsproject initieerde.1189 Haar programma iVµH[SHULPHQWHHOHQ
DPELWLHXV¶1190 Ribbink is µHUYDQRYHUWXLJG¶GDWRuf µGHEHVWHNHX]HLV « YRRUKHW6WHGHOLMN
Museum en voor de bezoekers. Zij beschikt over het unieke vermogen om kunstenaars,
verzamelaars, ³de markt´ en de publieke sector met elkaar te verbinden, en weet heel goed te
werken in en met de stad. Zij brengt een hedendaags geluid en zal daarmee het museum
verder de 21e eeuw in brengen¶.1191 Ze wordt direct betrokken bij het artistieke programma en
komt per 1 november 2014 fulltime in dienst. Ruf laat zich meteen uitgebreid interviewen - in
het Engels, maar beloofWµzo goed als mogelijk¶ Nederlands te spreken als ze officieel
begint.1192 Ze LVµRpgewonden en vereerd¶ dat zij het Stedelijk mag leiden - een museum dat
internationaal bekend werd door zijn µmoedige en avontuurlijke exposities¶.1193 µ+HWJRHGH
van het Stedelijk was dat het altijd een standaard zette. Dat moet onze rol zijn. Experimenteel
]LMQ:HPRHWHQQLHWGHFDQRQEHYHVWLJHQPDDUGHFDQRQEHSDOHQ¶1194 µHet Stedelijk is een
museum dat ons laat zien hoe te leven in het nu en hoe de toekomst kan worden gebouwd op
traditie. Ik vind het geweldig om voor dit unieke instituut aan de slag te gaan¶1195 Het
museum is voor haar µaltijd een soort lichtbaken geweest. Al die belangrijke tentoonstellingen
die hier hebben plaatsgevonden, en al die moRLHERHNHQGLHKLHU]LMQJHPDDNW¶5XILV
gevraagd om te solliciteren - µHHQHQRUPHHHU¶ Ze vertelt dat ze vlak voordat het museum in
2003 dichtging µgenoot van de manier waarop de toenmalige directeur Rudi Fuchs de vaste
collectie opnieuw had opgehangen¶. Ze weet van de perikelen rondom de verbouwing en de
relatie met de gemeente ambtenaren. µIn Zürich heb ik ook tien jaar een verbouwing geleid en
veel te maken gehad met de gemeente. Daarbij: ik kom uit een familie van politici, dus ik ben
wel wat gewend. Ik hou wel van een beetje uitdaging¶.1196 Over haar samenwerking met Karin
van Gilst ]HJW]HµLNgeloof in dialoog en in discussie. Ik kan u niet vertellen hoe gelukkig ik
ben dat we het samen gaan doen. Want dit instituut is zo groot. Het is een luxe om een partner
in crime te hebben. « In het onwaarschijnlijke geval dat Karin en ik samen geen oplossing
kunnen vinden, zo hebben we bepaald, is het artistieke leidend. De meeste grote musea
hebben een zakelijk directeur of een managing director die even hoog is als de artistieke
directeur en waar het artistieke uiteindelijk de doorslag geeft¶.1197 5XIYLQGWµGDW
bezoekersaantallen niet het eerste zijn waarnaar je moet kijken. Ik zal er alles aan doen om te
zorgen dat er zo veel mogelijk mensen komen. Maar ik denk dat onze baan ook is om dingen

1189

Beatrix Ruf (1960) staat internationaal bekend als µéén van de meest invloedrijke figuren in de kunstwereld¶.
Het Amerikaanse tijdschrift Art Review plaatste haar al drie jaar in de toptien van de µPower Top 100¶%URQ
&ODXGLD.DPPHUHQ6DQGUD6PDOOHQEXUJµ'XLWVHGLUHFWHXUYRRU6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 8 april 2014.
=LHYRRUHHQSRUWUHWYDQ5XI5D\PRQGYDQGHQ%RRJDDUGµ5XIVSLQLQKHWNXQVWZHE¶,Q NRC Handelsblad,
17 april 2014: µ%HDWUL[ZHHWZLHGHSRZHUEH]LW¶
1190
&ODXGLD.DPPHUHQ6DQGUD6PDOOHQEXUJµ'XLWVHGLUHFWHXUYRRU6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 8 april
2014.
1191
Aldus de voorzitter van de Raad in een persverklaring op 8 april 2014. Bron:
http://www.stedelijk.nl/nieuwsberichten/beatrix-ruf-nieuwe-directeur-stedelijk-museum-amsterdam (bezocht op
31 juli 2014). =LHRRN&ODXGLD.DPPHUHQ6DQGUD6PDOOHQEXUJµ'XLWVHGLUHFWHXUYRRU6WHGHOLMN¶,Q NRC
Handelsblad, 8 april 2014.
1192
5XWJHU3RQW]HQHQ0LFKLHO.UXLMWµ´$DQWDOEH]RHNHUVLVQLHWKHWHHUVWHZDDUQDDUMHPRHWNLMNHQ´¶In: de
Volkskrant, 9 april 2014.
1193
+HQQ\GH/DQJHµ:DWKHWStedelijk DOKHHOODQJPLVWLVUHXULQJ¶,Q Trouw, 9 april 2014.
1194
0LFKLHO.UXLMWHQ5XWJHU3RQW]HQµ´+HWGQDYDQKHW6WHGHOLMNLVLQWHUQDWLRQDDO´¶,Q de Volkskrant, 3
november, 2014.
1195
Aldus Ruf in de persverklaring van het Stedelijk. Geciteerd in: Claudia Kammer en Sandra Smallenburg,
µ'XLWVHGLUHFWHXUYRRU6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 8 april 2014.
1196
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ´,NKRXGYDQULVLFR¶VQHPHQ´¶,Q NRC Handelsblad, 9 april 2014.
1197
Ruf geciteerd in: &ODXGLD.DPPHUHQ6DQGUD6PDOOHQEXUJµ'XLWVHGLUHFWHXUYRRU6WHGHOLMN¶,Q NRC
Handelsblad, 8 april 2014.
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te doen die niet het potentieel van een blockbuster hebben. Dingen die op het eerste oog niet
YRRUGHZHUHOG]LMQPDDUYRRUPHQVHQGLHJHwQWHUHVVHHUG]LMQLQYUDJHQ¶1198
De band tussen musea en particuliere betrokkenheid is stevig aangetrokken sinds het
debat dat Christiaan Braun in november 2002 opriep, met een publicatie en openbaar debat
over mecenaat tot gevolg.1199 Vanaf 20 juli 2014 is op de benedenverdieping een groot deel
van de collectie moderne kunst te zien van Martijn en Jeannette Sanders: Bad Thoughts.1200
Ze vinden KHWµIDQWDVWLVFK¶ dat ze hun collectie daar kunnen laten zien. Het Stedelijk is voor
KHQµHHQLMNSXQW¶ - GHEDQGPHWKHWPXVHXPµORRSWDOVHeQURGHGUDDGGRRURQVOHYHQ¶1201 Het
echtpaar verzamelt sinds de jaren zeventig en deeGµYURHJWLMGLJHRQWGHNNLQJHQ¶- als één van
de eersten kochten ze bijvoorbeeld werk aan van Anselm Kiefer. µ9oordat we dit werk
kochten hadden we eigenlijk alleen conceptuele kunst. Met dit werk kwam de geur van
olieverf voor het eerst in ons huis¶.1202 Dat hangt vol met kunst en ze hebben net als musea
een depot waar het merendeel ligt opgeslagen.1203 0DUWLMQ6DQGHUVµZe verzamelen echt voor
onszelf en hebben nooit de pretentie gehad om er een museale verzameling van te maken.
Ook willen we er niet een bepaalde visie mee uitdragen. We hebben ook nooit adviseurs
gehad, al hebben we veel geleerd van een aantal galeriehouders. Vooral Geert van Beijeren en
Adriaan van Ravesteijn van Art & Project zijn erg belangrijk voor ons geweest¶.1204 µ(ONZHUN
iVYHUERQGHQDDQHHQSHULRGHRIJHEHXUWHQLVGLHYRRURQVEHODQJULMNLV¶. Ze noemen daarom
hun verzameling µhet dagboek YDQRQVOHYHQ¶.1205 Ze verkopen bijna nooit een kunstwerk:
µ]RDOVMHJHHQEODGHQXLWMHGDJERHNVFKHXUWQHHPMHRRNJHHQDIVWDQGYDQZHUNHQ¶. Het loopt
storm bij de tentoonstelling: in twee weken tijd komen er al 25.000 bezoekers - µHHQ]RPHUV

1198

5XWJHU3RQW]HQHQ0LFKLHO.UXLMWµ´$DQWDOEH]RHNHUVLVQLHWKHWHHUVWHZDDUQDDUMHPRHWNLMNHQ´¶In: de
Volkskrant, 9 april 2014.
1199
&KULVWLDDQ%UDXQµ0XVHD]LMQVSRQVRUVYRRUDOVQRJQLHWZDDUG¶,Q NRC Handelsblad, 14 november 2002.
De Boekmanstichting publiceerde, Ingrid Janssen en Truus Gubbels (samenstelling), Bedrijvige musea. Private
betrokkenheid in de praktijk. Amsterdam 2003, en organiseerde met de Mondriaan Stichting en D66 op 18
november 2002 een debat over particuliere financiering, gevolgd door een symposium over cultuurmecenaat in
de Amsterdamse Stadsschouwburg op 7 september 2004. Zie de paragraaf µ&XOWXUHRIJLYLQJ¶LQdeel IV,
hoofdstuk 5.
1200
De titel is ontleend aan een fotowerk van Gilbert & George uit 1975. De tentoonstelling was te zien van 20
juli tot en met 9 november 2014. Zie de gelijknamige catalogus: Martijn van Nieuwenhuizen en Marie-Claire
van Bracht (redactie), Bad Thoughts. Collectie Martijn en Jeanette S anders. Amsterdam, 2014. De collectie
Sanders is één van de belangrijkste particuliere kunstverzamelingen in Nederland. Het echtpaar staat in de top200 van het Amerikaanse kunstblad Artnews, met broer Pieter en zijn vrouw Marieke Sanders (zij schonken het
Stedelijk eind 2013 een aantal werken) - hun vader Piet Sanders (1912-2012) was ook een groot verzamelaar - en
Joop van Caldenborgh, die in Wassenaar een museum laat bouwen (zie deel III, hoofdstuk 6). Op de expositie
was werk te zien van onder anderen: Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Robert Longo, Gilbert & George, Cindy
Sherman, Marc Quinn, Andres Serrano, Thomas Schütte, Martin Kippenberger, Anton Henning, Ger van Elk,
Ronald Ophuis en Marijke van Warmerdam. Eén keer eerder was een bescheiden deel van hun collectie
publiekelijk te zien - Wim Beeren vroeg hen in 1985 een zaal in te richten voor :DW$PVWHUGDPEHWUHIW« Bron:
0DUWLMQYDQ1LHXZHQKXL]HQµ.XQVWPHWOHYHQOHYHQPHWNXQVW¶,QLGHPHQ0DULH-Claire van Bracht (redactie),
Bad Thoughts. Amsterdam, 2014, p. 11.
1201
Ibidem, p. 24.
1202
Jeannette Sanders geciteerd in: Mirthe Berentsenµ&ROOHFWLH0DUWLMQHQ-HDQQHWWH6DQGHUV#6WHGHOLMN
0XVHXP¶,Q Kunstbeeld, 8 augustus 2014. Die eerste aankoop van een Kiefer was S iegfried vergisst Brunhilde
(1976). Zie ook: 5XWJHU3RQW]HQµ'HSanders 6KRZ¶,Qde Volkskrant, 1 augustus 2014 en +LOGD%RXPDµ0HW
een kleine beurs een grote verzameling. Stedelijk Museum Amsterdam toont selectie uit de collectie van het
echtpaar 6DQGHUV¶In: Het F inancieele Dagblad, 18 juli 2014.
1203
/RULDQQHYDQ*HOGHUµ+HWHFKWSDDUNXQVW¶,Q Het Parool , 18 juli 2014.
1204
De tentoonstelling was aan hen opgedragen.
1205
Jeannette Sanders geciteerd in: +HQQ\GH/DQJHµ(HQNZHVWLHYDQVHULsOHYHUOLHIGKHLG¶,Q Trouw, 18 juli
2014&ODXGLD.DPPHUµ´'HFROOHFWLHLVRQVGDJERHN´¶. In: NRC Handelsblad, 17 juli 2014 en Nell
:HVWHUODNHQµ´'LWLVKHWGDJERHNYDQRQVOHYHQ´¶,Qde Volkskrant, 19 juli 2014.
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VXFFHV¶.1206 Opvallend is dat in de tentoonstelling veel kunstenaars van de partij zijn die ook
in de collectie van het Stedelijk te vinden zijn. Koen Kleijn vindt Bad Thoughts als geheel µen
in nogal wat individuele werken beter dan wat het Stedelijk de laatste jaren biedt. Het is alsof
GH6DQGHUVHQPHWKXQYHU]DPHOLQJHHQSDUDOOHO6WHGHOLMNKHEEHQDDQJHOHJGHHQ³]RNDQKHW
RRN´- FROOHFWLH¶Er zijn fraaie ensembles te zien: werk van Martin Kippenberger, Gilbert &
George, Cindy Sherman, een zaal gewijd aan Anselm Kiefer, µwaaronder óók een loden boek
HQHHQKDOIGR]LMQWHNHQLQJHQ¶, één ter ere van Ger van Elk en een zaal met schilderijen van
Anton Henning die door hemzelf is beschilderd. De ensembles zijn van museale waarde,
µRPGDW]HMHGHJHOHJHQKHLGJHYHQGHZHUNHQLQFRQWH[WWH]LHQLQGHWLMGLQYHUVFKLOOHQGH
PDWHULDOHQDIPHWLQJHQHQ]RYRRUWV¶ Kleijn vindt de attitude van de verzamelaars µEHKHHUVW
zRHNHQG¶1207
De verstandhouding tussen musea en verzamelaars is de laatste tijd verbeterd, maar
volgens Rutger Pontzen is die tussen het Stedelijk en Sanders µwel heel innig¶. Bad Thoughts
acht hij illustratief µhoe nauw de verbintenis tussen de verzamelaar en de museumorganisatie
is geworden¶. 'HFROOHFWLHYDQKHWHFKWSDDUµVOXLW « naadloos aan¶ bij die van het Stedelijk
µdoor het artistieke niveau, de verantwoorde variatie en de haast kunsthistorische
onderbouwing. Hoe persoonlijk getint de collectie ook is, deze heeft een museale allure¶ - nog
eens verstevigd door µde statige manier waarop de Collectie Sanders nu in het Stedelijk wordt
getoond¶. Hij ziet de architectuur van de bovenzalen in de benedenverdieping weerspiegeld:
µmet een vergelijkbaar circuit van kleine en grotere ruimten, een ³rotonde´ en ³erezaal´
waarin de mythische schilderijen van Sanders¶ belangrijkste troef hangen: Anselm Kiefer. De
clusters van namen en stijlen geven een overzichtelijk tijdsbeeld van hoe de kunst zich heeft
ontwikkeld, in richtingen en stromingen « . De inrichting lijkt afgestemd op de rest van het
museum¶. Evenals Kleijn vindt hij bHLGHFROOHFWLHVµwat betreft aankoopbeleid en presentatie,
in elkaars verlengde liggen¶.1208 Pontzen wijst er op dat het Stedelijk weliswaar voor Sanders
een ijkpunt was, andersom is hij één van de architecten van de huidige koers en positie van
het Stedelijk. Hij zat in de aankoopcommissie tijdens het bewind van Fuchs en was in 2003
voorzitter van de Commissie-Sanders, die advies uitbracht over de toekomst van het museum
- µHHQNDWDO\VDWRUYRRUQLHXZYHUWURXZHQ¶1209 In de jaren tachtig en negentig vorige eeuw
werden vermogende ondernemers met passie voor kunst en cultuur gewantrouwd en
dubbelhartig bejegend.1210 Daarvóór lag die verhouding anders: veel musea ontstonden door
particulier initiatief, dankzij bemiddelde verzamelaars. Na hun dood waren hun collecties de
aanleiding om publieke musea te stichten, gefinancierd door de overheid.1211 Nu is de
verbondenheid tussen musea en mecenas terug, na de heftige bezuinigingen: µGHSRVLWLHYDQ
GHSULYpYHU]DPHODDU>LV@KHUVWHOOHQGH¶ Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat er een
µWRHQHPHQGHverstrengeling¶SODDWVYLQGW µWXVVHQSULYDWHSDUWLMHQHQSXEOLHNHLQVWHOOLQJHQ «
JUHQ]HQYHUYDJHQ¶. Pontzen wijst onder meer op het gevaar dat een verzamelaar zijn collectie
in een museum presenteert en daarna delen daarvan te koop aanbiedt - grote kans dat door het
1206

De klapper was aanleiding voor Nieuwsuur om er op 1 augustus 2014 vijf minuten aandacht aan te besteden,
inclusief een interview met het echtpaar, waaruit het citaat van Martijn Sanders komt.
1207
.RHQ.OHLMQµ(HQSDUDOOHO6WHGHOLMN¶,Q De Groene Amsterda mmer , 6 augustus 2014.
1208
5XWJHU3RQW]HQµ'HSanders 6KRZ¶,Qde Volkskrant, 1 augustus 2014.
1209
Aldus de Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam in: Hang naar verstilling. Drang
naar spektakel. Amsterdam, november 2013, p. 5, p. 14 en p. 114.
1210
'HQNDDQµNXQVWPDNHODDU¶%HFKWEHVSURNHQLQ µ)ULWV%HFKWYHU]DPHODDURQGHUQHPHUHQPLVVLRQDULV¶LQ
deel II, hoofdstuk 6.
1211
Verschillende musea dragen de naam van hun weldoener: Pieter Teyler van der Hulst, Henri van Abbe, Frans
Jacob Otto Boijmans, Jan Bernard van Heek en Helene Kröller-Müller. Zie: deel II, KRRIGVWXNµ3DUWLFXOLHU
LQLWLDWLHIPHFHQDDWHQ9LQFHQWYDQ*RJK¶HQ%UDP.HPSHUVµ$DQGHOHQLQRQVWHUIHOLMNKHLG0XVHDDOPHFHQDDW
SDUWLFXOLHULQLDWLHIHQRYHUKHLG¶,n: Cas Smithuijsen (redactie), De hulpbehoevende mecenas. Zutphen, 1990, pp.
72-129.
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museumwaardig maken de waarde is gestegen.1212 Dat Beatrix Ruf oog heeft voor de dreiging
van vertroebeling van belangen, blijkt uit haar voorwoord in de catalogus. Ze wijst op het
EHODQJYDQ¶HWKLVFKEHSDDOGHSURWRFROOHQYRRUGHRPJDQJHQWDDNYHUGHOLQJ¶HQpleit voor
µPDDWVFKDSSHOLMNHDIVSUDNHQURQGRPGHEHYRHJGKHGHQYDQHQGHUHODWLHVWXVVHQGHSXEOLHNH
en private sector - HHQSURFHVZDDURYHUKHWJHVSUHNFRQWLQXPRHWGRRUJDDQ¶1213

1212

5XWJHU3RQW]HQµ'HSanders 6KRZ¶,Qde Volkskrant, 1 augustus 2014. Pontzen doelt hier op
Grensverleggend in het Haags Gemeentemuseum , zomer 2013. Daar trad de Nederlandse verzamelaar Bert
Kreuk op als curator en toonde een deel van zijn collectie moderne en hedendaagse kunst - relatief jonge,
µDDQVWRUPHQGH¶$PHULNDDQVHNXQVWHQDDUV=LHGHFDWDORJXV%HUW.UHXNHQ+DQV-DQVVHQ
Grensverleggend/Transforming the Known. Collection Bert Keuk . Den Haag, 2013 - deze werd gratis
aangeboden. Kreuk schonk het museum bij deze gelegenheid een kunstwerk en een half jaar later nog twee werken die het museum met het budget van vijf ton per jaar niet had kunnen kopen. Twee maanden na de
WHQWRRQVWHOOLQJERRG.UHXNHOIYDQGHZHUNHQYLD6RWKHE\¶VWH1HZ<RUNWHUYHUNRRSDDQRS Just Now;
Curated by Bert Kreuk - in de catalogus wordt bij kunstwerken de museale status benadrukt. Sommige stukken
had Kreuk twee jaar in zijn bezit. HiMYRQGGHWHYHUNRSHQNXQVWZHUNHQµQLHWODQJHUUHOHYDQW¶HQZLOGHPHWGH
RSEUHQJVWDQGHUZHUNDDQNRSHQ(UYHUVFKHQHQNULWLVFKHDUWLNHOHQLQGHSHUVµOnzin¶, YLQGW.UHXNµIk vind het
vervelend dat de oprechtheid van het Gemeentemuseum ter discussie wordt gesteld. We hebben geweldig
samengewerkt. Het verwijt gaat uit van complot denken, dat ik er met opzet beter van zou worden. De suggestie
dat werk van een kunstenaar, dat daarvoor nog nooit in Nederland is getoond, in prijs zou stijgen is op niets
gebaseerd. U denkt toch niet dat een kunstwerk in New York meer waard wordt omdat het in Den Haag is
JHWRRQG"¶ Bronnen: 5XWJHU3RQW]HQµ.XQVWHQDDUEHJULMSWGDWLNFROOHFWLHHYDOXHHU¶,Q de Volkskrant, 31
oktober 2013 HQµVerzamelaar veilt werk na expo in museuP¶,Q NRC Handelsblad, 30 oktober 2013. Benno
7HPSHOYLQGWGDWKHWPXVHXPµLQWHUQDWLRQDDOHHQWHNOHLQHUROVSHHOWRPGHZDDUGHWHODWHQYHUKRJHQGRRUHHQ
H[SRVLWLH¶+LMhoorde overigens µpas na de tentoonstelling dat hij zoveel werken ging verkopen. Als ik het eerder
had geweten, had ik hem geadviseerd niet alles tegelijk via een veilinghuis op de markt te brengen, maar in
delen, verspreid over een paar jaar¶. Bron: 5XWJHU3RQW]HQµ/DDW*HPHHQWHPXVHXP]LFKYRRUNDUUHWMHVSDQQHQ"¶
In: de Volkskrant, 30 oktober 2013. Kreuk gaf toe dat hij het museum beter op de hoogte had kunnen stellen:
µPLVVFKLHQLVGDWLQGHUGDDGHHQIRXW,NKHEPHQLHWJHUHDOLVHHUGGDWGHYHUNRRS]R¶QQHJDWLHYHZHHUVODJRSKHW
museum zou veroorzaken. Maar ik ben nu eenmaal niet gewend verantwoording af te leggen. Alle beslissingen
QHHPLNSHUVRRQOLMN¶%URQ5XWJHU3RQW]HQµ.XQVWHQDDUEHJULMSWGDWLNFROOHFWLHHYDOXHHU¶,Q de Volkskrant, 31
oktober 2013. Tempel voelt zich niet misbruikt: µ.UHXNverzamelt met een snelheid en op een schaal die je in
Nederland niet tegenkomt. Wat hij bij ons tentoonstelde, was een reflectie op vier jaar verzamelen, waarin hij
zich vooral toelegde op hedendaagse Amerikaanse kunst. Hij wil zich nu richten op de jaren zestig en daar heeft
hij gewoon de middelen voor nodig¶. Volgens hem droeg Grensverleggend niet bij aan de opbrengst op de
veilingµLk denk niet dat één van die kopers naar Den Haag is gegaan om deze kunstwerken te zien. Die markt
wordt niet hier gemaakt, maar in de VS¶. Bron: +LOGD%RXPDµ(HQKHHOVQHOOHYHU]DPHODDU¶,Q Het F inancieele
Dagblad, 1 februari 2014. =LHRRNµ6DQGUDSPDOOHQEXUJµ9HU]DPHODDUHLVWWRQVFKDGHYHUJRHGLQJYDQ
NXQVWHQDDU¶,Q NRC Handelsblad, 5 september 2014 HQLGHPµ'H]DDN.UHXNYHUVXV'DQK9R¶,Q NRC
Handelsblad, 25 september 2014. Twee dagen voordat de verkoop bekend werd, publiceerde kunstcritica Anna
Tilroe HHQµEUDQGEULHI¶ZDDULQ]HZDDUVFKXZGHGDWGHDXWRQRPLHYDQKHW6WHGHOLMNLQKHWJHGLQJUDDNW µ5XQKHW
6WHGHOLMNWRFKQLHWDOVEHGULMI¶,Q NRC Handelsblad, 25 oktober 2013=LHRRN'RPLQLHN5X\WHUVµ%XVLQHVVDV
XVXDO¶,Q Metropolis M, 29 oktober 2013, Anna Tilroe, De ja-sprong. Naar een nieuwe vitaliteit van de kunst .
Amsterdam 2011, pp. 14-17 en 6DQGHU0DFKLHOVHQµ0HHU&(2¶VELMPXVHD¶,Qde Volkskrant, 8 november
2013.
1213
%HDWUL[5XIµ9RRUZRRUG¶,QMartijn van Nieuwenhuizen en Marie-Claire van Bracht (redactie), Bad
Thoughts. Amsterdam, 2014, p. 6. Deels ook geciteerd in: 5XWJHU3RQW]HQµ'HSanders 6KRZ¶,Qde
Volkskrant, 1 augustus 2014. Christiaan Braun mengde zich weer in het debat. Hij plaatste na het aantreden van
Ruf als directeur - onder de naam Overholland - een viertal paginagrote advertenties in NRC Handelsblad, de
Volkskrant en Het Parool - daarin waarschuwt hij museumbestuurdHUVYRRUEHODQJHQYHUVWUHQJHOLQJµ7HJHQ
EHODQJHQFRQIOLFWHQ¶YHUVFKHQen in NRC op 4 september 2014, was expliciet gericht aan het Stedelijk Museum;
µ9XLVWUHJHOVYRRUPXVHD YRRUGDJHOLMNVJHEUXLN ¶ en	
  ǮTransparantie: een museumstuk (de Raad van Toezicht)¶
verschenen in NRC op resp. 24 september 2014 en 11 december 2014. IQµ7UDQVSDUDQWLHHHQPXVHXPVWXN GH
directeur)¶ in NRC, 31 december 2014, richtte hij zijn pijlen expliciet op Ruf=LHRRNµ$GYHUWHQWLHWHJHQKHW
6WHGHOLMN¶,Q NRC Handelsblad, 5 septePEHUHQ.DUROLHQ.QROVµ([-buur opent de aanval op Stedelijk
0XVHXP¶,Qde Volkskrant, 5 september 2014. Michiel Kruijt en Rutger Pontzen schreven een beschouwing
over GHFDVHµ*LM]XOWWUDQVSDUDQW]LMQ'XEEHOIXQFWLHVLQPXVHD¶,Q de Volkskrant, 26 september, 2014 en er
YHUVFKHHQHHQFRPPHQWDDUµ.XQVWKDQGHODDQGHPDFKW¶,Q NRC Handelsblad, 30 april 2015.
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Tijdens de drukbezochte opening van Bad Thoughts verwelkomt Karin van Gilst
samen met het echtpaar Sanders de genodigden bij de entree. Beatrix Ruf houdt een
enthousiast betoog - haar maiden speech. Ze begroet het publiek in het Nederlands en gaat
vervolgens over in het Engels. De bezoekers luisteren met zichtbaar plezier. Gilbert & George
zijn eregasten. Na een toespraak van Martijn 6DQGHUVOH]HQ]LMHONDDUDDQYXOOHQGKXQµORYH
OHWWHU¶YRRUDDQKHWHFKWSDDUZDDULQ]HHUDDQKHULQQHUHQGDW]HµDVDUWLVWV¶JHERUHQ]LMQRSGH
trappen van het Stedelijk Museum, in november 1969 toen ze hun Living Sculpture
presenteerden.1214
6 De nieuwe Nationale Schatkamer
Niet alleen het Stedelijk Museum onderging een ingrijpende, langdurige verbouwing. Twee
nationale musea werden vernieuwd en heringericht, gebaseerd op ambitieuze plannen. Bij het
Mauritshuis verliep de verbouwing en uitbreiding vlekkeloos, bij het Rijksmuseum niet
bepaald. Daar startte na een lange aanloop de verbouwing in 2004. Pas in 2012 volgde de
oplevering van het hoofdgebouw en begon de inrichting. Totale kosten van de verbouwing
bedroegen 375 miljoen euro - gefinancierd door het ministerie van OCW en het Rijksmuseum
zelf. De oorzaken van de vertraging zijn strubbelingen in de samenwerking tussen de
verschillende partijen, de sterke lobby van de fietsersbond en financiële tegenvallers.1215
In recent heropende musea is te zien dat het esthetische genoegen dat geëxposeerde
kunstwerken kunnen teweegbrengen niet meer voorop staat in het beleid. De opvatting over
museale functies is veranderd. Musea streven niet meer het doel na om de schoonheid van de
collecties te tonen, ze zijn geen kunstzinnige tempel meer. Het gaat ook om de beleving van
de bezoeker en om serviceµYLVLWRUVOLNHEHLQJHQWHUWDLQHGDQGDUHOLNHO\WRGULIWDZD\XQOHVV
museums can connect with them both intellectually and emotionaOO\¶ Sir Nicolas Serota,
directeur van de Tate musea, beschrijft het museum als evenzeer HHQµIRUXP¶DOVµHHQWUHDVXUH

1214

De opening was op zaterdag 19 juli 2014. Bron: participerende observatie. Zie ook: -R\FH5RRGQDWµ*RHGLV
zoet. Zondig is zilt. En leNNHUGHU¶,Q NRC Handelsblad, 24 juli 2014. Het tweede jaar dat het Stedelijk weer
RSHQZDVZHUGµRSQLHXZHHQUHFRUGMDDU¶PHW11.000 bezoeken - de prognose was 550.000 (in 2013 was het
bezoekaantal 665.000 ten opzichte van een prognose van 550.000). µ'Dt is absoluut boven onze schatting, we
ZDUHQDOEOLMJHZHHVWDOVZHKHWRSHQLQJVMDDUKDGGHQNXQQHQHYHQDUHQ¶DOGXVHHQZRRUGYRHUGHU%URQ: Claudia
.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ+HWPXVHXPZDVLQYDQLHGHUHHQ¶,Q NRC Handelsblad, 31 december 2014.
1215
Documentairemaker Oeke Hoogendijk (1961) volgde de ontwikkelingen tien jaar lang met als resultaat Het
nieuwe Rijksmuseum, dat in de NTR-serie µHet uur van de wolf¶ werd uitgezonden. Het project was bedoeld als
documentaire maar werd een vierdelige serie. De eerste twee delen presenteerde ze op het International
'RFXPHQWDU\)HVWLYDO$PVWHUGDP ,')$ 2SHQMDQXDULZHUGµKHWSLMQOLMNHYHUVODJYDQDOKHWJHGRH
URQGRPGHYHUERXZLQJ¶LQWZHHGHOHQRSWHOHYLVLHYHUWRRQGGRRUGH136De twee overige delen volgden op 7
en 14 april 2013. De serie biedt een heldere reconstructie van de renovatieperikelen. Zie daarvoor ook: Jaco
$OEHUWVµ+RRJPRHGHQJHNLEEHO:DDURPZH]RODQJPRHWHQZDFKWHQYRRUGDWKHW5LMNVPXVHXPZHHURSHQ
JDDW¶,Q NRC Handelsblad, 6 juli 2007 en 5XWJHU3RQW]HQµ+XS+ROODQG+XS'HJHIQXLNWHDPELWLHVYDQKHW
5LMNVPXVHXP¶,Qde Volkskrant, 30 april 2008. In 2013 won Hoogendijk de Zilveren Nipkowschijf. De jury
noemt Het nieuwe Rijksmuseum µKHWPDJQXPRSXVYDQHHQPHHVWHUYHUWHOOHUZDDUin bureaucratisch Nederland
RS]LMQVPDOVWZRUGWJHWRRQG¶Bronnen: 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ2QWKXWVHQGHWY-soap over verbouwing
Rijksmuseum¶,Q NRC Handelsblad, 31 december 2008 en µ'RFXVHULH+HWQLHXZH5LMNVPXVHXPZLQW
1LSNRZVFKLMI¶,Q Het Parool , 6 juni 2013. De serie kreeg de Speciale Juryprijs op het Nederlands Film Festival
in Rotterdam en een µTegel¶, de jaarprijs voor de beste journalistieke productie - beide in 2013. De première van
de documentaire reeks in New York was op 18 december 2013. The New York Times noemde Hoogendijk µin één
adem¶ met de legendarische documentairemaker Frederick Wiseman (1930). Bron: -DQ3LHWHU(NNHUµ'HODQJH
HQPRHL]DPHZHJQDDUKHWQLHXZH5LMNV¶In: Het Parool , 16 april 2014. Hoogendijk won in 2014 ook nog een
Gouden .DOIHQHHQ,GID$ZDUG%URQ:LOOHNH.HXOHQµ´,NKHEPDDQGHQLQHHQPRQWDJHKRNJHOHHIG´¶In: Het
Parool, 6 december 2014. Op 4 december 2014 ging de compilatie Het nieuwe Rijkmuseum in premiere in 36
bioscopen. De film werd op DEUL¶VDDQJHNRQGLJGPHW(Uwin Olafs foto van Wim Pijbes, op de rug gezien in de
eregalerij, die ook de cover sierde van DeLuxe, NRC Weekend, Magazine #11, april 2013 - Pijbes was
gastredacteur ter ere van de opening. Allemaal free publicity.
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ER[¶1216 Het gaat in veel musea om de context van de objecten en een verhaal, waarbij
rekening wordt gehouden met een breed, geïnteresseerd publiek. Kenneth Hudson constateert
GDWGHµPRVWIXQGDPHQWDOFKDQJH¶GLHPXVHa ondergingenµLVWKHQRZDOPRVWXQLYHUVDO
FRQYLFWLRQWKDWWKH\H[LVWLQRUGHUWRVHUYHWKHSXEOLF¶1217 Recent gerenoveerde musea zijn
JHHQµWHPSHO¶PHHUPHWµNODVVLHNHVWDWLJHWUDSSHQ¶RPGHZHUNHOLMNKHLGWHRQWVWLMJHQHQGH
schoonheid van de collecties te bewonderen, zo reflecteert Jaap Huisman. De trappen hebben
SODDWVJHPDDNWYRRUµHHQDIGDOLQJ¶QDDUZDWOLMNWRSHHQQHXWUDOHµVKRSSLQJPDOO¶,QGHQLHXZH
musea is meer te vinden dan artefacten, want de huidige bezoeker verwacht uitgebreide
voorzieningen zoals garderobes, toiletten, loketten, een informatiepunt, winkel en grand café.
De functies van het museum zijn uitgebreid: het is ook een ontmoetingsplaats,
FRQIHUHQWLHFHQWUXPHQWRXUDJHYRRUGLQHUVUHFHSWLHVHQRQWYDQJVWHQ'HµQHXWUDOHUXLPWH¶
waarin het publLHNDIGDDOWGLHQWDOVHHQµUXVW- HQYHU]DPHOSXQW « ZDDUPHQHYHQQLNVKRHIW
WHGRHQ « 'DDUQDNDQKHWDYRQWXXUEHJLQQHQ¶1218
In zowel het Mauritshuis als het Rijksmuseum is het resultaat van de verbouwing een
eclatant succes - na de heropening stijgt het museumbezoek meer dan begroot en zijn de
besprekingen overwegend juichend. De directeuren hebben een uiteenlopende stijl en de
musea verschillen sterk van elkaar, alhoewel ze beide topstukken uit de Gouden Eeuw in huis
hebben. Het Mauritshuis kiest voor µEHVWHQGLJHQ¶GDDU vindt een cosmetische verbouwing
plaats; het intieme karakter blijft behouden. De nieuwe ondergrondse ruimte en vleugel
dienen voor publieksfuncties, tijdelijke exposities en de kantoren. Emilie Gordenker blijft de
eerste jaren na haar aanstelling bescheiden op de achtergrond, geeft geen grote interviews,
noch koopt ze µVWDWXVEHSDOHQGHNXQVWZHUNHQ¶aan.1219 Het Rijksmuseum wordt volledig
gestript en krijgt een nieuwe opstelling: in de eregalerij hangen schilderijen uit de Gouden
Eeuw, elders wordt een combinatie gepresenteerd van kunst en historische objecten - alleen
de Nachtwacht hangt nog op de oude plek.1220 Directeur Wim Pijbes laat geen kans onbenut
om persaandacht te genereren - zijn doortastende en mediagenieke aanpak roept bewondering,
maar ook kritiek op.
1216

