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Privé Domein 150: DE GROTE SCHOONMAAK
Een verlate reactie van ‘Sjarel Ex’ directeur van het Boymans
Wij waren op een 4-daagse reis naar Drenthe en verbleven de eerste twee nachten in
Kasteel Coevorden hotel. Voor de ingang van het kasteel staat een korte aankondiging –
de letters zijn door de tijd aangevreten – over de geschiedenis van het kasteel. Terwijl ik
aan het lezen ben krijg ik een mailbericht binnen van Sjarel Ex.
Ik lees: ‘In 1046 kocht of kreeg de bisschop van Utrecht, Hartbert van Bierum, het
mottekasteel (motte betekent gelegen op een aangelegde aarden heuvel). Het was een
lucratief kasteel omdat het bij een doorwaadbare rivier lag met een verbinding naar het
noordelijke Groningen en de Duitse hanzestad Münster zodat iedereen tolgelden moest
betalen . Het kasteel heeft roerige tijden meegemaakt - de slag bij Anne 1227 en het
beleg van Coevorden in 1592 – opstanden van de uitgebuite bevolking – vernietiging en
wederopbouw van het kasteel waren terugkerende gebeurtenissen.’

Hieronder volgt dan de brief van Sjarel, een verlate reactie op de politieke
gebeurtenissen en over KUL-TUUR in Brabant in Privé Domein 148 en 149.
Sjarel Ex, directeur Boymans Museum
Beste Henk,
dank voor je post uit Brabant, ook via het Van Abbe zijn wij -als collegae in de
museumwereld- op de hoogte gehouden.
De botte omgang met kunst en cultuur in Brabant is schokkend. Er zit ook een kantje
aan ......kijk eens wat kunst bashen een gemakkelijk stijlmiddel voor politieke doeleinden
geworden is....via het sarren en opjagen van de kunst- en cultuurwereld plezier je
gemakkelijk kiezers. Alle protest-borden, opgestapelde theaterstoelen voor het
provinciehuis, berichten op sociale media ten spijt, daar worden de aanstichters straks
graag voor beloond.
Hetzelfde stijlmiddel hanteert ook Baudet aftreksel als hij is van Prins Charles- en
daarvoor al Zijlstra, als 'framer', opgeleid in het elite klasje van de VVD, broederlijk naast
talent Wilders. Heb ze nog samen meegemaakt in de gemeenteraad van Utrecht.
Als propaganda praatje is het op de hak nemen van de kunstwereld misschien te
aantrekkelijk, hoe economisch aanzienlijk ook de media, kunst en cultuur bijdrage is,
percentueel in het bruto nationaal product (3,6 %...Schiphol is 1,3%). Met schrijver,
acteur, musicus en kunstenaar pesten kom je nu eenmaal een eind.
p.1

