Nieuwsbrief
Herfst editie
- Verkiezing van Het Belangrijkste Boek.
- Terugblik op het 40-jarig jubileum van
stripboekhandel ‘Het Beeldverhaal’ in
Amsterdam, met daarbij de uitreiking van de Hal
Foster Award.
- Op bezoek bij radioprogramma ‘Cultuur071’ van
Sleutelstad FM.
- Interview in deze herfst editie is met Meta Knol,
directeur van museum De Lakenhal.

Verkiezing van Het Belangrijkste Boek
De Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen tot het
belangrijkste boek van Nederland. Rieuwerd
Buitenwerf, directeur van het Nederlands
Bijbelgenootschap, ontving de trofee uit handen
van Eppo van Nispen tot Seventer. Het boek
kreeg de meeste stemmen bij de Verkiezing van
het Belangrijkste Boek, die de afgelopen vijf
maanden werd gehouden. ‘Het Achterhuis, het
dagboek van Anne Frank’, staat op de tweede
plek. ‘In de ban van de ring’ van de Engelse
schrijver Tolkien belandde op de derde plaats.
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Sinds 22 april kon iedereen via
www.belangrijksteboek.nl zijn stem uitbrengen
op het boek dat hem het meest heeft geraakt.
Het kon gaan om een boek dat een cruciale rol
speelde in iemands leven, dat indrukwekkend
werd gevonden of dat het wereldbeeld van lezers
heeft doen veranderen. In totaal werden bijna
75.000 stemmen uitgebracht.
Het winnende boek, De Nieuwe Bijbelvertaling, is
een uitgave van de Bijbel in hedendaags
Nederlands uit 2004. Ook varianten, zoals De
Statenbijbel en Bijbel in gewone taal, kregen veel
stemmen en maken deel uit van de top 20. De
interpretatie van de betekenissen van de Koran
van Aboe Ismail staat op de vijfde plek.
Het jeugdboek Kruistocht in spijkerbroek van Thea
Beckman bereikte de vierde plaats. Ook andere
kinderboeken staan in de top 20, waaronder De
brief voor de koning en Jip en Janneke. ‘De
ontdekking van de hemel’ van Harry Mulisch staat
op plek zes. De volledige ranglijst is te vinden op
www.belangrijksteboek.nl .
Om kiezers op weg te helpen, hadden tien
curatoren vooraf binnen tien thema’s (zoals
Algemene info (website & facebook):
www.boekenzolderleiden.nl/
nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden
Openingstijden:
Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur
06-24337506 (alleen tijdens openingsuren!)
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literatuur, geloof en wetenschap) honderd
boeken op een rij gezet die belangrijk zijn voor
Daarnaast kon iedereen op zijn eigen favoriete
boek stemmen. Lezers hebben zelf ongeveer
3800 titels toegevoegd.

De verkiezing is onderdeel van 2016 Jaar van het
Boek. Dit is een initiatief van Bijzondere Collecties
van de UvA, de Koninklijke Bibliotheek, de
Leescoalitie, het Letterkundig Museum, Stichting
CPNB, Stichting Lezen en Stichting Lezen &
Schrijven. Deze organisaties hebben de handen in
een geslagen om een jaar lang het boek in al zijn
verschijningsvormen te vieren. Kijk voor meer
informatie op www.2016jaarvanhetboek.nl .
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Frankfurter Buchmesse
De grootste en meest invloedrijke
boekenvakbeurs ter wereld vond dit jaar plaats
van 19 t/m 23 oktober. Het vormt het
hoogtepunt van een groots project waar het
Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds
voor de Letteren bijna vier jaar hard aan gewerkt
hebben.
Met een voortraject van meer dan 400
evenementen in heel Duitsland, met meer dan
300 recente vertalingen van Nederlandstalige
literatuur in het Duits en met een eerste stroom
enthousiaste recensies en reacties in de Duitse
pers, is het gastlandschap nu reeds een succes.
Het echte hoogtepunt moet dan nog komen: de
300 evenementen op en rond de Frankfurter
Buchmesse zelf. Ook trekt de Buchmesse veel
media-aandacht, ieder jaar zijn er bijna 10.000
geaccrediteerde journalisten. Daarbij evolueert
de Frankfurter Buchmesse steeds meer van
boekenbeurs naar een cultureel festival.
Dit jaar valt die eer te beurt aan Vlaanderen en
Nederland, die hun cultuur en literatuur samen
presenteren onder het motto ‘Dit is wat we
delen’. Het is de tweede keer dat ons taalgebied
als eregast in de kijker staat in Frankfurt, na een
succesvolle editie in 1993. Daarmee zijn we de
eerste Europeanen die een tweede
gastlandprogramma mogen organiseren.
Nederland en Vlaanderen zetten in op een
gastland 2.0, waarbij niet alleen de literatuur
maar ook de cultuur uit de lage landen breed
onder de aandacht wordt gebracht, zowel op de
Buchmesse en in Frankfurt als door het hele jaar
heen in heel Duitsland. Op
www.frankfurt2016.com.nl is het volledige
programma te vinden.

Admiraal Banckertweg 21 - 2315 SR Leiden - IBAN NL90 TRIO 0391 1062 01 - t.n.v. Kittiwake Stichting Leiden
https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts

Nieuwsbrief
‘Het Beeldverhaal’ springlevend

Op 9 september jl. vierde stripboekhandel ‘Het
Beeldverhaal’ haar 40-jarig jubileum met een
feest in hun pand en tuin aan de Amsterdamse
Bilderdijkstraat. Samen met Lambiek geldt deze
winkel als de Amsterdamse pleisterplaats voor de
stripwereld. In 1976 begonnen als aanvankelijk
een uitgebreide marktkraam en daarna op
diverse locaties onder de oorspronkelijke naam
‘Obelix’, later om rechten redenen omgedoopt
tot ‘Het Beeldverhaal’.