Nicolas Serota geciteerd in: FiammHWWD5RFFRµ7HPSOHVRIGHOLJKW¶In: The Economist, 21 december 2013,
p. 3 (Special Report Museums). Zie ook: 1HLO.RWOHUHQ3KLOLS.RWOHUµ&DQ0XVHXPVEH$OO7KLQJVWR$OO
3HRSOH"0LVVLRQV*RDOVDQG0DUNHWLQJ¶V5ROH¶In: Museum Management and Curatorship, 18(3), 2000, pp.
271-287.
1217
Fiammetta Rocco legt het omslagpunt bij de opening van Centre Pompidou in 1977. Bron: ibidem, pp. 3-5.
=LHRRN3LHWHUYDQ2Vµ,QYHHOVXFFHVPXVHDZHUHOGZLMGJDDWEHOHYLQJERYHQHVWKHWLHN¶In: NRC Handelsblad,
27 december 2013 HQ1.RWOHUHQ3.RWOHUµ&DQ0XVHXPVEH$OO7KLQJVWR$OO3HRSOH"0LVVLRQV*RDOVDQG
Marketing¶s Role¶In: Museum Management and Curatorship, 18(3), 2000, pp. 271-287..
1218
-DDS+XLVPDQµ$IGDOHQQDDUGH2O\PSXV¶,Q De Groene Amsterda mmer , 26 juni 2014. Ondergronds
uitbreiden is een trend. Ieoh Ming Pei (1917) - toonaangevend Chinees-Amerikaans architect - is daarin met het
Louvre de pionier. Het Rijksmuseum herbergt twee grote, uitgegraven binnenhoven, met een brede
onderdoorgang onder de fietstunnel. Bron: %HUQDUG+XOVPDQµ2QJHPHUNWRQGHUJURQGV¶,Q NRC Handelsblad,
26 juni 2014. Het nieuwe deel van het Stedelijk Museum bevat een souterrain van elfhonderd vierkante meter
voor wisseltentoonstellingen. Met het ondergrondse atrium in het Mauritshuis verbond Hans van Heeswijk het
eigenlijke museum met de nieuwe Royal Dutch Shell Vleugel. Hij breidde in 2008 museum De Beyerd te Breda
uit met een ondergrondse vleugel voor thematentoonstellingen. Het Drents Museum te Assen heropende in 2011
met een nieuwe expositieruimte onder de grond - HHQRQWZHUSYDQ(ULFNYDQ(JHUDDW%LM2QV¶/LHYH+HHURS
Solder - de voormalige 17de eeuwse schuilkerk in de binnenstad van Amsterdam - is een buurpand aan de
overkant van de steeg naast het museum betrokken, waarin alle publieksfuncties zijn ondergebracht: entree,
winkel, café, educatie en tentoonstellingszalen. Beide panden werden ondergronds met elkaar verbonden. De
uitbreiding is een ontwerp van Felix Claus, van Claus en Kaan Architecten. De opening van het vernieuwde
museum was op 22 september 2015. Bron: www.opsolder.nl (bezocht op 29 november 2015).
1219
Ze zei GDDURYHULQHHQLQWHUYLHZµLNKRHIPLMQVWHPSHOQLHWWHGUXNNHQRIPHWHHQKHWVSHFWDFXODLUVWH
schilderij te kopen. Dit museum verdient veel meer dan mijn ego. Het is groter dan ik ben. Ik ben van de lange
WHUPLMQ¶%URQ:LHWHNHYDQ=HLOµ6WLOOHWRFKW¶,Qde Volkskrant, 20 juni 2014 en Wieteke van Zeil,
µ-XZHOHQGRRV]RQGHUIUDWVHQ¶,Qde Volkskrant, 27 juni 2014.
1220
:LHWHNHYDQ=HLOµ-XZHOHQGRRV]RQGHUIUDWVHQ¶,Qde Volkskrant, 27 juni 2014.
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Plannen voor een verbouwing
Henk van Os werd op 15 september 1989 algemeen directeur van het 5LMNVPXVHXPµ,NYLQG
het aantrekkelijk straks zowel wetenschappelijk als bestuurlijk met vakgenoten om te gaan,
ook al zijn die soms, heel bewust, volstrekt gespeend van management-benul. Men zocht een
kunsthistoricus, die vanuit de inhoud van het vak het museum bestuurt. Het is slecht om die
WZHHKRHGDQLJKHGHQWHYHU]HOIVWDQGLJHQGDWEHVHIWPHQQXRSGHSDUWPHQWHQHQLQPXVHD¶
aldus Van Os.1221 Hij kreeg µGHSROLWLHNHRSGUDFKW¶mee van minister Brinkman en Jan
Riezenkamp om meer Nederlandse bezoekers te werven - het Rijksmuseum was te veel µeen
toeristentrekker¶.1222 Dat lukte hem - hij zette het museum als µ1DWLRQDOH6FKDWNDPHU¶ op de
NDDUWHQODQFHHUGHµde grote wintertentoonstelling « zodat het publiek zich op een koude
dag kon warmen en stichten aan kunst¶- exposities als Dageraad der Gouden Eeuw (1993),
Gebed in schoonheid (1994) en Jan Steen (1996).1223 Hij organiseerde gratis zondagen,
vertelde in zijn wekelijkse televisieprogramma Museumschatten over kunstwerken uit de
collectie en initieerde µJoost de Suppoost¶.1224 Binnen enkele jaren steeg het aantal
Nederlandse bezoekers van 15% naar 55%.1225 De dagelijkse leiding was in handen van zijn
mede-directeuren Jan Piet Filedt Kok en Annemarie Vels HeijnµHenk bracht de ideeën aan
en ventte ze uit. Wij deden de dagelijkse dingen. Henk is als een potkachel, zeiden wij altijd.
Je moet er veel instoppen, maar hij geeft ook veel warmte af¶.1226
Vlak na de verzelfstandiging in 1995 maakt Henk van Os bekend dat hij weggaat bij
het museum - hij wordt weer hoogleraar.1227 Nadat hij het ontwerp had gemaakt voor een
µ0DVWHUSODQYDQKHW5LMNVGHJURWHUHQRYDWLH¶GDFKWKLMµYRRUGHXLWYRHULQJGDDUYDQKHHft het
PXVHXPMRQJHUHHQHUJLHQRGLJ1LHWGLHYDQPLM¶1228 Ronald de Leeuw wordt per 1 december
1996 directeur van het Rijksmuseum - µGHPHHVWHHUYROOHSRVLWLHLQGH1HGHUODQGVH
PXVHXPZHUHOG¶+LM]HLGDDUYRRUZHOHHQVGDWMHYRRUGLHSRVLWLHQLHWZRUGWJHYUDagd, maar
µJHURHSHQ¶1D]LMQVXFFHVELMKHW9DQ*RJKPXVHXPZDVKLMRSKHWPLQLVWHULHµGH
JHGRRGYHUIGHRSYROJHUYDQ+HQNYDQ2V¶- hij combineert kunsthistorische kennis met
zakelijk inzicht.1229 De Raad van TRH]LFKWEHQDGHUW5RQDOGGH/HHXZµQDGRRUVODJJHYHnd
DGYLHV¶YDQ-DQ5LH]HQNDPSGLUHFWHXU-generaal van OCW - KLMDQWZRRUGWµMD JUDDJ¶1230
7LMGHQVKHWµRYHUJDQJVGLQHULQGHWXLQYDQKHW+LOWRQ¶- waaraan ook minister-president Wim
1221

0DULDQQH9HUPHLMGHQµ'HVWXGHQWHQPRHWHQLQRSVWDQGNRPHQ*HVSUHNPHW+HQNYDQ2VWRHNRPVWLJ
GLUHFWHXUYDQKHW5LMNVPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 17 juni 1988.
1222
Van Os (1938) volgde Simon Hendrik Levie op, die sinds 1975 algemeen directeur was.
1223
-KLP/DPRUHHµ+HQNYDQ2VNDQDOOHGLQJHQGRHQGLHKLMOHXNYLQGW¶,Q Het Parool , 27 november 1996. Op
Gebed in Schoonheid kreeg iedere bezoeker een audio tour uitgereiktGRRUKHP]HOILQJHVSURNHQµLk ben Henk
van Os en ben algemeen directeur van het Rijksmuseum. Ik neem u mee op de tentoonstelling¶. Bron: Paul
'HSRQGWµ$OWLMG]LMQJHZRRQVWH]HOI¶,Qde Volkskrant, 22 november 1996.
1224
Hij liet daarvoor onder anderen Freek de Jonge, Paul de Leeuw en Jan Wolkers rondleidingen verzorgen.
1225
5XWJHU3RQW]HQµ+XSHolland Hup. 'HJHIQXLNWHDPELWLHVYDQKHW5LMNVPXVHXP¶In: de Volkskrant, 30 april
2008.
1226
Vels Heijn geciteerd in: /XFHWWHWHU%RUJµ*HGRQGHUMDDJLQKHW5LMNVmuseum . Verziekt klimaat versus
³JHZRQH´ERWVLQJWXVVHQRXGHQQLHXZ¶,Qde Volkskrant, 12 oktober 2000.
1227
Hij werd universiteitshoogleraar Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Zie: Paul
'HSRQGWµ$OWLMG]LMQJHZRRQVWH]HOI¶,Qde Volkskrant, 22 november 1996.
1228
/XFHWWHWHU%RUJµ*HGRQGHUMDDJLQKHW5LMNVPXVHXP 9HU]LHNWNOLPDDWYHUVXV³JHZRQH´ERWVLQJWXVVHQRXG
HQQLHXZ¶,Qde Volkskrant, 12 oktober 2000.
1229
Ronald de Leeuw (1948) was van 1986 tot 1997 directeur van het Van Goghmuseum. Het leek uitgesloten
om Van Os in populariteit te overtreffen - deze was met zijn wekelijkse kunstprogramma voor een breed publiek
een tv-persoonlijkheid geworden. Ernst van de Wetering: µVan Os is een leraar in hart en nieren, die het vooral
om de kunsthistorische inhoud gaat. Hij had minder bestuurservaring dan 'H/HHXZ¶ Hoofd tentoonstellingen
van het Rijksmuseum, Frits Scholte, die ook onder Van Os werkte: µDls ze tegen elkaar zouden schaken, zou De
Leeuw Van Os verslaan. Hij denkt strategischer. Maar Van Os speelt weer beter viool¶. Bron: ibidem.
1230
/XFHWWHWHU%RUJµ+ROODQGVHPHHVWHUGLUHFWHXUProfiel. Rijksmuseum-EDDV5RQDOGGH/HHXZ¶,Q Vrij
Nederland, 15 september 2007.
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Kok deelneemt - OHJW9DQ2V]LMQSODQQHQYRRUDDQ]LMQRSYROJHUµKHWYRRUVWHO « YRRUHHQ
YROOHGLJHLQWHJUDWLHYDQZDWKHWPXVHXPLQKXLVKDG¶1231 Hij NULMJWGHRSGUDFKWPHHµRPYDQ
KHWPXVHXPHHQPRGHUQJHRXWLOOHHUGHQUHQGDEHOEHGULMIWHPDNHQ¶1232
In 1999 begint De Leeuw met een reorganisatie en experimenten met een nieuwe
opstelling.1233 ,QGHEHJLQMDUHQYDQ]LMQEHZLQGGRHW]LFKHHQµFXOWXXURPVODJ¶YRRU+HW
Rijksmuseum is in 1995 YHU]HOIVWDQGLJGµen dat betekent een verschuiving van een
DPEWHQDUHQFXOWXXUQDDUHHQPDUNWJHULFKWHFXOWXXU¶]ROHJWGHQLHXZH]DNHOLMNGLUHFWHXU
Dieric Elders uit.1234 9DQ2VKDGµGHNRQLQNULMNHQYDQGHZHWHQVFKDSSHOLMNHVWDI¶QLHW
aangetast - De Leeuw gaat het conflict wel aan. µ*HHQFRQVHQVXVQR-QRQVHQVH¶9DQKHP
NRPWGHXLWVSUDDNµGDWDOVMHDDQHHQFRQVHUYDWRUNRPWMHDDQHHQSULHVWHUNDVWHNRPW
THUXJEOLNNHQGµKHWSUREOHHPPHWVRPPLJHSURPLQHQWHFRQVHUYDWRUHQZDVGDW]HQLHW
inzagen dat ze onderdeel van een organisatie waren waar ze net als ieder ander aan mee
PRHVWHQGRHQ « +HWJURRWVWHSUREOHHPELMPLMQDDQWUHGHQLQZDVGDWKHW
Rijksmuseum intern nauwelijks actief bij de vormgeving van de verzelfstandiging betrokken
was geweest. Ook het nieuwe zakelijk management kwam tijdens Van Os steeds direct van
KHWPLQLVWHULH+HWZDVGDDURPYHUGDFKWHQQLHW³5LMNV-HLJHQ´ « 'HFRQVHUYDWRUHQ
kwamHQRQGHUHHQDSDUWHGLUHFWHXUFROOHFWLHVZDWXLWHLQGHOLMNJRHGKHHIWXLWJHSDNW¶1235 Het
JDDW'H/HHXZRPµGRHOPDWLJKHLG « DOVHUHUJHQVRYHUERGLJYHW]LWPRHWMHVWUHQJ]LMQHQ
KHWZHJKDOHQ¶'HUWLJSURFHQWYDQGHPXVHXPVWDIYHUDQGHUWYDQIXQFWLHWZLQWLg procent
ZRUGWRYHUJHSODDWVWWLHQSURFHQWZRUGWµLQGHPDUNWJH]HW¶DOGXV(OGHUVRIRQWVODJHQHQ
HOGHUVDDQHHQEDDQJHKROSHQµ+HWLVHHQHFKWHNXQVWPDQDJHUGLH]DNHOLMNHDUJXPHQWHQHYHQ
zwaar laat wegen als artistieke. In deze branche is dat een nieXZIHQRPHHQ¶(UQVWYDQGH
:HWHULQJYXOWKHPDDQµLQGHPXVHXPZHUHOGKHHIWPHQPHHVWDOYHHOFRQVLGHUDWLHPHWZDWMH
³]ZDNNHEURHGHUV´]RXNXQQHQQRHPHQKLMKHHIWGLHQLHW'H/HHXZOLFKWRUJDQLVDWLHVGRRU
koppelt mensen en banen aan elkaar, en als hij dan vindt dat iemand niet optimaal
IXQFWLRQHHUWWUHNWKLM]LMQFRQFOXVLHV¶1236 µ'HSXEOLFLWHLWYDQKHWPXVHXPZRUGW]RUJYXOGLJ
JHRUNHVWUHHUGHQWHJHQVWDQGHUVYDQ'H/HHXZODWHQLQKHWRSHQEDDUQLHWVYDQ]LFKKRUHQ¶1237
,QHHQµSRUWUHWYDQHHQVDQHHUGHUGLH]LFK]HOIRRNDOVURPDQWLFXV]LHW¶NRPW]LMQµDXWRULWDLUH
RSWUHGHQ¶WRFKHYHQWHUVSUDNHµMDKRRUHHQV(ULVDOWLMGZHOHHQUHGHQRPniet van mij te
houden. Op sommige punten heb ik geen geduld. Er zijn mensen die niets willen. Wie
beslissingen neemt, neemt altijd ook beslissingen die voor heel veel mensen teleurstellend
zijn. En ik ben er toevallig aan gebonden om te doen wat ik het beste vind voor het
5LMNVPXVHXP¶1238

1231

5XWJHU3RQW]HQµ+XS+ROODQG+XSDe gefnuikte ambities van het RiMNVPXVHXP¶In: de Volkskrant, 30 april
2008.
1232
/XFHWWHWHU%RUJµ*HGRQGHUMDDJLQKHW5LMNVPXVHXP 9HU]LHNWNOLPDDWYHUVXV³JHZRQH´ERWVLQJWXVVHQRXG
HQQLHXZ¶,Qde Volkskrant, 12 oktober 2000.
1233
5XWJHU3RQW]HQµ+XS+ROODQG+XSDe gefnuikte ambitieVYDQKHW5LMNVPXVHXP¶In: de Volkskrant, 30 april
2008.
1234
Dieric Elders geciteerd in: Sandra Heerma van Voss, µAan De Leeuw is alles groot, ook zijn
ambities. 3UDJPDWLVFKNXQVWKLVWRULFXVODDWPDUNWGHQNHQORVRSKHW5LMNVPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 22 mei
2000. Zie over de cultuuromslag in het Rijksmuseum door de jaren heen: /XFHWWHWHU%RUJµ*HGRQGHUMDDJLQKHW
Rijksmuseum. 9HU]LHNWNOLPDDWYHUVXV³JHZRQH´ERWVLQJWXVVHQRXGHQQLHXZ¶,Q de Volkskrant, 12 oktober
2000.
1235
Manus Brinkman, De verzelfstandiging. Amsterdam, 2015, pp. 134-135.
1236
Dieric Elders en Ronald de Leeuw geciteerd in: Sandra Heerma van Voss, µAan De Leeuw is alles groot, ook
zijn ambities. 3UDJPDWLVFKNXQVWKLVWRULFXVODDWPDUNWGHQNHQORVRSKHW5LMNVPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 22
mei 2000.
1237
Citaat van Van Voss uit: ibidem.
1238
'H/HHXZJHFLWHHUGLQ/XFHWWHWHU%RUJµ+ROODQGVHPHHVWHUGLUHFWHXU3URILHO5LMNVPXVHXP-baas Ronald de
/HHXZ¶,Q Vrij Nederland, 15 september 2007.
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De plannen voor een grootscheepse verbouwing dateren van 1995. Dan geeft Henk
van Os zijn µhuisarchitect¶ Hans Ruijssenaars opdracht om µeen masterplan¶ te ontwerpen.
µWe waren al die jaren alleen maar aan het knutselen geweest om het gebouw toegankelijker
te maken voor een groeiend publiek. Maar ik had steeds het gevoel dat er eigenlijk iets veel
groters moest gebeuren. We moesten terug naar de helderheid van Cuypers¶.1239 Hij zet een
lobby op om financiering voor de renovatie voor elkaar te krijgen - onder anderen bij
minister-president Wim Kok, met wie hij persoonlijk bevriend is. Deze houdt zich echter
liever op de vlakte, na het tumult rondom de aankoop van Victory Boogie Woogie. Jan
Riezenkamp polst Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. Zij heeft een suggestie:
een µmillenniumcadeau¶. Minister Zalm heeft ZDWH[WUD¶VWHEHVWHGHQ - dat moet naar het
Rijksmuseum gaan. Met Ronald de Leeuw legt ze het plan voor aan partijgenoot en PvdAIUDFWLHYRRU]LWWHU$G0HONHUWµ'LHZDVPHWHHQYRRUKHWSODQJHZRQQHQ¶YHUWHOW9DQ
Nieuwenhoven terugblikkend. Alle fractievoorzitters ondertekenen de µmotie-Melkert¶ met
het verzoek aan het kabinet tijdens de algemene beschouwingen van 1999 µeen gebaar te
maken. « Ook in het nieuwe millennium moest het Rijks een vooraanstaand museum van
internationale allure kunnen zijn¶.1240
In september 2000 kiest het kabinet-Kok voor de duurste en meest vergaande
verbouwingsvariant: vernieuwing in plaats van een cosmetische ingreep. 'LWµVSHFWDFXODLUH
FDGHDX¶LVµGHJURRWVWHYHUUDVVLQJ¶YDQRick van der Ploegs nota Cultuur als Confrontatie.1241
De rijksoverheid betaalt het leeuwendeel van de beraamde kosten. Riezenkamp merkt later
RSµZonderlijk hoe lang je moest zeuren om kleine bedragen en hoe makkelijk je soms grote
bedragen kon krijgen¶. 9DQGHU3ORHJSURPRYHHUWGHUHQRYDWLHWRWµ*URRW3URMHFW¶.1242 In de
nota staat dat het departement PLOMRHQJXOGHQEHVFKLNEDDUVWHOWYRRUHHQµGUDVWLVFKH
UHQRYDWLH¶YDQKHW5LMNVPXVHXPµGLHRYHUHHQVWHPWPHWGHLQWHUQDWLRQDOHIDDPYDQKHW
PXVHXP¶1243 Het museum moet zelf honderd miljoen gulden bijdragen.1244 De Tweede
Kamer besloot in 1999 µXQDQLHP¶WRWGHUHQRYDWLH1245 5RQDOGGH/HHXZQHHPWµKHW
JLJDQWLVFKHFDGHDX¶LQRQWYDQJVWµDOVRIKHWGHQRUPDDOVWH]DDNYDQGHZHUHOG¶LV1246 µ:LM]LMQ
het nationale visitekaartje en een landmark voor Amsterdam. Als je het gebouw van Cuypers
na ruim een eeuw YRRUKHWHHUVWLQJULMSHQGDDQSDNWPRHWMHGDWQLHWKDOIVODFKWLJGRHQ¶1247 Hij
YRHJWHUDDQWRHGDWKLMKHWEHGUDJµQLHW]HOIXLW]LMQPRXZJHVFKXG¶KHHIW- de
verbouwingskosten zijn berekend door het bureau van de Rijksbouwmeester Jo Coenen.1248
Deze - zojuist aangesteld - ]RHNWNDQGLGDWHQYRRUµGHGHOLFDWHRSHUDWLH¶KHWJHERXZPRHW
µWHUXJQDDU&X\SHUVPHWGHRSHQKHLGHQKHWOLFKW « GDWDUFKLWHFW3-+&X\SHUVKHW
PXVHXPELMGHRSHQLQJLQPHHJDI¶1249

1239

Van Os geciteerd in: -DFR$OEHUWVµ+RRJPRHGHQJHNibbel. Waarom we zo lang moeten wachten voordat het
Rijksmuseum ZHHURSHQJDDW¶,Q NRC Handelsblad, 6 juli 2007.
1240
3DXO6WHHQKXLVµ'HEHZLQGVPDQYDQPLOMRHQ¶,Q NRC Handelsblad, 19 september 2000 en Ministerie
van OCW, Cultuur als confrontatie. Den Haag/Zoetermeer, september 2000, p. 30.
1241
Ibidem.
1242
Hij refereerde aan de Franse Grands Projets waarin presidenten hun stempel op grote publieke werken
GUXNNHQHQµRSWLPDOHRQWZHUSNZDOLWHLW¶HQµRSWLPDOHVDPHQZHUNLQJWXVVHQEHWURNNHQSDUWLMHQWRWXLWLQJNRPHQ¶
Bron: -DFR$OEHUWVµ+RRJPRHGHQJHNLEEHO:DDURPZH]RODQJPRHWHQZDFKWHQYRRUGDWKHWRijksmuseum
ZHHURSHQJDDW¶,Q NRC Handelsblad, 6 juli 2007.
1243
Ministerie van OCW, Cultuur als confrontatie. Den Haag/Zoetermeer, september 2000, p. 30.
1244
Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. 1LMPHJHQSHQµ,QGHEDWPHW5LMNVPXVHXP¶,Q Het
Parool, 6 januari 2001.
1245
&\ULOOH2IIHUPDQVµ6WDGVGHHOEHVOLVWRYHURLMNVPXVHXP¶,Q de Volkskrant, november 22, 2008.
1246
µ,QGHEDWPHW5LMNVPXVHXP¶,Q: Het Parool , 6 januari 2001.
1247
0DULQDGH9ULHVµ+HW5LMNVNULMJWELMQDKDOIPLOMDUG¶In: Het Parool , 19 september 2000.
1248
µ,QGHEDWPHW5LMNVPXVHXP¶,Q Het Parool , 6 januari 2001.
1249
µ5LMNVZLOELMYHUERXZLQJ³WHUXJQDDU&X\SHUV´¶,Q de Volkskrant, 1 november 2000.
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Eind november 2000 organiseert Rick van der Ploeg µHHQPDDWVFKDSSHOLMNGHEDW¶RYHU
GHIXQFWLHGLHKHW5LMNVPXVHXPLQGHVWHHHXZPRHWYHUYXOOHQRYHUGHSODQQHQµZDDUELM
NXQVWHQJHVFKLHGHQLVDOVHHQJHKHHOZRUGHQJHSUHVHQWHHUG¶- dat staat voor De Leeuw al vast.
Adriaan van Dis treedt op als gespreksleider.1250 Opinieleiders zijn sceptisch over de
RSUHFKWKHLGYDQGLHµLQVSUDDN¶'H/HHXZ vindt dat je over kunst geen referendum kunt
houden. µ0DDULNKRRSGDWKHWGHLGHHsQYHUULMNW¶1251 Op vrijdag 5 januari 2001 verschijnt in
de landelijke dagbladen een advertenWLHZDDULQKHW5LMNVPXVHXPµGH1HGHUODQGHU¶RSURHSW
RPµPHHWHGRHQDDQKHWQDWLRQDOHGHEDWRYHUGHWRHNRPVWYDQKHW5LMNVPXVHXP¶ De
debatten vinden plaats in de Beurs van Berlage en Felix Meritis. Het wordt µHHQJURWH
VFKLMQYHUWRQLQJ¶ genoemd: de zeven geselecteerde kandidaat-architecten hebben hun
ontwerpvisies al bijna afgerond en de rijksbouwmeester heeft µVLQGVDOHHQNDQW-en-klaar
YHUERXZLQJVSODQ¶RS]LMQEXUHDXOLJJHQ1252
Eén van de hete hangijzers in het debat is het samenvoegen van de kunst- en
historische collectie. Het museum heeft al gekozen voor een geïntegreerde opstelling, waarin
de historische periodes worden ondersteund met bijbehorende schilderijen en
kunstnijverheid.1253 Na afloop van de inspraakavonden zegt 5RQDOGGH/HHXZµLNKHEYHHO
LGHHsQJHKRRUGGLHRQVDDQVSUHNHQ¶ZDDURS$GULDDQYDQ'LVFRQVWDWHHUWµGXVGHLGHHsQGLH
DIZLMNHQG]LMQKRRUWXQLHW¶1254 Op één van de inspraakavonden in 2001 blijkt KHWµKHLNHOVWH
SXQW¶GHILHWVHUVSRRUW- Van Dis was al bestookt door actiegroepen-in-oprichting die de
onderdoorgang tussen het Museumplein en het stadscentrum voor fietsers willen behouden,
maar uit de diplomatieke antwoorden van De Leeuw lijkt dit niet de bedoeling. Van Dis
waarschuwt KHPµGLHSRRUWZRUGWQRJHHQVXZ:DWHUORR¶1255
Tijdens de verbouwing blijft de Philipsvleugel open.1256 'DDU]LMQµWRSVWXNNHQXLW
GH]HYHQWLHQGHHHXZ¶WH]LHQµJHKHLGHSXEOLHNVWUHNNHUVDOVGH Nachtwacht en het Joodse
Bruidje van Rembrandt, meesterwerken van Vermeer, Steen en Hals, de poppenhuizen en een
deel van de zilvercollectie en Delfts aardewerk. Het museum heeft daarnaast de dependance
RSOXFKWKDYHQ$PVWHUGDP$LUSRUW6FKLSKROµ:HNXQQHQKHWQLHWPDNHQRPRQ]H
ZHUHOGEHURHPGHVWXNNHQYLMIMDDUODQJRSWHEHUJHQLQKHWGHSRW¶vindt De Leeuw.1257 Delen
van de collectie reizen naar musea in binnen- en buitenland. Daarmee kan een deel van de
eigen bijdrage worden opgehaald, maar het leeuwendeel moet van sponsors komen. De
/HHXZFRQFHQWUHHUW]LFKRSHHQNOHLQDDQWDOKRRIGVSRQVRUVµXLWHUDDUGYHUODQJHQGLHHHQ
1250

µ5LMNVZLOELMYHUERXZLQJ³WHUXJQDDU&X\SHUV´¶,Q de Volkskrant, 1 november 2000 en Paul Steenhuis,
µ´1LHXZ´5LMNVPXVHXPRSHQLQ¶,Q NRC Handelsblad. 20 september 2000. Adriaan van Dis (1946) is
auteur, journalist en televisiepresentator, vooral bekend van het VPRO boekenprogramma +LHULV«$GULDDQYDQ
Dis.
1251
0DULQDGH9ULHVµ+HW5LMNVNULMJWELMQDKDOIPLOMDUG¶In: Het Parool , 19 september 2000.
1252
(JEHUW.RVWHUµ'HGLUHFWLHYDQKHW5LMNVPXVHXPZLOGHJHHQFRPPHQWDDUJHYHQ¶In: Het F inancieele
DagbladIHEUXDUL=LHRRN0LFKDsO=HHPDQµ+HW5LMNVPXVHXPYHUERXZWHHUVWHQGHQNWODWHU¶,Q de
Volkskrant, 8 februari 2001 en 0DULQDGH9ULHVµ(HQ5LMNVPXVHXPSOHLQGDQPDDU"¶,Q Het Parool , 6 februari
2001.
1253
0DUN'XXUVPDµ+LVWRULVFKHFROOHFWLHPRHWHOGHUV¶In: NRC Handelsblad, 7 februari 2001.
1254
0DUWLQH%RHOVPDHQ/LQGD+XLMVPDQµ+HW5LMNVPXVHXPYHUERXZHQYROJHQVKHWSROGHUPRGHO Discussie
RYHU5LMNVYRRUDOV\PEROLVFK¶,Q Algemeen Dagblad, 8 februari 2001.
1255
Marina de VULHVµ(HQGLQJLV]HNHUKHW5LMNVPXVHXPEOLMIWVWDDQ +HLNHOVWHSXQWZDVGHILHWVSRRUW¶,Q Het
Parool, 7 februari 2001.
1256
Deze - voorheen Zuidvleugel genoemd - werd eerder al verbouwd door Wim Quist - toen Henk van Os
directeur was - en in 1996 door koningin Beatrix heropend; sindsdien heette hij Philipsvleugel, naar één van de
sponsors. Vanaf de heropening in april 2013 werd de Philipsvleugel volgens plannen van Cruz y Ortiz
verbouwd tot locatie voor tijdelijke tentoonstellingen, met op de begane grond een groot restaurant met terras en
een µFriendsroom¶'LWGHHOJing op 1 november 2014 open. Bronnen: µ5LMNVPXVHXPRQWYLQJPLOMRHQ
EH]RHNHUVWLMGHQVUHQRYDWLH¶In: de Volkskrant, 20 maart 2013 en 3LHWHUYDQ2Vµ5LMNVYHUERXZWYHUGHUZHHU
daglichWRS%UHGDVHJHYHO¶,Q NRC Handelsblad, 28 mei 2014.
1257
µ5LMNVPXVHXPKRXGWYOHXJHORSHQ¶,Q Trouw, 13 november 2002.
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tegenprestatie van het museum, maar ik hoop van harte dat ze het vooral doen omdat ze trots
]LMQRSKXQ5LMNVPXVHXP¶ DHYDVWHSUHVHQWDWLH]DOµGUDVWLVFK¶YHUDQGHUHQµDIGHOLQJHQ
worden door elkaar gehusseld en de bezoeker maakt een chronologische reis door GHWLMG¶'H
/HHXZµPHQVHQNRPHQQDDUKHWPXVHXPYRRUGHHFKWHYRRUZHUSHQ0DDUPHWKHW
warenhuisconcept dat we nu hebben, met aparte afdelingen voor schilderijen, kunstnijverheid
en geschiedenis, haal je voorwerpen te veel uit hun context. Straks willen we een verhaal
YHUWHOOHQZDDUELMJHVFKLHGHQLVNXQVWQLMYHUKHLGHQEHHOGHQGHNXQVWHONDDUDDQYXOOHQ¶1258 De
H[SHULPHQWHOHRSVWHOOLQJLQGH3KLOLSVYOHXJHOGLHQWDOVµHHQORVVHYLQJHURHIHQLQJ¶YRRUKRHKHW
vernieuwde Rijksmuseum er zal uitzien.1259
Hoofdarchitect Ruijssenaars neemt in oktober 1999 ontslag.1260 Het Spaanse bureau
Cruz y Ortiz krijgt de opdracht het Rijksmuseum terug te brengen tot het concept van
Cuypers. Deze wilde eind negentiende eeuw één entree, in het midden van het gebouw, aan de
noordkant. De gemeente wilde echter het museum, dat toen nog aan de rand van de stad lag,
een functie geven als µstadspoort¶'DDURP moest de centrale ingang wijken voor een
onderdoorgang. Gevolg was een tweedeling van het museum - µin plaats van één intern
logisch gestructureerd gebouw ontstonden er « twee vleugels zonder gelijkvloerse
verbinding¶ Cruz y Ortiz verplaatsen in hun ontwerp de ingang naar de onderdoorgang, zoals
Cuypers in eerste instantie ook wilde. Tot hun verbijstering blokkeert het Stadsdeel Oud-Zuid
de uitvoering van deze plannen. Ze worden gedwongen de plannen fundamenteel te wijzigen,
juist op het punt waarvoor ze door de beoordelingscommissie geroemd waren.1261 Er ontstaat
µLQEUHGHNULQJ¶EHJULSYRRUKun verbouwereerdheid over µdit staaltje polderdemocratie¶+RH
is het mogelijk dat een stadsdeel de beslissing neemt over het Rijksmuseum, het belangrijkste
gebouw in de stad, en zwicht voor de fietslobby? Waar blijven de staatssecretaris en de
burgemeester? Cyrille Offermans: µMH]RX « YHUZDFKWHQGDW als het rijk in deze kwestie al
niet de laatste stem zou hebben, dan toch op zijn minst de centrale stad meer te vertellen zou
moeten hebben dan een deelraad, die immers, zoals pijnlijk is gebleken, geneigd is zijn eigen
kleine deelbelangen te laten prevaOHUHQERYHQGHDOJHPHQHUHGHOLMNKHLG¶ Cruz en Ortiz
ontwerpen een studiecentrum - een nieuw gebouw, oostelijk van het hoofdgebouw. De
betrokkenen van het museum zijn enthousiast, maar het ontwerp wordt drie keer afgekeurd,
zonder dat de argumenten duidelijk worden. Het stadsdeel blijft tegen. De architecten voelen
zich weer geschoffeerd2IIHUPDQVµaan de vakman heeft de politicus geen boodschap, het
gaat om de stem van het volk¶.1262