Als je de kunstwereld flink tegen je in het harnas jaagt, hoef je dan geen programma
meer te hebben ? Iedereen met “gezond verstand” die “zelf zijn centjes verdient” krijg je
mee.
Nuchtere economisch denkende model Nederlanders, ook nuchter als het ten koste gaat
van het milieu en van andermans welzijn. Q koorts in Brabant, hoeveel slachtoffers
worden er nog gemaakt, is er een geitenstal om gesloten ? De nitraat vervuiling van de
bodem, tot in het grondwater, verandert er iets ?
Herman Tjeenk Willink zei het duidelijk en scherp in Buitenhof afgelopen weekend, armrijk, ecologisch-economisch, geld-immateriele waarde, waaronder de verwaarlozing van
kunst en cultuur. Dat conflict daarin is kunst een speelbal geworden.
Een ongemakkelijke vraag....hoeveel kunstenaars, medewerkers van kunstinstellingen,
verzamelaars en liefhebbers van de kunsten zijn actief in de politiek ? Lid van een partij ?
Wie besteedt tijd aan invloed uitoefenen in congressen en commissies. Gemeenteraad ?
Laat een stem horen in de keuken van het politieke bedrijf, en dat niet alleen in het
stemhokje ?
Waarom zijn wij zo slecht te horen in de huidige politieke constellaties ? Een coalitie
vormen met weldenkende Brabanders die ook niet gehoord worden of weggehoond,
mensen uit de zorg, uit de milieu sector, uit de TU-sfeer? Wie wordt politieke actief,
vrijwilligers eerst..
Ik denk onwillekeurig aan Jan Hoet, je was er toen ook al bij, die zich in Gent in de
gemeenteraad verkiesbaar stelde met als kernpunt de nieuwe vestiging zijn hedendaags
Museum. De avond dat hij gekozen werd kreeg hij het budget en het museum toegezegd,
als hij maar weg bleef uit de politieke arena, en zo geschiedde.
Kennelijk slagen we er niet in om weldenkende mensen te mobiliseren. Liefhebbers van
muziek, cabaret, literatuur, taal, dans, mode, beeldende kunst, erfgoed, theater en
toneel, dance, geschiedenis, vakmanschap, natuur...als je dat kwantificeert dan zou het
een flinke hoorbare stem moeten kunnen zijn. Er werken in vaste banen en als zzp-er in
Nederland in kunst en cultuur instellingen meer dan 150.000 mensen, de musea trekken
samen 32 miljoen bezoeken, podia concertzalen festivals....Aan dat kwantificeren gaat
mobiliseren vooraf, hoe doen we dat ? Onze enorm grote rol in het onderwijs is
onderbelicht en weggemoffeld, wie gaat er voor staan ?
Geen jij bak, maar wel een vraag... Steeds op de kast gejaagd worden en dan pas
reageren, zijn we gekke Gerritje niet ?
hgr Sjarel
Beste Sjarel,
Je zegt: De botte omgang met kunst en cultuur in Brabant is schokkend. Het is precies
wat Rob Schoonen, kunstrecensent van het Eindhovens Dagblad, schrijft op 13 mei:
’Verkiezingsprogramma’s van politieke partijen stellen niets voor.’ In hun programma’s
als bijvoorbeeld ‘Lokaal Brabant’ beloven ze steun aan allerlei vormen van beeldende
uitingen. De V.V.D. is wel eerlijker maar wil zich alleen bezighouden met de top.’
Sinds de crisis in 2008 moesten de musea meer en meer zelf hun broek ophouden, wil
zeggen zelf verdienmodellen opstellen. Dat leidde er toe dat musea elkaar
beconcurreerden met grote mega blockbuster tentoonstellingen.
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Volgens Meta Knol, directeur van de Lakenhal, zijn we blockbusterverslaafd en zijn
dergelijke tentoonstellingen niet meer vol te houden wegens gebrek aan mankracht,
verzekering- kosten en financiële risico’s. Zelfs voor een verwoede kunstgek waren de
tentoonstellingen niet meer te belopen, te veel is ook niet goed.
Een ander probleem is bovendien dat jong talent hierdoor weinig of geen kans meer
krijgt. Nee, in veel gevallen, als ze al een tentoonstelling wordt aangeboden moeten ze
die zelf betalen en voor de tentoongestelde werken krijgen ze geen vergoeding.
Er moet altijd plaats zijn voor jonge talentvolle kunstenaars. Persoonlijk vind ik dat kunst
moet schuren. Er zijn te veel kunstenaars die prachtige dingen maken maar volledig
ongevaarlijk zijn. Aan kunst moet je je ziel verbranden, zeker in deze tijd.
De kunstwereld is economisch van zeer groot belang.
‘Met een toegevoegde waarde van 25,5 miljard euro (3,7 procent) aan het bbp
is deze sector iets kleiner dan de bouwnijverheid maar tweemaal zo groot als de
landbouw. De creatieve en culturele sector is bovendien goed voor zo’n 320
duizend banen, 4,5 procent van de totale werkgelegenheid. Ook onderzoekers
van TNO kwamen onlangs tot een dergelijke conclusie. In een artikel in ESB
stellen zij dat de creatieve en culturele sector belangrijker is dan gangbare
cijfers suggereren.’ (1)
Ze (Den Haag en consorten) willen niet weten dat kunst economisch van belang
is omdat het eigenlijk toch van de zotte is dat schoonheid geld oplevert.
Genieten van kunst en dan toch nog geld opleveren kan niet in een land waar
het nut voorop staat. Eigenlijk is zich met de kunsten bezighouden geen
‘werken’ is het een soort zonde zich met schoonheid op te houden. Dat zit
verdomd diep in ze opgeslagen. De Hal(v)e Zijlstra’s en zijn lotgenoten durven
niet te zeilen op de gevoelens van hun zielen.
De coalitie in Brabant wordt nu nog lachwekkender door het vernietigende
rapport van Remkens: ‘Kabinet is na een jaar nog niet doordrongen van het
stikstofprobleem’ en de daarop in de nieuwsbladen verschenen artikelen met
als koppen:
‘Burgers zijn stank beu’, ‘Zure walm uit de stallen voer voor de rechter’, ‘Een
half miljoen varkens minder’, het Ruimen van de nertsen is begonnen’. ‘Plots is
het muisstil in de stal’. Ach, ach die arme nertsen – waarom getreurd -, een half jaar
later moeten toch alle moederdieren afgemaakt worden – er is geen sprake van echte
liefde voor die dieren – ook varkens – zijn – ze moeten binnen 6 maanden op gewicht
zijn om te slachten. Het is toch vooral de portemonnee die roept. Ik noem het
‘instrumentele’ liefde.