Onder de belangstellende waren die
nazomeravond een keur aan mensen uit de
Nederlandse stripwereld: collegaboekhandelaren, journalisten, distributeurs,
uitgevers en uiteraard veel striptekenaars. De
geestelijk vader van o.a. de strip ‘Gutsman’, Erik
Kriek speelde percussie in de gezellige spelende
band. Kriek is momenteel één van de populairste
Nederlandse stripmakers in het buitenland.
Daarnaast waren onder meer Peter de Wit
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(‘Sigmund’, S1ngle’), Typex, Eric Heuvel, Margreet
de Heer en Gabriël Kousbroek aanwezig. Ook
stripuitgevers waren vertegenwoordigd, zoals Ger
van Wulften die o.a. ‘De familie Doorzon’ en
‘Joop Klepzeiker’ als eerste publiceerde en één
van de nestors van de Nederlandse stripwereld,
Hansje Joustra. Samen met Joost Swarte runde hij
sinds 1985 Oog & Blik, één van de meest
toonaangevende stripuitgeverijen (inmiddels
gereïncarneerd als Scratchbooks).
Door de sprekers die avond werd verwoord dat
de strip in Nederland -ondanks een belangrijke
nieuwe influx van jonge tekenaars deze eeuwnog steeds een ondergeschoven kindje blijft;
immer in geldnood, maar dat tegen die klippen
op toch heel wat moois en vooruitstrevend werk
publiceert of zelfs in eigen beheer uitgeeft. Dit
alles, in tegenstelling tot andere kunstsectoren,
vrijwel zonder subsidies. Ook de groeiende rol
van de vrouwen werd hierbij benadrukt .
Hoogtepunt was de uitreiking van de Hal Foster
Award, een prijs die op besluit van het bestuur en
de vorige laureaat wordt doorgegeven aan
iemand die zich buitengewoon heeft ingespannen
voor de strip in Nederland. Hierbij ligt de nadruk
op de zgn. periferie van het vak, dus niet zozeer
bij uitgevers, tekenaars of boekhandelaren, maar
aan de kant van bijvoorbeeld journalisten &
festival organisatoren. De prijs was al twee jaar in
handen van Natasja van Loon, redacteur van o.a.
stripmagazine ‘Zone 5300’, medeorganisator van
de Haarlemse stripdagen, bevlogen schrijfster en
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voorvechtster van de belangen van de strip als
kunstvorm.

(vlnr: Pieter Doorenboom, Klaas Knol, Peter de Wit, Ron Poland, Mara Joustra,
Natasja van Loon, Jeanet Scheepers)

In haar speech memoreerde Natasja van Loon het
belang van de vrouw in de stripwereld en zette en
passant haar hoofdredacteur (tevens artistiek
directeur van de stripdagen Haarlem, Tonio van
Vugt, red.) in het zonnetje. Vervolgens gaf ze de
prijs door aan Mara Joustra, een niet weg te
denken kracht in het striplandschap, eveneens
voorvechtster voor deze kunstvorm middels
subsidies, festivals & evenementen. Daarnaast
was ze jarenlang werkzaam als redacteur bij Oog
& Blik, waar ze menig talent ontdekte en
begeleide.
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en alternatief werk. Daarvan wordt veel vertaald
in goedverzorgde uitgaven die beslist niet
onderdoen voor het origineel. Verzamelingsaandrang wordt gestimuleerd door series (denk
aan Suske & Wiske, Storm & Roodhaar, Franka,
Lucky Luke, De familie Doorzon), verzameld
werken en luxe-edities, maar ook aanverwante
zaken als originele tekeningen, zeefdrukken en
beeldjes van bekende figuren waarbij de figuren
uit Kuifje favoriet blijken. Strips zijn dus beslist
niet alleen voor kinderen of fanatiekelingen,
maar bieden een breed perspectief; alle
hedendaagse onderwerpen komen aan bod.
Tekeningen zijn hierbij veel meer dan alleen
illustraties; ze vormen tezamen echt een nieuwe
kunstvorm naast de literatuur en beeldende
kunst.
Een greep uit het overweldigende aanbod van de
laatste jaren is ‘Persepolis’ van Marjane Satrapi,
‘Meccano’ van Hanco Kolk en de literaire
stripversies door Dick Matena van o.a. ‘De
avonden’, ‘Kort Amerikaans’ en ‘Kees de Jonge’.
Opvallend nieuw werk van het laatste jaar is
‘Tibet’ van Mark Hendriks. Een uiterst fraai
gestyleerde Graphic Novel.

Na dit deel van de avond mocht een rondje door
het rijk gesorteerde assortiment van ‘Het
Beeldverhaal’ natuurlijk niet ontbreken. Deze
maakt indruk: het is een ruime winkel met geheel
gevulde boekenkasten en vitrines, waartussen
volgestapelde tafels uitgestald zijn. Er is ruimte
voor fraaie buitenlandse uitgaven, van klassiek
(Kuifje, Asterix, Amerikaanse superhelden,
Japanse manga), contemporain (Graphic Novels)
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15 september
J.J. Slauerhoff (1898-1936)

Verjaardagen

1 september
Willem Frederik Hermans (1921-1987)

Eén van de naoorlogse grote drie, bekend om zijn romans
en vileine polemieken. Bekende werken zijn `Ik heb altijd
gelijk' (1951), `De donkere kamer van Damocles' (1958) ,
`Nooit meer slapen' (1966) en `Onder professoren' (1975).
Schreef kort voor zijn dood nog het boekenweekgeschenk
1993: `In de mist van het Schimmenrijk'.
5 september
Herman Koch (1953)
In rap tempo een van de bekendste en meest geliefde
schrijvers van Nederland geworden Begon zijn carrière als
lid van Jiskefet. Hij stond lang in de bestsellerlijst van de
New York Times met de vertaling van ‘Het diner’(2009),
inmiddels is het boek naar meer dan 40 landen vertaald en
is er een speelfilm gemaakt met Richard Gere in de
hoofdrol. Andere werken: `Red ons, Maria Montanelli'
(1991), `Odessa Star' (2003) en `Zomerhuis met zwembad'
(2011).

Van oorsprong scheepsarts maar waarschijnlijk de
beroemdste Nederlandse dichter van de vroege twintigste
eeuw met bundels als `Archipel' (1929), `Soleares' (1933) en
`Een eerlijk zeemansgraf' (1936). Schreef daarnaast ook
romans als `Het verboden rijk' (1932) en `De opstand van
Guadalajara' (1937).
4 oktober
Oek de Jong (1952)
Hij brak door met de romans `Opwaaiende zomerjurken'
(1979) en `Cirkel in het gras' (1985), daarna bleef het lang
stil maar in 2002 verscheen het magistrale `Hokwerda's
kind', in 2012 gevolgd door `Pier en oceaan', naar eigen
zeggen zijn Magnum Opus.
7 oktober
Simon Carmiggelt (1913-1987)
Hoewel hij in Den Haag opgroeide staat hij toch bekend als
de oer-Amsterdammer, vooral door zijn `Kronkels' die
dagelijks in het Parool verschenen, columns waarin hij als
geen ander de kleine dagelijkse dingen, Amsterdam en de
gewone mens vastlegde. Schreef ook theaterteksten, o.a.
voor Wim Sonneveld en Wim Kan, daarnaast schreef hij
veel begeleidende teksten voor de films van Bert Haanstra.
Een greep uit de vele tientallen gebundelde kronkels:
`Vijftig dwaasheden' (1940), `Ping pong’ (1952), `We leven
nog' (1963) en `Vroeger kon je lachen' (1977).
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menige middelbare schoolliteratuurlijst aan, alsmede zijn
moeite met religie en het pleidooi voor klassieke muziek.
Ook presenteerde hij onder meer zijn ontwapenende en
oprechte gevoelens jegens voedsel & natuur in een aantal
radio & tv-programma’s en wist te choqueren middels zijn
alter ego Maartje ’t Hart en zijn vriendschap jegens de
minder fortuinlijke Maarten Biesheuvel. Ander werk: ‘De
kroongetuige’ (1983), ‘De jacobsladder’ (1986), ‘Het
woeden der gehele wereld’ (1993), ‘Lotte Weeda’ (2004).