1258

0DULQDGH9ULHVµ+HW5LMNVNULMJWELMQDKDOIPLOMDUG¶,Q Het Parool , 19 september 2000.
5XWJHU3RQW]HQµ+XS+ROODQG+XSDe gefQXLNWHDPELWLHVYDQKHW5LMNVPXVHXP¶In: de Volkskrant, 30 april
2008.
1260
Zie over deze kwestie: (JEHUW.RVWHUµ'HGLUHFWLHYDQKHW5LMNVPXVHXPZLOGHJHHQFRPPHQWDDUJHYHQ¶,Q
Het F inancieele Dagblad, 3 februari 2001 en 6DQGUD+HHUPDYDQ9RVVµ$DQ'H/eeuw is alles groot, ook zijn
ambities. 3UDJPDWLVFKNXQVWKLVWRULFXVODDWPDUNWGHQNHQORVRSKHW5LMNVPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 22 mei
2000.
1261
In het voorjaar van 2005 keurde het stadsdeel Oud-Zuid het ontwerp voor de verbouwing van de
onderdoorgang af, omdat het in strijd was met het bestemmingsplan. In het voorjaar van 2006 werd een
aangepast ontwerp gepresenteerd, waarbij de publieksingang toch in de onderdoorgang kwam en er ook ruimte
bleef voor fietsers. Zowel PvdA, GroenLinks en SP als het CDA en Red Amsterdam bepaalden dat de passage
openbleeI3LPYDQGHQ'RROµ'RRUJDQJRQGHU5LMNVPXVHXPEOLMIWRSHQYRRUILHWVHU¶,Q NRC Handelsblad, 5
juli 2012. Dit was tegen de wens van Stadsdeel Zuid en Pijbes (inmiddels directeur), die vreesden voor de
veiliJKHLGYDQWRHULVWHQ3LMEHVYRHOGH]LFKKHWVODFKWRIIHUYDQµHHQIXQGDPHQWDOLVWLVFKHILHWVOREE\¶ . Bron:
www.at5.nl/s/luGµ'LUHFWHXU5LMNVPXVHXPZRHGHQGRPILHWVWXQQHO¶ AT5, 12 juli 2012 (bezocht op 10 juli
2014).
1262
&\ULOOH2IIHUPDQVµ6WDGVGHHOEHVOLVWRYHUULMNVPXVHXP¶,Q de Volkskrant, 22 november 2008.
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Dit huis is voor en van ons allemaal
In 2008 gaat Ronald de Leeuw met vervroegd pensioen. De procedure voor de opvolging start
een jaar daarvoor. De Raad van Toezicht stelt een vertrouwelijk profiel op: de persoon dient
GHPLVVLHYDQµKHW1LHXZH5LMNVPXVHXP¶WHRQGHUVFKULMYHQµNXQVWHQJHVFKLHGHQLVLQGH
toekomst door elkaar tonen. Aan de menselijke omgangsvormen wordt veel aandacht
EHVWHHG¶+LMPRHWYDQKHWPXVHXPµHHQSXEOLHNVVXFFHV¶PDNHQhet streven is anderhalf à
twee miljoen bezoekers per jaar. Er wordt een headhunter-bureau ingeschakeld. Voorzitter
Anthony Ruys stelt een sollicitatiecommissie samen van drie Raad van Toezichtleden: Ruys
zelf, jurist Maarten van der Lande en Wim Pijbes. Dit is de officiële procedure. Er is ook een
informele rekrutering. Ruys vraagt in het najaar µvertrouwelijk advies bij vrienden en
bekenden¶Jan Maarten Boll, Martijn Sanders, Henk van Os - ze kennen elkaar via de
Vereniging Rembrandt. Ruys: µDlle drie zeiden ze: ³Zaarom vraag je Wim niet? Hij is
ambitieus, een publieksman, een generalist, goed in de contacten´¶. 1263 Het headhunterbureau komt met twintig kandidaten uit binnen- en buitenland. Na een selectie van de
sollicitatiecommissie blijven er vijf Nederlanders over - ze moeten een mission statement van
twee A4 schrijven. Pijbes en Taco Dibbets blijven over.1264 Beiden worden voorgedragen aan
GH5DDGYDQ7RH]LFKW'HNHX]HYDOWµ]RQGHUKHYLJGHEDW¶RS3LMEHVOp 6 februari 2008
wordt hij voorgedragen aan minister Plasterk.1265 Dibbets wordt directeur Collecties.
Pijbes zat zelf in de sollicitatiecommissie - dat is opmerkelijk. µZo ongebruikelijk is dat
QRXRRNZHHUQLHW¶YLQGWKLMµ7RHQ:LP&URXZHOQDDU%RLMPDQVJLQJ]DWKLMRRNLQGH
EHQRHPLQJVFRPPLVVLH¶7RHQKLMKRRUGHGDWKLMHHQVHULHX]HNDQGLGDDWZDVEHVORRWKLMµRP
mee te doen¶.1266 $OV5X\VKRRUWGDWKLMJUDDJZLO]HJWKLMµGan onthef ik je, as we speak, uit
de sollicitatiecommissie¶. Pijbes blijft wel lid van de Raad van Toezicht - hij moet de
vergadering verlaten als de benoeming ter sprake komt.1267 Zijn overstap als lid van een Raad
van Toezicht naar de directeurspositie van dezelfde instelling is een primeur. In de Code
Cultural Governance wordt deze mogelijkheid zelfs niet afgewogen. In het bedrijfsleven is
DOOHHQµGHJHGHOHJHHUGHFRPPLVVDULV¶HHQEHNHQGIHQRPHHQµLHPDQGGLHGH]DNHQHHQWLMGMH
waarneemt als een bedrijf in financiële crisis verkeert. Zodra de boel weer op orde is, wordt er
HHQQLHXZHGLUHFWHXUJH]RFKW¶1268 Ruys vindt het µhelemaal niet raar¶: waarom zou je zo niet
carrière mogen maken? µGeen enkele ambitieuze kunsthistoricus die ooit directeur wil
worden, kan dan nog in een Raad van Toezicht stappen¶.1269
Bij zijn benoeming in juli 2008 benadrukt Pijbes dat het Rijksmuseum bij de
heropening µeen plek moet worden waar alle Nederlanders trots op zijn: het is me een lief
ding waard als die trots breed gedragen wordt¶. Hij hoopt op twee miljoen bezoekers per
jaar.1270 Hij blijft in Rotterdam ZRQHQHQSHQGHOWPHWGHWUHLQHQSHUILHWVµ,k vind niet dat
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Ruys geciteerd in: /XFHWWHWHU%RUJµ´=H]HLGHQ:DDURPYUDDJMHWim QLHW"´+RHWim Pijbes snel werd
EHQRHPGWRWGLUHFWHXUYDQ1HGHUODQGVJURRWVWHPXVHXP¶In: NRC Handelsblad, 5 februari 2008.
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Dibbits (1968) is een bedrijfsmatig ingestelde kunsthistoricus met veel internationale contacten. Hij was tot
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iedereen die bij het Rijksmuseum werkt in de schaduw van het Museumplein moet wonen.
Bovendien ben ik een mobiel figuur¶1271
Pijbes volgt de ideeën van Ronald de Leeuw over de chronologische opstelling en zet
zijn beleid µLQJURWHOLMQHQYRRUW¶. Hij YHUOHJWKRRJXLWHQNHOHDFFHQWHQµGHSODQQHQYRRUGH
herinrichting van het museum gaan gewoon door zoals ze er liggen. Dus in de nieuwe
opstelling worden kunst en geschiedenis door elkaar getoond: schilderijen naast vazen, zilver,
scheepsmodellen en kanonnen. De Nederlandse cultuur was destijds toonaangevend in de
ZHUHOGHQGDWZLOOHQZHODWHQ]LHQ¶1272 +HWPXVHXPPRHWµKHWHODQYDQ1HGHUODQG¶
YHUWHJHQZRRUGLJHQµZDDU1HGHUODQGYRRUVWDDWHQZDWKHWJHPDDNWHQEHUHLNWKHHIW¶'DWLV
volgens Pijbes al in de Zuidvleugel te zien: µals je daar binnenkomt, heb je voordat je ook
maar een Rembrandt ziet al een echte beleving van de Gouden EeuZ¶1273 Hij wil dat iedereen
zich er µwelkom en serieus genomen¶ voelt, ongeacht leeftijd of afkomst.1274 Bij Ronald de
Leeuw staat het kunsthistorisch perspectief centraal en bij Pijbes de bezoeker.1275 µDe term
hooggeëerd publiek komt uit de theaterwereld, maar zou ook moeten gelden voor musea. Het
publiek heeft altijd gelijk, is mijn devies. Mensen moeten plezier beleven aan een
museumbezoek, en als het kan er ook nog iets van opsteken. Omdat dat moeilijk te meten is,
kun je als criterium nemen dat ze graag nog een keer terug willen komen. Mensen die straks
in het Rijksmuseum komen, krijgen daar het mooiste en belangrijkste te zien wat we hebben,
de top van de Nederlandse kunst. Dan gaat het « niet alleen om onze nationale schatten,
maar ook om identiteit, normen en waarden. Maar zo gepresenteerd dat bezoekers ervaren: dit
huis is voor en van ons allemaal¶.1276 Hij vindt zichzelf geen µtypische kunsthistoricus¶µLk
ben geen wetenschapper, ik ben museumdirecteur. Ik houd van programmeren, van regelen,
van dingen presenteren. « Het museum biedt in feite een vat geschiedenis vol gestolde
verhalen. Eén schilderij is leuk. Twee schilderijen zijn een verhaal. Ze maken muziek met
elkaar. Mijn credo is dat het museum live moet leren denken. Ophangen is onvoldoende. We
moeWHQGHRQGHUZHUSHQHPRWLRQHHOPDNHQ¶1277 µ%HOHYLQJ¶HQµHQVHPEOH¶- presentatie van
objecten rond een thema - zijn kernbegrippen voor Pijbes.1278 Ronald de Leeuw noemt hem
µeen generalist die graag naar buiten treedt¶ en µeen energiek en cultureel ondernemer. (« Ik
heb er alle vertrouwen in dat ik het museum in goede handen achterlaat¶.1279
De benoeming van Pijbes ontlokt veel positieve reacties, maar is ook omstreden omdat
hij te veel generalist zou zijn.1280 µ:at moet een directeur van een Kunsthal in het
Rijksmuseum, met zijn eerbiedwaardige collectie, een staf van hoog opgeleide specialisten en
HHQYDNJHELHGZDDURS3LMEHVJHHQVSHFLILHNHNHQQLVKHHIW"¶In een portret kenmerkt Rutger
3RQW]HQKHPDOVHHQµSXEOLHNVGRPSWHXU¶. Hij RSHUHHUWYROJHQVKHWPRWWRµKHWSXEOLHk heeft
DOWLMGJHOLMN¶- hij wil geen knieval maken voor de bezoekers, µZHOHHQNQLHEXLJLQJ¶. Pijbes
SUREHHUWµRQ]HSURGXFWHQ]RDDQWUHNNHOLMNPRJHOLMNDDQWHELHGHQ$OVGDDUPLQGHUPHQVHQRS
DINRPHQGDQZHKDGGHQYHUZDFKWKHEEHQZHLHWVIRXWJHGDDQ¶0Dar op een ander moment
EHQDGUXNWKLMµNXQVWLVHHQLQKRXGHOLMNSURGXFW « 0DUNHWLQJHQSXEOLHNVEHUHLNPRHWHQ
QLHWGHHHUVWHNZDOLWHLW]LMQ¶Pontzen verwacht dat zijn adagium van GHGULHS¶V,
1271

(GR'LMNVWHUKXLVµ'HHHQ-op-een eUYDULQJ¶,Q Het F inancieele Dagblad, 21 juni 2008.
Pijbes geciteerd in: .HHV.HLMHUµ:LP3LMEHVQLHXZHGLUHFWHXU5LMNVPXVHXPPHQJWPHWSOH]LHU³KLJKDUW´
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Arnoud Odding, Het disruptieve museum. Den Haag, 2011, p. 48.
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+HQQ\GH/DQJHµ:LP3LMEHVPXVHD]LMQDOKDUWVWLNNH]DNHOLMN¶In: Trouw, 8 januari 2008.
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0DUMROLMQGH&RFTµ6RPVZRUGLNZHOJHNYDQGLWODQG¶,Q Het Parool , 24 december 2010 en Sandra
-RQJHQHOHQµ+HW3LMEHVJHYRHO¶,Q HP/De Tijd, 17 oktober 2008.
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programmering, presentatie en publiciteit, µ]LMQWRHJHYRHJGHZDDUGH¶NDQ]LMQYRRUKHW
Rijksmuseum.1281 Rudi Fuchs µacht hem heel hoog, maar dit is een verkeerde benoeming. De
kunsthistorische ernst die het Rijksmuseum kenmerkt, komt in gevaar. Op deze manier gaat
het museum nog meer de kant op van een artistieke kermisattractie¶.1282 Pijbes denkWµdat je in
deze functie vooral een cultureel ondernemer moet zijn, wil je niet verpulverd worden¶.1283
Kunstcriticus Janneke Wesseling betwijfelt of Pijbes artistiek zwaar genoeg is. µHij is vast een
goede manager, die goed een product kan verkopen, maar kan hij het Rijksmuseum artistiek
een gezicht geven? Hij gaat straks over de aankopen, hij moet de collectie onderhouden, en
hem verdedigen. Ik betwijfel of hij dat kan. Om op zo¶n cruciale plek geen specialist neer te
zetten, dat is nieuw¶. Wim van Krimpen denkt µdat hij iets deftiger zal moeten worden. Maar
GDWJHHIWQLNV¶1284
In een interview wijst Pijbes op de µnieuwe generatie museumdirecteuren¶GLHis
aangetreden en µandere keuzes maakt dan de vorige, omdat de tijden ook zijn veranderd. Het
zijn praktisch ingestelde mensen die zich duidelijker uitspreken en hun musea willen
inbedden in de samenleving¶.1285 In een ander interview citeert hij instemmend Roy Strong,
pionier in de benadering dat dHFRQVXPHQWGHµRYHUZHJHQGHIDFWRU¶GLHQW te zijn: µmensen
PHHYRHUHQ«JLYHWKHPLQIRUPDWLRQ«GHOLJKW« En dan: cláw them. Grijp ze bij de lurven
]RGDW]HJHVFKRNW]LMQ«/LIWWKHPWRSDUDGLVH « =RNDQLNGHHQHQDGHDQGHUHEORFNEXVWHU
uit de mouw schudden. Cats and dogs by the Impressionists. Van Monet tot Picasso en weer
terug¶. +LMVWUHHIWQDDUµhoge kwaliteit met een lage drempel - daar moet je wat op verzinnen
en daar ben ik voor aangenomen. Dat is wat ik ga doen. Al zijn er mensen die daar erg aan
moeten wennen. Maar ik ben een Groninger. Hoe meer tegenwind, hoe harder ik ga
WUDSSHQ¶1286
Begin februari 2009 benoemt Pijbes op vijf strategische afdelingen een nieuw hoofd.
Hij benadrukt dat er aan de organisatiestructuur niets verandert, µalleen de poppetjes zijn
veranderd. De artistieke staf is vernieuwd en verjongd¶. Met name de afdelingen
Communicatie en marketing en Educatie en publieksinformatie worden bij het concept voor
het nieuwe Rijksmuseum µnadrukkelijk¶ ingeschakeld. µ:e kunnen aan de slag met frisse
plannen. « Deze benoemingen zijn onderdeel van een kantelpunt in de geschiedenis van het
Rijksmuseum. Een nieuwe hoofddirectie, er wordt gebouwd, een wisseling van de wacht.
Hoogste tijd het gaspedaal in te trappen¶.1287
Willem Jan Sieburgh, sinds juni 2002 zakelijk directeur, vertrekt begin december
2010 µper direct¶.1288 Hoewel zijn besluit te maken heeft met µprivéomstandigheden¶komt het
1281

5XWJHU3RQW]HQµ3URPRWLHYRRUHHQSXEOLHNVGRPSWHXU¶,Q de Volkskrant, 9 februari 2008.
Fuchs geciteerd in: ibidem.
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Pijbes geciteerd in: +HQQ\GH/DQJHµ+HW'ROILQDULXP-JHYRHO¶,Q Trouw, 1 juli 2008.
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Wesseling en Van Krimpen geciteerd in: +HULHQ:HQVLQNµ.XQVWNLMNMHQLHWEHOHHIKHW1LHXZHGLUHFWHXU
5LMNVVFKXZWSRSXOLVWLVFKHEHQDGHULQJQLHW¶,Q NRC.NEXT , 18 februari 2008.
1285
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4.
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WHWUDSSHQ´¶,Q Het Parool , 17 februari 2009.
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Jan Willem Sieburgh (1950) studeerde economie. Hij begon zijn carrière bij de Stichting voor Economisch
Onderzoek van de UvA, was daarna freelance marktonderzoeker, pr-man bij Nissan en werkte sinds 1982 bij
reclamebureaus als Intermarco Farner, Ogilvy en Mather en richtte in 1990 met anderen Campaign Company op,
dat in 1994 fuseerde tot TBWA/Company Group. Sieburgh werd in juni 2009 veUNR]HQWRWµ0DUNHWHHURIWKH
<HDU¶GRRUeen jury van Tijdschrift voor Marketing, Nima en het Platform Innovatie in Marketing. Na zijn
vertrek bij het Rijksmuseum ging hij werken als consultant creatieve en culturele sector; hij werd per 15 juli
2013 interim-directeur van het Tropenmuseum. %URQRQGHUPHHUµ7URSHQPXVHXPNULMJWQLHXZHGLUHFWHXU¶,Q
Trouw, 5 juli 2013.
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ook voort uit het gevoel µdat hij « nu minder toegevoegde waarde heeft bij het museum. µIk
ben eigenlijk te creatief voor de functie van zakelijk leider. Onder directeur Wim Pijbes is
mijn speelveld een stuk kleiner geworden. Ronald de Leeuw, de voormalig directeur, kon ik
goed aanvullen. Wim en ik zijn niet complementair. In de afgelopen jaren heeft hij de
marketing van het museum voor een groot deel naar zich toe getrokken. Hij is goed in
publiciteit en weet het museum uitstekend op de kaart te zetten. Mijn rol was een beetje
uitgespeeld¶. Sieburgh ontwikkelde onder meer de glossy Oog, één van de manieren om
µzoveel mogelijk publiek bij het museum te betrekken¶, en de dependance op Schipholµ:e
moesten steeds manieren bedenken om het bereik van het museum te vergroten¶.1289 Zo zette
de marketing afdeling met de Hema een productenlijn op met afbeeldingen en dessins
gebaseerd op voorwerpen uit de collectie van het museum - Sieburgh vindt de Hema net zo tot
KHWµQDWLRQDOHHUIJRHG¶EHKRUHQDOVKHW5LMNVPXVHXP1290 Deze strategie lijkt op die van Roy
Strong: hij breidde in de jaren tachtig in het Victoria and Albert Museum de merchandising
sterk uit en bracht eigen ontwerpen uit. 6LHEXUJKµMe zult mij nooit horen spreken in
marketingtaal. En ik gebruik zeker geen termen als ³win-win situatie´. Maar ik vind wel dat je
als museum zoveel mogelijk je bereik moet vergroten. Kunst moet je niet populariseren, wel
democratiseren¶.1291 µIk denk dat het Rijksmuseum door een paar van de initiatieven waaraan
ik heb bijgedragen en daarna onder leiding van Pijbes een stuk lichtvoetiger is geworden. Ik
heb echt het gevoel dat we het museum toegankelijker hebben gemaakt. Dat is ook nodig,
want een museum moet geen kennisplek zijn waar mensen van tevoren door worden
geïntimideerd. Ik geloof nog altijd dat je naar een museum gaat om geïnspireerd te raken¶.1292
Erik van Ginkel volgt hem per 1 september 2011 op als zakelijk directeur.1293
1289

5RVDQ+ROODNµ.XQVWPRHWMHGHPRFUDWLVHUHQQLHWSRSXODULVHUHQ-DQ:LOOHP6LHEXUJKRYHUKHW
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RSJHULFKWPHWDOVGRHOµHHQQLHXZSXEOLHNWHEHUHLNHQ¶HQµHHQSRGLXPWHELHGHQ¶YRRUKHWPXVHXPWLMGHQV
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hoofdredacteur Xandra van Gelder. De oplage was 50.000 en werd gefinancierd door het museum en het VSBIRQGV%URQ2OJDYDQ'LW]KXLM]HQµ+HW5LMNVPXVHXPNRPWQDDUMHWRH/DQFHULQJYDQQLHXZWLMGVFKULIW³2RJ´¶
In: NRC Handelsblad , 22 november 2007. Eind februari 2011 verscheen het laatste nummer - met als thema
beesten. Het museum moest 1,5 miljoen euro bezuinigen. VaQ*HOGHUµZHZDUHQHU « LQJHVODDJGHHQ
laagdrempelig blad over kunst en geschiedenis te maken op een manier die het Rijksmuseum ontstofte. En in de
RSPDDWQDDUGHKHURSHQLQJYDQKHWPXVHXPOLHWHQZHGHFROOHFWLHRSHHQDQGHUHPDQLHU]LHQ¶ Het aantal
exposities in de dependance op Schiphol werd teruggebracht van vijf naar drie per jaar. Bron: Birgit Donker,
µ5LMNVPXVHXPVWRSWPHWWLMGVFKULIW³2RJ´¶,Q NRC Handelsblad, 24 februari 2010.
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De heropening wordt verschillende keren uitgesteld. Maar tijdens de verbouwing staat
de publiciteitsmachine niet stil - Pijbes heeft een feilloos gevoel voor persmomenten.1294 Het
HHUVWHREMHFWGDWKLMYHUZHUIWLVGHµEORWHELOOHQMXUN¶  YDQOLQJHULH-ontwerpster Marlies
Dekkers, inclusief de ontwerpschetsen. µ'H]HMXUNLVLQDO]LMQRJHQVFKLMQOLMNHHHQYRXGHHQ
EHODQJULMNH[SRQHQWYDQGH1HGHUODQGVHFXOWXXU¶OLFKW3LMEHV WRHµ(pQVWHUNHRJHQVFKLMQOLMN
eenvoudige gedachte die in één keer een radicaal nieuw beeld oplevert. De stoel van Rietveld
en het rood-geel-EODXZHZHUNYDQ0RQGULDDQKHEEHQGDWRRN¶De jurk en de schetsen zijn
een schenking van Dekkers. Pijbes maakte de aanwinst twee weken voor zijn aantreden als
directeur van het Rijks bekend, op de opening van de jubileumexpositie van Dekkers in de
Kunsthal, waar hij toen nog werkte.1295 Hij legt in Buitenhof uit dat dit µZDWPLMEHWUHIWHHQ
SUDFKWLJVLJQDDO¶LVµGDWKHW5LMNVPXVHXPJHHQ/DQGYDQ2RLWLV+HWLVHHQH[FLWLQJ
KDSSHQLQJSODFH¶1296 µ0HWGLHFRQWURYHUVLsOHMXUN¶JDDWKHWPXVHXPµHHQQLHXZHWLMG¶LQ1297
Maar µKet Rijks moet geen museum voor moderne kunst willen worden, zo verklaart Pijbes.
µVoor de beste Appels moet je nog steeds naar het Stedelijk, voor de beste Van Goghs naar
het Van Gogh Museum. Maar er moet één plaats zijn die alles verbindt. « Het
Rijksmuseum heeft een zwaartepunt in de gouden eeuw en wat daarop volgt. De twintigste
eeuw is het logische uitvloeisel daarvan. Een aantal werken is nodig om die eeuw te
markeren, ankerpunten als Mondriaan, Toorop en Carel Visser. Historisch is dat er al, het
bureau van Drees bijvoorbeeld. De manier waarop kunst en geschiedenis in
ensemblepresentaties in het nieuwe Rijks gepresenteerd worden, is uniek. Geen museum ter
wereld dat dat zo doet¶.1298
Half september 2010 laat Pijbes weten dat het pistool waarmee Volkert van der G. de
moord op Pim Fortuyn pleegde, is opgenomen in de collectie. Hij maakt dit kenbaar als hij
weer te gast is in Buitenhof.1299 Overigens verwierf de vorige directie het wapen al.1300 Pijbes
vermoedt GDWKHWµPHWGHMDUHQGHVWDWXVYDQEHODQJULMNJHVFKLHGNXQGLJREMHFW¶ krijgt en vindt
dat het object past in zijn beleid GHYDGHUODQGVHJHVFKLHGHQLVµWDVWEDDU¶te maken.1301 Hij lijkt
te vergeten dat als het pistool wordt bijgezet in het pantheon van het Rijksmuseum, het
belangrijk wordt gemaakt, geconsecreerd.1302 Dat is al te merken aan de reactie van de familie
van Fortuyn die laat weten µer geen problemen mee te hebben en het te zien als bevestiging
dat Pim Fortuyn deel uitmaakte van de Nederlandse geschiedenis¶.1303 Het pistool kan de
functie van semiofoor vervullen om een verhaal te vertellen, zoDOVKHWµVWRFNVNH¶YDQ

Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en bureausecretaris bij de
Mondriaan Stichting
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Oldenbarneveldt en het beulszwaard waarmee hij werd gedood.1304 Maar dit zijn historische
voorwerpen. Het opnemen van het pistool in de collectie is een voorbeeld van hedendaags
verzamelen.1305 Voor de wapens van de moord op Theo van Gogh heeft Pijbes geen interesse
- het schaalmodel van het gedenkteken De Schreeuw dat Jeroen Henneman ter nagedachtenis
aan Van Gogh ontwierp, voldoet. µDaarmee kunnen we het verhaal ook vertellen¶.1306 3LMEHV¶
plan met het pistool lokt debat uit. Frits van Oostrom, zowel lid van de Raad van Toezicht van
het Rijksmuseum als van het Nationaal Historisch Museum, vindt het tentoonstellen van het
pistool niet passen bij dHDDUGYDQKHW5LMNVPXVHXPHQEHVWHPSHOWGLWSODQDOVµHHQ
SULYpGLQJHWMHYDQ3LMEHV¶1307 µ+HWLVJHHQJHVFKLHGHQLVPXVHXP'DWNDQKHWQLHW]LMQHQGDW
PRHWKHWRRNQLHWZLOOHQ]LMQ « (HQYLWULQHPHWHHQSLVWRRO'DWLVQLHWGHPDQLHURPGH
geschiedenis te YHUEHHOGHQ¶1308 +LMKHHIW]LFKRRNJHVWRRUGDDQ3LMEHV¶XLWODWLQJLQ Buitenhof
GDWKHW1DWLRQDDO+LVWRULVFKPXVHXPµZHJJHJRRLGJHOG¶LV- GDWYLQGWKLMµRQFROOHJLDDO¶1309
Dit conflict leidt tot het vertrek van Van Oostrom.1310
:LPYDQ.ULPSHQYLQGWKHWµHHQYRRUGHKDQGOLJJHQGSODQ¶ van Pijbes. Henk van Os
LVKHWPHWKHPHHQVµKHW5LMNVPXVHXPLVHUYRRUNXQVWén vaderlandse geschiedenis. Het
KHHIWYHHOKLVWRULVFKHREMHFWHQLQKDDUFROOHFWLH¶(U]LMQHHUGHUOHLGHUVJHsLQGLJGDOV
martelaars, dus is het logisch RPGHELMEHKRUHQGHREMHFWHQWHYHU]DPHOHQµ'HJHEURHGHUV'H
:LWWZHUGHQJHO\QFKW:LOOHPYDQ2UDQMHLVGRRGJHVFKRWHQQHWDOV)RUWX\Q¶1311 Ad de Jong
EHSOHLWµKHW]HNHUHYRRUKHWRQ]HNHUH¶WHQHPHQHQKHWWHEHZDUHQ µook al ligt het gevoelig.
Het is aan de conservator daar nuchter onder te blijven. « Je weet nu nog niet of het een
belangrijk voorwerp is. Dat kristalliseert zich later wel uit.1312 Het wapen bevindt zich in de
collectie, maar het publiek krijgt het de eerste tien jaar niet te zien. µDat hebben we met de
familie afgesproken¶, aldus Pijbes.1313

Alle kunst was ooit eigentijds
Het Rijks gaat op de twee bovenste verdiepingen voorwerpen en kunstwerken uit de
twintigste eeuw exposeren - daardoor verwerft het geregeld kunstwerken uit die periode. Dit
gebeurt al tijdens het bewind van Ronald de Leeuw. Een aankoop in mei 2005 markeert het
begin van een nieuw aankoopbeleid: een figuratief schilderij van Piet Mondriaan, Oostzijdse

1304

SePLRIRUHQ]LMQµYRRUZHUSHQZDDUYDQGHZDDUGHHQEHWHNHQLVPHGHZRUGHQEHSDDOGGRRUGHJHVFKLHGHQLV
die eraan verbonden is¶. Krzysztof Pomian, De oorsprong van het museum. Heerlen, 1990 , p. 44.
1305
3HWHUYDQ0HQVFKµKHWLVODVWLJWHEHSDOHQZDWEHODQJULMNLVGDWZHHWMHQRJQLHW¶ =LHKLHURYHUµHedendaags
YHU]DPHOHQ¶ en de problemen die dit met zich meebrengt, in deel II, hoofdstuk 5.
1306
$QQHWWH7RRQHQµ:UDNPHVHQSLVWRRODOVWLMGVGRFXPHQW'HPXVHDOHZDDUGHYDQKHWDXWRZUDNYDQ
Apeldoorn of het pistool vaQ9RONHUWYDQGHU*¶,Q NRC Handelsblad, 24 september 2010. Theo van Gogh
(1957-2004) was regisseur, scenarioschrijver, televisiemaker en columnist. De Schreeuw verbeeldt de vrijheid
van meningsuiting en werd 18 maart 2007 aan de rand van het Oosterpark in Amsterdam geplaatst. Van Gogh
werd daar in de buurt op 2 november 2004 vermoord. Jeroen Henneman (1942) is schilder, tekenaar, graficus,
illustrator, beeldhouwer en theater- en televisiemaker. Hij noemt zijn beeldhouwwerken staande tekeningen.
1307
µ7RSPDQ5LMNVZHJQDUX]LHRPPRRUGZDSHQ9DQ2RVWURPXLWUDDGYDQWRH]LFKW³)RUWX\Q-pistool past niet
LQFROOHFWLH´¶In: Trouw, 1 oktober 2010.
1308
5RQ5LMJKDUGµ3LVWRRO LQ5LMNVOHLGWWRWFRQIOLFW3LMEHV³1+0LVLOOXVLH´¶,Q NRC Handelsblad, 27
september 2010.
1309
µ7RSPDQ5LMNVZHJQDUX]LHRPPRRUGZDSHQ9DQ2RVWURPXLWUDDGYDQWRH]LFKW³)RUWX\Q-pistool past niet
LQFROOHFWLH´¶In: Trouw, 1 oktober 2010.
1310
+DQVYDQGHU%HHNµ5LMNVLVEOLMPHWIDXWHXLOXLW)RNNHU¶In: Het Parool , 22 november 2010.
1311
µ´:DFKWPHWGLWSROLWLHNEHODGHQREMHFW´'LVFXVVLHRYHUKHWH[SRVHUHQYDQKHWpistool van Volkert van der
*LQKHW5LMNVPXVHXP¶In: NRC Handelsblad, 29 september 2010.
1312
$QQHWWH7RRQHQµ:UDNPHVHQSLVWRRODOVWLMGVGRFXPHQW'HPXVHDOHZDDUGHYDQKHW autowrak van
$SHOGRRUQRIKHWSLVWRROYDQ9RONHUWYDQGHU*¶In: NRC Handelsblad, 24 september 2010.
1313
HHQQ\GH/DQJHµ7H]HOG]DDPHQWHNRVWEDDURPHFKWPHHWHVFKLHWHQ¶,Q Trouw, 5 maart 2013 en µ*HHQ
WRHWHUVHQEHOOHQLQ5LMNVPXVHXP¶,QRefor matorisch Dagblad, 2 april 2013.
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molen bij maanlicht (1903).1314 Wim van Krimpen en Hans Janssen van Gemeentemuseum
Den Haag berichten in NRC dat het Rijksmuseum hun aanbod afsloeg om een vroege
Mondriaan langdurig in bruikleen te krijgenµ]RQGHUGDWZLMGDDUYRRURRNPDDULHWVLQUXLO
KDGGHQZLOOHQNULMJHQ¶.1315 De reden is volgens hen dat het museum µeen statement wilde
PDNHQ¶=HEHWUHXUHQdit. Zo komt het museum niet tegemoet aan de wens van het ministerie
meer samen te werken met andere musea.1316 In het Gemeentemuseum hangen dertien
schilderijen en tekeningen met molens in depot - µten minste zeven ervan zetten de trotse
DDQZLQVWYDQKHW5LMNVPXVHXPWRFKZHOHHQEHHWMHLQGHVFKDGXZ¶.1317 Van Krimpen en
Janssen vinden de aankoop van de molen µHHQEHZLMVWHPHHU¶GDWhet Rijksmuseum de
twintigste eeuwse NXQVWµRRNDOVGLHEHGRHOGLVWHU ondersteuning van de historische
presHQWDWLHEHWHUDDQGHPXVHDYRRUPRGHUQHNXQVWNDQRYHUODWHQ¶1318
Kees Zandvliet, hoofdconservator Nederlandse Geschiedenis, koopt in 2007 na lang
onderhandelen De nieuwe Mensch (1939) van Henri van de Velde aan - ook onder het bewind
van Ronald de Leeuw.1319 Het werd gepresenteerd op de afdeling Nederlandse geschiedenis,
µQLHWYDQZHJHGHDUWLVWLHNHZDDUGHPDDUYDQZHJHKHWYHUKDDOGDWHUDFKWHU]LW¶1320 Het
schilderij is controversieel: het hing jarenlang in de werkkamer van NSB-leider Anton
Mussert. Het omstreden werk zou een plek krijgen in de permanente opstelling na de
verbouwing, maar in 2010 besluit de staf dat dit niet doorgaat.1321
1314

Het Rijksmuseum kocht het schilderij voor 495 duizend euro van de Edense kunsthandel Simonis & Buunk,
uit het eigen fonds en dankzij GH%DQN*LURORWHULMµ'LWVFKLOGHULMVODDWHHQPRRLHEUXJWXVVHQGH+DDJVH6FKRRO
en de twiQWLJVWHHHXZ¶DOGXVFRQVHUYDWRUnegentiende en twintigste eeuwse schilderkunst, Jenny Reynaerts. Het
is te zien op de expositie Dutch Windmills. Art and Industry in het Rijksmuseum Amsterdam Schiphol. Na 7
december 2005 werd het voorlopig opgeborgen in heWGHSRW%URQQHQµ5LMNVPXVHXPNRRSWYURHJH0RQGULDDQ¶
In: NRC Handelsblad, 16 augustus 2005, :LHWHNHYDQ=HLOµ5LMNVYRHJW0RQGULDDQWRHDDQVFKDWNDPHU.
Conservator Reynaerts: ³Oostzijdse molen bij maanlicht´ VODDWEUXJWXVVHQWZHHEHODQJULMNHSHULRGHQ¶. In: de
Volkskrant, 17 augustus 2005 en µ5LMNVNRRSW0RQGULDDQ¶,Q Het Parool , 13 augustus 2005.
1315
5RQ5LMJKDUGµ5LMNVPXVHXPVORHJJUDWLV0RQGULDDQDI¶,Q NRC Handelsblad, 18 augustus 2005 en Hans
-DQVVHQHQ:LPYDQ.ULPSHQµ$DQNRRSYDQ0RQGULDDQLs een raadsel. Rijksmuseum moet kunst van 20ste
HHXZDDQDQGHUHPXVHDRYHUODWHQ¶,Q NRC Handelsblad, 18 augustus 2005.
1316
0DDUWMHGHQ%UHHMHQµ%UXLNOHHQYROJHQVGHVNXQGLJHQEHWHUGDQDDQNRRSDIJHZH]HQ¶,Q Het Parool, 19
augustus 2005. Janssen verklaarde GDW]LMGHEUXLNOHHQDDQERGHQXLWµcollegialiteit. Wij wilden voorkomen dat ze
een Mondriaan kochten omdat het Rijks niets van moderne kunst weet. Maar als ze dan toch per se hun afdeling
twintigste eeuw willen opfleuren, dan konden ze bij ons terecht¶. Bron: 5RQ5LMJKDUGHQ:DUG:LMQGHOWVµ'RHN
0RQGULDDQNRVWWHYRULJMDDUPDDUWZHHWRQ¶In: NRC Handelsblad, 19 augustus 2005.
1317
Volgens Reynaerts is µhet aangeboden werk met ook een molen « nog tradioneel geschilderd¶. Janssen:
µRnzin. De Oostzijdse is uit 1903, toen Mondriaan nog braaf de Haagse School volgde. Ons schilderij is uit 1907,
toen hij zich voor het modernisme begon te interesseren: je ziet raar geel en mauve, ziekig blauw. Maar je kunt
twisten over de kwaliteit, dat lijkt me een kwestie van kennis¶. Bronnen: 5RQ5LMJKDUGµ5LMNVPXVHXPVORHJ
JUDWLV0RQGULDDQDI¶,Q NRC Handelsblad, 18 augustus 2005 en +DQV-DQVVHQHQ:LPYDQ.ULPSHQµ$DQNRRS
van Mondriaan is een raadsel. 5LMNVPXVHXPPRHWNXQVWYDQVWHHHXZDDQDQGHUHPXVHDRYHUODWHQ¶In: NRC
Handelsblad, 18 augustus 2005.
1318
+DQV-DQVVHQHQ:LPYDQ.ULPSHQµ$DQNRRSYDQ0RQGULDDQLVHHQUDDGVHO. Rijksmuseum moet kunst van
VWHHHXZDDQDQGHUHPXVHDRYHUODWHQ¶In: NRC Handelsblad, 18 augustus 2005.
1319
Zie over Henri van de Velde en de verwerving van het werk: Claartje Wesselink, Kunstenaars van de
Kultuurka mer. Geschiedenis en herinnering. Amsterdam, 2014, pp. 255-275. Historicus Kees Zandvliet (1953)
is sinds 2012 hoogleraar Geschiedenis van Amsterdam, in het bijzonder de sociale, institutionele, ruimtelijke en
materiële aspecten in de vroege nieuwe tijd, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Hij was
vanaf 1996 werkzaam bij het Rijksmuseum; sinds 2008 is Zandvliet verbonden aan het Amsterdam Museum als
hoofd Presentatie.
1320
+HQNYDQ*HOGHUµ)RXWVFKLOGHULM:DDURPKHW5LMNVPXVHXPHHQZHUNNRRSWGDWELM$QWRQ0XVVHUWDDQGH
PXXUKLQJ¶ NRC Handelsblad, 25 mei 2007, &DUROLHQ3ODVVFKDHUWµ5LMNVSUHVHQWHHUW³'H1LHXZH0HQVFK´¶,Q
de Volkskrant, 31 mei 2007 HQµRijksmuseum wekt woede zoon ³NSB-schilder´¶,Q Het Parool , 13 december
2010. Henry van de Velde (1896-1969) was een kunstschilder die geregeld van stijl veranderde, totdat hij het
Symbolisme omarmde. Hij was lid van de NSB.
1321
0DUMRQ%ROZLMQµ´'H1LHXZH0HQVFK´WRFKQLHWWHQWRRQJHVWHOGLQ5LMNV¶,Qde Volkskrant, 18 december
2010.
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Het eerste naoorlogse schilderij dat het Rijks aankoopt, met steun van een sponsor, is
De Vierkante Man (1951) van Karel AppelµHet Rijksmuseum is het visitekaartje van de
Nederlandse kunst¶, aldus Taco Dibbits bij de presentatie. µDaar horen gezichtsbepalende
stukken van de twintigste eeuw bij¶. Daarvóór verwierf het museum al een naoorlogs werk
van beeldhouwer Carel Visser: Acht Gestapelde Balken (1964).1322 De Triton Foundation
geeft een roze portret in langdurig bruikleen dat Andy Warhol maakte van koningin Beatrix
(1985). Pijbes µis verguld¶: µLedereen kent Beatrix, en iedereen kent Warhol¶.1323 Het museum
koopt het originele ontwerp aan voor de cover van Ik Jan Cremer (1964). De auteur ontwierp
het boekomslag zelf: op de voorkant staat een zwart-wit foto van Cremer op een Harley
Davidson - een toonzetting voor zijn imago. Cremer bedacht ook de ronkende
marketingcampagne. Dat was nieuw in Nederland. In de linkerbovenhoek staat al op de eerste
druk µGHRQYHUELGGHOLMNHEHVWVHOOHU¶. Hij bepaalde eveneens de typografie, die moest refereren
aan Amerikaanse Wild West posters.1324 De cover is volgens Pijbes µHHQLFRRQYDQGH
Nederlandse cultuurgeschiedenis « een teken van zijn tijd, het begin van de jaren
]HVWLJ¶.1325
De collectie Kunst en geschiedenis van de twintigste eeuw krijgt er WZHHµWRSVWXNNHQ¶
bij: een leunstoel die Gerrit Rietveld omstreeks 1918 ontwierp en een µschotelreliëf¶ van Jan
Schoonhoven uit 1963.1326 Een andere opmerkelijke aanwinst is de FK 23 Bantam, een
dubbeldekker uit 1917, het oudste in authentieke toestand bewaard gebleven vliegtuig in
Nederland. Het toestel - een schenking - LVYROJHQVKHWPXVHXPµHHQEHODQJULMNLFRRQYDQde
1HGHUODQGVHELMGUDJHDDQGHRQWZLNNHOLQJYDQGHOXFKWYDDUW¶Taco 'LEELWVµGHWZLQWLJVWH
eeuw is dé eeuw van het vliegtuig en daarom mag het niet ontbreken in de nieuwe opstelling
vanaf 2013. De Bantam spreekt de taal van het modernisme. De verwerving sluit mooi aan bij
de rijke collectie historische voorwerpen op het gebied van techniek en oorlogsvoering die het
PXVHXPDOKHHIW¶1327 Een paar maanden eerder schafte het Rijks al een passagiersfauteuil aan
van rood kunstleer uit 1932, afkomstig uit een Fokkertoestel dat intercontinentaal vloog.
3LMEHVRYHU]LMQDDQZLQVWµGHVWRHOVWDDWV\PERROYRRUHHQXSVZLQJYDQGH1HGHUODQGVH
economie in de jaren dertig. Daarnaast is het een buisframestoel met een prachtig design uit
een periode dat het modernisme in NedHUODQGOHDGLQJZDVLQGHZHUHOG « 'XVPHWGH]H
stoel slaan we twee vliegen in één slag: kunst én geschiedenis. We zoeken altijd naar speciale
REMHFWHQZDDUHHQYHUKDDODDQ]LW=XONHREMHFWHQYHUZHUYHQZHDOWZHHKRQGHUGMDDU¶ 1328
1322