Een en al liefde
Vandaag lees ik in het Eindhovens Dagblad tussen de regels door over de nertsen dat er
al 570.000 nertsen zijn geruimd en dat er nog meer volgen. ‘Sjarel’, waar zijn we mee
bezig? Zijn het er echt zoveel of is hier de portemonnee die spreekt ?
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Het is niet alleen Brabant maar ook in Drenthe schijnt het niet pluis te zijn.
Wij (Leonie-Henk) dachten in onze naïveteit dat Drenthe schoon en zuiver zou zijn.
Onze idylle werd al verstoord door de vroegere bisschop van Utrecht maar kreeg nog een
grotere dreun door het mailbericht dat Marien Schouten ons – ook al tijdens ons verblijf
in Drenthe - uit Dagblad ‘Trouw’ toestuurde (3 juni Joop Bouma (2):
‘Hoe landbouwgif het hart van natuurgebieden bereikt in Drenthe’. ‘In acht
Drentse natuurgebieden zitten bestrijdingsmiddelen in planten en in mest van schapen
en runderen. Natuurorganisaties zijn geschokt.’ ‘… In het Dwingelderveld zijn pesticiden
gevonden op kilometers afstand van landbouwpercelen’…….Landbouwgif reikt verder dan
de rand van boerenland. De wind voert chemicaliën kilometers ver.’
Wat denk je Sjarel waar die stikstofvervuilingsingrediënten van de boeren in Brabant,
Limburg allemaal terecht komen? En de industrie? Heel Nederland is vervuild. En mooi
weermannetje Thierietje Baudetje maar roepen ‘We hebben de mooiste stranden, we
hebben ……. Ja zijn uil van Minerva zal geen muisje meer kunnen vangen’.

Drenthe
Sjarel, we zijn nog steeds in Drenthe en rijden naar Hooghalen. Ik had een artikel
gelezen in de NRC van 23 mei gelezen dat Franke Remerie landbouwcollectief ‘Land van
Ons’ heeft opgezet waar iedere Nederlander lid van kan worden. Op een andere manier
landbouw bedrijven zoals ‘strokenteelt’ (zie Pr. Do 141) die ernaar streeft het vroegere
bodemleven terug te veroveren. ‘Landschapspijn’ (een term van Jantien de Boer) door onder
andere boekweit – rijk aan nectar – biologisch-dynamisch, heesters, insectenleven
terughalen……
We kunnen het doodlopende weggetje niet vinden ontmoetten een vrouw die vertelde dat
ze ook grond had aangekocht, uiteindelijk vinden we het… terwijl zij de verkeerde kant
uitrijdt.
Het landschap is leeg met aan het eind een bosrand…… de eerste fase …..het is enkele
dagen geleden ingezaaid.
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ingezaaid land

vrijdag 21 aug. 1943

We gaan naar Westerbork – Judendurchgangslager - dat we jaren geleden al eens
bezochten. Op de weg erheen hoge palen met borden hoeveel joden per dag naar
Auschwitz zijn vervoerd. Minder barakken, uitgestrektheid met duizenden blauwe lupines
waarvan de spirituele betekenis ‘Stappen naar het Hoogste’ schijnt te betekenen.
De vreemde stilte, met zacht gekwetter van vogels, summiere herinneringstekens en dan
die grote ruimtetelescopen die als ufo’s uit het landschap oprijzen alsof ze op zoek zijn
naar de doden. De villa van de nazi-commandanten is ingepakt als een Christo van
doorschijnend glas.

