
In museumwinkel wordt kunst het

pispaaltje van commercie

Musea Museumwinkels die slappe aftreksels van kunst

verkopen, verminderen de impact van hun collectie.

Pauline Slot is schrijver 29 december 2014, 2:01

In de winkel van het Van Gogh Museum was het half november al

volop kerst, zag ik toen ik een dag doorbracht in het vernieuw-de

museum. Twee witte kerstbomen vol kerstballen domineerden de

Kerstbal met zonnebloemen, Van Gogh als poppetje, het gele-huisrugzakje en Monopoly met
zonnebloemen.  Beeld Pauline Slot
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aanblik. Op de ballen, te koop voor 15 euro per stuk, scheen de

Provençaalse zon: ze waren bedrukt met zonnebloemen, irissen,

korenvelden. Ook was er een kerstbal in de vorm van het gele huis in

Arles.

In de museumwinkel is natuurlijk veel meer te koop dan kerstballen

met zonnebloemen. Het is een klein warenhuis, vol met

bekervormige, sjaalvormige, brillenkokervormige, vaasvormige,

tasvormige, legpuzzelvormige, beertjesvormige, slabbetjesvormige,

koelkastmagneetvormige reproducties van schilderijen, met een paar

duidelijke favorieten: de Zonnebloemen, de Amandelbloesem.

Maar ik zag dat ook Van Gogh zelf - genie, hoerenloper, ruziezoeker -

hier nu te koop is als stoffen poppetje. Met wild rood haar bungelt hij

aan sleutelhangers, soms romantisch met een zonnebloem in zijn

hand. In een grabbelbak ligt hij ook, zijn jasje en gele hoed met goud

doorstikt. Alleen een Action Man-versie ontbreekt nog.



Gespletenheid

Beeld Pauline Slot



Dit aanbod tekent de vreemde gespletenheid in het moderne

museum. Waar in de zalen kosten noch moeite zijn gespaard om de

unieke kunstwerken te conserveren en aan ons te tonen als onderdeel

van een zorgvuldig opgebouwd verhaal, lijkt in de winkel elke vorm

van smaak overboord te zijn gegooid. Hetzelfde zien we in het

vernieuwde Mauritshuis. Het meisje met de parel is daar op

allerhande gebruiksvoorwerpen afgebeeld, van drinkzakken tot

golfballen, dus je kunt haar desgewenst zelfs een knal voor haar kop

geven. Ook is zij uitgevoerd als badeend.

Ik zou graag eens bij de brainstormsessie willen zijn waar over het in

productie nemen van zulke trinkets besloten wordt. En bij de

teamvergadering waarin tot aankoop voor de museumwinkel wordt

overgegaan. Ik begrijp het niet, zou ik willen zeggen. Kom met iets

beters.

Museumwinkels die 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, soms zozeer dat een

homeopathische verdunning ontstaat.

Advertentie van Het Westfries Museum

Tentoonstelling Koele Wateren, een
oogstrelende selectie van 40 schilderijen uit
het Rijks
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Geld

Boeken, ansichtkaarten en dvd's verkopen: daar is niets mis mee. Die

berg je op. Maar de massaal geproduceerde placemats, sjaals en

mokken met beroemde schilderijen erop: die staan en liggen elke dag

in je beeld. En sommige voorwerpen hebben zelfs niets meer met de

oorspronkelijke afbeelding te maken. Zo is er in het Van Gogh

Museum een gele-huis-kinderrugzakje te koop. (Leuk voor kinderen

die net zo lastig zijn als Vincent was.) En laatst trof ik er een Money

Box, ook al in de vorm van het gele huis.

Waarmee het relevante woord is gevallen. Ja, de verkoop van dit soort

spullen levert het museum geld op, en de tijden zijn moeilijk. Ik weet

het. Maar het kan ook anders. In het Stedelijk Museum is de

museumwinkel een fantastische boekhandel met een afdeling

huishoudelijke artikelen eraan vast, en op die afdeling is het alles

smaak wat de klok slaat. Er staan mooie spullen die geen opdruk uit

de collectie nodig hebben om toch mee te profiteren van het gevoel

dat hier iets kopen een verhevener activiteit is dan buiten het

museum. Dat gevoel krijg je in het Van Gogh Museum absoluut niet.