.DUHO$SSHOLQ5LMNVPXVHXP¶,Qde Volkskrant, 3 december 2008 en µ5LMNVVWDUWQDRRUORJVHFROOHFWLHPHW
NRRSYDQ$SSHO¶,Q NRC Handelsblad, 10 december 2008.
1323
µ5LMNVNULMJW%HDWUL[ODQJLQEUXLNOHHQ:DUKRO¶,Qde Volkskrant, 1 december 2010.
1324
*LMVYDQGHU+DPµ´:LM]LMQGHYRRJGHQGLHUPLOOLRHQHQ´'HJHVFKLHGHQLVYDQ1HGHUODQGLQKRQGHUG
YRRUZHUSHQ¶,Q De Groene A msterda mmer , 4 april 2013, p. 44.
1325
µ5LMNVPXVHXPNRRSWRPVODJ³,N-DQ&UHPHU´¶,Q Het Parool , 1 september 2010 en $UMHQ5LEEHQVµ-RQJH
PHHVWHUV¶,Q DeLuxe, NRC Weekend, Magazine #11, april 2013, p. 39. Jan Cremer (1940) is schrijver en
beeldend kunstenaar. De reclamecampagne was een groot succes. Van Ik Jan Cremer werden in de eerste week
alle vijfduizend exemplaren verkocht. In 2014 verscheen een jubileumuitgave. Zie ook$UMDQ3HWHUV¶9RUPYDQ
YHQW¶,Qde Volkskrant, 22 februari 2014.
1326
µ:LWWHVWRHOYDQ5LHWYHOG5LMNVPXVHXPYHUZHUIWWRSVWXNNHQHHHXZ¶In: De Telegraaf, 31 augustus 2010.
Gerrit Th. Rietveld (1888-1964) was lid van de Stijl. Deze stoel is een zeldzame witte uitvoering, vervaardigd in
Rietvelds eigen meubelmakerij. De roodblauwe variant uit 1924 is wereldberoemd en wordt beschouwd als
µLQWHUQDWLRQDDOGHVLJQLFRRQYDQGHHHHXZ¶%HHOGHQGNXQVWHQDDU-DQ-6FKRRQKRYHQ -1994) richtte met
Armando, Henk Peeters, Herman de Vries en Jan Henderikse begin jaren zestig de NUL-beweging op. Hun werk
kenmerkt zich door monochrome kleuren, gemaakt met industriële materialen. Ze wilden de schoonheid van
alledaagse verschijnselen, voorwerpen en materialen zichtbaar maken. Schoonhoven gebruikte voor zijn
kunstwerken veelal ribkarton, papier-maché en closetrollen op een triplex ondergrond.
1327
µ5LMNVPXVHXPNULMJWGXEEHOGHNNHU+LVWRULVFKYOLHJWXLJYDQRQWZHUSHU)ULWV.RROKRYHQYDQDIWH]LHQ¶
In: Het Parool, 25 februari 2011 en µ9OLHJWXLJ/DQGWLQYHUERXZG5LMNVPXVHXP¶,Q AD/Algemeen Dagblad, 21
augustus 2012.
1328
+DQVYDQGHU%HHNµ5LMNVLVEOLMPHWIDXWHXLOXLW)RNNHU¶,Q Het Parool , 22 november 2010.
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Fotograaf Willem Diepraam schenkt ruim achthonderd foto¶s uit zijn eigen oeuvre uit
de periode van 1960 tot 2010.1329 Het archief van Vincent Mentzel wordt opgenomen in de
µNationale Portretgalerij¶. +LMLVµYHUHHUGDat een instantie als het Rijksmuseum je werk in
zijn collectie wil opnemen is een bijzonder gevoel. Daar durf je in je stoutste dromen niet aan
te denken¶.1330 Vormgever, tekenaar en schrijver Dick Bruna geeft een deel van zijn oeuvre in
langdurig bruikleen: ruim honderdtwintig werken op papier, waaronder Zwarte Beertjespocketcovers uit de jaren zestig en zeventig, tekeningen, reclamecampagnes en
ontwerpmateriaal voor De brief van Nijntje (2003).1331
De Philipsvleugel trekt tijdens de renovatie met topstukken en tijdelijke
tentoonstellingen jaarlijks rond de 900.000 bezoekers, tegen voorheen 1,1 miljoen in het oude
museum. En er zijn werken uit de collectie op tournee, µop 120 plaatsen in de wereld¶WH]LHQ
µals ambassadeurs van het Rijks¶ - dit genereert extra inkomsten.1332 Het Rijks presenteert
vanaf 1 november 2008 For the Love of God (2007) van Damien Hirst.1333 Het kunstwerk een platina afgietsel van een mensenschedel - LVEHOHJGPHWµORHS]XLYHUH¶
diamanten.1334 Het is het µGXXUVWHNXQVWZHUNRRLWJHPDDNW¶: 73 miljoen euro. Hirst stond er op
dat de originele tanden gebruiNWZHUGHQµ,NZLOGDWKHWHFKWLV'DWMHKHWJHYRHOKHEWGDWHU
HHQGLHULQ]LW¶(URQWEUHHNWHHQWDQGPDDUGDWJHHIWGHVFKHGHOMXLVWµLHWVPHQVHOLMNV¶1335

1329

Willem Diepraam (1944) was in de jaren zeventig en tachtig een toonaangevend fotojournalist, bekend om
zijn sociale fotoreportages voor Vrij Nederland. Hij verkocht in 2005 al ruim vierhonderd IRWR¶VYDQEHURHPGH
fotografen uit zijn privéverzameling en schonk in 2008 zijn persoonlijke bibliotheek met rond de 3.800
fotoboeken aan de fotografieafdeling. Bron: 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ:LOOHP'LHSUDDPVFKHQNW]LMQIRWR¶s aan het
5LMNVPXVHXP¶In: NRC Handelsblad, 9 december 2011.
1330
Mentzel (1945) is sinds 1968 µVWDIIRWRJUDDI¶ van NRC Handelsblad. Hoofdredacteur Birgit DonkerµKet is
fantastisch voor Vincent en de krant dat de kwaliteit van zijn werk nu erkend is door het Rijksmuseum¶. Bron:
Rosan HollaNµ´2HXYUH0HQW]HODDQZLQVW5LMNVPXVHXP´'LUHFWHXU:LP3LMEHVYHUZHUIWDUFKLHI NRC -fotograaf
YRRU5LMNVPXVHXP¶In: NRC Handelsblad, 20 september 2008.
1331
µ1LMQWMHHQDQGHUZHUNYDQ%UXQDQDDU5LMNVPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 6 juli 2011.
1332
Marjolijn dH&RFTµ6RPVZRUGLNZHOJHNYDQGLWODQG¶,Q Het Parool , 24 december 2010.
1333
De tentoonstelling was van 1 november tot en met 15 december 2008. Damien Hirst (1965) is de rijkste nog
levende beeldend kunstenaar, hij maakt vooral sculpturen en installaties. Hij is één van de leden van de Young
British Artists - bekend van de aankopen van Charles Saatchi en berucht door Sensation, eind jaren negentig. De
YHU]DPHOQDDPYRRUKXQZHUNLVµ%ULW$UW¶ F reeze (1988), een expositie in een leegstaand Londens havenpand,
veroorzaakte hun doorbraak in de kunstwereld. Hirst won in 1995 de prestigieuze Turner Prize. Hij werd bekend
door de dieren (een tijgerhaai, schaap, koe, zebra, eenhoorn) die hij in aquaria preserveerde met formaldehyde,
de stippen schilderijen en vlindercollages. Zijn bekendste werk is de tijgerhaai op sterk water (1991) - financieel
ondersteund door Saatchi. Het ging op tournee en groeide uit tot een icoon. Toen de installatie in het
Metropolitan te New York werd gepresenteerd, schreef Roberta Smith in The New York Ti mesµthe shark has
ODQGHG¶Bron: -KLP/DPRUHHµ)RUWKHORYHRI*RG+HWYHUJDUHQYDQJHOGLV]RLHWVDOVFRFDwQH¶,Q Het Parool ,
29 oktober 2008. In de Collectie Nederland bevindt zich één werk van Hirst: het Stedelijk Museum bezit Waste
(1994), een vitrine met ziekenhuisafval - het werk kostte 4,5 ton. In september 2008 organiseerde Hirst een
WZHHGDDJVHYHLOLQJELM6RWKHE\¶VLQ/RQGHQ - buiten zijn galeriehouders om: Beautiful Inside My Head Forever .
De verkoop bracht een record bedUDJYDQPLOMRHQHXURRS%URQ5XWJHU3RQW]HQ6RWKHE\¶VQDP
JHFDOFXOHHUGULVLFR¶,Qde Volkskrant, 17 september 2008. Hirst was niet bij de veiling aanwezig, hij was in een
naburig café aan het biljarten en werd telefonisch op de hoogte gehouden. Bron: +-$+RIODQGµ*DWLQGH
markt. In : NRC Handelsblad, 19 september 2008. Hirst liet LQHHQµNXQVWIDEULHN¶HHQWHDPYDQ]R¶QYHHUWLJ
assistenten zijn kunstwerken in grote oplages produceren - -HII.RRQVHQ7DNDVKL0XUDNDPLZHUNHQRRNRS]R¶Q
schaal met assistenten die het werk grotendeels uitvoeren. Eind 2008 ontsloeg Hirst bijna de helft van het team
wegens het economische klimaat. Hij ging weer schilderen. In 2009 presenteerde Hirst een serie schilderijen, No
Love Lost, Blue Paintings, duidelijk geïnspireerd door Francis Bacon - ze werden door de pers kritisch onthaald.
Zie bijvoorbeeld: &RULQH9ORHWµ.ODGGHUVFKLOGHULMHQWRQHQDUPRHGH+LUVW¶,Q NRC Handelsblad, 27 oktober
2009.
1334
µ6FKHGHOYDQ+LUVWNRPWQDDU5LMNV¶,Q NRC Handelsblad, 26 augustus 2008.
1335
+LUVWJHFLWHHUGLQµ´'LDPDQWHQVFKHGHOLVRYHUZLQQLQJRSKHWYHUYDO´¶,Q de Volkskrant, 5 juni 2007.
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Niet iedereen kan deze presentatie waarderen. Gaat het museum niet te veel op de
sensatietoer? 1336 Er brand een discussie los over kunst, kitsch en commercie.1337
Voor de expositie stelt Hirst zelf een ensemble samen van werken uit de collectie van
het Rijksmuseum: zeventiende-eeuwse schilderijen met als thema de vergankelijkheid en de
µRQKHUURHSHOLMNHGRRG¶- vanitas schilderijen in een zaal achter de verduisterde ruimte met de
schedel. For the Love of God was een jaar eerder te zien in de Londense galerie White Cube,
als onderdeel van zijn expositie Beyond belief. Volgens +LUVWLVKHWµHHQGLUHFWHULS-off van
HHQEHVWDDQGREMHFW « ,NKHEDOWLMGHHQYRRUOLHIGHJHKDGYRRUGH0H[LFDDQVHWXUNRRL]HQ
schedel uit de collectie van het British Museum, die bedekt is met kleine stukjes jade. Door
middel van decoratie probeerden primitieve volkeren de dood te begrijpen, dragelijker te
PDNHQ'DWYLQGLNHHQPRRLLGHH¶1338
De presentatie in het Rijks is de wereldprimeur van +LUVW¶V internationale tournee.1339
De expositie is overigens een idee van Jan Willem Sieburgh - het werd eind 2007 in het
directieoverleg al bediscussieerd, dus vóór de komst van Pijbes. In het overleg werd
JHGHOLEHUHHUGµhoe je met moderne kunst momenten zou kunnen creëren waarlangs het
publiek een andere toegang kan krijgen tot oude kunst¶. Sieburgh bracht het werk van Hirst
ter sprake.1340 Hij had een foto van de schedel gezien en dachtµzo¶n object past goed tussen
onze 17e-eeuwse schilderijen waar thema¶s als sterfelijkheid en vanitas in terugkeren.
Daarnaast zag ik het, door al die blingbling, ook als een object van onze tijd. Ik nam het
initiatief om de schedel naar het Rijksmuseum te halen¶.1341 Pijbes beschouwt For the Love of
God µDOVHHQFDGHDXWMH¶+HWSDVWKHOHPDDOLQKHWEHHOGGDWKLMZLOQHHU]HWWHQµ9HHOPHQVHQ
associëren het Rijksmuseum met het verleden. Deels is dat terecht, maar er is een groot
PLVYHUVWDQG2XGHPHHVWHUV]LMQQLHWYDQYURHJHU  5HPEUDQGWLVHYHQDFWXHHODOV+LUVW¶
1342 µ
Hirst speelt met ons. Dat vind ik ook goed. Hirst laat dat ding bij ons zien omdat wij hem
dan zalig verklaren. Dat doe ik met liefde. Het Rijksmuseum wordt onderdeel van het
kunstwerk. Daarom wil hij ook niet in de Tate of het MoMa. Hij wil in de klassieke
PXVHD¶1343 Het museum consecreert de diamanten schedel, maar tegelijkertijd geeft de
presentatie van een hedendaags kunstenaar de boodschap af dat het Rijks moderne kunst
inlijft.
Damien Hirst is de dag van de opening aanwezig en houdt als een superster audiëntie
in het museum. Hij laat zich in de Philipsvleugel fotograferen, journalisten mogen vijf
minuten vragen stellen - een dame naast hem houdt een stopwatch bij de hand. +LUVWµPensen
vinden mijn kunst fantastisch en zijn bereid daarvoor veel geld te betalen. Tja, waarom zou je
een Volkswagen nemen als je een Ferrari kan krijgen? Wát zeg ik... Mijn werk is beter dan
een Ferrari¶. Zijn bezoek aan de tentoonstelling is voorpagina nieuws. De marketing afdeling
draait op volle toeren - de schedel wordt in campagnes en merchandising ingezet als icoon. In
1336

+HQQ\GH/DQJHµ'HZLWWHSLVSRWGLHGHPDVVDVFKHLGGHYDQGHNXQVWZHUHOG'H2PPHNHHU¶,Q Trouw, 5
januari 2011.
1337
0DULQDGH9ULHVµ'H schedel schittert een beetje saai. ³)RUWKH/RYHRI*RG´YDQDamien Hirst smoort de
GRRGLQGHFRUDWLHYHSHUIHFWLH¶In: de Volkskrant, 1 november 2008.
1338
Hirst geciteerd in: 6DQGUD6PDOOHQEXUJµ´'HVFKHGHOLVHHQRSWLPLVWLVFKZHUN´¶,Q NRC Handelsblad, 31
oktober 2008.
1339
µ6FKHGHOYDQ+LUVWNRPWQDDU5LMNV¶,Q NRC Handelsblad, 26 augustus 2008. Wim Pijbes tekende nog nooit
]R¶QXLWJHEUHLGFRQWUDFWµDOOHVLVWRWLQGHSXQWMHVJHRUNHVWUHHUG$OOHVLVRPJHYHQGRRUGHKRRJVWHJUDDGYDQ
veiligheidsmaatregeOHQDOVRIKHWRPHHQDWRRPJHKHLPJDDW)RWRJUDIHUHQLVVWUHQJYHUERGHQRRNYRRUGHSHUV¶
Bron: 5XWJHU3RQW]HQµ'RRGLVZHJ%DIDIJHORSHQ¶,Qde Volkskrant, 1 november 2008.
1340
5XGL)XFKVµ+LUVWPDDNWHGHSHUIHFWHFRQWUD-YDQLWDV¶,Qde Volkskrant, 9 september 2008.
1341
5RVDQ+ROODNµ.XQVWPRHWMHGHPRFUDWLVHUHQQLHWSRSXODULVHUHQ-DQ:LOOHP6LHEXUJKRYHUKHW
SXEOLHNVEHUHLNYDQPXVHD¶ NRC Handelsblad, 17 december 2010.
1342
Pijbes geciteerd in: 6DQGUD-RQJHQHOHQµ+HW3LMEHVJHYRHO¶,Q HP/De Tijd, 17 oktober 2008.
1343
Pijbes geciteerd in: )RONHUW-HQVPDµ'HVWHOOLQJYDQ:LP3LMEHVGLHVFKHGHODSSHOOHHUWDDQLHGHUHHQ¶,Q
NRC Handelsblad, 4 oktober 2008.
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de kleine advertenties in de dagbladpers grijnst hij met daarboven korte slogans die urgentie
benadrukken.1344 Het doodshoofd is overal in Amsterdam te zien - RSDIILFKHVLQDEUL¶Vop
vlaggen, tasjes, een banier op de gevel van het Rijksmuseum. De museumwinkel ligt
strategisch direct na de zaal met de door Hirst gekozen en lichtvoetig becommentarieerde
vanitas schilderijen.1345 Daar kijkt de schedel de bezoekers overal aan: op posters, T-shirts,
caps, sleutelhangers, stickers, notitieblokjes, plastic tasjes, boeken, op de cover van tijdschrift
Oog met het PRWWRµ/HHI¶1346 Het informatiecentrum in de museumtuin is omgedoopt in
µ+LUVW6SDFH¶ - daar zijn ook gadgets te koop en wordt µMHPHQLQJ¶JHYUDDJGGLHGDDUQDRSGH
interactieve website is terug te vinden.1347 De opening valt samen met de Amsterdamse
Museumn8.1348 Er is veel belangstelling die nacht - een constante lange rij wachtenden,
ondanks de regen. =R¶QGULHGXL]HQGPHQVHQEH]RHNHQ de Philipsvleugel.1349 De bezoekers
mogen in groepjes van vier à vijf de verduisterde ruimte binnen, µwaar in een kleine vitrine de
fonkelende schedel op een voetstuk van zwart fluweel hen met zijn opengesperde kaken lijkt
toe te lachen¶. Geflankeerd door twee bewakers en onder cameratoezicht.1350
De schedel van Hirst roept debat op&ULWLFLYRHOHQ]LFKµEelazerd¶, ze vinden de
diamanten schedel geen kunst, maar µeen discobal¶, µeen opportunistische lachspiegel¶, µde
nieuwe kleren van de keizer¶.1351 5XGL)XFKVVWRRUW]LFKµaan zulke platte suggesties. « Het
is altijd opwindend iets onbegrijpelijk vreemds te zien¶. Hij wijst erop dat een schedel - µHHQ
vanitas-V\PERROLQGHNXQVWJHFHOHEUHHUG¶ - QRUPDOLWHUµYHUSXOYHUWHQYHUJDDW¶0DDUGLDPDQW
HQSODWLQD]LMQµ]RZDWGHPHHVWEHVWHQGLJHPDWHULDOHQRSDDUGH+LUVWGUDDLWGH]DDNRP+LM
maakte de perfecte contra-YDQLWDVGLHQRRLW]DOYHUJDDQ¶ Fuchs YLQGWKHWZHUNµRRNDEVXUG
extreem en ongelooflijk - in zijn conceptie, maar vooral in de gewetensvolle perfectie van zijn

1344

,QGHDDQORRSHQGH]HVZHNHQGLHGHH[SRVLWLHGXXUWYDULsUHQGHNRSMHVYDQµYHUZDFKW¶µnovember
RSHQ¶µRSHQ¶µRRUGHHO]HOI¶µODDWVWHZHHN¶WRWµODDWVWHNDQV¶
1345
%HJHOHLGHQGHWHNVWHQDOVµZe zijn hier voor een goed leven, niet voor een lang leven¶.
1346
Oog. Oog in oog met kunst en geschiedenis. Nr.4, 2008 met daarin: µ+HW+LUVW5HSRUW¶, een essay van Hans
GHQ+DUWRJ-DJHUµ,QJHVSUHNPHW*RG¶ SS-34), HHQIRWRUHSRUWDJHHQLQWHUYLHZµ%LQQHQNLMNHQELM'DPLHQ
+LUVW¶ SS-45) en twee pagina¶s met afbeeldingen van bewerkte schedels uit verschillende culturen (pp. 4647).
1347
Zie: www.fortheloveofgod.nl (bezocht op 15 juli 2014). Bron: (YHOLHQ%DNVµ%ULWVHNXQVWHQDDUVWULMNWQHHU
in Rijksmuseum. Hirst LVGH%RQRYDQGHNXQVW¶,Q AD/Algemeen Dagblad, 1 november 2008 en Edo
Dijksterhuis, µ(HQVFKHGHOGLDPDQWHQHHQVXSHUVWHU¶,Q Het F inancieele Dagblad, 1 november 2008.
1348
µ6FKHGHOYDQ+LUVWNRPWQDDU5LMNV¶,Q NRC Handelsblad, 26 augustus 2008.
1349
µAmsterdamse Museumnacht na regen toch druk bezocht¶,Q: De Telegraaf, 3 november 2008.
1350
(YHOLHQ%DNVµ%ULWVHNXQVWHQDDUVWULMNWQHHULQ5LMNVPXVHXPHirst LVGH%RQRYDQGHNXQVW¶In:
AD/Algemeen Dagblad, 1 november 2008, 0DULQDGH9ULHVµ'HVFKHGHOVFKLWWHUWHHQEHHWMHVDDL³)RUWKH/RYH
RI*RG´YDQDamien Hirst smoort de dood in GHFRUDWLHYHSHUIHFWLH¶In: de Volkskrant, 1 november 2008 en
eigen observatie tijdens de Museumnacht, 1 november 2008.
1351
6DQGUD.RRNHµ6PDNHORRVHQVXFFHVYROWHJHOLMN¶,Q Trouw, 27 oktober 2008. Essayisten en critici Cyrille
Offermans en Carel Peeters hadden geen goed woord voor het kunstwerk over. Offermans schreef in een
ingezonden stuk over µSDWVHULJHNXQVW¶ZDDUPHH¶KHW5LMNVPXVHXPJODQVHQOHJLWLPDWLH>YHUVFKDIW@DDQKHWLQ
toenemende mate maffiose mondiale kunstcircuit, waar kunst uitsluitend als prestige- en speculatieobject wordt
JH]LHQ « 'HVFKHGHOZRUGWJHSUHVHQWHHUGDOVPDJLVFKRIUHOLJLHXVFXOWXVYRRUZHUSLQHHQVRRUWWDEHUQDNHO
ZDDUDDQKHWSXEOLHN]LFKPDJYHUJDSHQ¶%URQ&\ULOOH2IIHUPDQVµ5LMNVEXLJWYRRUSDWVHULJHNXQVWPHW
expositLHGLDPDQWVFKHGHO¶,Qde VolkskrantVHSWHPEHU=LHRRN&\ULOOH2IIHUPDQVµ'HLQGLVFUHWH
FKDUPHVYDQHFKWHURW]RRL+RH6DDWFKLNXQVWHQDDUVPDDNWHQEUHHNW¶,QLGHP Schipbreuk. Amsterdam, 2008,
pp. 208-214. 3HHWHUVYLQGWKHWHHQµYHUDFKWHOLMN blingbling-REMHFWWRHJHVQHGHQRSGHEHOHYLQJVZHUHOGYDQKHOO¶V
DQJHOVHQDQGHUHQXLWGHJHWDWRHsUGHNODVVH¶Geciteerd in: -RRVW=ZDJHUPDQµIn de ban van het ding. For the
Love of God van Damien Hirst¶,Q Alles is gekleurd. Amsterdam, 2011, p. 137. Oorspronkelijke bron: Carel
3HHWHUVµ9DQERHRHKHQ\HDDDK¶,Q Vrij Nederland, 20 september 2008. Schrijver en essayist Zwagerman wijst
HURSGDWEHLGHQKXQRRUGHHOµIRUPXOHHUGHQHQSXEOLFHHUGHQ « YRRUGDW]H For the Love of God hadden kunnen
bekijken - de buzz en fuzz waren genoeg om de weerzin krachtig naaUEXLWHQWHEUHQJHQ¶%URQLELGHP
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XLWYRHULQJ¶1352 'HVFKHGHOLVµGHRYHUZLQQLQJRSKHWYHUYDO9HUJHOHNHQPHWGHGURHIKHLGYDQ
een vanitas-WDIHUHHOLVGHGLDPDQWHQVFKHGHOGHJORULH]HOI¶1353
Sandra Smallenburg geeIWWRHGDW]H]LFKµLQRSSHUVWHEHZRQGHULQJ¶DDQKHWZHUN
YHUJDDSWHµ$OVHHQRQEHUHLNEDUHVFKDWOLJWGHVFKHGHOLQHHQJOD]HQNXEXVSUDFKWLJ
XLWJHOLFKW¶+HWGRHWHUYROJHQVKDDUQLHWWRHµZDWKHWGLQJZDDUGLV « Dit is een fabelachtig
kunstwerk, dat ]LMQJHOLMNHQLHWNHQW¶1354 In een commentaar in NRC wordt KHWµHHQ
meesterwerk en « ook een ultrapoenerig ding¶JHQRHPG. µDaar moet over gediscussieerd
worden. Het Rijksmuseum begeleidt dat debat. Met de vaststelling dat kunst sinds eeuwen een
serieuze partner is in het gesprek over leven en dood. Het legt via de kunst een lijn van
YHUOHGHQQDDUKHGHQHQZHHUWHUXJ « +HWEUHQJW leven in de bouwput die het door
vertraagde renovatie geteisterde museumplein is, met iets spraakmakends dat geen
toeristenval is, maar nadrukkelijk bedoeld voor het Nederlandse publiek¶.1355 Dat lukt. Er
komt een massa op de schedel af. For the Love of God trekt in zes weken ruim 118.000
bezoekers. Het museum YLQGWGLWµeen groot succes¶. Er komt meer Nederlands publiek op af
dan doorgaans: bijna zestig procent in plaats van regulier veertig procent.1356
Begin 2009 vraagt Wim Pijbes aan Anselm Kiefer of hij een kunstwerk wil maken
waarbij hij zich laat inspireren door de Nachtwacht - voor het eerst in de geschiedenis van het
Rijksmuseum wordt een opdracht verleend aan een levende kunstenaar. De succesvolle
expositie van de schedel van Hirst is net voorbij en Pijbes wil weer een eigentijds kunstwerk
in het Rijksmuseum presenteren. Kiefer gaat volgens Pijbes meteen akkoord - hij zegt een
speciale band met Nederland te hebben.1357 Hij krijgt een reproductie van de Nachtwacht; een
assistent komt het schilderij in Amsterdam bestuderen.1358
Pijbes reist begin december 2009 naar Kiefers atelier - een oud warenhuis in een
voorstad van Parijs.1359 Daar ziet hij een meer dan manshoog kunstwerk: drie glazen vitrines.
De twee buitenste bevatten meterslange zonnebloemen, met de stelen in de lucht en met hun
bloemen naar de grond gericht. Ze zijn bewerkt met kunsthars, leem, metaal en verf - grijszwart van kleur. In de vitrine daartussen hangt een gammel tuinstoeltje aan metalen draden.
De vloer in de vitrines bestaat uit gedroogd, gebarsten leem.1360 Het handschrift van Kiefer is
onmiskenbaar. De triptiek draagt de titel La Berceuse, naar een schilderij van Vincent van
Gogh uit 1888 - op dat schilderij zit een vrouw met in haar hand een touwtje om een
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+LMKHULQQHUW]LFKGDWWRHQKLMµGDWWKHDWUDOHHQJULPPLJHZHUNPHWGLHKDDL¶]DJµYHUWZLMIHOGHQRQ]HNHU
[was] over wat ik ervan moest denken, of van de titel, The physical impossibility of Death in the mind of
someone living, die een deel van het werk is. Dat lijkt me een juiste reactie van nieuwsgierigheid. Ik werd niet
kwaad, noch voelde ik me belazerd. 5XGL)XFKVµ+LUVWPDDNWHGHSHUIHFWHFRQWUD-YDQLWDV¶,Qde Volkskrant, 9
september 2008. Zie ook: 6DQGUD.RRNHµ6PDNHORRVHQVXFFHVYROWHJHOLMN¶,Q Trouw, 27 oktober 2008.
1353
)XFKVJHFLWHHUGLQµ'LDPDQWHQVFKHGHOLVRYHUZLQQLQJRSKHWYHUYDO¶,Q de Volkskrant, 5 juni 2007.
1354
6DQGUD6PDOOHQEXUJµ6FKHGHO+LUVWLVIDEHODFKWLJ¶,Q NRC Handelsblad, 1 november 2008.
1355
µ6FKHGHOLQKHW5LMNV¶,Q NRC Handelsblad, 29 augustus, 2008.
1356
µ6FKHGHOHirst WUHNWEH]RHNHUV¶,Qde Volkskrant, 6 december 16, 2008 en µ+LUVW breekt
PXVHXPUHFRUG¶,Q De Telegraaf, 5 december 2008.
1357
*DOHULH¶W9HQVWHUWH5RWWHUGDP organiseerde al in 1974 een tentoonstelling van Anselm Kiefer, in 1979
presenteerde Rudi Fuchs zijn eerste solo expositie in het Van Abbemuseum - deze wordt beschouwd als het
begin van zijn internationale doorbraak. Het retrospectief van Wim Beeren in het Stedelijk in 1986 was zijn
laatste tentoonstelling in Nederland. Het Van Abbe Museum, Boijmans, het Stedelijk en het Haags
Gemeentemuseum hebben werk van Kiefer in hun collectie, maar geen recent werk.
1358
%LUJLW'RQNHUµ1DFKWZDFKWZDVKHW³YHUWUHNSXQW´¶,Q NRC Handelsblad, 9 februari 2011.
1359
Zijn atelier is een voormalig distributiemagazijn van 20.000 m2 in een voorstad van Parijs. Daarvoor werkte
en leefde hij van 1993 tot 2008 in een uitgestrekt ateliercomplex in een voormalige zijdefabriek in Barjac, Zuid
Frankrijk - KLMQRHPGH]LMQDWHOLHUµ/D5LEDXWH¶+LMVFKRQNGDWODQGJRHGLQFOXVLHIDOOHLQVWDOODWLHVHQDQGHUH
kunstwerken, aan de Franse staat. Bron: µ.LHIHU maakt werk voor 5LMNVPXVHXP¶,Q Het Parool , 31 augustus
2010.
1360
0DULQDGH9ULHVµ.LHIHU 5HPEUDQGW¶,Qde Volkskrant, 7 mei 2011.
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kinderbed mee te wiegen.1361 Uit zijn brieven is bekend dat Van Gogh een drieluik had willen
maken van La Berceuse, met aan weerszijden twee stillevens met zonnebloemen. Hij heeft de
triptiek niet uitgevoerd.1362
De ambitieuze opdracht aan Kiefer trekt al vóór de presentatie persaandacht. NRC
bericht op de voorpagina over de opdracht en de kunstenaar die zijn eigen plan trok. De
informatie is gebaseerd op een intern document van het Rijksmuseum.1363 De kunstenaar hield
zich niet aan de opdracht maar reageert op een werk dat in het Van Gogh Museum hangt.
Welk verband heeft Kiefers triptiek met de Nachtwacht?1364 Na de schedel van Hirst is er
weer debat over een presentatie in het Rijksmuseum. In het document staat: µKet nu door
Kiefer vervaardigde kunstwerk lijkt wél te zijn geïnspireerd op kunst uit het verleden (in casu
Van Gogh) maar geen directe link met de Nachtwacht te hebben¶. Het Rijksmuseum ziet het
als een µbijzondere uitdaging¶ nu µde link met de Nachtwacht¶ te leggen.1365 De titel van het
project verandert van Kiefer & de Nachtwacht in het meer neutrale Kiefer & Rembrandt - in
de persberichten gaat het niet meer RPHHQNXQVWZHUNµLQUHDFWLHRS¶PDDUµWHJHQRYHU¶GH
Nachtwacht.1366 Op de website gaat de aangepaste titel begin maart 2011 vergezeld van de
mededeling GDWGHNXQVWHQDDUµJHKHHOGHYULMHKDQGKDGJHNUHJHQHQGDWKHWQRJRQEHNHQG
ZDVZDWKLMJLQJPDNHQ¶1367
Anselm Kiefer is bij de opening van de tentoonstelling op 6 mei 2011 aanwezig, onder
grote belangstelling van de internationale pers. Hij wordt ontvangen als een popster.1368 Hij
vertelt dat Van Gogh al een grote liefde was toen hij nog een jongen was. Hij schreef een
scriptie over hem en reisde in Nederland langs de plekken waar de kunstenaar woonde en
werkte. µKunstenaars houden van verrassingen¶+LMYLQGWGDWµ3LMEHV]LFKJRHGKDG
gehouden¶ZDQWWRHQKLMKHPRS]RFKWRPKHWUHVXOWDDWWH]LHQµ]HLKLMJHHQZRRUGHQ
DFFHSWHHUGHKLMKHWZHUN¶1369 Op de vraag wat het verband is tussen zijn Berceuse (for Van
Gogh) en de Nachtwacht, is zijn antwoord niet erg verhelderend. Het is KHPRSJHYDOOHQµKRH
alles in dit schilderij in beweging is. Het is geen statische maar een bijna vloeibare
FRPSRVLWLH¶1HWDOVµGHEHZHJLQJYDQKHt wiegen, net als de instabiliteit van het stoeltje en de
YHUJDQNHOLMNHEORHPHQ¶1370 +LMYHUNODDUWGHRSGUDFKWWHKHEEHQDDQYDDUGµRPGDWKLMHUYDQ
KRXGWRP]LFKLQDQGHUHUXLPWHVHQHHXZHQWHEHJHYHQ¶%eide kunstwerken bevinden zich
tegenover elkaar in de tijdelijke Rembrandtzaal - dat is in ieder geval een connectie. De
vitrines zijn zo loodzwaar - 950 kilo per stuk - dat de vloer verstevigd moest worden.1371 In de
Aanwinstenzaal ernaast hangen zwart-wit foto¶s die Anton Corbijn in 2008 nam van Kiefer in
zijn ateliercomplex in Zuid-Frankrijk; op één foto staat Kiefer in de verte afgebeeld tussen