Ingepakte villa van de kampcommandanten Telescopen op zoek naar de zielen met daaronder stenen als
herinneringsmonumentjes

‘Schuldig Landschap-Schuldig Mens’. Naast de villa staan een soort banieren met de
namen van de commandanten en daarnaast teksten van gevangenen. Etty Hillesum over
Albert Gemmeker:… ’Hij heeft zoveel charme en hij meent het zo goed met de Joden.
Een stem achter me zegt: ‘we hadden vroeger een commandant, die trapte de mensen
naar Polen, deze lacht ze naar Polen………’
We zoeken troost in het Drents Museum waar de tentoonstelling ‘Barbizon van het
Noorden - 1850-1950’ te zien is. Geïnspireerd door de Parijse schilders die rond 1830 de
stad verlaten om te gaan schetsen en schilderen in het dorpje Barbizon in de bossen van
Fontainebleau trekken veel Nederlandse kunstenaars naar Drentse plaatsjes als Exloo,
Beilen, Vries, Zweeloo, Veenoord, Rolde en Hooghalen maar ook naar andere nog
‘zuivere’ dorpen als Domburg, Katwijk, Oosterbeek en Bergen: de familie Mesdag,
Vincent van Gogh, Jan Toorop, Jacoba van Heemskerck, Ferdinand H. Nibbrig en Piet
Mondriaan. Ze willen aan de onzuiverheid van de Industriële Revolutie ontkomen maar
nemen wel gebruik van de geneugten van het nieuwe vervoer: de TREIN. Alles is dubbeldubbel-dubbel in het leven. Interessante en minder interessante schilderijen.
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Drenthe Boerderijen met Rieten daken – Onze eerste bewoners en Hunebedden.

een voor mij ongebruikelijke van Gogh een klein werk De Turfschuit 1883 - Een immens groot werk van David
Schnell: Ton, 2018

Het Drents Museum, een voormalig klooster ‘Maria in Campis’, verbonden met het
voormalig koetshuis van het Drostenhuis en onderaards met andere gebouwen. In de
Abdijkerk grenzend aan het museum is de tentoonstelling te zien van David Schnell, in
2009 geïntroduceerd in het Museum Den Haag: Nederland-Duitsland, afwisselend met
enkele heel sterke en zwakkere werken.
‘Sjarel, we willen toch ook niet terug naar de Hunebedbouwers uit de Oude Steentijd.
Naar de oude vertrouwde goede tijd van onze vriend Thierry Baudet - er is maar één weg
in het leven – of we willen of niet – VOORWAARTS!’
We bezoeken Lelystad – erg lelijk – wat een afschuwelijk station maar wel een vlammend
uit het heelal schietend knaloranje Agora theater van Ben van Berkel.