Het is er duur en goedkoop tegelijk.

Het ergste wat ik op dit gebied gezien heb lag overigens niet daar,

maar in de National Gallery in Londen. Daar trof ik afgelopen zomer

een speciale editie van het spel Monopoly aan, met Van Goghs

zonnebloemen op de doos. Het is de omkering van wat Duchamp in

1917 deed: een urinoir tot kunst verheffen. Kunst wordt hier het

pispaaltje van de commercie.

Preuts

We hoeven heus niet preuts te worden met iconische schilderijen.

Beeld Pauline Slot
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Jarenlang heb ik een mousepad gehad met de afbeelding van een

blauwe lucht waartegen zich de takken aftekenen van een bloeiende

amandelboom, Van Goghs amandelboom. Toen ik hem neerlegde

naast mijn toetsenbord, welde een moment echte vreugde in mij op.

Het blauw van de geschilderde lucht stak prachtig af tegen het hout

van mijn bureau, en de muismat had even iets van zijn nut verloren.

Dat was wel zo prettig.

Maar laten we ons ook bewust zijn van wat er vervolgens gebeurt.

Algauw keek ik weer naar mijn scherm, nonchalant de muis

bewegend over de delicate bloesems, soms de lijn van de takken

volgend, dan weer bijna de twijgen brekend. Zo ging dat jaren door,

en met elke dag dat ik de schoonheid van Van Goghs

Amandelbloesem wel zag, maar niet meer opmerkte, heb ik het

schilderij beschadigd. Pas toen de mousepad vanwege zijn

opkrullende zijkanten werd afgedankt, kon de restauratie beginnen.

Vergeten was de belangrijkste techniek.

Een tijd later zag ik het schilderij weer terug, in het Van Gogh

Museum dat de mousepad ooit aan mijn gulle gever had verkocht.

Door het lange ongezien zijn had Amandelbloesem zijn heldere

kleuren teruggekregen, en met nieuw plezier keek ik naar de

vogelringetjes blauwgrijs waarmee Van Gogh de takken en twijgen

hun rondingen gaf, en naar het witte roze en het roze wit van de

bloemblaadjes. De lucht was niet egaal blauw, maar bleker rondom de

bloesems, alsof zij sterren waren die licht afgaven.

Van Gogh maakte het schilderij in het jaar van zijn dood, 1890, na de

geboorte van zijn neef Vincent Willem. Om het nieuwe leven te

begroeten zond hij Theo en Jo de beeltenis van de boom die in het

zuiden als eerste bloeide, om boven het echtelijke, nu ouderlijke, bed

te hangen.

Pauline Slot, schrijfster.
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Het is het lot van alles dat ons dagelijks omringt om niet meer

werkelijk gezien te worden. Laten het dan de minder kostbare

beelden zijn die we negeren, niet de mooiste beeltenissen, met liefde

geschilderd. En laat de verantwoordelijkheid van musea niet

ophouden bij de scheidingswand met de museumwinkel.

Van Pauline Slot verschijnt in 2015 bij de Arbeiderspers haar boek over de hoogte-

en dieptepunten van het moderne museumbezoek.

Lees ook:

Kiekjes met smartphones deren musea niet

'Van Gogh lijdt aan gekmakende stemmingswisselingen'