18 november
Joost Zwagerman (1963 – 2015)

(vlnr: Marja Brouwers, Joost Zwagerman, Dirk van Weelen, Herman Koch)

Na zijn debuut ‘De houdgreep’(1986) groeide Zwagerman
middels ‘Gimmick!’(1989) al snel uit tot één van de
belangrijkste moderne schrijvers en ‘de stem van zijn
generatie’ waarmee hij veel jongere Nederlandse auteurs
beïnvloedde en inspireerde. Naast romans en gedichten
schreef hij veel bevlogen en erudiete essays over onder
meer literatuur, muziek en kunst. Dat laatste onderwerp
maakte hem ook een frequente gast in het TV-programma
‘De wereld draait door’, waar hij zijn kennis en passie voor
de kunst op aanstekelijke wijze overbracht. Daarnaast
presenteerde hij ook een seizoen ‘Zomergasten’ waarin hij
onder meer het inmiddels historische interview met Ayaan
Hirshi Ali had, inclusief de beladen film ‘Fitna’. Ander werk
onder meer ‘Vals licht’ (1991), ‘De buitenvrouw’ (1994) en
het boekenweekgeschenk ‘Duel’ (2010).

25 november
Abdelkader Benali (1974)
Eén van de bekendste en meest gelezen Nederlandse
schrijvers van Marokkaanse afkomst. Hij debuteerde in
1996 met ‘Bruiloft aan zee’, gevolgd door succesvolle titels
als ‘De langverwachte’ (2002), ‘De marathonloper’ (2007)
en ‘Zandloper’ (2010). Daarnaast maakte hij onder meer
het TV-programma voor de NPS ‘Chez Benali’, waarin hij
met zijn vrouw door Marokko reist. Dit jaar verscheen van
hem ‘Brieven aan mijn dochter’.

25 november
Maarten ’t Hart (1944)
Waarschijnlijk de meest populaire Nederlandse schrijver
van minimaal 3 van de 4 decennia sinds hij debuteerde met
‘Stenen voor een ransuil’ in 1971. Hoewel nooit gevangen
in een literaire stroming, schreef hij met romans als ‘Laatste
zomernacht’ (1977), ‘Een vlucht regenwulpen’ (1978) of
‘Onder de korenmaat’ (1991), de literatuur naar meer
begrijpelijke proporties. Met zijn tegendraadse meningen
over (onder vele) natuur, seks, voedsel & geloof voerde hij
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Op bezoek bij radioprogramma
‘Cultuur071’
van SleutelstadFM.
Een korte terugblik op zaterdagochtend 3 september
toen, na de zomerstop, de eerste uitzending van
alweer het vijfde seizoen van het radioprogramma
‘Cultuur071’ de lucht in ging. De juiste toon is al
meteen gezet wanneer de klanken van de virtuoze Big
Band van Glenn Miller met ‘In the mood’ de ether
vullen. Deze klassieker vormt een uitstekende basis
voor presentatoren Gideon Roggeveen & Han Ruijgrok
om de luisteraars welkom te heten, het wekelijkse
item ‘het nieuws van precies 10 jaar geleden’ door te
nemen en de gasten aan te kondigen.

Deze week als studiogast: Angelique van Haeften,
oprichter van Galerie van Haeften die sinds een paar
maanden gevestigd is in het poortgebouw van de
Meelfabriek Leiden. Angelique heeft hier een locatie
gecreëerd die ruimte biedt voor vergaderingen,
lezingen- & recepties. Daarbij zijn er exposities van
kunst in verschillende vormen, bijvoorbeeld
beeldende kunst, maar ook kunst op literaire &
muzikaal vlak.
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Ook in deze uitzending Pepijn Smit, artistiek leider van
Stadsgezelschap PS|theater, daarnaast is hij voorzitter
van Stadslab Leiden. Pepijn praat over de vorming van
de nieuwste productie ‘Wij van de fabriek’ waarvan er
12 voorstellingen in De Meelfabriek Leiden van 4 tot
en met 20 november 2016 zullen gaan spelen. Pepijn
Smit praat over de viering van de 311de verjaardag
van de Leidse Schouwburg, waarbij ook dit jaar
PS|theater verantwoordelijk was voor de organisatie
van het feest, dat de geschiedenis van het Leidse
industrieleven als uitgangspunt heeft. Verrassend
tijdens deze uitzending is de onthulling van Pepijns
nieuwe functie als stadsprogrammeur van Leiden. Dit
houdt in dat hij de maatschappelijke agenda van de
stad gaat koppelen aan die van de cultuurinstellingen.
Deze functie gaat hij bekleden namens het
cultuurfonds en de Leidse Schouwburg & de
Stadsgehoorzaal.

Het verslag op locatie, ditmaal door Reanne van Kleef,
is met Alexander Geertsema, voorzitter van Stichting
Open monumentendagen. In aansluiting op ditzelfde
onderwerp een gesprek met Leidse wethouder Paul
Laudy.
Verder kort aandacht voor De Boekenzolder Leiden,
waarbij bestuurslid Sjaak van Rijn vertelt over het
éénjarig jubileum van de nieuwe locatie aan de
Admiraal Banckertweg. Sjaak vertelt dat De
Boekenzolder voorheen zes jaar lang in de voormalige
fabriek van ‘Tieleman & Dros’ aan de Middelstegracht
huisde en nu, met dit jaar erbij, in totaal zeven jaar
met toenemend succes bestaat. De algemene
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succesformule van De Boekenzolder ligt waarschijnlijk
in de laagdrempeligheid van de organisatie. “Wij
draaien op het fundament van een goed team
vrijwilligers, die met hun kennis en expertise een
goede basis voor de organisatie vormen en daarmee
bezoekers stimuleren om te gaan lezen. We hebben
goede contacten met basis- en middelbare scholen in
de regio, die vaak boeken komen ruilen. Verder
organiseren we iedere maand op zondag een activiteit
en nemen we zelf deel aan verschillende culturele
activiteiten, waaronder bijvoorbeeld een
informatieavond over laaggeletterdheid en
taalachterstand van BplusC, het Parkfeest in de
Zeeheldenbuurt en natuurlijk de Kunstroute in Leiden.
Sinds een aantal maanden hebben we ook een
nieuwsbrief, waarin thema’s aan de orde komen op
het gebied van cultureel, literatuur & educatie. Deze is
uiteraard te vinden op www.boekenzolderleiden.nl “
(waarvan akte, red.).