Ik zal je onze hele reis besparen Sjarel, maar de meeste stilte ervoeren we aan het
Gooimeer, Markermeer en de Oostvaardersplassen, ongeveer langs Huizen, Almere en
Lelystad.
De grootste schoonmaak allertijden vindt NU plaats
Alles is vervuild, de natuur, de economie, de politiek, onze geschiedenis, ons denken en
ja hoe zit het dan met de kunsten? De kunst is toch ook onderdeel van het totale leven ?
Het is goed dat de kunst nu voor iedereen is en door iedereen gemaakt kan worden. De
hoeveelheid kunstenaars en kunstwerken neemt ontzagwekkende grote vormen aan. Hoe
moeten we de kunst gaan beoordelen in de toekomst. Vroeger hadden veel musea
dezelfde kunstenaars, nu moet ieder museum zijn eigen persoonlijke afwegingen gaan
maken. Er is geen absolute maatstaf meer die bepaalt wat goed en slecht is. Hoe wordt
het kaf van het koren gescheiden ? Als alles vervuild is – veel onttrekt zich aan het oog –
zal er in de kunst, lijkt me, toch ook veel vervuiling zijn. We staan voor enorme
uitdagingen. Schuldigen aanspreken is gemakkelijk maar uiteindelijk zijn we zijn allemaal
schuldig, niemand is er vrij van. We hebben nu de kans schoon schip te maken. Een
crisis geeft nieuwe kansen, nieuwe inzichten.
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‘Sjarel, om op je laatste vraag terug te komen waarom de kunstwereld er niet in
slaagt hun belangen te behartigen in de politiek.’
Ik zag vorige week de film ‘La Vérité’ met in de hoofdrol Catherine Deneuve. Over
kunstenaarschap en moeder zijn tegelijkertijd – gezien de moeizame relatie tussen
moeder en kind. Kunstenaars zijn niet geschikt voor de politiek. Zij moeten hun tijd
doorbrengen in hun atelier ook al doen ze ogenschijnlijk niets. Kunstenaarschap is een
totale beleving – er is weinig of geen tijd voor iets anders. Toen ik docent was aan een
academie zag ik gebeuren dat docenten die iedere dag les gaven niet meer aan hun
kunstenaarschap toekwamen, waarover ze zich hun hele leven schuldig voelen. Het is
alles of niets. Ik kan begrijpen dat daardoor de relatie tussen moeder en kind –
kunstenaar en kind en samenleving op gespannen voet komen te staan. En pure politici
kiezen kennelijk nooit voor de zaak kunst – misschien denken/voelen ze onbewust dat
zich dan in die wereld belachelijk maken: Er zijn immers belangrijkere zaken! Met meer
NUT! Kunstenaars zijn geen bestuurders. Misschien is het meer voor galeriehouders ?
‘Sjarel, Laat ik over jou en het BOYMANS-VAN BEUNINGEN MUSEUM spreken.’
Het Museum staat in de steigers en gaat een nieuwe toekomst tegemoet.
Sjarel Ex (1957) was voorheen directeur van het Centraal Museum in Utrecht van 19882004 en werd van daaruit directeur van het Boymans-Van Beuningen Museum.
Ik herinner me zeer levendig de onder jou leiding tot stand gekomen ‘Nightlines’
tentoonstelling uit 1991 in het Centraal Museum over de positie van kunst in de openbare
ruimte. Je zag overeenkomsten met Chambres d’Amis in 1986 van de legendarische Jan
Hoet. In de nacht komen de dromen, gedachten en angsten vrij. Op de Domtoren stond
de tekst van Jenny Holzer in oplichtende letters: TORTURE IS BARBARIC – BEAUTIFUL IS
STUPID – FATAL.
En van mijn favoriete, helaas overleden Ikonoklast Panzerist Gothic kunstenaar
Rammellzee ‘Imprisonment Alfabet’ met een schitterende tekst van Marja Bosman. Als de
ene taal de andere niet verstaat en wil verstaan – als we de ander niet het woord gunnen
óf als woorden gevaarlijk worden – onzuiver worden moet er een kunstenaar aan te pas
komen die de taal bevrijdt van falsificaties. En daar is in onze tijd de hoogste tijd voor.
Op de Domtoren lichten de woorden van Jenny Holzer nu wijzers op ‘VIJF VOOR
TWAALF’.

Nightlines: Jenny HolzerTorture Barbaric
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Rammellzee ‘Imprisonment Alfabet’

In Boymans-Van Beuningen Museum blijft me de tentoonstelling van de Engelse
kunstenaar Paul Noble-Nobson (1963) uit 2014 bij die te zien was in de Bodonzaal.die
1500 vierkante meters telt.
Een compleet bizarre, extreem buiten zijn voegen barstende tentoonstelling. Ik bedoel
OVERGROOT want je wordt niet naar buiten gekelderd maar in de wereld van Paul Noble
gezogen. Tekeningen van wel 7 bij 5 meter. Ja dat is 35m2 – en dat is dan nog maar één
tekening. Wat bezielt deze kunstenaar? Wie is die man? Er zijn naar mijn herinnering
geen mensen te zien, alleen gebouwen en vreemde in elkaar gedraaide beelden. Je krijgt
er ook geen vat op waar je allemaal naar moet kijken. Je vertoeft in die gebouwen van
steden of Londen maar waar begeef je je precies. Surrealistisch ja zeker. De kunstenaar
is nergens te vinden. Paul Noble tekent zelf niet – ja toch wel – maar hij is er ook niet –
hij verkeert waarschijnlijk in een soort trance. Zijn potloodtekeningen verraden geen
sporen van menselijke betrokkenheid en aanwezigheid, alsof ze niet getekend zijn. Die
kunstenaar zou je zeggen grenst aan de absolute waanzin. De waanzin van onze tijd.
En nu schiet me ineens te binnen dat het een voorspelling van deze Coronatijd is. De
stad is er wel maar leeg, de mensen mijden elkaar. Noble-Nobson is Niet en Nergens te
bespeuren. Deze werken passen precies bij de beroemde collectie surrealisten van het
museum.