1361

%LUJLW'RQNHUµ1DFKWZDFKWZDVKHW³YHUWUHNSXQW´¶,Q NRC Handelsblad, 9 februari 2011.
Ibidem en :LHWHNHYDQ=HLOµ%RWR[YRRU%RVFK¶ In: de Volkskrant, 6 mei 2011.
1363
%LUJLW'RQNHUµ5LMNVPXVHXP YUDDJW1DFKWZDFKWHQNULMJW/D%HUFHXVH¶,Q NRC Handelsblad, 9 februari
2011.
1364
Birgit Donker, µ1DFKWZDFKWZDVKHW³YHUWUHNSXQW´¶,Q NRC Handelsblad, 9 februari 2011.
1365
Geciteerd in: %LUJLW'RQNHUµ5LMNVmuseum YUDDJW1DFKWZDFKWHQNULMJW/D%HUFHXVH¶,Q NRC Handelsblad,
9 februari 2011.
1366
%LUJLW'RQNHUµ1DFKWZDFKWZDVKHW³YHUWUHNSXQW´¶,Q NRC Handelsblad, 9 februari 2011 en Janneke
:HVVHOLQJµ.LHIHUKDQJWPHWGRUUH]RQQHEORHPHQGH(LQ]HOJlQJHUXLW¶,Q NRC Handelsblad, 7 mei 2011.
1367
:LOOHP.UDQHQGRQNµ'LH]RQQHEORHPHQYDQGH1DFKWZDFKW¶,Q NRC Handelsblad, 6 mei 2011.
1368
3HWHUYDQ%UXPPHOHQµ$QGHUVNLMNHQQDDU5HPEUDQGW¶,Q Het Parool , 7 mei 2011. De opening vond plaats
op vrijdag 6 mei. Kiefer & Re mbrandt was van 7 mei tot en met 4 juli 2011.
1369
-DQQHNH:HVVHOLQJµ.LHIHUKDQJWPHWGRUUH]RQQHEORHPHQGH(LQ]HOJlQJHUXLW¶,Q NRC Handelsblad, 7
mei 2011.
1370
-DQQHNH:HVVHOLQJµ.LHIHUKDQJWPHWGRUUH]RQQHEORHPHQGH(LQ]HOJlQJHUXLW¶,Q NRC Handelsblad, 7
mei 2011.
1371
0DULQDGH9ULHVµ.LHIHU 5HPEUDQGW¶,Qde Volkskrant, 7 mei 2011 en 3HWHUYDQ%UXPPHOHQµ$QGHUV
NLMNHQQDDU5HPEUDQGW¶In: Het Parool , 7 mei 2011.
1362
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zijn betonnen, opgestapelde bouwsels in Barjac met een paar lange zonnebloemen in zijn
hand.1372
µHet Rijksmuseum is en blijft een inspiratiebron voor kunstenaars. Daar JDDWGLWRYHU¶,
zo verklaart Pijbes.1373 Hij was µQLHWJHVFKRNW¶WRHQKLMKHWresultaat van de opdracht voor het
HHUVW]DJLQKHWDWHOLHU0DDUKLMµPRHVWZHOVQHOVFKDNHOHQ¶'HFRQQHFWLHPHW5HPEUDQGWLV
YRRUKHPRRNµQRJVWHHGVHHQUDDGVHO¶ Hij vroeg Kiefer echter niet vanwege verwantschap
PHW5HPEUDQGWµPDDURPGDWKLMHHQNXQVWHQDDULVYDQQDDPHQIDDP¶1374 µ.XQVWLVVRPVQLHW
ZDWMHHUYDQYHUZDFKW¶1375 +LM]HJWµKHHOEOLM¶WH]LMQPHWKHWZHUNµ.LHIHUKHHIWGLWJHPDDNW
met het oog op de Nachtwacht. Het monumentale vind je erin terug. Het is de Nachtwacht in
FRPSRVLWLHHQPHQWDOLWHLW¶1376 µ,NNDQ]HJJHQGDWGH Nachtwacht letterlijk reflecteert in de
glazen vitrines, maar ik heb nog geen antwoord. Het mooie is dat het prikkelt tot
QDGHQNHQ¶1377 De opdracht aan KiHIHUGRHWµSUHFLHV « ZDWKLMKDGJHKRRSW¶1378
De tentoonstelling past in het beleid van het Rijksmuseum om oude en nieuwe kunst
op elkaar te laten reageren. In 2010 werden drie surrealistische schilderijen van Joan Miró
getoond, in samenhang met De luitspeler (1661) van Hendrick Sorgh en De dansles (1660)
van Jan Steen - twee inspiratiebronnen. Pijbes noemde deze presentatie een µbudget
blockbuster¶µHen compacte, maar volwaardige tentoonstelling over een belangrijke voetnoot
in de kunstgeschiedenis¶.1379 Het concept is niet nieuw. Recent werden zowel Kiefer als Jan
Fabre in het Louvre gepresenteerd tussen oude meesters, Jeff Koons en Takashi Murakami
mochten in Paleis Versailles hun werk presenteren en Maurizio Cattelan deed dat al in
Boijmans - daar bracht Chris Dercon in 2001 Jheronimus Bosch samen met onder anderen
Pipilotti Rist en Bill Viola.1380 Rudi Fuchs is één van de pioniers die dit concept introduceerde
in Het IJzeren venster (1985). Fuchs: µde kunst van nu kan bijdragen om de dramatiek op te
roepen, YDQWRHQKHWYHUVFKHHQ¶Hij FRQVWDWHHUWGDWHUµom allerlei redenen die niks met kunst
te maken hebben, grote namen de oude kunstmusea [worden] binnen gesleept. Maar dat kun
je musea niet kwalijk nemen in deze tijden. Je kunt alles naast elkaar plaatsen. Kiefers
expressionisme kan inzicht geven in de Nachtwacht, in hoe daarin Rembrandt met vormen
schakelde. Dat kun je expliciet maken in een tentoonstelling¶.1381
Fuchs bespiegelt in een begeleidend essay de triptiek van Kiefer. Hij beschrijft het
werk, plaatst het in zijn oeuvre en poogt een verband te leggen met de Nachtwacht. Hij ziet in
La Berceuse  µDGUHDPWVRUWRIZRUN,WLVDOVRVWUDQJHO\PRWLRQOHVV%HFDXVHLWV
sunflowers hang upside-down in such curls, like solified tears, the whole inevitably comes
DFURVVDVDODPHQW « $VRSSRVHGWRWKHRUGHUOLQHVVRI The Night Watch, the effect of La
Berceuse, standing there as an enigma, is moreover one of aggression. I look at the lovely
FXUOVRIWKHZKLPVLFDOVXQIORZHUV « EXW,FDQ¶WUHDOO\VXUUHQGHUWo their beauty. The mise
en scène is too severe and frugal for this. What I do get is the sense that what we see in the
Rembrandt has become more agile than it has been before, almost frivolous, with that
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Eigen observatie tijdens een bezoek op 8 mei 2011.
%LUJLW'RQNHUµ1DFKWZDFKWZDVKHW³YHUWUHNSXQW´¶,Q NRC Handelsblad, 9 februari 2011.
1374
0DULQDGH9ULHVµ.LHIHU 5HPEUDQGW¶,Qde Volkskrant, 7 mei 2011.
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3HWHUYDQ%UXPPHOHQµ$QGHUVNLMNHQQDDU5HPEUDQGW¶,Q Het Parool , 7 mei 2011.
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%LUJLW'RQNHUµ1DFKWZDFKWZDVKHW³YHUWUHNSXQW´¶,Q NRC Handelsblad, 9 februari 2011.
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0DULQDGH9ULHVµ.LHIHU 5HPEUDQGW¶,Qde Volkskrant, 7 mei 2011.
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-DQQHNH:HVVHOLQJµ.LHIHUKDQJWPHWGRUUH]RQQHEORHPHQGH(LQ]HOJlQJHUXLW¶,Q NRC Handelsblad, 7
mei 2011.
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Miró en Jan Steen was daar te zien van 17 juni tot en met 13 september 2010 en daarna in The Metropolitan
Museum in New York van 4 oktober 2010 - 23 januari 2011. %URQQHQµMiró herenigd met voorbeelden uit het
5LMNV¶,Q Het Parool , 17 juni 2010 en 5RP\0XVWHµ(HQ surrealistisch omgesmolten 6WHHQ¶,Qde Volkskrant,
18 juni 2010. Zie ook: µ-RDQMiró gefascineerd door werk van -DQ6WHHQ¶,Q De Telegraaf, 18 juni 2010.
1380
=LHKLHURYHUµJheronimus Bosch, eigentijdse kunst en de canon van Nederland¶HQµBuiten Zinnen en Him,
de biddende Hitler¶LQdeel III, hoofdstuk 6.
1381
:LHWHNHYDQ=HLOµ%RWR[YRRU%RVFK¶ In: de Volkskrant, 6 mei 2011.
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luminous girl appearing among those stately men as LIVKHZHUHLQDYHU\WDOH¶1382 Volgens
Ludo van Halem, conservator twintigste eeuw, stelde Kiefer zich voor dat Van Gogh voor de
Nachtwacht ]LWRSKHWNODSVWRHOWMHµ'RRUGHOHJHVWRHOWHWRQHQYHUZLMVWKLMWHYHQVQDDUHHQ
bekend thema van Van Gogh: aanwezigheid door afwezigheid. Van Gogh heeft immers ook
een lege stoel geschilderd waar zijn vriend en collega Gauguin had moeten zitten: De stoel
van Gauguin XLW¶1383
De tentoonstelling krijgt veel aandacht. In iedere beschouwing komt de interventie van
Kiefer aan de orde HQKHWFRQWUDVWPHW3LMEHV¶RSGUDFKWmaar de recensenten vinden het
resultaat over het algemeen spectaculair - µPRQXPHQWDDONUDFKWLJHQGUDPDWLVFK¶.1384 µKiefers
meesterhand is onmiskenbaar¶1385 µLa Berceuse is sferisch en mysterieus en de spotjes op de
zonnebloemen rijmen mooi met het clair-obscur in Rembrandts doek¶.1386 Janneke Wesseling
vindt de installatie µYRONRPHQSDWKHWLVFK¶, GDWµLHGHUHRYHUWXLJLQJVNUDFKWPLVW¶1387 Dat jaar
ontvangt het deels geopende Rijksmuseum één miljoen bezoekers - een stijging van meer dan
tien procent vergeleken met 2010. Kiefer & Rembrandt droeg daar zeker aan bij.1388
2QGHUKHWPRWWRµDOOHNXQVWZDVRRLWHLJHQWLMGV¶exposeert het Rijksmuseum
regelmatig moderne meesters. De eerste keer was op 6 juni 2006 met de vertoning van
Nightwatching in het kader van het Holland Festival, een interpretatie van filmregisseur Peter
Greenaway van het beroemde schilderij.1389 In de zomer van 2013 toont het Rijksmuseum
twaalf beeldhouwwerken van Henry Moore in de tuin en het jaar daarna veertien grote
sculpturen van Alexander Calder.1390 In het trappenhuis van het Aziatisch paviljoen staat
tijdelijk Tea Brick (2006) van Ai Weiwei - een massief blok Chinese Pu-Er thee op een
KRXWHQVRNNHOµHYHQVREHUHQLQJHWRJHQDOVHHQ%RHGGKLVWLVFKHPRQQLN¶1391 Een signaal dat
het museum zich ook op eigentijdse vormgeving richt is de nieuwe huisstijl van grafisch
ontwerper Irma Boom: een nieuw kleurenpalet en lettertype. Ze ontwierp ook een nieuw logo
- µmet een omstreden spatiëring en eigenwijze ³ij´. Dat de naam uit elkaar is gehaald, wordt
hevig bekritiseerd, maar dient een eenvoudig doel: µuiteindelijk gaan we alleen nog over ³het
Rijks´ spreken, legt Pijbes uit, µzoals de volksmond nu al doet¶.1392 Het Rijksmuseum komt
ook in aanmerking voor de percentageregeling - bij nieuwbouw of verbouwing wordt een
percentage van de bouwkosten door de Rijksgebouwendienst bestemd voor een
kunstopdracht. Deze gaat naar de Schotse kunstenaar Richard Wright - hij decoreert de
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Rudi Fuchs, Kiefer & Rembrandt. München, 2011.
.RRVGH:LOWµ5HPEUDQGW9DQ*RJKHQKiefer¶,Q Het F inancieele Dagblad, 7 mei 2011. Zie ook: Carel
3HHWHUVµVan Van Gogh naar Kiefer: van hoop naar wanhoop¶,Q Vrij Nederland, 9 mei 2011.
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0DULQDGH9ULHVµ.LHIHU 5HPEUDQGW¶,Q de Volkskrant, 7 mei 2011.
1385
-R\FH5RRGQDWµ'HPHHVWHUKDQGPDJDOOHV¶ NRC Handelsblad, 14 mei 2011.
1386
6WHIDQ.XLSHUµ5LMNVNUHHJJHHQ5HPEUDQGW-YDULDWLHPDDULVWRFKEOLM¶,Q Trouw, 9 mei 2011.
1387
-DQQHNH:HVVHOLQJµ.LHIHUKDQJWPHWGRUUH]RQQHEORHPHQGH(LQ]HOJlQJHUXLW¶,Q NRC Handelsblad, 7
mei 2011.
1388
µ5LMNVPXVHXP trekt miljoen bezoeNHUV¶,Q AD/Algemeen Dagblad, 22 december 2011.
1389
Peter Greenaway (1942) is Brits filmregisseur en curator. Hij is vooral bekend door zijn speelfilms met veel
verwijzingen naar schilderkunst, literatuur en toneel. Zijn bekendste film is The Cook, the Thief, His Wife en Her
Lover (1987).
1390
Henry Moore was van 22 juni tot en met 29 september 2013 en Calder at the Rijksmuseum van 21 juni tot en
met 5 oktober 2014.
1391
%URQµ5LMNVPXVHXP¶commerciële bijlage bij NRC Handelsblad , augustus 2013. De Triton Foundation gaf
de sculptuur in bruikleen. Ai Weiwei (1957) is een Chinees conceptueel kunstenaar, fotograaf , filmer en politiek
activist. Hij verbindt de traditionele Chinese cultuur met zijn eigen beeldtaal. Hij is vooral bekend door zijn
kritiek op de sociale en culturele situatie in China.
1392
6DFKD%URQZDVVHUµ(QZHJLV:LP¶,Qde Volkskrant, 5 april 2013 en µ5LMNVPXVHXPKHHIWQLHXZH
KXLVVWLMO¶,Q Het Parool , 23 augustus 2012. Irma Boom (1960) ontwerpt boeken, huisstijlen, jaarverslagen,
kalenders en postzegels. Haar werk is opgenomen in Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam,
MOTI in Breda en het Museum of Modern Art in New York City. Ze ontving op 27 oktober 2014 voor haar hele
RHXYUHGH-RKDQQHV9HUPHHUSULMVµYDQZHJHKDDURQJHsYHQDDUGHYHUGLHQVWHQ¶DOGXVGHMXU\
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plafonds aan weerszijde van de Nachtwachtzaal met 47.0000 zwarte sterren. Ze hebben op de
bezoeker een hallucinerend effect.1393
Eind 2013 leent het museum - gratis - µtopwerk¶ uit aan een commerciële galerie in
Londen - in Nederland voor het eerst.1394 De Ordovas Gallery in Londen toont drie
Rembrandts uit het Rijksmuseum, in combinatie met werk van de schilder Frank
Auerbach.1395 De geselecteerde schilderijen dateren uit de jaren zestig - stillevens en
portretten die door de µPRGGHUYHWWHNORGGHUVYHUI¶die hij op zijn doeken aanbracht,
nauwelijks als zodanig te herkennen zijn.1396 Vanaf half december zijn zes doeken van
Auerbach in de Eregalerij van het Rijksmuseum te bezichtigen - zij komen vlak bij De
Nachtwacht te hangen. Taco Dibbets: µde twee kunstenaars zoeken op dezelfde obsessieve
manier naar het schilderen van de werkelijkheid. Ze gaan een dialoog aan. Daarom spreken
we niet van een tentoonstelling, maar van een interventie¶. In Groot-Brittannië organiseren
musea en galeries al langer samen tentoonstellingen. In Nederland is dat vrij nieuw, al werkte
het Rijks bij de presentatie van For the love of God al samen met de White Cube in Londen.
Voor Dibbets is de voorwaarde dat de werken niet te koop zijn. Het Rijksmuseum vraagt voor
het uitlenen van de Rembrandts geen vergoeding. µVoor ons is het een mooie gelegenheid
toegang te krijgen tot Auerbach. We wilden zijn werk al langer tonen. De prijzen van zijn
kunst zullen hier echt niet door stijgen¶. Een recensent constateert dat de dialoog niet zo
werkt: ze µnegeren « elkaar als ex-geliefden in een café¶.1397 Auerbach komt niet naar de
opening en laat slechts weten dat hij het een grote eer vindt om met Rembrandt te exposeren een groot contrast met de media aandacht waarmee de presentaties van Hirst en Kiefer
begonnen.1398
Pijbes bedenkt nieuwe mogelijkheden om de collecties toegankelijker te maken voor
een breed publiek. In 2012 laat hij alle kunstwerken van het Rijksmuseum online zetten - een
unicum. Op de website zijn 150.000 objecten gratis te downloaden, zonder voorbehoud.1399
De website wint drie prijzen op de conferentie van Museums and the Web.1400 De
belangrijkste DDQOHLGLQJYRRUGHSULM]HQLVµde Rijksstudio¶bezoekers kunnen zelf
kunstwerken downloaden en toevoegen DDQHHQHLJHQµRQOLQHmuseum¶ - inmiddels maakten
66.000 mensen een eigen ensemble aan. Volgens hoofd Publicaties, Martijn Pronk, is dit het
begin van een andere houding voor musea. µVeel musea zijn bang dat als ze de collectie
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Wright (1960) kreeg in 2009 de Turnerprize. Hij is vooral bekend om zijn tijdelijke wandschilderingen, maar
deze schilderingen zijn permanent. Liggend op een steiger bracht hij met vijf assistenten in drie maanden met de
hand de sterren aan. Hij liet zich inspireren door de decoraties van Cuypers. Bron: µ5LMNVPXVHXP¶DGYHUWHQWLH
bijlage bij de Volkskrant GHFHPEHUHQ,OVHYDQ5LMQµ(HQVWHUUHQKHPHOQDDVWGH1DFKWZDFKW¶,n: Smaak.
Blad voor de Rijkshuisvesting, april 2013, jrg. 13, pp. 46-49.
1394
Datzelfde jaar deed het Gemeentemuseum Den Haag dit ook, maar tegen een vergoeding. Zie over deze deal:
µ'HNXQVWYRRUKHHOKHWYRONUHVSHFWDEHOSRSXOLVPH¶ in hoofdstuk 1 van dit deel.
1395
Het werk van de Duits-Britse schilder Frank Auerbach (1931) wordt regelmatig gerelateerd aan dat van zijn
generatiegenoten en vrienden Lucian Freud en Francis Bacon. In de jaren zestig bracht hij centimeters dikke
lagen verf op zijn doeken aan. De werken in het Rijksmuseum zijn allemaal omstreeks 1964 voltooid, de periode
dat Auerbach gefascineerd raakte door Rembrandt, zijn grote voorbeeld. Auerback: Ruwe werkelijkheid was te
zien van 12 december 2013 tot en met 16 maart 2014. Zie ook: .HHV.HLMHUµ5HPEUDQGWHQAuerbach moet je op
DIVWDQGEHNLMNHQ¶,Q Het Parool , 11 december 2013, Sandra Smallenburg, µ5HPEUDQGWVWLOMHRSELMKXQQHXV¶
In: NRC HandelsbladGHFHPEHUHQ6WHIDQ.XLSHUµ(UHJDOHULMPDDWWHJURRWYRRU$XHUEDFK¶In: de
Volkskrant, 21 december 2013.
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.HHV.HLMHUµ5HPEUDQGWHQAuerbach PRHWMHRSDIVWDQGEHNLMNHQ¶,Q Het Parool , 11 december 2013 en
µ5HPEUDQGWVWLOMHRSELMKXQQHXV¶In: NRC Handelsblad, 12 december 2013.
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Stefan Kuiper, µ(UHJDOHULMPDDWWHJURRWYRRU$XHUEDFK¶,Qde Volkskrant, 21 december 2013.
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.HHV.HLMHUµ5HPEUDQGWHQAuerbach moet je op DIVWDQGEHNLMNHQ¶,Q Het Parool , 11 december 2013.
1399
0DWKLMV%RXPDQµ3LMEHVIRUSUHVLGHQW¶In: Het F inancieele Dagblad, 26 maart 2014.
1400
Dat waren de Best of the Web Award, de Meest Innovatieve Website en de Publieksprijs .

932

online aanbieden, niemand meer naar het museum komt. Dat is niet zo, dit prikkelt mensen
juist om de werken te gaan zien¶.1401
Alain de Botton mag HHQWHQWRRQVWHOOLQJRUJDQLVHUHQRSJURQGYDQGHYUDDJµKRHNXQ
MHMHEHWHUYRHOHQGRRUNXQVW"¶Volgens de Britse filosoof lijkt museumbezoek op kerkgang:
mensen komen er voor troost en zingeving. In zijn boek Kunst als therapie (2013) poneert hij
GDWµGHNXQVWHOLWH¶RQVMDUHQODQJYHUNHHUGKHHIWRQGHUZH]HQ Er is µeen institutionele
weigering om de vraag te stellen waartoe kunst dient¶.1402 Pijbes laat weten geïnspireerd te
zijn door het boek en neemt de uitdaging aan. µ,NGHHO'H%RWWRQVNLMNop musea. Volgend
MDDUZRUGWKLMJDVWFRQVHUYDWRUELMRQV¶1403 De Botton vindt de gebruikelijke tekstbordjes
feitelijk en saai, daarom hangt hij bij een groot aantal kunstwerken, maar ook bij de winkel,
het café, de garderobe en de entree, grote post-its - dit ontwerp is een idee van Irma Boom met daarop geen informatie over maker, werk en techniek, maar KRHNXQVWNDQKHOSHQµde
NZDOLWHLWYDQMHOHYHQWHYHUKRJHQ¶. Recensenten HUJHUHQ]LFKµDDQGHLQZLVVHOEDDUKHLGYDQGH
JHOHEULHIMHV¶ en de moralistische toon.1404 Historicus Herman Paul merkt op dat het niet om
de vraag gaat of kunst morele lessen kan bieden, maar hóHNXQVWµRSHHQLQWHOOLJHQWHPDQLHU
« HHQPRUHOHGLGDFWLVFKHIXQFWLHNDQYHUYXOOHQ¶1405

Gulle gevers
Het Rijksmuseum heropent tijdens de hevige bezuinigingen. De rijksbijdrage daalt van 44,1
naar 38,2 miljoen euro, maar de exploitatie van het gebouw gaat veel meer kosten door hogere
personeelslasten en de huur die meer dan verdubbelde.1406 Zakelijk directeur Erik van Ginkel:
µHr is bijna 75 miljoen euro per jaar nodig om dit bedrijf draaiende te houden. Dat is een
stevige opgave¶.1407
Sinds het aantreden van Pijbes in 2008 zet de staf in op een professionele
fondsenwerving µnaar Angelsaksisch voorbeeld¶. Het rijksmuseum trekt de aandacht van veel
sponsoren.1408 Pearle Benelux is geen sponsor die voor de hand ligt. Toch nodigt Pijbes
1401

µ:HEVLWHYDQ5LMNVPXVHXPVOHHSWGULHSULM]HQELQQHQ¶,Q Metro (NL), 23 april 2013. In 2015 kreeg het
Rijksmuseum de European Museum of the Year Award (EMYA) van het Museum Forum toegekend, vanwege
de restauratie, het reguleren van de bezoekersstromen met behulp van nieuwe ruimtes, de meertalige
EH]RHNHUVLQIRUPDWLHHQµGHHGXFDWLHYRRUMRQJHQRXG¶7LHQMDDUGDDUYRRUZDVKHW1HGHUODQGV
Openluchtmuseum te Arnhem de winnaar. Bron: Museumvisie, 2015, nr. 03, p. 51.
1402
De Botton (1969) schreef het boek en ontwierp de tekstbegeleiding met filosoof en kunsthistoricus John
Armstrong (1966). Kunst is Therapie was te bezoeken van 25 april tot en met 7 september 2014.
1403
3LMEHVJHFLWHHUGELMKHWHVVD\YDQ$ODLQGH%RWWRQµ(HQ]DDOWHGHUKHLG¶In: DeLuxe, NRC Weekend,
Magazine #11, april 2013, p. 20.
1404
:LHWHNHYDQ=HLOVFKUHHIHHQVFKHUSHNULWLHNµQLHPDQGLVHUELMJHEDDWDOVHHQVPXUIWHZRUGHQ
aangesproken. De BottRQYLQGWYDQZHO « 9ULMZHOHONHWHNVWKDGRRNELMHHQDQGHUSODDWMHYDQKHW]HOIGH
onderwerp kunnen staan. De kunstwerken zijn inwisselbare illustraties ELM]LMQRSPHUNLQJHQJHZRUGHQ « 
Kunst is therapie is een drievoudige belediging. Voor musea, voor de kunstwerken en bovenal voor de bezoeker,
die als infantiel slachtoffer wordt aangesproken en niet wordt gestimuleerd te lijken of te denken. Dat is precies
het tegenovergestelde van wat een goed kunstwerk losmaakt bij wie er moeite voor neemt. Leek of kHQQHU¶Bij
GHELEOLRWKHHNVWRQGELMYRRUEHHOGµZH]LMQYDDNWHVFKXFKWHURPRQV]HOILQKHWPLGGHQWHSODDWVHQYDQDOGH]H
eerbiedwaardige kunstwerken. Maar daar gaat het wel om - KHWJDDWRYHURQV-HEHQWGHKHOGYDQGLWPXVHXP¶.
Bron: Wieteke van Zeil, µ$ODLQGH%RWWRQLQKHW5LMNVPXVHXP³HHQGULHYRXGLJHEHOHGLJLQJ
´¶,Q de
Volkskrant, 2 mei 2014. De tentoonstelling drong door tot The Guardian, maar daarin was de kritiek ook
YHUQLHWLJHQGµSHRSOHDUHVSHQGLQJORQJHUUHDGLQJWKHGDPQWKLQJVWKDQORRNLQJDWWKHDUW¶Bron: Adrian Searle,
µ$UWLVTherapy review - de Botton as doorstepping self-help evangelist¶,n: The Guardian, 25 april 2014.
1405
Herman Paul, µ.XQVWZLOWHJHQVSUHNHQ+LVWRULVFKHJHVSUHNVNXQVWLQKHW5LMNVPXVHXP¶,Q De Gids,
nummer 7, 2014, p. 28.
1406
Voor het nieuwe gebouw betaalt het museum 20,6 miljoen euro - zo gaat meer dan de helft van de subsidie
van het ministerie van OCW via de Rijksgebouwendienst terug in de staatskas.
1407
µ9RRUGHIRQGVHQZHUYHUVLVKHWQXRRJVWWLMG¶,Q NRC Handelsblad, 6 april 2013.
1408
Enkele voorbeelden: ING bood aan klanten kortingsacties aan, KLM gebruikte afbeeldingen op de doosjes
met sandwiches en verkocht merchandise, Suite Supply liet het behang in de buitenlandse vestigingen decoreren
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marketingdirecteur Ilse Heemskerk van het brillenwinkelconcern uit op zijn werkkamer. µ:H
waren echt overdonderd door wat er mogelijk is op het gebied van marketing en van
ontvangsten in het museum, vertelt ze later. Robert van Langh, hoofd van het restauratieatelier, legt haar uit hoe belangrijk onderhoud en restauratie van de glascollectie is voor het
museum. +HHPVNHUNµGHSDVVLHYDQGLHPDQZHUNW]RDDQVWHNHOLMN+HWPRRLHis dat het Rijks
mogelijkheden voorlegt. « Wij betalen nu mee aan een promovendus die daar verder
onderzoek naar gaat doen « Het sponsoren van het Rijks kan juist in deze tijd van
NXQVWEH]XLQLJLQJHQJHOGHQDOVVWDWHPHQWGDWZHNXQVWZDDUGHYROYLQGHQ¶ Zo wordt Pearle
sponsor, naast Akzo Nobel, Douwe Egberts, Heineken, Pon en advocatenkantoor Baker &
McKenzie.1409
In 2009 richt het museum een afdeling Development op met tien vrouwen in dienst.
Hendrikje Crebolder LVKRRIGYDQGHDIGHOLQJµUelaties lopen al lang, met veel bedrijven zijn
we bezig geweest. Het komt je niet aanwaaien, het vergt grote inspanningen. Veel research
doen, veel ideeën bedenken, veel contacten leggen¶. Met de heropening in zicht wordt het
µoogsttijd¶. Het is de ambitie om de opbrengsten van Development te laten stijgen van 5,7
naar 11 miljoen euro per jaar.1410 Crebolder gaat met haar team met (potentiële) sponsors op
zoek naar µhet ideale partnerschap¶- GDWKHHWµUelatiecultivering. We willen relaties
onderhouden op de lange termijn, maar ook specifiek op zoek gaan naar wederzijdse diensten.
Zo heeft Philips de belichting gedaan voor de Nachtwacht. Over de beste belichting bestaat al
sinds de opening van het museum discussie. AkzoNobel zorgde voor de verf waarmee het
interieur van het Rijksmuseum in Cuypers-groen is gekleurd. Met de financiële hulp van de
internationale juwelier Tiffany & co kunnen we onze juwelen onderhouden. Zo is er voor
alles wel een sponsor te bedenken¶. Deze manier van steunverwerving keek het team af van
het Metropolitan Museum, waar de afdeling al µDevelopment¶ heette.
Het Metropolitan krijgt in 2009 Melkmeisje van Vermeer in bruikleen, om de
µstedenband¶ tussen Amsterdam en New York te eren - GHGHDONZDPWRWVWDQGµtijdens een
etentje tussen al die mooie werken¶, verklaart Crebolder. Dergelijke diners tussen
kunstwerken gaat het Rijks potentiële sponsors aanbieden - de Nachtwachtzaal is
voorbehouden aan µJURWHVFKHQNHUV¶. µFRXQGHU¶3KLOLSV en de hoofdsponsoren ING, BankGiro
Loterij en KPN krijgen µexclusiviteit¶ andere bedrijven uit hun sector worden niet toegelaten.
In datzelfde jaar maakt Brieflezende vrouw een toernee langs Shanghai en Sao Paolo. µJuist
naar die steden, omdat onze sponsor daar het kantoor heeft staan. Aan die trip hebben we geen
geld overgehouden, maar wel goodwill en naamsbekendheid. En in China ligt voor de
toekomst voor ons een groot bezoekerspotentieel. Het heeft ons overigens niets gekost. KLM
nam de volledige kosten van het vervoer voor z¶n rekening¶.1411 Sponsors krijgen iets terug
voor hun generositeit. Ze worden op de website en tickets vermeld en ze krijgen een bepaald
met de Nachtwacht, Douwe Egberts ontwikkelde HHQµ'XWFK0DVWHU%OHQG5LMNVPXVHXP¶VFKHQNWGH]HNRIILHLQ
het restaurant, het café, de tuin en verkoopt de melange in de museumwinkel, en maakte de restauratie van het
tuinhuis mogelijk. De museumhoreca tapt Heineken-bier. Bronnen: µ9RRUGHIRQGVHQZHUYHUVLVKHWQXRRJVWWLMG¶
In: NRC Handelsblad, 6 april 2013 en 1LNNL6WHUNHQEXUJµ'HRQGHUQHPHUGLHKHW5LMNVKDUGQRGLJKDG¶,Q
Elsevier, 14 december 2013.
1409
Eye Wish, het merk van Pearle dat zich richt op bovenmodaal publiek, verbond zich voor drie jaar. Bronnen:
ibidem en -XVW)RQWHLQµ'HJHOGPDNHUVYDQKHW5LMNV¶,Qde Volkskrant, 4 april 2013.
1410
De taak van de afdeling is KHWZHUYHQYDQVSRQVRUVSDUWLFXOLHUHVFKHQNHUVµSDWURQHQ¶ GRQDWHXUVGLHPHHU
dan 1.000 euro peUMDDUJHYHQ YULHQGHQ GLHMDDUOLMNVWRWHXURELMGUDJHQ HQOHGHQYRRUGHµLQWHUQDWLRQDO
FLUFOH¶ EXLWHQODQGVHGRQDWHXUVYDQDI000 euro). In het Mauritshuis veranderde in navolging µfondsenwerving¶
ook in µGHYHORSPHQW¶. Boudewijn Koopmans, sinds augustus 2012 hoofd van deze afdeling in het Mauritshuis:
µGLHHXIHPLVWLVFKHDDQGXLGLQJJHHIWEHWHUZHHUGDWMHPHWMHUHODWLHVVDPHQLHWVRQWZLNNHOWGDQGDWMHGH]RYHHOVWH
EHGHOEULHIYHUVWXXUW¶%URQQHQLELGHPHQ-XVW)RQWHLQµ'HJHOGPDNHUVYDQKHW5LMNV¶,Qde Volkskrant, 4 april
2013.
1411
Hendrikje Crebolder geciteerd in: JXVW)RQWHLQµ'HJHOGPDNHUVYDQKHW5LMNV¶In: de Volkskrant, 4 april
2013.
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aantal µVSDDUSXQWHQ¶ credits) voor wat ze schenken - zo kan bijvoorbeeld het beeldrecht in
een marketingcampagne verkregen worden. Ilse Heemskerk van Pearl zag al µeen koffiekopje
in de Nachtwacht, dan moeten wij iets met brillen kunnen. Het Melkmeisje van Vermeer met
een bril op haar neus? Dat is misschien iets te plat¶.1412
Met deze aanpak lijkt het Rijksmuseum µhet meest van alle Nederlandse musea¶ op die
in Amerikaanse en Britse musea. Deze verhouding met particuliere betrokkenheid is niet
nieuw. In de negentiende eeuw maakte de landelijke overheid het gebouw van Pierre Cuypers
mogelijk, maar zorgden particuliere financiers voor de inrichting - de architect liet hun namen
in een glas-in-lood raam verwerken. Daarna werd een dergelijk eerbetoon aan sponsors taboe.
Het gerenoveerde Rijksmuseum toont dat deze omzichtigheid verleden tijd is. Nu komt er een
tweede glas-in-loodraam bij, met de namen van de huidige financiers en donateurs.1413
Gulle gevers zijn echter niet voldoende. Zij dragen voor minder dan een derde bij aan
de eigen inkomsten - het streven is de helft te genereren. Een andere belangrijke
inkomstenbron is de bezoeker. Pijbes laat in interviews weten twee miljoen bezoekers per jaar
te verwachten. Erik van Ginkel is voorzichtiger en UHNHQWµKHWeerste jaar op 1,7 miljoen
bezoekers en de jaren daarna op 1,5 miljoen¶. De toegangsprijs blijft voorlopig even hoog als
in de Philipsvleugel, vijftien euro - evenveel als het Stedelijk Museum vraagt. Daarnaast
hoopt Van Ginkel inkomsten te halen uit de winkel en diverse horecagelegenheden, die ook
toegankelijk zijn voor niet museumbezoekers. Voor een museumwinkel is de locatie
belangrijk. Hier is deze vanaf buiten niet zichtbaar - de bezoeker moet eerst een trap af om er
te komen.1414

The Rijksmuseum rocks
Het was de bedoeling dat het museum twee jaar gesloten zou zijn voor publiek, maar de
gecompliceerde verbouwing duurt tien jaar. De datum van de heropening verschuift telkens
weer. Jan RiezenkampµAl die functies, vergunningen die moeten worden gegeven, de plek
zelf. Je kunt niet zomaar allerlei bouwmateriaal op het Museumplein neerzetten bijvoorbeeld¶.
Volgens hem ligt het probleem bij de verschillende partijen met diverse belangen die bij de
renovatie betrokken zijn. Niemand heeft de regie. ¶Er zijn nu heel veel mensen bij dit project
betrokken. « En als ik het goed begrepen heb, zijn die partijen op een gegeven moment ook
nog competitie met elkaar aangegaan. Dan ben je echt in de aap gelogeerd¶.1415 Pijbes: µZie is
1412