Aan het einde van de uitzending is het laatste woord
zoals gebruikelijk aan de studiogast. Deze week nodigt
Angelique van Haeften in het bijzonder ambitieuze,
jonge mensen uit voor een bezoek aan haar
gelijknamige Galerie van Haeften.
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Het radio programma ‘Cultuur071’ is een aanrader
voor iedereen die op de hoogte wil blijven van alle
culturele & muzikale activiteiten binnen de Leidse
regio. De redactie van dit programma wordt gevormd
door: dichter, schrijver, performer en uiteraard
presentator Gideon Roggeveen, dichter, schrijver &
presentator Han Ruijgrok, redacteur & fotograaf Peter
Visser en niet in de laatste plaats door hoofdredacteur
& eigenaar van Sleutelstad FM, Chris de Waard.
Verslag op locatie wordt gedaan door Reanne van
Kleef, Joost van Egmond & Chris de Waard. Tijdens de
uitzending heeft Gideon, behalve de presentatie, de
regie over het technische gedeelte. De culturele
agenda en evenementen worden tijdens de uitzending
voorgelezen door mede-presentator Han Ruijgrok. Er
is een korte boekbespreking door Rutger van der
Heijden van Boekhandel Van Stockum. Muzikale tips
worden gegeven door Peter Visser die hierover een
volle wekelijkse agenda beheert en daarnaast zijn
website www.muziekgezien.blogspot.nl bijhoudt. Na
het nieuws van 11 uur is er ruimte voor Kleinkunst,
waarin zowel klassiekers als hedendaagse fragmenten
ten gehore worden gebracht.
Tijdens de wekelijkse vergadering wordt overlegd en
vastgesteld wat er tijdens de daaropvolgende
uitzending aan de orde komt, waarbij uiteraard mede
geanticipeerd wordt op de weken daarna. Met een
brede kijk op culturele & muzikale activiteiten binnen
de Leidse regio, worden de wekelijkse uitzendingen
gevuld.
Zo is de studiogast tijdens de uitzending van zaterdag
10 september Tjebbe Borggreve, muziekdocent &
muzikant (o.a. bekend uit de Haarlemmerstraat, red.).
Ook in de uitzending Marije Mommers, winnares van
de ARS kunstprijs. Chris de Waard is op locatie bij de
opening van het Servicepunt van de 3Octobervereeniging. Daarbij ook een verslaggeving bij
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het Pop up warenhuis, in het voormalige V&D pand.
Veel aandacht gaat op zaterdag 24 september uit naar
de Kunstroute, die in BplusC officieel van start gaat en
waaraan veel Leidse culturele instellingen een
weekend lang deelnemen.
De uitzending van zaterdag 1 oktober staat uiteraard
voor een groot deel in het teken van het Leidens
Ontzet, met dit jaar als thema ‘ontSpanje’ . Verder
onder meer aandacht voor de voorstelling ‘Dames van
de Beethovenstraat’ van Theater Imperium en het
Erfgoedcafé Leiden dat dit keer te gast is bij het
Hoogheemraadschap van Rijnland.
In de uitzending van zaterdag 15 oktober wordt
uitgebreid aandacht besteed aan Remco Koopman
met zijn crowdfundingproject & boek ‘Door de
dubbele deur’.

Groot nieuws van het moment is dat museum De
Lakenhal op zondag 16 oktober eindelijk met de
geplande grote uitbreiding & restauratie kan beginnen
en dus voorlopig de deuren voor het grote publiek
sluit. Deze officiële ceremonie zal na een dankwoord
van directeur Meta Knol, rond 17 uur plaatsvinden in
het bijzijn van wethouder Robert Strijk en stadsdichter
Wouter Idema. Chris de Waard heeft hierover een
kort gesprek op locatie met voormalig cultuur
wethouder Jan Jaap de Haan.
Ter afronding van deze uitzending draagt studiogast
Inge Reisberman een zelfgemaakt gedicht voor uit een
thema expositie over Barbie in 2007.
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Carla schrijft…
Interview met Meta Knol, directeur van Museum De
Lakenhal op vrijdag 26 augustus 2016.

“Wij verzamelen spullen uit het verleden, maar het
belang van die spullen ligt in het heden. De manier
waarop we er nu naar kijken en de waarde die we er
nu aan hechten bepaald wat we er wel of niet mee
doen. Daarom proberen we ook steeds de vertaling te
maken van het heden naar verleden en weer terug”.
 Kunt u iets over uzelf vertellen?
Ik ben geboren in Veendam in 1969. Ik heb
kunstgeschiedenis en algemene letteren gestudeerd
in Utrecht. De eerste studie, kunstgeschiedenis heb ik
afgerond. De tweede studie, algemene letteren net
niet. Mijn specialisatie was moderne kunst, mijn
afstudeerscriptie ging over Kurt Schwitters in
Nederland, de tijd van Theo van Doesburg met De Stijl
en het internationale conservatisme. Dat vond ik een
hele mooie periode. Mijn eerste baan daarna was bij
de Stadsgalerij Heerlen, een piepklein museum. Het
museum is inmiddels verhuisd naar het Glaspaleis. Dat
was een hele goede leerschool, omdat je in een
relatief kleine organisatie de verschillende aspecten
van het museale instituut leert kennen en ik mede
mooie tentoonstellingen mocht maken. Daarna ben ik
conservator moderne en hedendaagse kunst
geworden in het Centraal Museum in Utrecht. Daar
heb ik 12 jaar gewerkt, een lange periode waarin ik
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wederom veel geleerd en veel gedaan heb; onderzoek
gedaan, geschreven, tentoonstellingen gemaakt en
gelezen over het hele spectrum van moderne tot
eigentijdse kunst. In 2009 ben ik directeur van
Museum De Lakenhal in Leiden geworden.
 Wat is uw rol bij de stichting Framer Framed?
De naam ‘Framer Framed’ is afgeleid van het
gelijknamige boek van T. Trinh Minh-Ha (Filmmaker,
schrijver en componist; geboren in Vietnam - red.) Zij
heeft een mooi en belangrijk boek geschreven over
hoe wij in het algemeen naar mensen om ons heen
kijken, waarbij in dit geval film en kunst een
belangrijke rol spelen. Hierbij belicht zij in het
bijzonder vanuit welk perspectief wij denken; wij
hebben allemaal ons eigen blik op de werkelijkheid en
wij bouwen allemaal ons eigen denkbeeldige ‘frame’
daaromheen. Het idee is dat wanneer je die blik
analyseert, als je iets meer afstand neemt en zou
denken: waarom kijk ik zo, waarom heb ik die visie en
wat onderscheid mij van een ander? Dan werkt dat
vaak heel verhelderend, vooral als je dit bekijkt vanuit
intercultureel perspectief. Iemand uit de V.S. zal
bijvoorbeeld heel anders tegen een politiek aspect
aankijken als een Europeaan of een Aziaat. Dat geldt
voor kunst natuurlijk ook, we zijn allemaal min of
meer gevangen in ons eigen kader en onze eigen
culturele maatschappelijke achtergrond, opvoeding,
genen enzovoort.