Onder leiding van Sjarel Ex komt het unieke collectiedepot van Winy Maas van
architectenbureau MVRDV tot stand waarin 151.000 kunstwerken worden opgeslagen.
Het gebouw is 40 meter hoog, met een footprint van 40 meter en welft naar boven uit tot
een diameter van 60 meter. Het hele gebouw weerspiegelt de omgeving. Boven kom je
in een bos van 75 bomen en een grand café en een uitzicht over de stad. Binnenin zijn
film-, restauratie-, educatieve - en presentatiezalen te bewonderen. Alles is duurzaam;
van materialen naar verlichting en verwarming. Uniek in de wereld. De Zilveren Opening
vindt plaats vanaf vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september dit jaar, waarna de
echte opening een jaar later in 2021 plaats zal hebben.
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collectiedepot Boymans van Beuningen museum

kasteel Coevorden

Sjarel Ex dus die van de aartsbisschopszetelstad Utrecht en tolgeldeninner in Coevorden
een ultra modern kasteel vol kunsten laat bouwen in Rotterdam. Ook het museum zelf
gaat op de schop. Sjarel stuit in het Boymans-Van Beuningen Museum met dezelfde
problemen die hij had met het Centraal museum in Utrecht. Beide musea kampen met
een voor de bezoekers doolhof van verbindingen waardoor deze regelmatig de weg
kwijtraken. In Utrecht is het na zoveel pogingen nog steeds niet opgelost. Die probleem
ontstaan als er nieuwe uitbreidingen tot stand komen aan oudere gebouwen. Het
museum in Assen kampt met dezelfde problemen.
Het totale nieuw te ontwikkelen museumplan van het Boymans beoogt een eenheid van
gebouw met omgeving.

Het nieuwe Boymans voor de toekomst, van labyrint naar eenheid – een compositie van drie vleugels met een
kronkelende, parkachtige corridor – de mega Mecanoo-Passage voor bezoekers - die zijn start maakt aan de
Museumparkstraat en slingert tussen de gebouwen van Van der Steur en Bodon heen - mogen we hopen. Er
zijn financieel nog beren op de weg – als alles slaagt zou het museum in 2026 gereed moeten zijn. Of ik dit op
mijn leeftijd nog mee ga maken lijkt me vrij onzeker!

Francine Houben van architectenbureau Mecanoo: ‘Centraal staan een betere beleving
van het museum, verbinding van het museum met het Museumpark en de stad en
restauratie en verduurzaming van de monumentale bouwdelen. De monumentale
gebouwen worden in ere hersteld, de route door Boijmans wordt meer logisch en er
ontstaat een betere verbinding met de stad en het Museumpark.’
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Nu ik dan toch weer begin uit te weiden is het interessant iets over de geschiedenis van
het museum te weten. Er is meer verwantschap met Utrecht en Rotterdam.
Frans Jacob Otto Boymans (1767 Maastricht-1847 Utrecht-begraafplaats Soestbergen) was een
kunstverzamelaar die zich al in 1820 voorneemt de collectie aan de Gemeente Utrecht,
waar hij woont, te schenken. Echter burgemeester Bishon van IJsselmonde weigert de
collectie. Na jarenlange onderhandelingen komt de collectie uiteindelijk in Rotterdam
terecht. In 1841 koopt de gemeente het Schielandshuis uit 1665 in de Korte Hoogstraat
31 aan en 3 juli 1849 wordt het museum geopend. (3) Aanvankelijk huist hier het
Hoogheemraadschap van Schieland (bestuur van dijkgraven ter bescherming van land en water)
waar wordt vergaderd, gedineerd, geslapen. Het huis heeft prachtige stijlkamers.
Napoleon heeft er met zijn vrouw Marie Louise in 1811 geslapen en in 1814 weigert
Tsaar Alexander van Rusland in het bed te slapen waarin Napoleon heeft gelegen.