µ9RRUGHIRQGVHQZHUYHUVLVKHWQXRRJVWWLMG¶In: NRC Handelsblad, 6 april 2013.
Ibidem.
1414
Van GinNHOµPHQVHQOLHSHQYDDNELQQHQ]RQGHULHWVWHNRSHQ=HPRHWHQPDNNHOLMNHULHWVPHHQHPHQDOLV
KHWLHWVNOHLQV¶(Uis HHQµVSHFLDDODVVRUWLPHQWVRXYHQLUV¶LQVDPHQZHUNLQJPHWKXLVVWLMORQWZHUSHU,UPD%RRP
Er zijn artikelen WHNRRSGLHµzo uit de vitrine RS]DDO¶OLMNHQte komen - de collectie is veelzijdig en van hoge
NZDOLWHLW'HUHSOLFD¶VYDQGH-DSDQVHWHPSHOZDFKWHUVPHW'-printers gemaakt, zijn het hoogtepunt. Atheneum
%RHNKDQGHOYHU]RUJWGHYHUNRRSYDQERHNHQHQFDWDORJLµ%H]RHNHUVQHPHQKHWOLHIVWHHQVWXNMH5LMNVPHH¶
PHUNW3KLOLQH+RIPDQKRRIGUHWDLOµ0DDUHUJHOGWRRNKRHXUJHQWHUKRHPHHU]HNRSHQ$PHULNDQHQHQ
Japanners kopen bijvoorbeeld veel. Voor hen is een bezoek aan het Rijks een unieke ervaring; ze komen er
misschien nooit meer. Hoe dichterbij je bent, hoe minder hoog die urgentie is. Nederlanders nemen echt geen
1DFKWZDFKWPDJQHHWPHH¶ Bron: /RULDQQHYDQ*HOGHUµ7XVVHQNXQVWHQNDVVD¶,Q Het Parool , 7 oktober 2014.
(HQµOLFKWHQGYRRUEHHOG¶ voor het assortiment is het Victoria and Albert Museum in Londen, met de succesvolste
museumwinkel in Europa. De commerciële afdeling, V&A Enterprises, haalt twaalf tot achttien miljoen euro
RP]HWSHUMDDU.RSORSHULQ1HGHUODQGLVKHW9DQ*RJK0XVHXP'DWJHQHUHHUW]R¶QYDQGHLQNRPVWHQ uit
NDDUWYHUNRRSHQPHUFKDQGLVH'HPXVHXPZLQNHOELHGWELMYRRUEHHOGHHQµ(DU&KDLU¶WHNRRSDDQHHQVWRHOYDQ
ontwerper Jurgen Bey met Van Gogh-bekleding naar keuze en sinds kort reproducties gemaakt volgens een
QLHXZHWHFKQLHNµUHOLsIRJUDILH¶- niet alleen de kleuren zijn gekopieerd, maar ook de dikte van de verf. Bron:
&KULV5HLQHZDOGµ'H.HUVWPDQEOLMIWQDKHWURQGMHNXQVWVWHHGVYDNHULQGHPXVHXPZLQNHOKDQJHQ¶,Q Het
F inancieele Dagblad, 21 december 2013. =LHRRNµ9RRUGHIRQGVHQZHUYHUVLVKHWQX RRJVWWLMG¶,Q NRC
Handelsblad, 6 april 2013.
1415
0DDLNH6FKRRQµ´,NKHEGHLQGUXNGDWYHHOPHQVHQVWHHGVZHHUPHWHONDDULQRYHUOHJ]LMQJHZHHVW´¶,Q Het
Parool, 28 februari 2008.
1413
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de baas? Het antwoord is: niemand! En dus iedereen. Er is geen bouwheer met mandaat. Dat
is het enige waar het aan ontbreekt¶.1416
De architecten hebben inderdaad niet met één maar drie opdrachtgevers te maken: de
Rijksgebouwendienst als eigenaar van het gebouw, het Rijksmuseum als de gebruiker en het
stadsdeel Amsterdam-Zuid. $QWRQLR2UWL]µMHZHHWQRRLWZLHZDWEHVOLVWKLHU¶+HW
Rijksmuseum wil de fietspassage bij het museum betrekken, met de entree in de
onderdoorgang. In 2006 leken de partijen - fietslobby, Amsterdam Zuid, gemeente en
Rijksmuseum - tot een compromis te komen: de fietspassage blijft en aan weerszijden komen
de ingangen. Maar Pijbes rakelt in 2011 de discussie weer op. De combinatie fietsers en
bezoekers zou tot onveilige situaties leiden. In april 2012 krijgt Pijbes steun van stadsdeel
Zuid. Maar dan besluit de gemeente Amsterdam uiteindelijk dat de fietspassage open
blijft.1417
Wim Pijbes neemt het heft in handen. De kosten zijn ondertussen opgelopen tot 375
miljoen euro, honderd miljoen meer dan geraamd. Hij staat er op dat de openingsdatum
gehaald wordt. µNederland is een rijk land en met de bouwtechniek lopen we voorop in de
wereld. We kunnen het en willen het, maar ondertussen is het Rijksmuseum tien jaar dicht
voor een verbouwing. En dan plannen we het ook nog eens zo dat het Stedelijk Museum en
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam eveneens jaren gesloten zijn. Er moet nu niemand
meer aankomen met een kiekendief of kerkuiltje dat zit te broeden, waardoor de verbouwing
van het Rijksmuseum opnieuw vertraging oploopt¶.1418 Zijn resolute opstelling heeft effect.
Hij bemoeit zich met alle details en kijkt naar buitenlandse voorbeelden, zoals het
Metropolitan en het Louvre - ook het Rijks krijgt een grote ontvangsthal. Voorzitter van de
Raad van Toezicht, -DDSGH+RRS6FKHIIHUµ:LPLVGHGLUHFWHXUGLHKHW5LMNVGHste eeuw in
kan leiden. Hij is geen klassieke museumdirecteur, hij is een persoonlijkheid. Door zijn
media optredens is hij langzamerhand een bekende Nederlander; hij is het beste boegbeeld dat
ZHRQVNXQQHQZHQVHQ¶Joop van den Ende heeft bewondering voor zijn vasthoudendheid:
µdat hij die verbouwing uit de bestuurlijke puinhoop van stadsdeelraden en
vergunningaanvragen heeft weten te trekken, bewijst zijn buitengewone kwaliteit als
directeur. Het Rijks had een stoffig museum van concessies kunnen worden, maar hij heeft
het allemaal tot een goed einde weten te brengen¶. +RHKLMKHWPXVHXPµLQGHPDUNWKHHIW
JH]HW¶is voor internationale bedrijven als Coca-Cola jaloers makend. µWim is iemand die
DQGHUVGHQNW³&RPPHUFLHHO´LVLQ1HGHUODQGVRPVHHQYLHVZRRUGPDDUGDWEHWHNHQWLQIHLWH
niets anders dan dat je aan het einde van de maand uitkomt met je geld en een groot publiek
weet te trekken. Wat is daar nu verkeerd aan? Iedereen die vindt dat hij te veel als een
FXOWXUHHORQGHUQHPHUWHZHUNJDDWLVJHZRRQMDORHUVRIEHJULMSWKHWQLHW¶1419
In het discussieprogramma Buitenhof start na de verkiezingen op 12 september 2012
een nieuw format: de gesproken column wordt YHUYDQJHQGRRUGHUXEULHNµSchuim en As¶.
µBuitenlandbeschouwers¶bespreken wekelijks de buitenlandse weekendkranten. Eén van hen
is Wim Pijbes.1420 µNatuurlijk wil ik een column voor Buitenhof uitspreken. Da¶s niet alleen
1416

Aldus Pijbes in deel drie van de documentaire Het nieuwe Rijksmuseum van Oeke Hoogendijk. Ook
geciteerd in: µ1LHXZ5LMNVPXVHXP.DINDLQYLHUEHGULMYHQ¶,Q Trouw, 15 april 2013 en Jean-Pierre Geelen,
µ7RSVWXN¶,Qde Volkskrant, 8 april 2013.
1417
%HUQDUG+XOVPDQµ3ROGHUHQRYHUDOOHVLQ5LMNV¶,Q NRC Handelsblad, 26 april 2013 en Elisa Hermanides,
µ(QWRFKPRHWGHWXQQHORSHQ¶,Q Het Parool , 8 mei =LHRRN0DUMROLMQGH&RFTµ6RPVZRUGLNZHOJHN
YDQGLWODQG¶,Q Het Parool GHFHPEHUHQ6DQGUD-RQJHQHOHQµ+HW3LMEHVJHYRHO¶,Q HP/De Tijd, 17
oktober 2008.
1418
Pijbes geciteerd in: +HQQ\GH/DQJHµ+HW'ROILQDULXP-JHYRHO¶,Q Trouw, 1 juli 2008.
1419
Van den Ende geciteerd in: 1LNNL6WHUNHQEXUJµ'HRQGHUQHPHUGLHKHW5LMNVKDUGQRGLJKDG¶,Q Elsevier,
14 december 2013.
1420
Anderen waren : midden-Oostenkenner Petra Stienen, econoom Bas Jacobs, Maarten Asscher, Paul Scheffer
en Barbara Oomen, decaan van de Roosevelt Academy in Middelburg. Bronnen: µ%XLWHQKRINLMNWRYHUGH
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leuk, maar dan zit ik bijvoorbeeld ook ineens, in een prettige omgeving, met Jet Bussemaker
aan tafel, die net minister van OCW geworden is¶. Hij verzekert dat dit geen
µ5LMNVPXVHXPSURPRWLH¶wordt. Maar in zijn commentaar op de kwestie wie de nieuwe
directeur van het Louvre moet worden, noemt hij zijn museum toch even µKHW/RXYUHYDQ
1HGHUODQG¶En in de intro van de rubriek passeert even een camerashot van Pijbes die door
het atrium wandelt.1421
Op de gevel wordWLQQHRQDIJHWHOGKRHYHHOµQDFKWHQZDFKWHQ¶ voor de opening. Wim
Pijbes krijgt op 16 juli 2012 symbolisch de sleutel van het gebouw overhandigd door de
Rijksgebouwendienst. De verbouwing van het Rijksmuseum is zo goed als klaar.1422 Het
souterrain is toegevoegd aan de presentatieruimte - daar waren voorheen de kantoren, kantine
en beveiliging.1423 De muren zijn in vier tinten grijs. Iedere verdieping heeft een andere
grijstint. Taco 'LEELWVµRp een donkergrijze achterwand worden zeventiende eeuwse
schilderijen als vensters waar je doorheen kijkt; tegen een witte muur veranderen ze in zwarte
gaten¶. Evenals in het Mauritshuis komen hier geen touchscreens of beeldschermen in de
opstelling - GDWKDG5RQDOGGH/HHXZDOEHVORWHQµRPGDW]HYHURXGHUG]LMQ]RGUD]H
ZHUNHQ¶1424 µWe kiezen voor een andere weg¶OHJW'LEELWVXLWµGeloven in het belang van
het voorwerp op zich. Wat we laten zien moet authentiek en uniek zijn. Je wilt toch oog in
oog staan met een handschoen uit de 17de eeuw. Met die wollen mutsjes en lullige schoentjes
die eeuwenlang onder het ijs van Spitsbergen en Nova Zembla hebben gelegen. Dan realiseer
je je welke ontberingen Willem Barentsz daar heeft gekend. Sommigen zullen zo¶n opstelling
ouderwets vinden, maar volgens ons is het juist heel nieuw¶.1425
Veel van de oorspronkelijke wandschilderingen, plafonddecoraties, glas-in-loodramen
en vloermozaïeken zijn zichtbaar gemaakt en gerestaureerd. De binnenhoven waren in de loop
van de twintigste eeuw volgebouwd met verdiepingen, waardoor het gebouw onoverzichtelijk
was geworden. 3LMEHVµdoor het openbreken van de binnenhoven heeft het museum de
UDWLRQHOHSODWWHJURQGYDQDUFKLWHFW&X\SHUVZHHUWHUXJJHNUHJHQ¶ Het atrium - de immense
toegangshal - is multifunctioneel: µin de avonduren zijn er verhuurmogelijkheden.
Presentaties, modeshows, televisieopnamen. We hebben voor licht en geluid gezorgd en de
LQIRUPDWLHEDOLHLVLQHHQPXPRPWHERXZHQWRWSRGLXPRIWRWEDU¶1426 Het atrium wordt in
tweeën gedeeld door de onderdoorgang, waarover zoveel debat was. Via de glazen daken is
daar is nu weer rechtstreeks daglicht.1427 Het RijksPXVHXPPRHWµ]RJDVWYULMPRJHOLMN¶]LMQ
het atrium is met caféterras en winkel een vrij toegankelijke ruimte - pas achter de
toegangspoortjes begint het museum. In de grote voorhal op de eerste verdieping zijn de
panelen zichtbaar geworden met taferelen uit de Nederlandse geschiedenis.1428 3LMEHVµKLHU
]LHMHKHW3DQWKHRQYDQGH1HGHUODQGVHJHVFKLHGHQLVWRW « 'LWLVHHQW\SLVFK
negentiende-eeuwse vorm van nationalisme. Daar hebben we inmiddels zoveel afstand van
JUHQ]HQ¶,Q NRC Handelsblad, 7 september 2012 en www.programma.vpro.nl/buitenhof (bezocht op 11
oktober 2014). Op zondag 21 december 2014 leverde Pijbes zijn laatste bijdrage.
1421
6DFKD%URQZDVVHUµ(QZHJLV:LP¶In: de Volkskrant, 5 april 2013.
1422
Zie voor de geschiedenis van het gebouw en de inrichting door de eeuwen heen.RHQ.OHLMQµ'RRUKDUH
ZHOGDGLJHHQORXWHUHQGHDDQUDNLQJ¶,Q De Groene Amsterda mmer , 4 april 2013.
1423
-DDS+XLVPDQµ'HRSHQEDULQJ¶,QSmaak. Blad voor de Rijkshuisvesting, april 2013, jrg. 13, p. 4.
1424
Jaap HuiVPDQµ+HWSDOHLVYRRUGHNXQVWLVKHURYHUG¶,QSmaak. Blad voor de Rijkshuisvesting, april 2013,
jrg. 13, p. 8.
1425
5XWJHU3RQW]HQµ0RQRORRJLQWHULHXU¶,Qde Volkskrant, 5 april 2013.
1426
3LMEHVJHFLWHHUGLQµ:HUNSOHN¶,Q DeLuxe, NRC Weekend, Magazine #11, april 2013, p. 9.
1427
+DUPHQ%RFNPDµ5LMNVRSZHJQDDU³SDWVRSHQ´¶,Qde Volkskrant, 17 juli 2012. De beschilderde
plafonds, mozaïekvloeren, gebeeldhouwde zuilen waren weggewerkt achter verlaagde plafonds en gewitte muren
- de kunstwerken dienden alle ruimte en aandacht te krijgen. In de binnenplaatsen kwamen in de jaren zestig
verdiepingen voor tentoonstellingsruimte. Bron: 6DQGUD.RRNHµ&X\SHUVLVWHUXJLQYROOHJORULH¶,Q Trouw, 14
juli 2012.
1428
Ibidem.
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genomen dat het echt voltooid verleden tijd is geworden. Het werk van Cuypers heeft nu
PXVHDOHVWDWXV'DDURPODWHQZHKHW]LHQ¶'HWXLQURQGRPKHWPXVHXPZRUGWµHHQ
XLWQRGLJHQGVWDGVSDUN¶1429
De volgende stap is de verhuizing en plaatsing van de ongeveer tienduizend
voorwerpen. De indeling wordt chronologisch opgezet - per etage een andere eeuw.1430 De
herinrichting begint met het grootste voorwerp uit de collectie: de Bantam dubbeldekker uit
1917. De Nachtwacht komt als één van de laatste - het enige werk dat op dezelfde plek komt
te hangen, maar een paar centimeter lager. Beide verhuizingen verlopen spectaculair en
leveren persmomenten op.1431 De week daarvoor al schreef de internationale pers lovend over
het Rijksmuseum.1432
Op 13 april 2013 opent koningin Beatrix het gerenoveerde en uitgebreide museum.1433
De ceremonie is kort. Bij de aankomst van de koningin speelt het Nederlands Blazers
Ensemble met jazztrompettist Eric Vloeimans F anfare for the Common Man van Aaron
Copland. Twee kinderen brengen een vergulde sleutel naar Wim Pijbes. Hij stopt hem in een
sleutelgat, waarna de koningin hem omdraait. Vervolgens schiet er vuurwerk door de lucht en
stijgt rode, witte, blauwe en oranje rook op vanaf het dak.1434 Terwijl de rook optrekt, ontrolt
zich een groot doek met daarop de tekst: µRijksmuseum. Welkom!¶1435 Minister Jet
Bussemaker houdt een toespraak en daarna neemt Pijbes het woord - hij vouwt zijn briefje
RSHQHQOHHVWYRRUµWelkom«Open«Dank u¶. Remco Campert leest het gedicht voor dat
hij voor deze gebeurtenis schreef, met als slot: µons rijk, ons museum, ons rijksmuseum¶.
Vloeimans speelt een improvisatie. Tenslotte spelen dertien fanfareorkesten - uit iedere
provincie - de compositie van Copland nog eens.1436 De opening wordt live op tv uitgezonden
en trekt 1,15 miljoen kijkers.1437 Vanaf twaalf uur mogen bezoekers gratis naar binnen; de
1429

Pijbes geciteerd in: 6DQGUD.RRNHµ&X\SHUVLVWHUXJLQYROOHJORULH¶,Q Trouw, 14 juli 2012. De
Rijksmuseumtuinen bestaan uit diverse historische tuinstijlen, µmet oorspronkelijke beelden, bouwfragmenten,
vijvers en gazons¶. Het ontwerp is gebaseerd op het originele concept van Pierre Cuypers uit 1901. Er zijn
nieuwe elementen toegevoegd: naoorlogse speeltoestellen van architect Aldo van Eyck uit Amsterdam NieuwWest en µeen 19de-eeuwse glazen kas met vergeten groenten¶. (ULVHHQµZDWHUGRROKRI¶WRWVWDQGJHNRPHQPHW
steun van Joop en Charlotte van Caldenborgh. De tuinen zijn gratis toegankelijk. In het Van Logteren tuinhuisje
zijn drankjes te bestellen. Bron: www.rijksmuseum.nl (bezocht op 20 augustus 2014). Zie ook: Anka van
9RRUWKXLMVHQµ'HWXLQLVRRNRQGHUGHHOYDQGHFROOHFWLH¶,QSmaak. Blad voor de Rijkshuisvesting, april 2013,
jrg. 13, pp. 58-61.
1430
µ+HW5LMNVPXVHXPLVNODDUHQYROOLFKW. DHNXQVWZHUNHQNXQQHQWHUXJ¶,Q NRC Handelsblad, 17 juli 2012.
1431
Tijdens de verhuizing en herinrichting werd een rijk versierd elandgewei onderzocht - het lag al sinds 1952
in het depot van het Rijksmuseum. µHet blijkt het enige historische eilandgewei-NXQVWZHUNWHUZHUHOG¶GDWHUHQG
van rond het jaar 1000 - het is daarmee één van de oudste stukken uit de collectie. Er werd aangenomen dat het
een negentiende eeuwse vervalsing was, reden om het nooit te exposeren. Het blijkt afkomstig uit de grafkapel
van keizer Lodewijk de Vrome (778-840), de zoon van Karel de Grote, in Metz (Noord-Frankrijk). Het gewei
komt nu prominent op de Middeleeuwen afdeling te hangen. De ontdekking leverde persmomenten op:
conservator Jan de Hont maakte het nieuws bekend in De Wereld Draait Door op 30 januari 2013. Bronnen:
µ*HKHLPYDQJHZHLRQWUDIHOG¶,Qde Volkskrant, 31 januari 2013 en www.rijksmuseum.nl µ.HL]HUOLMN
HLODQGJHZHLLQFROOHFWLH5LMNVPXVHXP¶³de HHXZVHYHUYDOVLQJ´EOLMNWXLWMDDUQD&KULVWXV¶ EH]RFKWRS
september 2014).
1432
µ9HUERXZLQJ5LMNVHLQGHOLMNYROWRRLG¶,Q: Het Parool , 16 juli 2012.
1433
=LHRYHUGHYRRUEHUHLGLQJHQYDQEXUHDX$PVWHUGDP0DUNHWLQJRP$PVWHUGDPµLQWHUQDWLRQDDORSGHNDDUWWH
zetten¶ en de wereldpers op de opening te attenderen (µKHW5LMNVPXVHXPZDVGHKRRIGERQERQ¶): Bas Blokker,
µ+HW5LMNVHHQPDJQHHWYRRUWRHULVWHQ¶,Q NRC Handelsblad, 6 april 2013.
1434
-RKQ6FKRRUOµ 9HUGRPPHZH]LMQPHWLHWVPRRLVEH]LJ´¶,Q de Volkskrant, 21 december 2013 en Pieter
YDQ2Vµ9XXUZHUNIDQIDUHHQRUDQMH¶,Q NRC Handelsblad, 15 april 2013.
1435
µ3ULQVGRHWORVPHWSURWRFRO³0HQVHQPRHWHQPH]RDOV]H]HOIZLOOHQDDQVSUHNHQ´¶In: De Telegraaf, 15
april 2013.
1436
-RKQ6FKRRUOµ 9HUGRPPHZH]LMQPHWLHWVPRRLVEH]LJ´¶,Q de Volkskrant, 21 december 2013 en Pieter
YDQ2Vµ9XXUZHUNIDQIDUHHQRUDQMH¶,Q NRC Handelsblad, 15 april 2013.
1437
9LFWRU6FKLOGNDPSµ/DQJHULMHQYRRUKHW5LMNV¶,Q AD/Algemeen Dagblad, 15 april 2013.

938

deuren van het Rijks blijven tot middernacht open - er komen 20.000 mensen kijken. De dag
daarna komen er 12.000 betalende bezoekers. De opening is wereldnieuws. The Times kopt
ERYHQGHYRXZRSGHYRRUSDJLQDµThe Rijksmuseum Rocks¶.1438 Pijbes laat deze quote in
verschillende media terugkomen.1439
In het eerste jaar na de heropening trekt het Rijksmuseum ruim 2.200.000 bezoekers 200.000 meer dan Pijbes verwachtte. Bijna twee derde (ruim een miljoen) komt uit
Nederland, waarvan een kwart zegt zelden of nooit een museum te bezoeken. Er komen soms
12.000 bezoekers op een dag. µBezoekcijfers zijn één ding, maar het gaat ook om hoe het
museum zich manifesteert in de wereld¶, vindt Pijbes. µIs het één van de plekken die ertoe
doen? Het antwoord is ja, ja, ja. Het Rijksmuseum is the place to be. Alle musea die nu
worden gebouwd, komen kijken. Logisch, want het Rijksmuseum is op dit moment het
nieuwste, beste, grote museum met de beste state-of-the-arttechniek die er is¶.1440 In 2014
scoort het museum 2.450.000 bezoeken - de helft (55%), onder wie 350.000 kinderen, is
afkomstig uit Nederland.1441
Het consultancybureau Booz & Company berekent op verzoek van het Rijksmuseum
de economische en maatschappelijke impact. Op 28 augustus 2013 is de presentatie van het
rapport. De economische betekenis blijkt door de heropening met minstens negentig miljoen
euro per jaar gegroeid - in een optimistisch scenario, uitgaand van 1,8 miljoen bezoeken per
jaar, wordt dat 130 miljoen. Uit de analyse blijkt dat het museum sinds de heropening jaarlijks
235 miljoen euro bijdraagt aan het bruto binnenlands product, negentig miljoen meer dan voor
de renovatie; het zorgt voor 3.700 arbeidsplaatsen in Nederland. De onderzoekers schatten in
dat het Rijks in de periode 2003-2017 een totale bbp-bijdrage zal leveren van drie miljard
euro, waarvan 1,9 miljard het directe gevolg is van het geld dat toeristen na het
museumbezoek uitgeven in restaurants, winkels en hotels. Ze berekenen dat deze bezoekers 5
tot 10% van de totale toeristische bestedingen voor hun rekening nemen in Amsterdam.1442
Ongeveer de helft van de ondervraagde nationale bezoekers komt uitsluitend voor het
Rijksmuseum naar Amsterdam. VRRUGHLQWHUQDWLRQDOHEH]RHNHUVLVKHWPXVHXPµLQKRJH
PDWHµGHGULMIYHHU1443 Tony Travers van de London School of Economics ziet sterke
overeenkomsten met Amerikaans en Engels onderzoek naar de economische betekenis van
culturele instellingen. Impact berekening is µgeen spijkerharde methode. « Het is simpel
om te kijken hoeveel toeristen een bepaalde instelling trekt, maar het is veel moeilijker te
meten wat er was gebeurd als het geld ergens anders voor was gebruikt¶.1444 De
maatschappelijke impact is ook erg positief. Uit interviews met experts blijkt dat het
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-RKQ6FKRRUOµ 9HUGRPPHZH]LMQPHWLHWVPRRLVEH]LJ´¶,Q de Volkskrant, 21 december 2013.
Bijvoorbeeld in het voorwoord van het impactrapport van Booz & Company, Rijksmuseum. Bijzonder
Binnenlands Product. De economische waarde en impact van het nieuwe Rijksmuseum . Amsterdam, augustus
2013, p. 3 en op de voorpagina en de intro van Rijksmuseum, commerciële bijlage bij NRC Handelsblad,
augustus 2013.
1440
(YHOLHQ%DNVµ´8LWEUHLGLQJLVQLHWRQGHQNEDDU´¶,Q Het Parool , 11 april 2014.
1441
µ5HFRUGEH]RHN5LMNVPXVHXP¶,Q NRC Handelsblad, 19 december 2014, persbericht Rijksmuseum op 17
december 2014 en &ODXGLD.DPPHUHQ'DDQYDQ/HQWµ+HW PXVHXPZDVLQYDQLHGHUHHQ¶,Q NRC
Handelsblad, 31 december 2014 .
1442
+LOGD%RXPDµ+HURSHQGRijksmuseum levert POQSHUMDDURS¶,Q Het F inancieele Dagblad, 29
augustus 2013, µ5LMNVPXVHXP JRHGYRRU1HGHUODQGVHHFRQRPLH¶,Q Het Parool , 29 augustus 2013 en µ5LMNV
VWLPXOHHUWHFRQRPLH¶,Q De Telegraaf, 29 augustus 2013. Vicepresident van Booz, Hein van Beuningen, maakte
bij de presentatie de kanttekening dat de 235 miljoen niet zomaar bij het Nederlandse bbp van 700 miljard euro
kan worden gHWHOGµDOVKHWRijksmuseum er niet was geweest dan hadden de mensen het geld mogelijk op
DQGHUHZLM]HEHVWHHG¶%URQGH:DDUGµ2SEUHQJVW5LMNVPHHUGDQEHJURRW¶In: de Volkskrant, 29 augustus
2013.
1443
Booz & Company, Rijksmuseum. Bijzonder Binnenlands Product. De economische waarde en impact van
het nieuwe Rijksmuseum. Amsterdam, augustus 2013, p. 13.
1444
+LOGD%RXPDµ+HURSHQGRijksmuseum levert POQSHUMDDURS¶,Q Het F inancieele Dagblad, 29
augustus 2013. =LHRYHULPSDFWVWXGLHVRRNµ0HHUGDQHHQPLOMDUG¶LQdeel II, hoofdstuk 4.
1439

939

Rijksmuseum op nationaal niveau functioneert als een µicoon van nationale identiteit - de
PRQXPHQWDOHKXLVYHVWLQJPDDNWKHWPXVHXPEHHOGEHSDOHQGYRRUKHWODQG¶'DDUQDDVWVSHHOW
KHWµLQGHYHUELQGLQJPHWEHGULMIVOHYHQNHQQLVLQVWHOOLQJHQIRQGVHQHQVFKHQNHUVHHQ
aanjagende rol vooULQQRYDWLHRSKHWJHELHGYDQGHVLJQHQSURGXFWRQWZLNNHOLQJ¶1445 Bernard
Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, neemt het eerste exemplaar van
het rapport in ontvangst. Hij wordt µoptimistisch¶ van de EHYLQGLQJHQµZant kunst en cultuur
stimuleren ondernemerschap¶. De verbouwing van het Rijksmuseum leidde tot diverse
innovaties: Philips ontwikkelde nieuwe ledverlichting, Akzo Nobel speciale verf en Douwe
Egberts een nieuwe koffiemelange.1446 Deze positieve resultaten komen het museum goed uit,
omdat de verbouwing langer duurde dan gepland en veel meer kostte dan begroot.1447 µKunst
is de beste investering¶]HJW3LMEHVWURWV1448 µ:ij willen hiermee aantonen dat ³zachte cultuur
harde munten kan opleveren´¶1449
Zowel het Rijksmuseum als Pijbes krijgen voortdurend persaandacht. Eind 2013 krijgt
hij uitvoerige interviews in de landelijke pers als prominente Nederlander. Dit was zijn jaar.
Het blijft niet bij lovende woorden. Eind november 2013 krijgt hij de IJ-prijs uitgereikt,
µZHJHQVGHPDQLHUZDDURSKLMhet Rijksmuseum, Amsterdam én Nederland weer op de kaart
KHHIWJH]HWDOVH[FHOOHQWVSDQQHQGHQWRRQDDQJHYHQG¶1450 De redactie van Elsevier wijst
Pijbes aan als Nederlander van het JaarµGHSHUVRRQGLHDOVJHHQDQGHU]LMQRIKDDUVWHPSHORS
het jaar heeft gHGUXNW¶1451 µAls er een weg is uit de crisis, heeft Pijbes die gewezen. Niet
]HXUHQPDDUDDQSDNNHQ-HFRQFHQWUHUHQRSMHGRHOHQRRJKRXGHQYRRUMHNODQWHQ¶1452
Regisseur Oeke Hoogendijk, die de verbouwingsperikelen van het museum tien jaar intensief
volgde voor haar documentaire, UHODWLYHHUWGHMXEHOWRRQµKHWKDGQDWXXUOLMNRRNLQGHILOP
gemoeten, maar Ronald de Leeuw had, al voordat ik er in 2001 kwam, alle plannen
klaarliggen. Wim Pijbes is nu natuurlijk de grote ster en dat heeft hij absoluut verdiend, maar
5RQDOGKHHIWDOOHVLQGHVWHLJHUVJH]HW'DWOLMNWQXGRRULHGHUHHQYHUJHWHQ¶1453
Een anonieme particulier schenkt Het laatste Avondmaal (1991) van Marlene Dumas,
ter ere van de heropening - het krijgt een plek op de nieuwe verdieping die gewijd is aan de
WZLQWLJVWHHHXZ+LMYLQGWGDW'XPDVµHHQSOHNYHUGLHQWLQGHULMYDQJURWH1HGHUODQGVH
VFKLOGHUV¶1454 De Nederlandse verzamelaar Willem van Dedem schenkt Boslandschap met
een vrolijk gezelschap in een wagen (ca.1665) van Meindert Hobbema.1455 De aanleiding tot
1445

Booz & Company, Rijksmuseum. Bijzonder Binnenlands Product. Amsterdam, augustus 2013, p. 6.
µ5LMNVVWLPXOHHUWHFRQRPLH¶,Q De Telegraaf, 29 augustus 2013. Wientjes (1943) was van mei 2005 tot juli
2014 voorzitter van VNO-NCW. Hij is sinds 2012 voorzitter van het bestuur van het Rijksmuseum en is ook
voorzitter van het de Stichting Het Rijksmuseum Fonds. :LHQWMHVZRUGWDOVµGHPHHVWLQYORHGULMNH1HGHUODQGHU
EHVFKRXZG¶ Bronnen: Eva Kalis en Jorien Huisman, Rijksmuseum Fonds. Jaarverslag 2014, pp. 5-7 en de
Volkskrant, 29 november 2013.
1447
µ5LMNVPXVHXP JRHGYRRU1HGHUODQGVHHFRQRPLH¶,Q Het Parool .
1448
µ5LMNVVWLPXOHHUWHFRQRPLH¶,Q De Telegraaf, 29 augustus 2013.
1449
3HWHUGH:DDUGµ2SEUHQJVW5LMNVPHHUGDQEHJURRW¶,n: de Volkskrant, 29 augustus 2013.
1450
'HSULMVLVEHGRHOGYRRUHHQµSHUVRRQGLHHHQEHODQJULMNHELMGUDJHOHYHUWRIKHHIWJHOHYHUGDDQGH
HFRQRPLVFKHPDDWVFKDSSHOLMNHRIFXOWXUHOHRQWZLNNHOLQJHQRISURPRWLHYDQ$PVWHUGDP¶ Bron:
www.at5.nl/artikelen/116316/directeur-rijksmuseum-wint-ij-prijs-2013 (bezocht op 11 september 2014).
1451
Hierbij heeft het weekblad zich laten inspireren door Time, dat sinds 1927 iemand uitverkiest tot Man en
later Person of the year . Voorgangers van Pijbes zijn onder anderen: Ayaan Hirsi Ali (2004), Rijkman Groenink
(2005), Joop van den Ende (2007), Wouter Bos (2008), Linda de Mol (2009), Mark Rutte (2011) en koningin
Beatrix (2012). Bron: NLNNL6WHUNHQEXUJµ'HRQGHUQHPHUGLHKHW5LMNVKDUGQRGLJKDG¶,Q Elsevier, 14
december 2013.
1452
Aldus de hoofdredacteur van Elsevier$UHQGR-RXVWUDµ1RQ6ROXV:LP3LMEHV¶,Q Elsevier , 14 december
2013.
1453
:LOOHNH.HXOHQµ´,NKHEPDDQGHQLQHHQPRQWDJHKRNJHOHHIG´¶In: Het Parool , 6 december 2014.
1454
9LFNH%ODQVMDDUµ5LMNVPXVHXPNULMJWHHQ'XPDV¶,Qde Volkskrant, 29 maart 2013.
1455
Hobbema (1638-1709) was een leerling van Jacob van Ruysdael. Hij wordt beschouwd als een belangrijk
Nederlands landsFKDSVFKLOGHUXLWGH]HYHQWLHQGHHHXZ(U]LMQLQGH&ROOHFWLH1HGHUODQGZHLQLJ+REEHPD¶V
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GHVFKHQNLQJQRHPWEDURQ9DQ'HGHPµeen verbeterde relatie met het Rijksmuseum¶ µZe
weten daar eindelijk mensen uit de burgerij aan te trekken met liefde voor kunst en de
middelen om te kunnen verzamelen¶. 'DDUYRRUNZDPKLMµargwaan¶ tegen, µeigenlijk bij alle
musea¶. Frits Duparc YLQGWKLMµde grote uitzondering. Hij wist hoe het moest¶. De baron
woonde in april 2013 de opening bij en vond het gerenoveerde Rijksmuseum prachtig. µIk zag
toen hun Hobbema daar in de Eregalerij en ik dacht: zo¶n geweldig museum, geheel
gerevitaliseerd na die fan-tas-tische renovatie; dat verdient eigenlijk de Hobbema die ik thuis
in de woonkamer heb hangen, boven de schoorsteenmantel. Ik heb Taco Dibbits « daarna
bij me uitgenodigd in Londen en hem toen voorgesteld deze Hobbema bij hem in het Rijks te
hangen. Hij sloeg achterover. Hij was echt ontroerd¶.1456 'LEEHWVKDGGLWVFKLOGHULMµDOMDUHQ¶
RSµ]LMQGURRPOLMVWMH¶VWDDQ2ndanks zijn goede relatie met Van Dedem durfde hij er nooit
om te vragen. µ+ij had de Eregalerij bezocht en vond het van de gekke dat het Rijks geen
goede Hobbema kon laten zien. Daarom wilde hij ons zijn enige Hobbema schenken¶, aldus
Dibbets. Hij vermoedt dat het schilderij µnet zo iconisch¶NDQworden als de bekendste werken
van Ruisdael. µOmdat het altijd in een privécollectie heeft gezeten, bestaan er geen
ansichtkaarten of koffiemokken van. Nu is het nog een onbekend werk, maar dat gaat zeker
veranderen¶.1457 Pijbes noemt dit µeen schenking in de hoogste categorie¶. In 2002 schonken
de baron en barones vijf schilderijen aan het Mauritshuis.1458 Het Boslandschap is vanaf 6 juni
2014 drie maanden te zien in de Eregalerij, in het kabinet ELM+REEHPD¶V Een Watermolen
(ca.1665) en de werken van Ruisdael. Daarna gaat hij terug naar Richmond - in bruikleen van
het museum. Na het overlijden van het echtpaar gaat het naar het Rijksmuseum, onder
voorwaarde dat het schilderij altijd op zaal zal hangen en dat het nooit wordt verkocht.1459

Het mediagenieke bezoek van Obama
Op 24 en 25 maart 2014 is de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag - staatshoofden,
regeringsleiders en representanten van internationale organisaties uit 42 landen komen bijeen
om afspraken te maken over de beveiliging van nucleair materiaal om nucleair terrorisme te
voorkomen. President Barack Obama is de initiatiefnemer van deze tweejaarlijkse
µZHUHOGWRS¶1460 Na aankomst in Nederland brengt hij µVPRUJHQV een bliksembezoek aan het
Rijksmuseum. %XUJHPHHVWHU(EHUKDUGYDQGHU/DDQQRHPWKHWµHen vrolijke amuse¶
voorafgaand aan twee zware vergaderdagen.1461 Het Museumplein is voor de gelegenheid
hermetisch afgesloten. Obama landt op Schiphol met zijn Air Force One, stapt over in één van
de vier helikopters; na landing op het Museumplein brengt één van de twee gepantserde
Cadillacs - ingevlogen vanuit Amerika - de president tot voor het museum. Ondertussen
begeleidt politie een deel van de pers naar de afgesloten onderdoorgang. Over het fietspad is
1456