De titel van het boek ‘Framer Framed’ hebben we dus
gebruikt bij de oprichting van deze gelijknamige
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stichting in 2010. Dat was naar aanleiding van een
tentoonstelling die ik heb gemaakt in het Centraal
Museum in Utrecht; mijn laatste voordat ik directeur
werd in Leiden. Die tentoonstelling heette ‘Beyond
the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende
kunsten van 1900 tot nu’. Het ging over Indonesische
kunstgeschiedenis in relatie tot Nederlandse
kunstgeschiedenis. De visie van de Indonesiërs is
namelijk volstrekt verschillend van de Nederlandse.
Daarbij hebben we natuurlijk toch een gezamenlijke
geschiedenis èn sterker nog: we hebben ook een
gezamenlijke kunstgeschiedenis die nauwelijks belicht
en absoluut onderkend is. Dus in die tentoonstelling
gebeurde dat eigenlijk voor de eerste keer en daar
kwamen zoveel interessante en inhoudelijke
discussies uit voort dat dit uiteindelijk geleid heeft tot
de oprichting van die stichting.
Deze is zich vervolgens gaan inzetten voor
interculturele kunst in de Nederlandse
museumwereld. Want kijk bijvoorbeeld naar het
Rijksmuseum: dat is bijna allemaal Hollandse kunst en
het Stedelijk Museum in Amsterdam: die hebben een
indrukwekkende collectie hedendaagse kunst, maar
die gaat alleen maar over West Europa & Noord
Amerika. Daarentegen hebben vergelijkbare musea
als het Louvre in Parijs of het British Museum in
Londen een encyclopedische verzameling die de hele
aardbol bestrijkt. Dus de Nederlanders zijn wat dat
betreft heel nationalistisch en we hebben het zelf niet
door. Terwijl een museum een uiting is van onze
culturele identiteit. Mijn diepe overtuiging is dat het
maken van beelden zo oud is als de mensheid zelf. Om
een voorbeeld te geven: toen ik kunstgeschiedenis
studeerde, toen leerde ik dat de kunst begon bij de
Grotten van Lascaux in Zuid Frankrijk. Dat is wel een
heel eenzijdig perspectief, want in diezelfde tijd
werden in China ook grotschilderingen gemaakt,
alleen is dit bij ons nauwelijks bekend. Ik denk dat in
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deze tijd van kosmopolitisme, internationalisering,
globalisering & internet het heel belangrijk is om je
bewust te zijn van de beperking van je eigen blik. Een
organisatie als Framer Framed stelt dit eigenlijk
voortdurend aan de orde en aanvankelijk gebeurde dit
door debatten, publicaties en allerlei
samenwerkingsprojecten, maar sinds twee jaar
hebben ze een eigen tentoonstellingsruimte in de
Tolhuistuin in Amsterdam op een prachtige locatie
aan het IJ.
 Ik zag dat u in 2007 een manifest gepubliceerd
heeft in het NRC Handelsblad?
Dat klopt, dat heb ik in 2007 samen met Stijn Huijts &
Edwin Jacobs gepubliceerd, onder de naam ‘Naar een
mondig museum’.
http://vorige.nrc.nl//opinie/article1749678.ece/Naar_
een_mondig_museum .
In die tijd was ik nog conservator en wij vonden dat
musea in het algemeen eigenlijk te weinig reageerden
op veranderingen die in de maatschappij gaande
waren. Als je kijkt naar de klassieke museale cultuur,
dan is dat eigenlijk een hele hiërarchische cultuur,
waarin de kenner aan het grote publiek vertelt ‘hoe
het zit’. Wat het grote publiek daar zelf van vindt lijkt
eigenlijk niet van belang. Wij vonden echter dat de
visie van het grote publiek wel degelijk van belang is.
Dat is ook een kwestie van perspectief: de kenner legt
uit aan de leek hoe het zit, maar vraagt niet aan de
leek wat deze ervan vindt. Terwijl de kenner ook kan
leren van de leek, want iedereen ervaart kunst op zijn
eigen manier; er is niet een standaardrecept voor het
uitleggen van een schilderij. Het is goed dat de kenner
zijn kennis inzet om de leek op weg te helpen bij het
proces van interpretatie. Wij vonden dat dat echt
anders moest en toen hebben we dat manifest
geschreven. Dat is gepubliceerd in NRC Handelsblad
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en daar is vervolgens heel veel discussie over
geweest. Het wordt nog steeds op universiteiten
gebruikt om studenten te laten nadenken over de
museale praktijk. Dat doet me wel deugt.
 Tijdens het bezoek aan De Lakenhal heb ik op
verschillende punten en in diverse werken een link
ontdekt tussen kunst & literatuur? Als eerste
voorbeeld noem ik ‘Het Grote Gele Doek’ van Jan
Wolkers, ook wel zijn persoonlijke ‘laatste oordeel’
genoemd, hierbij refererend aan het 16de eeuwse
drieluik ‘Het Laatste Oordeel’ van Lucas van Leyden.
Klopt hierbij overigens de anekdote dat Jan Wolkers
deze met zijn toekomstige modellen bezichtigde?
Dat klopt inderdaad. Hij noemde het drieluik het
‘groot super nudistenkamp’. Hij nam plaats op de
bank ervoor met zijn modellen/vriendinnen en
probeerde de dame in kwestie ter plekke ervan te
overtuigen dat het dus in de 16de eeuw al gebruikelijk
was dat één vrouw model stond in allerlei poses voor
de kunstenaar. “Kijk maar naar Het Laatste Oordeel; al
die vrouwen zijn gelijk”, aldus Jan Wolkers.
-wat verder ook opviel is het enorme glas-inloodraam van Harm Kamerlingh Onnes.
Dat heeft inderdaad een bijzonder verhaal. Dat raam
is namelijk gemaakt voor het gebouw van het
Algemeen Handelsblad in Amsterdam, achter de Dam
in 1927. Toen de krant samenging met De Nieuwe
Rotterdamse Courant is de naam veranderd in NRC
Handelsblad en ging het hoofdkantoor met redactie
naar Rotterdam. Het pand kwam leeg te staan, werd
verkocht en het glas-in-lood raam werd opgekocht
door een boer in Zeeland, louter vanwege de waarde
van het lood.