Schielandshuis
Door een brand op 15-16 februari 1864 op de zolder, waar de opslagplaats is van de
kunstwerken, kan de sleutel niet zo gauw gevonden worden en gaat 2/3 deel van de
collectie verloren. De verzekering keert 136.129,62 gulden uit en koopt het museum
daar nieuwe werken voor.
Laten we niet vergeten de tweede naam te vernoemen. Het is tenslotte ‘Het Boymansvan Beuningen Museum door bijna iedereen ‘Het Boymans’ genoemd. En als je dan toch
je naam aan een museum verbonden wil zien is het niet eerlijk. Daniël George van
Beuningen (1877-1955), werd geadviseerd door de directeur Dirk Hannema en
kunsthandelaar Jacques Goudstikker (een boek apart) kochten veel belangrijke werken aan.

P.Breugel: toren van Babel 1568, sinds 1958 in het bezit van het Boymans-Van Beuningen Museum
Carel Fabritius, zelfportret 1645-omgekomen bij ontploffing kruitexplosie in 1654

Door toenemende bezoekers en een verouderede omgeving voor de kunst moet er een
nieuw museum komen. Onder Dirk Hannema, directeur van 1921-1945, wordt een nieuw
museum gebouwd door de stadsarchitect Adriaan van der Steur (1883-1953). Een modern
gebouw met intieme kleine ruimtes, mooie lichtinval en geen overvolle zalen.
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Zoals dat gaat met musea en de collecties moet er na verloop van tijd uitgebreid worden,
diffuus licht van boven, heldere grote witte ruimtes waar niets anders de kunstwerken
zouden kunnen doen afleiden. Architect Alexander Bodon (1906-1993) wordt
aangetrokken voor de nieuwe vleugel die in 1972 gereed is.
In 1991 wordt een demontabel, geheel van glas met uitzicht op de tuin, het Paviljoen-de
Vriese van Hubert-Jan Henket gerealiseerd. In 2003 wordt rondom de zaal van Bodon
door het Vlaamse architectenbureau Robbrecht en Daem een reeks nieuwe zalen
gecreëerd. Sjarel Ex verplaatst de ingang weer naar die ten tijde van die Van der Steur.
Wat mij opvalt in Coevorden en vooral ook Lelystad dat sfeervolle oude gebouwen
verpest worden door nieuwbouw, aanplaksels, zonder respect voor het oude. En niet
alleen daar maar in vele steden en dorpen in Nederland. Eenheid van visie, structuur en
opbouw zijn vaak ver te zoeken. Het ligt aan bestuurders zoiets niet toe te laten.
En ja Sjarel, Baudet is mijn vriendje niet, heb er regelmatig over geschreven. Baudet,
zoals je zegt, fulmineert net als Prins Charles tegen de moderne architectuur.
Het beroerde is wel dat er ook veel lelijke architectuur is. Als ik zie, nu ook weer in
Drenthe in Coevorden en vooral Lelystad hoe daar oud en nieuw tegen elkaar geflanst
zijn – zonder enig benul en respect voor het verleden – het vloekt aan alle kanten barst
ik volledig in huilen uit – ik zet dan mijn wagen langs de kant en begin uitvoerig te
foeteren – Leonie schaamt zich dan. Daar zijn de beleidsmakers voor verantwoordelijk.
Thierry Baudet kan dan fulmineren tegen de moderne architectuur maar het
collectiegebouw van het Boymans is van wereldniveau, een modern kasteel bij een
doorwaadbare haven dat mensen verbroedert, waar je met een museumkaart gratis naar
binnen kunt of slechts door kaartje te kopen. Moderne tolgelden misschien maar geen
uitbuiting van het volk en gevechten. Moderne architectuur – in de juiste omgeving – niet
gestoord door ruis – kan een lust voor oog en hart zijn.
En als er dan al een avantgardistisch gebouw als het theater van ben van Berkel staat is
het een soort eenling dat in de ruimte komt aangevlogen maar geen connectie heeft met
al wat er in de omgeving staat.
En dan niet te spreken over sociale woningbouw aldaar. Er spreekt zo vaak uit: ‘Het zijn
maar arme drommels, ze verdienen niet beter. Hebben architecten dan geen
verantwoordelijkheid, gevoel en visie meer ? Juist de minst draagkrachtigen verdienen de
mooiste gebouwen, wat zijn we ver verwijderd van de volkshuisvesting zoals de
Amsterdamse School die voorstond in de omgeving van ‘Het Schip’ van architect M. de
Klerk.
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