9DQ'HGHPJHFLWHHUGLQ3LHWHUYDQ2Vµ´+HWQLHXZH5LMNVYHUGLHQWPLMQ+REEHPD´¶,Q NRC
Handelsblad, 6 juni 2014.
1457
'LEEHWVJHFLWHHUGLQ6DQGUD6PDOOHQEXUJµ´6XEOLHPZHUN´YDQ+REEHPDLQ5LMNV¶,Q NRC Handelsblad,
6 juni 2014.
1458
µ+REEHPDYRRU5LMNVPXVHXP¶,Q Trouw, 7 juni 2014.  
1459
3LHWHUYDQ2Vµ´+HWQLHXZH5LMNVYHUGLHQWPLMQ+REEHPD´¶,Q NRC Handelsblad, 6 juni 2014.
1460
In 2010 was de NSS in Washington georganiseerd en in 2012 in Seoel. Bron: µ.RVWHQQXFOHDLUHWRSQLHW
ERYHQGHEHJURWHPLOMRHQ¶,Qde Volkskrant, 17 april 2014 en https://nucleairnederland.nl/actueel (bezocht
op 6 september 2014).
1461
Jan-:LOOHP1DYLVµ9UROLMNYRRUDIMHLQKHW5LMNV¶,Q De Telegraaf, 25 maart 2014. Volgens het bureau
$PVWHUGDP0DUNHWLQJNDQGHZDDUGHYDQ]LMQEH]RHNYRRUµKHWPHUN$PVWHUGDP¶QLHWZRUGHQRYHUVFKDW- met
400.000 Amerikaanse bezoekers per jaar is Amerikaanse aandacht meer dan welkom. Tim Wagemakers,
µ.RVWHQ%DWHQRQEHWDDOEDDU¶,Q NRC Handelsblad, 28 maart 2014. Ruttes secretaris-generaal Kajsa
Ollongren (1967) EHUHLGGH2EDPD¶VEH]RHNGHPDDQGHQGDDUYRRUµWRWLQGHWDLOV¶YRRULQQDXZHVDPHnwerking
met Van der Laan. Ollongren (D66) is sinds 18 juni 2013 wethouder Cultuur en Economische Zaken in
$PVWHUGDP%URQ%DV%ORNNHUHQ'DDQYDQ/HQWµ,N]LHQXSDVKRHJURRWGHVWDGLV¶,Q NRC Handelsblad, 20
december 2014.
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een rode loper uitgerold, met daarnaast kratjes rode, witte en blauwe tulpen. Aan het einde
wacht Pijbes. Obama loopt hem over de loper met Mark Rutte en Van der Laan tegemoet.1462
In de eregalerij krijgen de schilderijen van Frans Hals, Jan Steen, Johannes Vermeer en
Rembrandt alle aandacht, waarbij Pijbes uitleg geeft.1463 De bezichtiging eindigt bij de
Nachtwacht. Na afloop vertelt Pijbes dat hij daar wees op de µinvention¶ van Rembrandt:
µiedereen is in beweging, ze zitten er niet stijf bij als op een voetbalfoto¶. Hij merkte dat
Obama van kunst houdt - µhij rende zelf naar het Melkmeisje ¶ - en dat hij het kon waarderen
dat Pijbes een relatie legde tussen de abstract geschilderde rode mouw op de Joodse Bruid en
de stijl van Mark Rothko.1464
Obama houdt met Rutte voor de Nachtwacht een toespraakµDit is de meest
indrukwekkende achtergrond waar ik ooit voor heb gestaan tijdens een persconferentie. «
Ik ben trots dat ik hier bij de Hollandse meesters ben die ik op school heb bestudeerd¶
Rembrandt LVµaltijd één van mijn geliefde kunstenaars « geweest¶1465 Dan komt het fotomoment. Obama en Rutte poseren voor het schilderij. PijbesPHW]LMQµPDUNHWLQJJHYRHO¶]LHW
zijn kans schoon. Hij lapt het - minutieus vastgelegde - draaiboek aan zijn laars en stapt met
uitgestoken hand op de Amerikaanse president af.1466 Pijbes pakt zijn gelegenheid door buiten
het protocol om op de foto te gaan met de president.1467 Een µonce in a lifetime kans¶, vertelt
hij die avond in De Wereld Draait Door . µSchaamteloos, hè?¶, lacht hij. µMaar wel leuk
schaamteloos, toch?¶1468 +LMJHEUXLNWHµGHPDFKWLJVWHPDQRSDDUGHDOVXLWKDQJERUG¶Rm nog
meer Amerikanen naar Amsterdam en zijn museum te lokken.1469 Een collega in New York
EHULFKWKHPµ:LP\RXGLGLWDJDLQ¶1470 Het brein achter deze actie is overigens Marjolijn
Meynen, sinds 2008 hoofd Communicatie en marketing. Zij geeft Pijbes op het beslissende
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1LFROH%HVVHOLQNµ´'DQNRHZHO´]HJW2EDPDPHWGH1DFKWZDFKWDFKWHU]LFK¶,Q Trouw, 25 maart 2014.
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9LQFHQW6PLWVµ2EDPDELM'H1DFKWZDFKWJDDWGHKHOHZHUHOGRYHU¶,Q Het Parool , 25 maart 2014.
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7LP:DJHPDNHUVµ.RVWHQ%DWHQRQEHWDDOEDDU¶,Q NRC Handelsblad, 28 maart 2014. Obama
geciteerd in: 1LFROH%HVVHOLQNµ´'DQNRHZHO´]HJW2EDPDPHWGH1DFKWZDFKWDFKWHU]LFK¶,Q Trouw, 25 maart
2014 en VLQFHQW6PLWVµ2EDPDELM'H1DFKWZDFKWJDDWGHKHOHZHUHOGRYHU¶,Q Het Parool , 25 maart 2014.
Historicus Pim den Boer opperde in een hoorcollege dat Obama met het poseren voor de Nachtwacht ook
impliciet memoreerde dat de oude Republiek der Nederlanden een inspiratiebron was voor GHµIRXQGLQJIDWKHUV¶
van de Verenigde StatenELMGHµ'HFODUDWLRQRI,QGHSHQGHQFH¶LQ. Bron: cROOHJHµ3DULMVHQ5RPH
5HYROXWLHVHQRRUORJHQ¶RSDSULO Pim den Boer (1950) is voorzitter van de leerstoelgroep
Cultuurgeschiedenis van Europa van de Universiteit van Amsterdam.
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$UMHQ5LEEHQVµ´6FKDDPWHOR]H´+ROODQGSURPRWLHSDNWJRHGXLW¶,Q NRC Handelsblad, 26 maart 2014.
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7LP:DJHPDNHUVµ.RVWHQ%DWHQRQEHWDDOEDDU¶,Q NRC Handelsblad, 28 maart 2014.
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:LOOHP3HNHOGHUµ+RH3LMEHVVFKDDPWHORRVKHWSURWRFRORYHUWUDG¶,Q Trouw, 26 maart 2014.
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$UMHQ5LEEHQVµ´6FKDDPWHOR]H´+ROODQGSURPRWLHSDNWJRHGXLW¶,Q NRC Handelsblad, 26 maart 2014 en
0DUF.UX\VZLMNµ´'LWLVKHWEHVWHZDWMHDOVPXVHXPNDQRYHUNRPHQ´¶,Q Het Parool , 25 maart 2014.
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µ2EDPDYRRUGH1DFKWZDFKWJHHQVOHFKWDIILFKH¶,Qde Volkskrant, 25 maart 2014. 3LMEHV¶YRRUPDOLJH
collega in de Kunsthal, Benno Tempel, greeSRRN]LMQSUNDQV2SPDDUWµVPLGGDJVwas de Amerikaanse
president te gast in het Haags Gemeentemuseum. Hij stond met Tempel voor Victory Boogie Woogie GHµVWHHHXZVH1DFKWZDFKW¶- ook hier een uniek fotomoment. Tempel gebruikte zijn foto eveneens voor free publicity.
Twee weken voor het bezoek stelde Tempel het ministerie van Algemene Zaken voor om de afsluitende
persconferentie van Rutte en Obama in zijn museum te houden en daarop werd enthousiast gereageerd. In het
museum werd net de overkapping van de binnentuin aangelegd - een Tuinzaal bedoeld voor bijeenkomsten,
feesten en partijen. De aanleg van dit atrium werd vervolgens in versneld tempo afgerond. Er lag al jaren een
DDQYUDDJYRRUGHERXZYDQKHWGDNDOGXV7HPSHOµ1RJYRRUGDWZHEHUKDXSWZLVWHQGDWHUHHQWRS]RX
NRPHQ¶%URQ 0DUDO1RVKDG6KDULILµ'HQ+DDJEHWDDOGHPLOMRHQPHHDDQERUUHOGDNYDQZHJHWRS¶,Q
NRC.NEXT, 24 maart 2014. Tempel liet bij Victory Boogie Woogie lampen plaatsen en plakte met tape kruisjes
op het parket waar Obama en Rutte moesten poseren. Bron: Arjen 5LEEHQVµ´6FKDDPWHOR]H´+ROODQGSURPRWLH
SDNWJRHGXLW¶,Q NRC Handelsblad, 26 maart 2014. Zie ook de column van Rudi Fuchs over beide nationale
PHHVWHUZHUNHQµ9DNMHVWHOOHQ¶,Q De Groene Amsterda mmer DSULOLQ]LMQVHULHµ.LMNHQ¶.
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moment µHHQ]HWMH¶9RRUGLWpersmoment brengt Meynen een eigen fotograaf in positie: µMH
NXQWEHWHURPYHUJLIIHQLVYUDJHQGDQRPSHUPLVVLH¶1471
µCheck! In kleur, boven de vouw¶WZLWWHUWPijbes de ochtend na de persconferentie met
de foto van de voorpagina van The New York Times: de president met als achtergrond de
Nachtwacht. De foto gaat de hele wereld over, evenals die als hij Vermeers Melkmeisje
bestudeert.1472 De foto van Obama voor de Nachtwacht staat op veel buitenlandse
voorpagina¶V, van de F rankfurter Algemeine en The Times tot de Turkse Dünya . Pijbes
gebruikt de foto van Obama met hem in een grote advertentie in The New York Times.
µAmerikanen vormen onze grootste buitenlandse bezoekersgroep. De rijen worden nu nog
langer¶.1473 Het bezoek van Obama verliep volgens Pijbes µvlekkeloos¶ en levert het
Rijksmuseum µprachtige, gratis reclame¶ op. µDit is het beste dat je als museum kan
overkomen, in termen van pr en marketing. Hier kunnen we nog jaren van genieten¶.1474
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Meynen geciteerd in: -DDS6WDPµ5LMNV-SURPRWLHPHHVWHU¶,Qde Volkskrant, 10 februari 2015.
Deze foto ontlokte tYUHFHQVHQW+DQV%HHUHNDPS]LMQµHQLJHPRPHQWYDQRQWURHULQJ¶WRHQKLMKHPRS)OLFNU
]DJµMH]LHWRSUHFKWHLQWHUHVVHHQEHWURNNHQKHLGELMppQYDQde meest fascinerende schilderijen aller tijden. Ook
staat de eerste niet-witte president van de VS tegenover een roomblank icoon, tot stand gekomen in onze mede
RSLQNRPVWHQXLWVODYHUQLMJHVWRHOGH*RXGHQ(HXZ¶+DQV%HHUHNDPSµ=ZDUWH3LHW$TXDULXVHQGe Gouden
(HXZ¶,Q NRC Handelsblad, 25 maart 2014.
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Pijbes geciteerd in: 0DWKLMV%RXPDQµ3LMEHVIRUSUHVLGHQW¶In: Het F inancieele Dagblad, 26 maart 2014,
$UMHQ5LEEHQVµ´6FKDDPWHOR]H´+ROODQGSURPRWLHSDNWJRHGXLW¶,Q NRC Handelsblad, 26 maart 2014, µ5LMHQ
ELM³KHW5LMNV´]XOOHQQXQRJODQJHUZRUGHQ¶,Q Trouw, 25 maart 2014 en 9LQFHQW6PLWVµ2EDPDELM'H
1DFKWZDFKWJDDWGHKHOHZHUHOGRYHU¶,Q Het Parool , 25 maart 2014.
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Conclusies
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt: hoe heeft de Nederlandse museumwereld zich sinds
de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld in samenhang met de sociale dynamiek in beleid,
erfgoed, markt, wetenschap en media? De functies van een hedendaags museum zijn sterk
veranderd. Nu dient een museum te voldoen aan nieuwe voorwaarden wil het een prominente
rol spelen in de samenleving en zich manifesteren op de markt. Sinds de jaren tachtig vorige
eeuw worden musea in het beleid aangespoord om meer aandacht te besteden aan marketing
en publieksbereik - dat lukt. Van de museale taken verschoof het accent van verzamelen,
beheer en wetenschappelijk onderzoek naar de presentatie daarvan. Er voltrokken zich
processen van verzakelijking en professionalisering, met de bijbehorende taakdifferentiatie en
specialisering.
Het verbouwde Stedelijk Museum is een typerend voorbeeld. Het moet niet alleen de
traditionele museale functies vervullen met als taken collectioneren, restaureren, onderzoek
en exposeren, maar dient ook service te verlenen aan de bezoeker en de passant. Als een
voorbijganger nu naar binnen kijkt, ziet hij geen kunstwerken - ooit het ideaal van Willem
Sandberg - maar het restaurant en de winkel. Het museum is een architectonisch statement en
een instrument voor de citymarketing. Het gebouw staat niet meer ten dienste van kunst en
cultuur, maar is daaraan nevengeschikt.
Over de overheidszorg voor kunst en cultuur bestond lange tijd consensus, met als
argument dat cultuur waardevol is voor de samenleving - ondanks geringe belangstelling van
het grote publiek. Door de overheidsbekostiging hadden culturele instellingen een autonome
positie, die hen minder gevoelig maakte voor de voorkeuren van het publiek. Hun oriëntatie
was gericht op de subsidiërende overheid en adviesinstanties en niet op het betalend en
potentieel publiek. Cultuur bleef lange tijd soeverein en relatief ontzien, ook bij
bezuinigingen. Deze bevoorrechte situatie veranderde met de bezuinigingen eind 2011 van
het kabinet Rutte I. Het Kamerdebat in november 2009 is daarvan een voorbode: een
Kamermeerderheid riep minister Plasterk op om cultuur niet bij voorbaat uit te zonderen bij
komende bezuinigingen.
Het cultuurbeleid in Nederland had een lange periode het karakter van een
µvoortdurend compromis¶ waarin verschillende belangen en visies van partijen tegen elkaar
werden afgewogen. Het was gedepolitiseerd en gebureaucratiseerd, waardoor de intenties
zich vrij onafhankelijk van politieke fluctuaties ontwikkelden. De ambtenaren op het
departement hadden lange tijd relatief veel vrijheid - sinds de jaren tachtig werkten daar veel
mensen met een sterke betrokkenheid bij wat er in de wereld van kunst en cultuur gebeurde zij droegen veelal zorg voor de continuïteit van beleidskwesties. In 1995 veranderde dit: er
kwam een roulatiesysteem voor topambtenaren. Sindsdien is de µYHUNRNHULQJYDQEDVWLRQV¶
afgenomen - er is minder neiging tot sterke identificatie met en toe-eigening van het
beleidsterrein. De huidige generatie is eerder manager met nuchtere distantie dan ambtenaar
met inhoudelijke kennis, visie en netwerk. Het institutioneel geheugen raakt uitgewist.
Uit de ontwikkelingen van het Rijksmuseum en het Mauritshuis blijkt dat de relatie
met de landelijke overheid soepel verloopt. In Museum Boijmans Van Beuningen, het
Gemeentemuseum Den Haag en het Stedelijk Museum Amsterdam verliepen die
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gecompliceerder. De positionering van deze gemeentelijke musea vindt plaats op lokale
schaal, afhankelijk van de politieke koers die varieert per wethouder. Dit is opmerkelijk,
omdat deze musea landelijke betekenis bezitten en zelfs internationale allure nastreven. De
langdurige verbouwingsgeschiedenis van het Stedelijk Museum - en ook het Rijksmuseum laat zien dat de verhouding met de gemeentepolitiek grillig en diffuus kan zijn - de
verzelfstandiging van het Stedelijk veranderde daar weinig aan. In het kader van
decentralisatie bracht minister Brinkman in de jaren tachtig een onderscheid aan in de taken
en bevoegdheden tussen de verschillende overheden en daarmee welke musea onder de
verantwoordelijkheid van het rijk vallen. De musea die niet van nationaal belang zijn, vallen
sindsdien onder provincies of gemeenten, met als gevolg dat verreweg de meeste musea voor
moderne en hedendaagse kunst onder gemeentelijk gezag vallen - het ministerie gaf de regie
daarover uit handen en was geen partij meer in de lokale politiek. De functie van het museum
wordt sindsdien op lokale schaal vastgesteld, afhankelijk van de politieke koers. Het gevolg
daarvan is dat momenteel de kleine musea in deze constellatie onder druk komen te staan
door de aanzienlijke gemeentelijke bezuinigingen.
In de museumwereld speelt het behoud van en de ontwikkeling in het denken over
cultureel erfgoed een essentiële rol. Onder het bewind van +HG\G¶$QFRQDZHUGEHJLQMDUHQ
negentig het behoud van erfgoed een belangrijk thema. De rapportage van de Algemene
Rekenkamer in 1988 over de enorme achterstanden in conservering, restauratie en registratie
gaf daar de aanleiding toe - deze publicatie werkte als een accelerator in het
verzelfstandigingsproces van de rijksmuseale instellingen. Het referentiekader in
erfgoedbeleid werd dHµ&ROOHFWLH 1HGHUODQG¶QLHWGHFROOHFWLHVYDQGHDI]RQGHUOLMNHPXVHD
maar het nationale cultuurbezit als geheel is het uitgangspunt. Musea dienden hun
collectiebeleid meer op elkaar af te stemmen. Het begrip is ook een hint om de
collectiemobiliteit te stimuleren: het onderlinge bruikleenverkeer uit te breiden. Dankzij
onderzoek werd het uitruilen en vooral het afstoten van collecties bespreekbaar - dat
onderwerp was lang taboe. Het Instituut Collectie Nederland maakte het in 2000 hanteerbaar
met GHµ/HLGUDDGYRRUKHWDIVWRWHQYDQPXVHDOHREMHFWHQ¶
Soms is erfgoed zelf de aanleiding voor heftig debat. Bijvoorbeeld bij dreigende
verkoop van museale kunstwerken en de restauraties van de Barnett Newman schilderijen in
het Stedelijk - de eerste over de toegepaste methode en de tweede over het elitaire karakter
van abstracte kunst. De verwerving in beslotenheid van Mondriaans Victory Boogie Woogie
en de aankoopprijs leidden niet alleen tot veel media-aandacht maar ook tot Kamervragen.
Aanzetten tot verzakelijking waren er al voordat Elco Brinkman in 1982 minister van
Cultuur werd. Sindsdien is cultuurbeleid gericht op efficiëntie in de bedrijfsvoering en
effectiviteit. Musea dienen meer rekening te houden met de markt - het bedrijfsmatig denken
deed intrede. Maatregelen als budgetfinanciering en de verzelfstandiging van de rijksmusea
hebben grote invloed gehad op de sector. Subsidie is niet meer vanzelfsprekend, daar worden
voorwaarden aan verbonden. Voorheen werd naar publieksparticipatie gestreefd volgens de
ideologie van volksopvoeding en cultuurspreiding. Sinds de jaren tachtig spelen vooral
marketingoverwegingen een grote rol: publieksbereik. Het bezoekaantal werd bepalend voor
het prestige en de legitimering van het museum. Musea worden gestimuleerd meer rekening
te houden met de vraag; ze moeten vanuit het publiek kijken - de marketingmentaliteit dient
in de hele organisatie geïntegreerd te zijn. Maar werving en binding van publiek bleef lange
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tijd laag op de agenda. Marketeers verrichtten hierin pionierswerk door - in opdracht van het
ministerie - rapporten te schrijven en campagnes te entameren. Wegbereiders als Paul Mertz
met baanbrekende marketingcampagnes en kunstverzamelaar Frits Becht met zijn
fondsenwerving en randprogrammering bij thematentoonstellingen waren go-between voor
het bedrijfsleven en de museumwereld; ze werden in die beginjaren echter door de
kunstwereld met wantrouwen bejegend - evenals het mecenas echtpaar Van den Ende. In de
negentiende eeuw bestond er een andere verhouding met particulieren: veel musea
ontstonden door particulier initiatief dankzij bemiddelde verzamelaars - na hun dood waren
hun collecties de aanleiding om publieke musea te stichten, gefinancierd door de overheid.
Vandaag de dag is de verbondenheid tussen musea en particulieren terug. Verzamelaars
spelen weer een rol in de museumwereld. Sinds de verzelfstandiging van musea in de jaren
negentig zijn toezichthouders uit het bedrijfsleven een grotere rol gaan spelen in de raden van
toezicht en vindt er een toenemende verstrengeling plaats tussen private partijen en musea.
De verzakelijking kwam onder Rick van der Ploeg in een stroomversnelling - hij
introduceerde het begrip cultureel ondernemerschap in de beleidsretoriek. Maar voor iedere
bewindspersoon stond voorop dat subsidies belangrijk zijn voor kunst en cultuur; daarover
bestond consensus. Deze vanzelfsprekendheid veranderde onder het bewind van Halbe
Zijlstra in 2010. De soevereiniteit verdween en de cultuursector werd niet langer buiten schot
gehouden bij bezuinigingen. Het beleid van Zijlstra werkt als een schokeffect. Zijn opvolger
Jet Bussemaker kon aanvankelijk niet anders dan dit beleid voortzetten, maar zij wist wel de
tone of voice van het debat te veranderen van kil en afstandelijk naar respectvol. De
ontwikkelingen, die sinds de jaren tachtig vanuit het overheidsbeleid werden gestimuleerd in
debat en door maatregelingen, breken nu pas echt los: de gerichtheid op publiek,
marketingstrategieën, particuliere betrokkenheid, marktwerking, samenwerking, nauwere
banden met stad en regio, minder overaanbod, gerichtheid op de vraagkant.
Trendonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in Nederland een lange
traditie. Sinds eind jaren tachtig publiceren sociaal wetenschappers - op initiatief van het
departement - geregeld over cultuurparticipatie, waarmee ze het debat over cultuurspreiding
en -deelname inspireren. Sociologen, politicologen en economen leverden daartoe begrippen
HQWKHRULHsQJHwQVSLUHHUGGRRUFROOHJD¶VXLWKHWEXLWHQODQG,QGHMDUHQWDFKWLJVWDUWWHHHQ
samenwerkingsverband tussen het ministerie, de Universiteit van Amsterdam en de
Katholieke Hogeschool Tilburg. Het departement trad daarbij op als mecenas van
wetenschappelijk onderzoek en was zelf sterk geïnteresseerd in het fenomeen mecenaat. Dit
initiatief luidde de verwetenschappelijking in van het cultuurbeleid. Sindsdien zijn er vele
dissertaties over deze thematiek verschenen en verscheidene studieprogramma¶s ontwikkeld.
De museumwereld is hecht verweven met de media. Journalisten volgen het openbaar
debat in de wereld van kunst en cultuur op de voet. Regelmatig verschijnen er interviews met
betrokkenen - in de jaren tachtig en negentig gaven bewindslieden en directeuren overigens
meer van hun zielenroerselen bloot, de laatste jaren zit er een voorlichter bij het gesprek. Een
uitzondering hierop vormen de perikelen rondom de oprichting van het Nationaal Historisch
Museum - een plan ontstaan op initiatief van politici. Dit debat kreeg voortdurend aandacht in
de pers. Journalisten en opinieleiders volgden de discussie en de conflicten stap voor stap en
analyseerden die in detail. De hoofdrolspelers ventileerden hun opvattingen vaak en
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uitgebreid in de media en namen hiertoe zelfs het initiatief. Het museum is er niet gekomen,
maar het relaas werd mediageschiedenis.
Rond de eeuwwisseling is het proces van verzakelijking in veel musea te merken aan
de veranderde bedrijfscultuur: de museumdirecteur, voorheen meestal een kunsthistoricus, is
nu een manager. Directeuren van musea dienen te opereren als cultureel ondernemers. De
overheden dwingen musea steeds meer af om te evolueren tot een openbaar instituut voor een
breed en gedifferentieerd publiek en meer bedrijfsmatig - effectiever en efficiënter - te werk
te gaan. Het gaat nu om het voortbestaan van het museum in bedrijfseconomisch opzicht.
Door de verzakelijking komt de promotie van het product centraal te staan. Het nieuwe type
museumdirecteur is niet zozeer inhoudelijk toegerust, maar eerder een primus inter pares die
de teamleden aanstuurt op deskundigheid. Frits Duparc markeert in het Mauritshuis de
overgang naar een ander profiel: hij voelde zich persoonlijk verantwoordelijk voor de
collectie van het Mauritshuis en opereerde alert op de markt. Duparc staat bekend als een
tactisch en diplomatiek netwerker om spraakmakende aanwinsten en blockbusters voor elkaar
te krijgen - momenten die veel persaandacht genereren. Jan Vaessen, &HHVYDQ¶W9HHQ:LP
van Krimpen, Wim Pijbes, Emily Gordenker en Benno Tempel voldoen eveneens aan deze
typering. Ze zijn gekozen om hun managementkwaliteiten - ze richten zich op een divers
publiek en geven marketing en pr een prominente plaats in het beleid, met liefde en respect
voor de collecties.
De museale functies zijn in de loop der jaren flink uitgebreid. Na de verzelfstandiging
van de rijksmusea voltrok zich een ontwikkeling van een traditionele functieopvatting naar
een steeds bredere die beter past in de meer publieksgerichte missie van de Britse
museumwereld. Ze zijn geen kunstzinnige tempel meer. Het gaat in veel musea om de
context van de objecten, het vertellen van een verhaal, waarbij rekening wordt gehouden met
een breed publiek. Musea zetten sinds tien jaar zelfs ook UHSOLFD¶VLQWHURQGHUVWHXQLQJYDQ
het verhaal en de beleving van de bezoeker. Evenals andere culturele instellingen zorgen
musea voor het aantrekken van toeristen, voor een economisch profijt. Musea spelen steeds
meer een rol van belang als instrument voor het prestige van de omgeving en de
citymarketing, met het gebouw als architectonisch statement. Een indicatie daarvan is de
tendens om musea te verbouwen, te renoveren, uit te breiden of zelfs een nieuw gebouw op te
richten. Heropeningen gaan doorgaans gepaard met veel media aandacht - die van het
Stedelijk, het Mauritshuis en vooral het Rijksmuseum waren spectaculair, met als climax het
bezoek van Barack Obama en het fotomoment voor de Nachtwacht.
Musea zijn niet meer alleen een kunstzinnige tempel. Het gaat ook om de perceptie
van de bezoeker en om service. De nieuwe museumarchitectuur laat zien dat musea niet
slechts dienen voor de cultuur, maar dat de publieksfaciliteiten belangrijk zijn geworden: een
ruime entree, vriendelijke bediening, klantgerichte service, de garderobe, schoon sanitair, een
restaurant en een winkel met uitgebreid assortiment. Het begint een trend te worden om open
ruimten in musea te overdekken met glas en deze atriums te benutten voor bijeenkomsten en
te verhuren voor ontvangsten en (bedrijfs)evenementen. Een museum is ook een
ontmoetingsplaats, conferentiecentrum, een entourage voor diners, recepties en ontvangsten.
Steeds vaker is het mogelijk om de restaurants en winkels apart van het museum te bezoeken.
De slogan van reclamebureau Saatchi & Saatchi eind jaren tachtig blijkt een self fulfilling
prophecy: een aangenaam café met kunst erbij.
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De toenemende verzakelijking in de museumwereld versterkt de sociale dynamiek in
beleid, erfgoed, markt, wetenschap en media. De Kunsthal ontlokte begin jaren negentig veel
GHEDW'HVWDIZHUNWHLQGH]HµWHQWRRQVWHOOLQJVPDFKLQH¶PHWHHQDQGHUHG\QDPLHNGDQ
reguliere musea - hier zijn de wensen en de beleving van het publiek uitgangspunt. Na tien
jaar is de kritiek op dit concept merendeels verstomd - FROOHJD¶VYROJHQGHSURJUDPPHULQJ
van de Kunsthal steeds meer om de tactiek van het maken van publiekstrekkers af te kijken.
Nog eens tien jaar later is het model niet alleen geaccepteerd, het heeft navolging gekregen.
Illustratief voor de status die de Kunsthal heeft verworven is dat Wim Pijbes werd gevraagd
hoofddirecteur van het Rijksmuseum te worden - hij weet voortdurend persaandacht te
ontlokken en met zijn team de collecties toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Er is een stevig openbaar debat ontstaan over musea, cultuur en samenleving. Een
terugkerende kwestie in de discussie is hoever verzakelijking kan gaan zonder dat de waarde
van de inhoud wordt aangetast. Uit de beschrijvingen en analyses blijkt dat in de behandelde
musea de ontwikkelingen succesvol zijn. De wijze waarop deze plaatsvinden is sterk
afhankelijk van hun aard, collecties en de leiderschapsstijl van de directie.
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De moderne museumwereld in Nederland
Sociale dynamiek in beleid, erfgoed, mar kt, wetenschap en media
Samenvatting
De functies van een hedendaags museum zijn sterk veranderd. In het begin van de twintigste
eeuw stonden musea veelal bekend als beschermde, gesubsidieerde instellingen, maar sinds
de jaren tachtig richten ze zich mondjesmaat meer naar het model van een particuliere
onderneming. Een museum dient te voldoen aan nieuwe voorwaarden wil het nog een rol van
belang spelen in de samenleving en zich manifesteren op de markt. Er voltrokken zich
processen van professionalisering, met de bijbehorende taakdifferentiatie en specialisering.
Van de museale taken verschoof het accent van verzamelen, beheer en wetenschappelijk
onderzoek naar de presentatie daarvan.
Het verbouwde Stedelijk Museum weerspiegelt de verandering in denken over de
functies van musea sinds de Tweede Wereldoorlog en de verschuiving naar marktwerking.
Het moet niet alleen de traditionele museale functies vervullen met als taken collectioneren,
restaureren, onderzoek en exposeren, maar dient ook service te verlenen aan de bezoeker en
de passant. Als een voorbijganger nu naar binnen kijkt, ziet hij geen kunstwerken - ooit het
ideaal van Willem Sandberg - maar het restaurant en de winkel. Het museum is een
architectonisch statement en een instrument voor de citymarketing. Het gebouw staat niet
meer ten dienste van kunst en cultuur, maar is daaraan nevengeschikt. Het museumbestel
zoals dat in Nederland vorm heeft gekregen, is de uitkomst van een reeks ontwikkelingen in
de wereld van kunst en cultuur, zowel bij de overheid als in de markt.
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt: hoe heeft de Nederlandse museumwereld
zich sinds de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld in samenhang met de sociale dynamiek in
beleid, erfgoed, markt, wetenschap en media? Deze vraag omvat een aantal deelvragen.
Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in het beleid? Welke in het denken over
erfgoed? Wat is de invloed van de verzakelijking op de taken en functies die musea in
Nederland vervullen, of anders gezegd, wat zijn de effecten van de marktwerking? Welke
bijdrage leveren opinieleiders in het openbaar debat? Welke rol speelt wetenschappelijk
onderzoek? Wat is de samenhang tussen deze verschillende velden? Bij al deze vragen stel ik
steeds de vraag: welke personen hebben hierin, vanuit welke organisaties, een pioniersrol
vervuld?
Ik schrijf een collectieve biografie van personen die toonaangevende rollen hebben
vervuld in de Nederlandse museumwereld met zijn sociale vertakkingen naar de werelden
van beleid, erfgoed, markt, media en wetenschap. Op basis van gedetailleerd empirisch
onderzoek, gestuurd door een thematische vraagstelling, detecteer ik hoe de beleving en het
gedrag van individuen samenhangen met de sociale verbanden waarvan ze deel uitmaken.
Het voornaamste bronnenmateriaal ontleen ik aan deskresearch, participerende observaties en
interviews - uit de media en door mij afgenomen.
De infrastructuur voor het cultuurbeleid is grotendeels in de Tweede Wereldoorlog
ontwikkeld, tijdens de Duitse bezetting. Na de bevrijding werd cultuur meer en meer object
van overheidszorg met als argument dat cultuur waardevol is voor de samenleving - ondanks
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geringe belangstelling van het grote publiek. De overheid ontwikkelde
verzorgingsarrangementen: voorzieningen ter voorkoming en bestrijding van ziekte, armoede
en onwetendheid - kunst en cultuur vielen hier ook onder. Daarover bestond lange tijd
consensus: de overheid doet datgene wat de markt nalaat - een vrij marktmechanisme voor
collectieve voorzieningen voldoet niet. Door de overheidsbekostiging hadden culturele
instellingen een autonome positie, die hen minder gevoelig maakte voor de voorkeuren van
het publiek. Hun oriëntatie was gericht op de subsidiërende overheid en adviesinstanties en
niet op het betalend en potentieel publiek. Cultuur bleef lange tijd soeverein en relatief
ontzien, ook bij bezuinigingen. Deze bevoorrechte situatie veranderde met de bezuinigingen
eind 2011 van het kabinet Rutte I. Het Kamerdebat in november 2009 is daarvan een
voorbode: een Kamermeerderheid riep minister Plasterk op om cultuur niet bij voorbaat uit te
zonderen bij komende bezuinigingen.
Het museumbeleid in de jaren zeventig is te situeren in het grotere geheel van een op
welzijn gerLFKWFXOWXXUEHOHLGHHQEHODQJULMNPLGGHORPKHWVWUHYHQQDDUµHHQRSHQHQ
RQWVSDQQHQVDPHQOHYLQJ¶YRUPHQLQKRXGWHJHYHQ, onder het motto van het kabinet Den Uyl:
spreiding van kennis, inkomen en macht. Omstreeks 1972 ontstond een debat over de plaats
en GHIXQFWLHYDQKHWPXVHXPEHNHQGJHZRUGHQDOVµGHPXVHXPGLVFXVVLH¶- een echo van de
museumkwestie in de jaren twintig. Evenals toen zijn twee partijen onder de
museumprofessionals te onderscheiden: een groep stelde het verzamelen, de conservering, de
bewerking en de studie van de collecties als museale taak centraal en vond dat de kunst voor
zich moest spreken de andere zag het optimaliseren van de toegankelijkheid van de collecties
voor het publiek als de primaire taak van musea. Deze controverse verwijst naar het klassieke
dualisme in de taakstelling van de musea: aan de ene kant de taak van wetenschappelijk
verantwoord verzamelen en conserveren, aan de andere kant de publiek begeleidende taak.
Sinds de jaren tachtig domineren in het museumbeleid drie onderwerpen:
cultuurbehoud, bedrijfsvoering en publieksbereik. Minister Elco Brinkman vond de aandacht
teveel gericht op het aanbod in de musea, terwijl er volgens hem juist gekeken moest worden
QDDUZDDUGHSXEOLHNHEHODQJVWHOOLQJQDDUXLWJDDWµ'HPXVHDlegitimeren hun bestaan door
hun publiekstaken: hun verzamelingen krijgen pas werkelijk zin als men er, op welke wijzen
GDQRRNNHQQLVYDQNDQQHPHQ¶0XVHDZHUGHQQLHWPHHUDOVZHO]LMQVLQVWHOOLQJHQ
beschouwd. Het museumbeleid werd geplaatst in het bredere cultuurbeleid dat betrekking
KHHIWRSµKHWVFKHSSHQYDQYRRUZDDUGHQRSGDWFXOWXXUXLWLQJHQNXQQHQRQWVWDDQEHKRXGHQ
worden en voor het publiek toegankelijk worden gemaakt; kwaliteit en pluriformiteit van dit
DDQERG]LMQGDDUELMYDQKHWKRRJVWHEHODQJ¶.waliteit is gebaseerd op het oordeel van
deskundigen in adviescommissies - geïnspireerd door het Thorbecke-adagium dat de overheid
geen beoordelaar van kunst is - verscheidenheid op het democratische beginsel van
representatie en spreiding.
Het cultuurbeleid had in Nederland een lange periode KHWNDUDNWHUYDQµHHQ
YRRUWGXUHQGFRPSURPLV¶ZDDULQYHUVFKLOOHQGHEHODQJHQHQYLVLHVYDQSDUWLMHQWHJHQHONDDU
werden afgewogen. Het beleid is incrementeel: stap voor stap, met beleidsaanpassingen en
interventies, wordt de situatie bijgesteld en het beleid verder uitgewerkt. Het cultuurbeleid in
Nederland was gedepolitiseerd en gebureaucratiseerd, waardoor de intenties zich lange tijd
vrij onafhankelijk ontwikkelden van politieke fluctuaties. Omdat politici minder de
beleidsinhoud bepaalden, hadden de ambtenaren op het departement lange tijd relatief veel
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vrijheid. Sinds de jaren tachtig werkten daar steeds meer mensen met een sterke
betrokkenheid bij wat er in de wereld van kunst en cultuur gebeurde - zij droegen veelal zorg
voor de continuïteit van beleidskwesties. In 1995 veranderde dit - er kwam een
roulatiesysteem voor topambtenaren. Sindsdien is de µYHUNRNHULQJYDQEDVWLRQV¶afgenomen er is minder neiging tot sterke identificatie met en toe-eigening van het beleidsterrein.
Ambtenaren opereren nu eerder bestuurlijk en instrumenteel dan inhoudelijk, en beslist niet
ideologisch. Inhoudelijke kennis, visie en netwerk vervagen - het institutioneel geheugen
raakt uitgewist.
Uit de ontwikkelingen van het Rijksmuseum en het Mauritshuis blijkt dat de relatie
met de landelijke overheid soepel verloopt. In Museum Boijmans Van Beuningen, het
Gemeentemuseum Den Haag en het Stedelijk Museum Amsterdam verliepen die
gecompliceerder - getuige de perikelen rondom de benoemingen van respectievelijk Chris
Dercon, Rudi Fuchs en Wim Beeren. De positionering van deze gemeentelijke musea vindt
plaats op lokale schaal, afhankelijk van de politieke koers die varieert per wethouder. Dit is
opmerkelijk, omdat deze musea landelijke betekenis bezitten en zelfs internationale allure
nastreven. De langdurige verbouwingsgeschiedenis van het Stedelijk Museum - en het
Rijksmuseum - laat zien dat de verhouding met de gemeentepolitiek grillig en diffuus kan
zijn - de verzelfstandiging van het Stedelijk veranderde daar weinig aan. In het kader van
decentralisatie bracht minister Brinkman in de jaren tachtig een onderscheid aan in de taken
en bevoegdheden tussen de verschillende overheden en daarmee welke musea onder de
verantwoordelijkheid van het rijk vallen. De musea die niet van nationaal belang zijn, vallen
sindsdien onder provincies of gemeenten, met als gevolg dat verreweg de meeste musea voor
moderne en hedendaagse kunst onder gemeentelijk gezag vallen - het ministerie gaf de regie
daarover uit handen en was geen partij meer in de lokale politiek. De functie van het museum
wordt sindsdien op lokale schaal vastgesteld, afhankelijk van de politieke koers. Het gevolg
daarvan is dat momenteel de kleine musea in deze constellatie onder druk komen te staan
door de aanzienlijke gemeentelijke bezuinigingen.
In de museumwereld speelt het behoud van en de ontwikkeling in het denken over
cultureel erfgoed een essentiële rol. Onder het bewind van +HG\G¶$QFRQD werd begin jaren
negentig het behoud van erfgoed een belangrijk thema. De rapportage van de Algemene
Rekenkamer in 1988 over de enorme achterstanden in conservering, restauratie en registratie
gaf daar de aanleiding toe. Overigens werkte deze publicatie als een accelerator in het
verzelfstandigingsproces van de rijksmuseale instellingen. Directeur-generaal Culturele
Zaken, Jan Riezenkamp gebruikte de alarmerende onderzoeksbevindingen om de
achterstanden in collectiebeheer aan te pakken met het Deltaplan en de bestuurlijke
verhoudingen tussen departement en de rijksmusea te vereenvoudigen. Het referentiekader in
erfgoedbeleid werd dHµ&ROOHFWLH 1HGHUODQG¶QLHWGHFROOHFWLHVYDQGHDI]RQGHUOLMNHPXVHD
maar het nationale cultuurbezit als geheel is het uitgangspunt. Musea dienden hun
collectiebeleid meer op elkaar af te stemmen. Het begrip is ook een hint om het onderlinge
bruikleenverkeer uit te breiden: een object of kunstwerk dat in het ene museum in een depot
wordt bewaard, kan in een ander museum op zaal een leemte vullen.
Rick van der Ploeg zette G¶$QFRQD¶Verfgoedbeleid voort en pleitte in 1999 voor
collectiemobiliteit. Het uitruilen en vooral het afstoten van collecties was lang taboe en
geregeld onderwerp van debat. Dankzij onderzoek werd het onderwerp bespreekbaar. Het
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,QVWLWXXW&ROOHFWLH1HGHUODQGPDDNWHKHWLQKDQWHHUEDDUGHµ/HLGUDDGYRRUKHWDIVWRWHQ
YDQPXVHDOHREMHFWHQ¶+LHULQVWDDWRQGHUPHHUGDWDOs een museum een werk wil
vervreemden, het eerst aangeboden dient te worden aan andere musea. Opbrengsten uit
verkoop mogen uitsluitend dienen ter verbetering van de collectie. Gemeenten denken hier
overigens ruimhartiger over. Minister Jet Bussemaker pleit eveneens voor meer
samenwerking tussen musea, zowel op inhoudelijk gebied - collectiemobiliteit - als in
bedrijfsvoering. De krachten dienen meer gebundeld te worden. Inmiddels is de interpretatie
van erfgoed uitgebreid: de bescherming en presentatie van erfgoed kan ook ingegeven
ZRUGHQRPDXWKHQWLFLWHLWWHODWHQEHOHYHQµKHULWDJHH[SHULHQFH¶
Soms is erfgoed zelf de aanleiding voor heftig debat. Bijvoorbeeld bij dreigende
verkoop van museale kunstwerken en de restauraties van de Barnett Newman schilderijen in
het Stedelijk - de eerste over de toegepaste methode en de tweede over het elitaire karakter
van abstracte kunst. De acquisitie in beslotenheid van Mondriaans Victory Boogie Woogie en
de aankoopprijs leidden niet alleen tot veel media-aandacht maar ook tot Kamervragen.
Aanzetten tot verzakelijking waren er al voordat Elco Brinkman in 1982 minister van
Cultuur werd. Sindsdien is cultuurbeleid gericht op efficiëntie in de bedrijfsvoering en
effectiviteit. Musea dienen meer rekening te houden met de markt - het bedrijfsmatig denken
deed intrede. Maatregelen als budgetfinanciering en de verzelfstandiging van de rijksmusea
hebben grote invloed gehad op de sector. Subsidie is niet meer vanzelfsprekend, daar worden
voorwaarden aan verbonden. Voorheen werd naar publieksparticipatie gestreefd volgens de
ideologie van volksopvoeding en cultuurspreiding. Sinds de jaren tachtig spelen vooral
marketingoverwegingen een grote rol: publieksbereik. Het bezoekaantal wordt bepalend voor
het prestige en de legitimering van het museum. Musea worden gestimuleerd meer rekening
te houden met de vraag; ze moeten vanuit het publiek kijken - de marketingmentaliteit dient
in de hele organisatie geïntegreerd te zijn. Maar werving en binding van publiek bleef lange
tijd laag op de agenda. Marketeers verrichtten hierin pionierswerk door - in opdracht van het
ministerie - rapporten te schrijven en campagnes te entameren. Wegbereiders als Paul Mertz
met baanbrekende marketingcampagnes en kunstverzamelaar Frits Becht met zijn
fondsenwerving en randprogrammering bij thematentoonstellingen waren go-between voor
het bedrijfsleven en de museumwereld; ze werden in die beginjaren echter door de
kunstwereld met wantrouwen bejegend - evenals het mecenas echtpaar Van den Ende. In de
negentiende eeuw bestond er een andere verhouding met particulieren: veel musea
ontstonden door particulier initiatief dankzij bemiddelde verzamelaars - na hun dood waren
hun collecties de aanleiding om publieke musea te stichten, gefinancierd door de overheid.
Vandaag de dag is de verbondenheid tussen musea en particulieren terug. Verzamelaars
spelen weer een rol in de museumwereld. Sinds de verzelfstandiging van musea in de jaren
negentig zijn toezichthouders uit het bedrijfsleven een grotere rol gaan spelen in de raden van
toezicht en vindt er een toenemende verstrengeling plaats tussen private partijen en musea.
De verzakelijking kwam onder Rick van der Ploeg in een stroomversnelling - hij
introduceerde het begrip cultureel ondernemerschap in de beleidsretoriek. Van der Ploeg
voerde naast kwaliteit drie nieuwe criteria in: het aantrekken van een breed en divers publiek,
GHKRRJWHYDQµVXEVLGLH-per-EH]RHN¶HQGHSRVLWLHLQKHWFXOWXUHOHEHVWHO. Voor iedere
bewindspersoon stond voorop dat subsidies belangrijk zijn voor kunst en cultuur; daarover
bestond consensus. Onder het bewind van Halbe Zijlstra veranderde in 2010 deze
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vanzelfsprekendheid . De soevereiniteit verdween en de cultuursector werd niet langer buiten
schot gehouden bij bezuinigingen. Hij laat naast artistieke kwaliteit, publieksbereik,
ondernemerschap, educatie en kwaliteit van internationale of nationale betekenis als criteria
gelden. Het beleid van Zijlstra werkt als een schokeffect. Zijn opvolger Jet Bussemaker kon
aanvankelijk niet anders dan zijn beleid voortzetten, maar zij wist wel de tone of voice van
het debat te veranderen van kil en afstandelijk naar respectvol. De ontwikkelingen die sinds
de jaren tachtig vanuit het overheidsbeleid werden gestimuleerd in debat en door
maatregelingen, breken nu pas echt los: de gerichtheid op publiek, marketingstrategieën,
particuliere betrokkenheid, marktwerking, samenwerking, nauwere banden met stad en regio,
minder overaanbod, gerichtheid op de vraagkant.
Trendonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in Nederland een lange
traditie. Sinds eind jaren tachtig publiceren sociaal wetenschappers - op initiatief van het
departement - geregeld over cultuurparticipatie, waarmee ze het debat over cultuurspreiding
en -deelname inspireren. Sociologen, politicologen en economen leverden daartoe begrippen
HQWKHRULHsQJHwQVSLUHHUGGRRUFROOHJD¶VXLWKHWEXLWHQODQG,QGHMDUHQWDFKWLJVWDUWWHHHQ
samenwerkingsverband tussen het ministerie, de Universiteit van Amsterdam en de
Katholieke Hogeschool Tilburg. Het departement trad daarbij op als mecenas van
wetenschappelijk onderzoek en was zelf sterk geïnteresseerd in het fenomeen mecenaat. Dit
initiatief luidde de verwetenschappelijking in van het cultuurbeleid. Sindsdien zijn er vele
dissertaties over deze thematiek verschenen en YHUVFKHLGHQHVWXGLHSURJUDPPD¶VRQWZLNNHOG
op universiteiten en hogescholen, ook in Groningen, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen.
De museumwereld is hecht verweven met de media. Journalisten volgen het openbaar
debat in de wereld van kunst en cultuur op de voet. Professionals en deskundigen
discussiëren met elkaar en zijn vooral met elkaar onderling in debat - ze vormen zo een
polemisch verbond. Regelmatig verschijnen er interviews met betrokkenen - in de jaren
tachtig en negentig gaven bewindslieden en directeuren overigens meer van hun
zielenroerselen bloot, de laatste jaren zit er een voorlichter bij het gesprek. Een uitzondering
hierop vormen de perikelen rondom de oprichting van het Nationaal Historisch Museum - een
plan ontstaan op initiatief van politici. Dit debat kreeg voortdurend aandacht in de pers. Het
museum groeide uit tot een mediahype. Journalisten en opinieleiders volgden het debat en de
conflicten stap voor stap en analyseerden het in detail. De hoofdrolspelers ventileerden hun
opvattingen vaak en uitgebreid in de media en namen hiertoe zelfs het initiatief. Het museum
is er niet gekomen, maar het relaas werd mediageschiedenis.
Rond de eeuwwisseling is het proces van verzakelijking in veel musea te merken aan
de veranderde bedrijfscultuur. Voorheen stelden rijksoverheid en gemeentebesturen bij
voorkeur kunsthistorici van naam aan, als visitekaartje van het museum. Directeuren als Henk
van Os, Edy de Wilde, Rudi Fuchs, Wim Beeren en Hans Locher konden hun voorkeuren
uitleven als collectioneurs - met geld van de overheid. Ze beconcurreerden elkaar met de
mooiste aanwinst. Artistieke directeuren kregen echter steeds vaker een manager naast zich.
Nu dienen directeuren te opereren als cultureel ondernemers. De overheden dwingen musea
steeds meer af om te evolueren tot een openbaar instituut voor een breed en gedifferentieerd
publiek en meer bedrijfsmatig - effectiever en efficiënter - te werk te gaan. Het gaat nu om
het voortbestaan van het museum in bedrijfseconomisch opzicht. Door de verzakelijking
komt de promotie van het product centraal te staan. Het nieuwe type museumdirecteur is niet
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zozeer inhoudelijk toegerust, maar eerder een primus inter pares die de teamleden aanstuurt
op deskundigheid. Frits Duparc markeert in het Mauritshuis de overgang naar een ander
profiel: hij voelde zich persoonlijk verantwoordelijk voor de collectie van het Mauritshuis en
opereerde alert op de markt. Duparc staat bekend als een tactisch en diplomatiek netwerker
om spraakmakende aanwinsten en blockbusters voor elkaar te krijgen - momenten die veel
persaandacht genereren. Rolmodel voor een museumdirecteur nieuwe stijl is Wim van
Krimpen: hij richtte zich - zowel in de Kunsthal als daarna in het Gemeentemuseum Den
Haag - op een divers publiek en gaf marketing en pr een prominente plaats in het beleid. Jan
Vaessen, &HHVYDQ¶W9HHQ:LP3LMEHV, Emily Gordenker en Benno Tempel voldoen
eveneens aan deze typering. Ze zijn gekozen om hun managementkwaliteiten en combineren
deze met liefde en respect voor de collecties.
De Kunsthal ontlokte begin jaren negentig veel debat. De staf werkte in deze
µWHQWRRQVWHOOLQJVPDFKLQH¶PHWHHQDQGHUHG\QDPLHNGDQUHJXOLHUHPXVHDDe wensen en de
beleving van het publiek zijn hier uitgangspunt. Na tien jaar is de kritiek op dit concept
merendeels verstomd - FROOHJD¶VYolgen de programmering van de Kunsthal steeds meer om
de tactiek van het maken van publiekstrekkers af te kijken. Nog eens tien jaar later is het
model niet alleen geaccepteerd, het heeft navolging gekregen. Illustratief voor de status die
de Kunsthal heeft verworven is dat Wim Pijbes werd gevraagd hoofddirecteur van het
Rijksmuseum te worden - hij weet voortdurend persaandacht te ontlokken en met zijn team
de collecties toegankelijk te maken voor een breed publiek.
De museale functies zijn in de loop der jaren flink uitgebreid. Na de verzelfstandiging
van de rijksmusea voltrok zich een ontwikkeling van een traditionele functieopvatting naar
een steeds bredere die beter past in de meer publieksgerichte missie van de Britse
museumwereld. Ze zijn niet meer alleen een kunstzinnige tempel. Het gaat in veel musea om
de context van de objecten, het vertellen van een verhaal en om allerlei varianten van service,
waarbij rekening wordt gehouden met een breed publiek. Kunstmusea zetten sinds tien jaar
zelfs UHSOLFD¶VLQWHURQGHUVWHXQLQJYDQeen verhaal, en de beleving van de bezoeker. Evenals
andere culturele instellingen zorgen musea voor het aantrekken van toeristen, voor een
economisch profijt. Musea spelen steeds meer een rol van belang als instrument voor het
prestige van de omgeving en de citymarketing, met het gebouw als architectonisch statement.
Een indicatie daarvan is de tendens om musea te verbouwen, te renoveren, uit te breiden of
zelfs een nieuw gebouw op te richten. Heropeningen gaan doorgaans gepaard met veel media
aandacht - die van het Stedelijk, het Mauritshuis en vooral het Rijksmuseum waren
spectaculair, met als climax het bezoek van Barack Obama en het fotomoment voor de
Nachtwacht.
Na de verzelfstandiging van de rijksmusea voltrok zich een ontwikkeling van een
traditionele functieopvatting, zoals omschreven in de ICOM-definitie, naar meer diverse
functies die goed passen in de meer publieksgerichte missie van de Britse museumwereld.
Een indicatie van deze uitbreiding van functies is de tendens om musea te verbouwen, te
renoveren, uit te breiden of zelfs een nieuw gebouw op te richten. Een spraakmakend
vormgegeven nieuw museum past perfect in een stedelijk (re)vitaliseringsbeleid. De nieuwe
museumarchitectuur laat zien dat musea niet vooral dienen voor kunst en cultuur, maar dat de
publieksfaciliteiten belangrijk zijn geworden: een ruime entree, vriendelijke bediening,
klantgerichte service, de garderobe, schoon sanitair, een restaurant en een winkel met
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uitgebreid assortiment. Steeds vaker is het mogelijk om de restaurants en winkels apart van
het museum te bezoeken. Het begint een trend te worden om open ruimten in musea te
overdekken met glas en deze atriums te benutten voor bijeenkomsten en te verhuren voor
ontvangsten, feesten en partijen. Een museum is ook een ontmoetingsplaats,
conferentiecentrum, een entourage voor diners, recepties en ontvangsten.
De toenemende verzakelijking in de museumwereld blijkt de sociale dynamiek in
beleid, erfgoed, markt, wetenschap en media te versterken. Er is een stevig openbaar debat
ontstaan over musea, cultuur en samenleving. Een terugkerende kwestie in de discussie is
hoever verzakelijking kan gaan zonder dat de waarde van de inhoud wordt aangetast. Uit de
beschrijvingen en analyses blijkt dat in de behandelde musea de ontwikkelingen succesvol
zijn. De wijze waarop deze plaatsvinden is sterk afhankelijk van hun aard, collecties en de
leiderschapsstijl van de directie.
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T he modern museum world in the Netherlands
Social dynamic in policy, heritage, mar ket, scholarship and media
Summary
The functions of a present-day museum have changed almost beyond recognition. In the early
years of the twentieth century, museums were generally regarded as protected, subsidized
institutions, but in the nineteen-eighties they started to take small steps towards a model
based on the private company. A museum had to satisfy new conditions if it wanted to be a
prominent player in society and make its presence felt in the market. Museums went through
processes of professionalization, with the associated differentiation of roles and
specialization. The accent VKLIWHGIURPDPXVHXP¶VWDVNVRIFROOHFWLQJ, conservation and
scientific research to their presentation.
The revamped Stedelijk Museum is a case in point. It has to perform the traditional
museum tasks - collecting, restoring, researching, exhibiting - but also has to provide a
service to visitors and passers-by. If someone passing the door glances in today, he will see
not works of art - once the ideal of former director Willem Sandberg - but the restaurant and
the shop. The museum is an architectural statement and a tool for city marketing. The
building no longer serves art and culture; it has been put on a par with them. The museum
system that has taken shape in the Netherlands is the result of a series of developments in the
world of art and culture, both government and market driven.
The principal question of my study is how the museum world has developed since the
Second World War in conjunction with the social dynamic in policy, heritage, market,
scholarship and media. I wrote a collective biography of persons who played leading roles in
the Dutch museum world. Based on detailed empirical research, controlled by a thematic
question, I detect how the perception and behavior of individuals correlate with the social
relations they are part of. The mayor sources I use are desk research, observations and
interviews - from the media and myself.
The infrastructure for cultural policy was largely developed in the war years, during
the German occupation of the Netherlands. After the liberation, culture increasingly became
an object of government concern on the grounds that it was of value to society - despite the
lukewarm interest of the public at large. The government developed care packages: measures
to prevent and combat disease, poverty and ignorance - and art and culture came under this
banner. There was consensus for many years: the government did what the market failed to
do - a free market mechanism for collective provisions was not satisfactory. Government
funding gave cultural institutions a position of autonomy, and this made them less sensitive to
what the public wanted. Their focus was on the government departments and advisory bodies
that granted subsidies and not on the paying and potential public. Culture long remained
sovereign and relatively unscathed, even in times of budget cuts. This privileged situation
changed with the cutbacks implemented by the first government of prime minister Mark
Rutte at the end of 2011. The parliamentary debate in November 2009 was a forewarning: a
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majority of the Dutch Lower House called upon education, science and culture minister
Ronald Plasterk not to ring-fence culture from upcoming cuts.
Museum policy in the seventies was part of a cultural policy with the target on
welfare, with the maxim: redistribution of knowledge, income and power. Around 1972 a
debate developed - just like in the twenties - about the function of the museum, with two
FRQFHSWVGRQ¶WH[SODLQWRRPXFKDUWVKDYHWRVSHDNIRULWVHOIRUDPSOHYLVLWRUVXSSRUW
Since the eighties three topics dominate cultural policy: heritage, management and
range of public. In the opinion of minister Elco Brinkman the attention was focused too much
RQWKHVXSSO\LQPXVHXPVZKHUHDVWKHPDLQFRQFHUQKDGWREHWKHSXEOLFLQWHUHVWµPXVHXPV
OHJLWLPL]HWKHLUH[LVWHQFHEHFDXVHRIWKHLUWDVNVIRUSXEOLF¶0XVHXPZHUHQRWVHHQDQ\PRUH
as institutions for welfare. The two criteria to get subsidy became quality and diversity.
Quality is based on the judgment of experts in advisory commissions - inspired by the slogan
RI7KRUEHFNHWKHJRYHUQPHQWGRHVQ¶WMXGJHDERXWWKHDUWV- diversity is based on the
democratic principle of representation and distribution.
For a long time, cultural policy in the Netherlands had been a sort of µcontinuous
compromise¶in which the divergent interests and views of the parties concerned were
weighed up one against the other. Step by step, with policy tweaks and interventions, the
situation was adjusted and the policy worked out. Cultural policy in the Netherlands was
depoliticized and bureaucratized, and in consequence intentions were developed quite
independently of political fluctuations for some considerable time. Because politicians had
less influence on the content of policies, the civil servants in the department had a relatively
high degree of freedom. Since the nineteen-eighties there had been a growing coterie of
people closely engaged with what went on in the world of art and culture - in policy issues
they usually ensured continuity. This changed in 1995, when a job rotation system was
introduced for top civil servants. From then on, the µcompartmentalization of HPSLUHV¶
decreased - there was less of a tendency to identify strongly with the policy area. The present
generation are managers keeping a cool-headed distance rather than civil servants with
substantive knowledge, vision and networks. The institutional memory has been erased.
It is evident from the developments at the Rijksmuseum and the Mauritshuis that the
relationship with national government runs smoothly. In Museum Boijmans Van Beuningen,
the Gemeentemuseum Den Haag and the Stedelijk Museum Amsterdam it is more
complicated. The positioning of these municipal museums happens on a local scale, and is
dependent on the political course steered by the lead councillor concerned. This is an odd
situation, because these museums have national significance and even aim for international
standing. The long-drawn-out saga of the renovation of the Stedelijk Museum - and the
Rijksmuseum - reveals that the relationship with municipal politics can be unpredictable and
haphazard; when the Stedelijk was given its independence little changed in this regard. In the
nineteen-eighties, in the context of decentralization, the culture minister Elco Brinkman
divided up the tasks and powers between the various authorities and thus which museums
came under the authority of the state. The museums that are not of national significance have
since come under the jurisdiction of provinces or local authorities, and in consequence the
great majority of museums of modern and contemporary art are under local authority control
- the ministry has relinquished control and is no longer a player in local politics. Small
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museums are under pressure in this constellation because of significant cutbacks as a result of
the redistribution of municipal finances.
Preservation and the development of thinking about cultural heritage are crucial
factors in the museum world. Preservation became an important subject when Hedy
G¶$QFRQDZas the culture minister in the early nineties.  The reporting of the Algemene
Rekenkamer in 1988 about the enormous backlogs in preservation, restoration and
registration gave the occasion - this publication operated as a catalyst in the process of
independence for the national museums. $QRWLRQDOµ'XWFKQDWLRQDOFROOHFWLRQ¶EHFDPHWKH
frame of reference in assessing the preservation of cultural heritage: the starting point for
museum policy was national cultural holdings as a whole, rather than the collections of
individual museums. Museums were expected to coordinate and harmonize their collecting
policy. The concept was also a spur to expanding the system of loans between museums: an
object or artwork languishing in the repository of one museum could fill a gap in a gallery in
another.
Rick van der Ploeg, state secretary of culture after G¶$QFRQD, continued her heritage
policy and in 1999 advocated collection mobility. Exchanging works and, above all, breaking
up collections had long been taboo and a recurrent topic of debate. Research opened up the
subject to discussion. In 2000 the Netherlands Institute for Cultural Heritage made it doable,
with a guide to the disposal of museum objects - thHµ/HLGUDDGYRRUKHWDIVWRWHQYDQPXVHDOH
REMHFWHQ¶It stipulates, among other things, that if a museum wishes to dispose of a work it
has to offer the piece to other museums first. The proceeds of sale may be used solely to
improve the collection. However, local authorities have taken a rather more generous view of
things. The current minister, Jet Bussemaker, also champions greater cooperation between
museums, both in substantive terms - collection mobility - and in operational management.
Forces should be combined to a greater degree. Meanwhile the interpretation of heritage has
been expanded: the protection and presentation of heritage can also signify to undergo
authenticity: heritage experience.
Heritage itself can sometimes give rise to fierce debate. For instance the threatened
sale of artworks from museums and the restoration of the Barnett Newman paintings in the
Stedelijk - the former about the method employed and the second about the elitist nature of
abstract art. The secrecy surrounding the purchase of Mondrian¶s Victory Boogie Woogie and
the price paid for it provoked a furore in the press and questions in the Lower House.
There had been moves towards commercialization even before Elco Brinkman
became minister of culture in 1982. Since then, cultural policy has focused on operational
efficiency and effectiveness. Museums have had to take greater account of the market and
think more commercially. Measures like budget financing and independence for the national
museums have had a major impact on the sector. Grants are no longer awarded as a matter of
course; they come with strings attached. In the past the aim was to encourage public
participation in accordance with the ideology of public education and the dissemination of
culture. Since the nineteen-eighties, marketing considerations have played a major role:
audience reach is crucial. Visitor numbers GHWHUPLQHDPXVHXP¶Vprestige DQGUDLVRQG¶rtre.
Museums are encouraged to pay more attention to demand; they have to look at things from
WKHSXEOLF¶VSHUVSHFWLYH - the marketing mentality has to be integrated into the organization
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from top to bottom. For a long time, though, attracting and retaining an audience were low on
the agenda. Marketers did pioneering work - commissioned by the ministry - by writing
reports and starting campaigns. Trailblazers like Paul Mertz with pioneering marketing
campaigns and art collector Frits Becht with his fund-raising and events programmed around
themed exhibitions acted as go-between for the business community and the museum world;
in the early years, however, they were treated with suspicion by the art world - the patron
couple Van den Ende too. In the nineteenth century there had been a different relationship
with private individuals: many museums came into being as a result of private initiatives by
wealthy collectors - after their deaths their collections were used to establish public museums,
financed by the government. Now the relationship between museums and private individuals
is back. Collectors are again playing a role in the museum world. Since museums were given
their independence in the nineteen-nineties, non-executive directors from the business
community have become increasingly important players on boards. This development has led
to a growing entanglement between private parties and museums.
The commercialization process accelerated under Rick van der Ploeg, who introduced
the concept of cultural entrepreneurship into policy rhetoric. Every member of government,
however, believed that subsidies were important to art and culture; there was consensus on
this point. This changed dramatically when Halbe Zijlstra took office in 2010. Nothing was
sacrosanct and the culture sector was no longer shielded when the cuts came. Zijlstra¶VSROLF\
created shockwaves in the cultural sector. Initially his successor Jet Bussemaker could only
continue his policy, but the tone of the debate changed from cold and distant to respectful.
The developments that had been encouraged through government policy in debates and by
means of provisions since the eighties are only now really breaking free: the focus on the
public, marketing strategies, private involvement, market forces, collaboration, close ties with
city and region, less oversupply.
Trends research by the Netherlands Institute for Cultural Research has a long tradition
in the Netherlands. Since the late eighties social scientists - RQWKHGHSDUWPHQW¶VLQLWLDWLYH have regularly published on cultural participation, inspiring the debate about the
dissemination and reach of culture. Sociologists, political scientists and economists came up
with concepts and theories inspired by colleagues in other countries. In the nineteen-eighties
an alliance was established by the ministry, the University of Amsterdam and the Catholic
University of Tilburg. The department acted as the patron of scientific and academic research
and was itself very interested in the patron as phenomenon. The initiative heralded the
academicization of cultural policy. Many dissertations on the subject have been published
and various courses were introduced in universities and colleges, also in Groningen,
Rotterdam, Utrecht, Nijmegen and elsewhere.
The museum world has close ties with the media. Journalists keep abreast of the
public debate in the world of art and culture. Interviews with the people involved appear
regularly - in the nineteen-eighties and nineties top civil servants and museum directors were
inclined to reveal their innermost feelings, whereas now there is always a spin doctor. The
ups and downs of the establishment of the National Historical Museum - a plan initiated by
politicians - are an exception to this. The discussion was the subject of constant press
attention. Journalists and opinion leaders kept up with the debate and the conflicts and
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analyzed them in detail. The leading figures aired their views often and at length in the media
and even, on occasion, took the initiative. The museum never happened, but the story became
part of media history.
Around the turn of this century the effects of this process of commercialization could
be seen in the changed corporate culture: the museum director, formerly almost always an art
historian, is now a manager. Museum directors have to operate as cultural entrepreneurs. The
authorities increasingly compel museums to evolve into public institutions for a wide and
differentiated audience and to work more commercially - more effectively and more
efficiently. What matters now is the continued existence of the museum in economic terms.
Commercialization has put the promotion of the product front and centre. The new breed of
museum director is not so much an expert in the field, but a primus inter pares who directs
the WHDPPHPEHUV¶ expertise. In the Mauritshuis Frits Duparc marked the transition to a
different profile: he felt a personal responsibility for the Mauritshuis collection and operated
with a keen eye for the art market. Duparc is known as an adroit and diplomatic networker
who used his skills to achieve spectacular acquisitions and create blockbusters - moments that
generated significant press attention. -DQ9DHVVHQ&HHVYDQ¶W9HHQ:LPYDQ.ULPSHQ
Wim Pijbes, Emily Gordenker and Benno Tempel are of the same type. Chosen for their
management qualities, they target a diverse audience and give marketing and PR a prominent
place in their policies, with love and respect for the collections.
The Kunsthal in Rotterdam sparked considerable debate in the early nineteen-nineties;
the VWDIIRIWKLVµH[KLELWLRQPDFKLQH¶ZRUNHGWRDGLIIHUHQWdynamic from regular museums.
Their starting point was the public experience and what people wanted. After ten years,
criticism of the concept had largely been silenced - other directors increasingly watched the
Kunsthal¶VSURJUDPPLQJWRFRS\WKHWDFWLFRIFUeating crowd pullers. Ten years further on,
the model is not only accepted, it is followed. The status the Kunsthal acquired is evidenced
by the appointment of Wim Pijbes, its director, to take over as general director of the
Rijksmuseum - he has the knack of attracting press attention and, with his team, opening up
the collections to a wide audience.
The functions of a museum have expanded considerably over the years. After the
national museums were given their independence, they began to evolve away from a
traditional view of their function towards an increasingly wide remit modelled on the more
public-oriented mission of British museums. They are no longer temples of art. Many
museums are concerned with the context of the objects, telling a story and service to the
general public. For the last ten years museums have even been using replicas to support the
story and the visitor experience. Like other cultural institutions, museums attract tourism, and
this has economic benefits. Museums play an increasingly important role as tools to enhance
the prestige of the surroundings and in city marketing, with the building as architectural
statement. An indication of this is the trend for restoring museums, renovating them,
extending them or even putting up a completely new building. Reopenings are usually
accompanied by widespread media attention - those of the Stedelijk, the Mauritshuis and
above all the Rijksmuseum were spectacular, climaxing in the visit of Barack Obama and the
photograph in front of The Night Watch.
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This new museum architecture shows how important public facilities have now
become: a spacious, welcoming foyer, friendly service, good customer relations, a
cloakroom, a restaurant and a shop with a good range. It is becoming increasingly possible to
visit the restaurants and shops without setting foot in the museum proper. Saatchi & Saatchi¶V
advertising slogan for the V&A in the late eighties - µDQDFHFDIIZLWKTXLWHDQLFHPXVHXP
attaFKHG¶ - has proved a self-fulfilling prophecy.
The increasing commercialization in the museum world reinforces the social dynamic
in policy, heritage, market, scholarship and media. There is a heated public debate among the
players about museums, culture and society. A recurrent question in that debate is how far
commercialization can go without affecting the value of the content. From the museums
examined it appears that these have become successful without compromising content, in
various ways - dependent on their nature, collections and the leadership styles of their
managements.
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Nawoord en dankwoord
Tijdens mijn stage in 1985 bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur leerde ik
de beleidspraktijk backstage kennen. Dit was midden in de periode van heroverwegingen en
dreigende bezuinigingen. Op het departement was de sfeer echter verre van grimmig, de
ambtenaren bleken zeer betrokken bij de kunstenwereld zelf, lazen literatuur en bezochten
geregeld voorstellingen en tentoonstellingen, waarover tijdens de lunch werd gesproken. Ik
koesterde de contacten daar opgedaan, kreeg een onderzoeksproject bij Intomart aangeboden
waarop ik afstudeerde, en publiceerde over verricht onderzoek bij de Boekmanstichting. Tijdens
een project bij het ministerie, dat resulteerde in de eerste editie van Cultuurbeleid in Nederland,
leerde ik veel van de bespiegelingen van Thije Adams, Wim Knulst, Aad Hogervorst en Hans
van Dulken. Sindsdien volg ik de verzakelijking in de cultuursector op de voet.
Ik kwam op het idee mijn promotieonderzoek aan de museumwereld te wijden door
gesprekken met Dirk Noordman en Peter Eversmann - zij stimuleerden me dit avontuur aan te
gaan. Mijn eerdere artikelen hebben de toon gezet voor mijn werkwijze. Bij het conceptualiseren
van mijn dissertatie coachte Pieter van Eeden mij zoals we dat bij Intomart gewend waren;
Daphne Nieuwenhuijse en Fredrik Borias assisteerden me bij het empirisch onderzoek. Ik dank
de museumdirecteuren die ons te woord stonden. Omdat de interviewresultaten over
uiteenlopende musea mij teveel op marktonderzoek gingen lijken, ben ik daarvan afgeweken en
heb ik de bevindingen gebruikt om mijn analyse uit literatuuronderzoek te illustreren. In de
schrijffase begon ik met de uitwerking van het debat over het Nationaal Historisch Museum als
case, omdat daarin veel actuele kwesties aan de orde komen die in de museumwereld spelen Warna Oosterbaan wees mij daarop tijdens een gesprek met Bram Kempers. Zo vond ik de
empirische benadering en schrijfstijl die mij liggen - zij lijken overigens sterk op hoe ik mijn
onderwijs verzorg. Vervolgens werkte ik meer cases uit van musea waar gebeurtenissen
plaatsvonden die typerend zijn voor het moeizame verzakelijkingsproces en het debat daarover,
en portretteerde ik personen die daarin een pioniersrol speelden.
Ik dank allen die mij advies en commentaar gaven, van artikelen en literatuur
voorzagen, mij informatie verschaften en kleurrijke anekdotes verstrekten uit de
beleidspraktijk. Ik sprak uitvoerig met Thije Adams, Piet van Montfort, Ton Bevers, Cees
YDQ¶W9HHQ)ULWVGH Leeuw, Berend Jan Langenberg, Hans Janssen, Rik Vos, Max Meijer,
Robert Oosterhuis, Ad de Jong, Jan Vaessen, Michiel Jonker, Ysbrand Hummelen, Harmen
Bockma, Just Walter en Erna Donkers. Coby Arnoldus, Karin Klooster en Rik Vos lazen
mijn conceptteksten secuur en leverden waardevol commentaar. Ik voel me gesteund door
1003  
  