(Glas-in-lood-raam van Harm Kamerlingh Onnes uit het Algemeen Handelsblad
gebouw, Amsterdam (1927-28)

De waarde van het kunstwerk werd hierbij dus
volstrekt niet onderkend. De boer in kwestie kreeg na
verloop van tijd blijkbaar toch een beetje wroeging,
heeft het werk dus niet uit elkaar gehaald en heeft de
kisten waarin hij het raam had ontvangen gewoon in
zijn schuur gezet. Die kisten met inhoud hebben daar
dus jaren gestaan, totdat de boer overleed. Na zijn
overlijden is het werk toen uiteindelijk gevonden en
aangekocht door dit museum.
Worden hier en daar bewust soortgelijke linken
gelegd en zijn er meer van dit soort overeenkomsten
te ontdekken (bijvoorbeeld tussen kunst & muziek)?
In het algemeen zijn er allerlei kruisbestuivingen en
dwarsverbanden tussen de verschillende soorten
kunst. Ik vind het belangrijk dat een grens zelden of
nooit een harde lijn is; in werkelijkheid is het vaak een
grijs gebied. Zo was iemand als Jan Wolkers
bijvoorbeeld een dubbeltalent; er zijn allerlei
verbanden tussen zijn schilderkunst en zijn literatuur.
Ander voorbeeld is dat er verschillende citaten in het
museum aan de muren hangen, bijvoorbeeld van
Karel van Mander. Vergeet ook niet het exemplaar
van het tijdschrift ‘De Stijl’ in onze collectie, opgericht
door Theo van Doesburg in 1917. We hebben
verschillende werken van kunstschilder Floris Hendrik
Verster (1861-1927-red) - die heel veel contacten had
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met de dichters van zijn tijd. Er is ook een aantal
gedichten gemaakt over zijn schilderijen (bijvoorbeeld
door dichter & letterkundige Albert Verwey, (18651937)-red).
Het geschreven woord en het beeldende is op die
manier voortdurend met elkaar in interactie. Zo
hebben we in 2010 een hele mooie gedichtenbundel
gemaakt ‘Dichters van Het Laatste Oordeel’, waaraan
tien Nederlandse dichters, onder wie Gerrit Komrij,
Ilja Leonard Pfeiffer en Hagar Peeters, hebben
meegewerkt die speciaal voor ‘Het Laatste Oordeel’
een gedicht hebben gemaakt.
Waar ik betreft muziek & kunst ook graag aandacht op
wil vestigen, zijn de Koorboeken die we samen met
Erfgoed Leiden in onze collectie hebben. ‘Het Laatste
Oordeel’ is daarmee verbonden; ze komen namelijk
beiden oorspronkelijk uit de Pieterskerk en stammen
uit dezelfde tijd. In die Koorboeken is muziek
opgetekend die wordt gezongen in de Pieterskerk. Ze
bestaan uit een hele mooie serie grote boeken,
waarbij de eerste drie delen heel uitgebreid en mooi
gedecoreerd zijn met Gotisch schrift. De laatste delen
zijn echter heel snel afgemaakt en dus ook kleiner. De
verklaring hiervoor is dat de Beeldenstorm in die tijd
uitbrak en de muziek als het ware ‘vastgelegd moest
worden’ voordat deze verloren zou gaan. Wij hebben
regelmatig uitvoeringen van de muziek uit die
Koorboeken, vanzelfsprekend in de zaal waar ‘Het
Laatste Oordeel’ hangt.
Uiteraard noem ik ons initiatief voor de ‘Nacht van
Kunst & Kennis’ die we in september organiseren met
andere Leidse partners.
Je ziet, het is een open concept van hoe het museum
is en hoe beeldende kunst zich verhoudt, niet alleen
tot andere kunsten, maar ook tot wetenschap en tot
de maatschappij.
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(‘Het Laatste Oordeel’ van Lucas van Leyden werd geplaatst in de
Pieterskerk. Het 16de -eeuwse drieluik overleefde als één van de
weinige altaarstukken in Nederland de Beeldenstorm in 1566. Het
heeft verschillende locaties opgesierd, waaronder de
burgemeesterskamer in het Leids Stadhuis – waar het bijna 300
jaar gehangen heeft.- Sinds 1874 heeft het een prominente plek in
museum De Lakenhal. Wegens aankomende verbouwing van deze
locatie is het kunstwerk sinds augustus dit jaar in het Rijksmuseum
Amsterdam te bezichtigen tot 2017- red.)

 In Leiden is het Museum van Oudheden net klaar
met een grote verbouwing, nu is het de beurt aan De
Lakenhal & Naturalis. Is er in dit kader overleg tussen
de verschillende musea in de stad en worden die op
elkaar afgestemd om toch de bezoekers naar de stad
te blijven trekken?
Natuurlijk bestaan er allerlei vormen van overleg
tussen de Leidse musea, maar ook met organisaties
als Leiden Marketing of de Cultuureducatiegroep in
Leiden of de Cultuur Makelaar, dat is hier in Leiden
sinds dit jaar Mirjam Flik. Wij functioneren in een
netwerk van lokale, nationale & internationale musea.
Bij de planning van de verbouwing hebben wij
geprobeerd om met die collega’s te zorgen dat onze
topstukken zo goed mogelijk te zien zijn in de periode
dat het museum sluit. Zo zullen er heel veel werken
op andere locaties te zien zijn. ‘Het Laatste Oordeel’
van Lucas van Leyden is al verhuisd naar de eregalerij
van het Rijksmuseum in Amsterdam. Zodra wij echt
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sluiten zullen nog negen andere topstukken dezelfde
weg volgen. Maar ook bijvoorbeeld het Dordrechts
Museum, het Frans Hals Museum in Haarlem, het
Mauritshuis in Den Haag en Museum
Catharijneconvent in Utrecht staan op de lijst voor
delen van onze collectie. In 2012 hebben we een werk
van Rembrandt aangekocht ‘Brillenverkoper’. Deze
gaat samen met de 3 andere werken uit die serie op
een internationale tournee.

(‘De zelfopoffering van Burgemeester Pieter van der Werf’ – Mattheus Ignatius van
Bree (1817)

 De eerste aanbesteding voor de verbouwing is
mislukt, omdat de vraagprijs van de aannemers te
hoog was. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de nieuwe
aanbesteding wel gaat lukken? Gaan er delen van
het plan geschrapt worden of moet er meer geld
beschikbaar komen. In het nieuws werd gemeld dat
iedere maand uitstel de kosten voor de verbouwing
met 2% laten stijgen. Is hierdoor naar uw mening
haast geboden?
De laatste uitbreiding van dit museum heeft
plaatsgevonden in 1921, dat is bijna honderd jaar
geleden. Daarna, in 1939 heeft de toenmalige
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directeur wederom een voorstel tot uitbreiding van
het museum gemaakt. Dit is er toen niet van
gekomen. In 1948 werd het plan opnieuw aangekaart
bij het Leids Stadsbestuur en uiteindelijk zijn in 1951
de eerste panden aangekocht om de uitbreiding te
realiseren.
Ik zeg heden ten dage wel eens tegen mensen dat je
nu, anno 2016, aan de verpaupering die aan de
Lammermarkt is opgetreden kunt zien hoe lang dit
project zich nu al voortsleept. Het is eigenlijk 65 jaar
planvorming geweest. Daarbij heeft Leiden financiële
tegenslag gekend; de hele Leidse industrie is
ingestort, het is gedurende 20 jaar een artikel 12
gemeente geweest. Mede daarom denk ik dat het
heel belangrijk is dat we niet opnieuw uitstel van
planvorming krijgen, niet alleen voor het museum,
maar zeker ook voor de stad.
Natuurlijk is het vervelend dat die aanbesteding is
mislukt. Wij hebben in dit kader ook een voorstel
gemaakt voor planaanpassing, dat wil zeggen dat we
onze ambitie naar beneden hebben bijgesteld en op
basis daarvan hebben we de aannemers gevraagd om
opnieuw een bod te doen. Tegelijkertijd realiseren we
ons dat we mogelijk nog een extra krediet aan moeten
vragen bij de Gemeenteraad, om er zeker van te zijn
daadwerkelijk tot uitbreiding over te kunnen gaan.
Deze is voor de zomer begon al gereserveerd en we
hopen hier in het najaar een positief besluit op te
krijgen, zodat we na al die jaren eindelijk kunnen
beginnen. We verwachten echter dat het besluit niet
voor 3 oktober valt, maar hopelijk wel kort daarna.
Zodra dat besluit is gevallen gaat het museum dicht en
dan hopen we na de jaarwisseling definitief te kunnen
beginnen.
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(Susanna van Steenwijck-Gaspoel, ‘Gezicht op De Lakenhal’ (1642)
(Impressie
voorgevel, met rechts de Papevleugel & links het nieuwe museumcafé)

 Binnen de muren van de musea lijken er niet alleen
in de collectie, maar ook onder de mensen wat
verschuivingen plaats te vinden. Hierbij denk ik aan
namen als: Nurmaz Deniz van Museum Jan Cunen in
Oss, Gerard de Kleijn van Museum Gouda, Edwin
Jacobs van het Centraal Museum Utrecht & Wim
Pijbes van het Rijksmuseum Amsterdam.
Heeft dat te maken met het huidige subsidiebeleid
voor Kunst & Cultuur in Nederland en kunnen we
een soortgelijke stap ook van Meta Knol
verwachten?
Wat dat betreft ligt het in ons vakgebied, de
kunstwereld denk ik niet anders dan bij andere
bedrijven & organisaties; je hebt overal mensen die

herfst 2016

van positie wisselen. Ik denk ook niet dat er een link is
met het subsidiebeleid. Het is wel zo dat je ziet dat,
onder druk van het huidige subsidiebeleid en
bezuinigingen die tijdens de crises hebben
plaatsgevonden, met name veel kleinere musea in
financiële nood zijn gekomen. Het aantal culturele
instellingen is echt verminderd, met name ook de
instellingen voor hedendaagse kunst. Dit laatste
betreur ik, omdat ik denk dat je kansen en ruimte
moet bieden aan vernieuwing & erfgoed. Als je dat
niet meer doet, verdwijnt naar mijn idee de energie
uit je culturele landschap en daarmee uiteindelijk ook
uit de samenleving. Daarbij wordt het zowel voor de
kunstenaars als voor de werknemers van een museum
niet gemakkelijker gemaakt. Het aantal functies is
namelijk minder geworden en dat is jammer voor
mensen die graag in een museum willen werken en
uiteraard voor de kunstenaars die hun werk graag
tentoon willen stellen.
Wat betreft mij eigen positie kan ik zeggen dat ik het
op dit moment heel erg naar mijn zin heb in Leiden en
De Lakenhal; in dat opzicht zie ik nog heel veel
mogelijkheden voor de toekomst.
 Wat ziet u als het belangrijkst behaalde resultaat
sinds uw aanstelling als directeur van De Lakenhal?
Toen in 2009 als directeur bij het museum begon, was
het duidelijk dat het op allerlei terreinen te maken
had met achterstanden, veroorzaakt door de
jarenlange planvorming. Je kunt je voorstellen dat er
jarenlang geen groot onderhoud is gedaan, omdat het
hele gebouw toch gerestaureerd moest worden. Of
dat er niet werd geïnvesteerd in tentoonstellingen,
omdat er eerst een goede en geschikte ruimte voor
moest komen. Zo ging dat toen eigenlijk op alle
terreinen. Vlak voor mijn aanstelling is er een rapport
gemaakt met een soort röntgenopname van de
situatie in het museum op dat moment. Daar kwam

Admiraal Banckertweg 21 - 2315 SR Leiden - IBAN NL90 TRIO 0391 1062 01 - t.n.v. Kittiwake Stichting Leiden
https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts

Nieuwsbrief
onder meer uit dat er veel achterstanden waren, met
name op het gebied van de registratie en digitalisering
van de collectie. Verder bleek dat er ten aanzien van
het personeelsbeleid verbetering en actualisatie nodig
was. Daarbij was het budget van de tentoonstellingen,
vergeleken met musea van hetzelfde formaat,
bijvoorbeeld het Frans Hals Museum in Haarlem of
Museum Het Valkhof in Nijmegen, heel veel minder.
In dat opzicht is het eigenlijk een wonder wat ons
museum nog allemaal heeft gedaan met de beperkte
middelen die het had. Verder wil ik de conditie van
het gebouw zelf nog noemen: de klimaatinstallatie
was allang afgeschreven en was niet geschikt om
wisselende tentoonstellingen te maken. We hebben
geen educatieruimte. We hadden geen auditorium;
die hebben we nu wel tijdelijk zelf gecreëerd, zij het
met onvoldoende faciliteiten. Er is geen
museumhoreca, behalve een koffieautomaat. Kortom:
het museum liep op allerlei terreinen achter. Toen ik
dat destijds allemaal las en met de mensen in en rond
het museum ging praten, besloot ik dat het museum
eerst op koers moest komen. Het moest eigenlijk zijn
eigen identiteit weer hervinden, met de kernvraag:
wie zijn wij en hoe brengen we dat over naar het
publiek? Toen hebben we voor het jaar 2010 het
volgende beleid ingezet: we hebben er voor gekozen
om het hele jaar aan één project te wijden. Dat
hebben we gedaan door alle andere tentoonstellingen
die op de agenda stonden te annuleren en vervolgens
zijn we het hele jaar gaan wijden aan de collectie van
het museum. Dat is de basis van het bestaan van het
museum; de collectie en het erfgoed van en over
Leiden dat wij hier beheren. Die 22.000 voorwerpen.
Mijn visie is: als je met de collectie wilt
communiceren, dan moet je weten wat je in huis
hebt. In praktijk bleek dat er een knelpunt lag bij de
digitalisering en de registratiesystemen. De
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registratiesystemen waren niet goed op elkaar
afgestemd en de digitalisering was lang niet voltooid.
We hebben toen een project opgestart met de naam
‘Werk in uitvoering’. Dat wil zeggen dat we een
lopende band van 65 meter lang hebben gemaakt die
we midden in het museum hebben neergezet en
daarop zijn in één jaar tijd ruim 13000 voorwerpen uit
het depot langs 4 werkstations gegaan. De
medewerkers van het museum zaten in de publieke
ruimte van het museum om met die objecten te
werken. Het zag er als volgt uit: in het eerste station
werd het object schoongemaakt. Daar werd ook
gekeken wat er aan actieve of passieve conservering,
dan wel restauratie nodig was. Bij het tweede station
werd de registratie uit het verleden: de archieven, de
kaartenbakken overgezet op een ander systeem. In
het derde station werd het allemaal gedigitaliseerd en
aangevuld met de laatste gegevens. In het vierde en
laatste station vond de fotografie plaats.