  

mijn collega¶s bij Algemene Cultuurwetenschappen aan de UvA - zij voorzagen mij geregeld
van adviezen en gaven mij de ruimte om te schrijven, ondanks mijn volle onderwijsrooster met name dank ik Ellinoor Bergvelt en Pim den Boer voor hun betrokkenheid.
Sinds mijn studie Cultuursociologie maak ik geregeld gebruik van de onmisbare
bibliotheek van de Boekmanstichting en raadpleeg ik de medewerkers. Sinds 2012 ben ik lid
van de adviescommissie Musea, Erfgoed en Monumenten bij de Amsterdamse Kunstraad; ik
word telkens weer enthousiast tijdens de vergaderingen en museumbezoeken - deze FROOHJD¶V
stimuleren stellingname.
Mijn promotor Bram Kempers bemoedigde en adviseerde me voortdurend. Onze
samenwerking is inspirerend - met hem ontwikkelde ik het concept waarin hij me veel ruimte
gaf, hij las verschillende versies en gaf iedere keer opbouwend advies waardoor het
manuscript helderder en logischer werd. Met mijn geliefde Karin Klooster bezocht ik talloze
tentoonstellingen. Haar dank ik niet alleen voor haar betrokkenheid en vertrouwen in dit
project, maar ook voor haar inhoudelijke bijdragen. Aan Karin draag ik dit boek op.

Dos Elshout
Amsterdam, december 2015

1004  
  