(Project ‘Werk in uitvoering’, Museum De Lakenhal (2010)

Op deze manier kregen we gaandeweg dat jaar een
veel beter beeld van wat we allemaal in huis hadden
en vooral wat daar bijzonder aan was. Een goed
voorbeeld is alleen al het feit dat wij gevestigd waren
in De Lakenhal en dat Leiden zeven eeuwen lang een
stoffenstad is geweest. Dit historische feit was naar
ons idee eigenlijk op de achtergrond geraakt. Dat is op
zich niet zo raar, want de stoffenindustrie is in de loop
van de 20ste eeuw als soort een domino-effect
omgevallen en failliet gegaan. Dat was dus niet iets
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waar de stad nog écht trots op was. Maar als je kijkt
naar al die eeuwen daarvoor is het wel degelijk heel
bepalend geweest en wij hebben een hele mooie
collectie stoffen en allerlei voorwerpen en werktuigen
die met die stoffenindustrie in Leiden te maken
hebben.

Met name dat laatste aspect hebben we toen weer
vooraan op de agenda gezet. Eind 2010 hebben we
ook opnieuw de missie, visie en de doelstelling van
het museum benoemd. Vervolgens zijn we een
nieuwe huisstijl gaan ontwikkelen en hebben de
gehele collectie op internet gezet. Toen konden we
het beeld van De Lakenhal neerzetten, wat het naar
ons idee zou moeten zijn. We zijn een museum van
Kunst, Kunstnijverheid & Geschiedenis van en òver de
stad Leiden. We doen dit voor een breed publiek met
als doel de mensen hierbij niet alleen te informeren,
maar ook te inspireren en daarmee bij te dragen aan
hun persoonlijke ontwikkeling.
Vervolgens hebben we aspecten als bijvoorbeeld
tentoonstellingsbudgetten en personeel & organisatie
nog onder de loep genomen. Toen dat eenmaal
gebeurd was vonden we het fundament stevig genoeg
om de planvorming omtrent de restauratie en
uitbreiding van het museum in gang te zetten. Daar
zitten we nu dus midden in.

herfst 2016

 Tijdens het museumbezoek werd ik geïntrigeerd
door ‘Preparations’ , het wassen beeld van Roy
Villevoye …
Die reactie is nou precies wat we van een bezoeker op
dit werk verwachten. Weet je, alles wat logisch is, zien
we niet meer. Zo zit het menselijk brein in elkaar. We
zien vooral de afwijkingen: datgene wat klopt geven
we minder aandacht, terwijl onze aandacht wèl
uitgaat naar dingen die niet kloppen. Dit wassen beeld
klopt niet, omdat het in een zaal staat met kunst uit
de 16de eeuw; deze man komt uit een andere wereld
en andere tijd. We begonnen dit gesprek met de
organisatie Framer Framed en dat idee zit hier ook
achter. Je zet dingen in een ander perspectief neer,
waardoor mensen anders gaan nadenken en denken:”
Wat doet dit hier? Wie is deze man? Wat vind ik van
dit wassen beeld en hoe verhoud ik mij daartoe?

(‘Preparations’ van Roy Villevoye (2009)

Het is ook een indrukwekkend werk; het is een donker
getinte man die een groot houten kruis vasthoudt. We
hebben het dan ook geplaatst midden in een zaal vol
met 15 & 16de -eeuwse schilderkunst, gericht op
religieuze, christelijke devotie. Het drieluik wat er
naast zou moeten hangen - nu in restauratie- is ‘De
Kruisiging van Christus’ van Cornelis Engebrechtsz.
Daarachter staat dan die man uit ons hedendaags
tijdsbeeld, die verbonden is met dat vroegere
tijdsbeeld door dat enorme houden kruis vast te
houden. Nederland was destijds koloniaal heerser
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Nieuwsbrief
over Papoea en heeft daar, in tegenstelling tot de rest
van Indonesië, een enorme missie en zendingsdrift op
los gelaten. De kerstening van de oorspronkelijke
bevolking van Papoea heeft echt met overweldigend
succes plaatsgevonden, in zoverre dat de stammen
die daar leefden het blanke Christelijke geloof hebben
vermengd met hun eigen magische beleving van het
leven. Natuurlijk hebben die mensen ook nagedacht
over de vraag “waar kom ik vandaan, waarom besta ik
en waar ga ik naartoe als ik dood ben?” Dat zijn
essentiële vragen die overal in de wereld aan de orde
zijn. Die man staat daar aan dat kruis en dat roept de
vraag op hoe hij daarmee om gaat. Kortom: het heeft
dus aspecten van kolonialisme en de overheersing van
het Christendom en het effect daarvan op andere
culturen, maar het gaat ook over een algemeen
menselijk probleem van: waarom besta ik, hoe ga ik
met mijn leven om, waar kom ik vandaan & waar ga ik
naartoe? Iedereen heeft een eigen manier om
antwoord te vinden op die levensvraag. Ik vind het
mooi als het museum dat ook zichtbaar kan maken.

herfst 2016

 Kunt u ten slotte iets zeggen over de toekomstvisie
van museum De Lakenhal?
Ik hoop dat we na een kwaliteitsvolle restauratie bij
de heropening een prachtig eigentijds museum
kunnen laten zien. Daarmee hoop ik dat we echt weer
een plek van betekenis mogen worden, waarbij we
niet alleen voor de stad, maar ook landelijk en
internationaal een mooie rol kunnen vervullen.

Algemene info (website & facebook):
www.boekenzolderleiden.nl/
nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden
Openingstijden:
Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur
06-24337506 (alleen tijdens openingsuren!)
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