advertentie

Columns & Opinie

https://www.volkskrant.nl/tag/van-gogh-museum
https://www.volkskrant.nl/tag/van-goghs-amandelbloesem
https://www.volkskrant.nl/tag/kunst-cultuur-en-entertainment
https://www.volkskrant.nl/tag/kunst-en-entertainment
https://www.volkskrant.nl/tag/van-gogh
https://www.volkskrant.nl/tag/vincent-willem
https://www.volkskrant.nl/auteur/pauline-slot-is-schrijver
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.volkskrant.nl/fs-b880d011
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.volkskrant.nl/ts-b880d011&via=volkskrant&text=In%20museumwinkel%20wordt%20kunst%20het%20pispaaltje%20van%20commercie
mailto:?subject=In%20museumwinkel%20wordt%20kunst%20het%20pispaaltje%20van%20commercie&body=https://www.volkskrant.nl/es-b880d011
whatsapp://send?text=In%20museumwinkel%20wordt%20kunst%20het%20pispaaltje%20van%20commercie%20https://www.volkskrant.nl/ws-b880d011
https://www.volkskrant.nl/a-bb29157d
https://www.volkskrant.nl/a-bdbe99ba
https://track.adform.net/C/?bn=33997443;crtbwp=B6AF9F6B74AA3AB7;crtbdata=HdqJi9v_nJHAiv1tSRIPyUXHRmCylm6S5AzcvNT17ZGwF-y01pfs_jZV41xB8R7H8lzfgAZ8-kR99Tu2rhXn_lbOYXYGsYoxru59u80q7cJssT-snmH-H0T4m6fsHpA-ikSyMY6XAlyGo9N7vLFA5o-IFYcI_fZmFzRNuv3eAlISdSclQI_kjoPZvVb4qD80okgvidKPdww8pSNAGMV7WP1bwklHTrBbbvRMDO-p1Mn82ueDRSfmM5E1Q1w1avSd_U9BC8mAFibXcKI78-uvSnU9XY3-fEEfe4ig6dANPn7X-zfGJ6BChy8M3cGW9qBVLENw0_xCkHYn_EDQIM6vdyWD7L0UjI9ixJ6IoafEo0sy6Fju4cXEOn43PXPn3Gm8OyQnSrKUkZKsnJzrAep-ovPC3Mq-rMZ8MpYOUO7mDb6f11Qu9kXaYeClr1C5ycxaHGT5qW9NdmlgwnYXwvJTvn8KmOiJvwVPehprW6WQyzNUdHuH8-C_yYle3oorxr9KtNSPtrSH49s_iFYw9FsTTHxgtG8MlHRin7hLRNoRfgGsDdxg5Y7vQL75Oz-Jutmv0;adfibeg=0;cdata=aLK9xapy8gdNkoim8y32RgwRZGuFuL6pEx14g_hcwfpYBRXMc3-0AkKr1ztCzqheMrfXzzOMYt6L9wwiOjTQI47A6Z39zuqUXrW6uEbsLFDVxK2DqG6KvFolbIjsBEAKK9hOpEpqxzEiAgMrBPS60BeHjPJjMQMVxEMYBZ9m5yyHQH7dVecsfdvppspu0ika7F9eVCV5PZ9kUZg-2YLwF3RtCGXVDSWUQTH-MFuthXfB81ifIhuSCSt2V8RpIoyaw3iI60gHGBc1;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.volkskrant.nl%2fcolumns-opinie%2fin-museumwinkel-wordt-kunst-het-pispaaltje-van-commercie%7eb880d011%2f
https://track.adform.net/C/?bn=33997443;crtbwp=B6AF9F6B74AA3AB7;crtbdata=HdqJi9v_nJHAiv1tSRIPyUXHRmCylm6S5AzcvNT17ZGwF-y01pfs_jZV41xB8R7H8lzfgAZ8-kR99Tu2rhXn_lbOYXYGsYoxru59u80q7cJssT-snmH-H0T4m6fsHpA-ikSyMY6XAlyGo9N7vLFA5o-IFYcI_fZmFzRNuv3eAlISdSclQI_kjoPZvVb4qD80okgvidKPdww8pSNAGMV7WP1bwklHTrBbbvRMDO-p1Mn82ueDRSfmM5E1Q1w1avSd_U9BC8mAFibXcKI78-uvSnU9XY3-fEEfe4ig6dANPn7X-zfGJ6BChy8M3cGW9qBVLENw0_xCkHYn_EDQIM6vdyWD7L0UjI9ixJ6IoafEo0sy6Fju4cXEOn43PXPn3Gm8OyQnSrKUkZKsnJzrAep-ovPC3Mq-rMZ8MpYOUO7mDb6f11Qu9kXaYeClr1C5ycxaHGT5qW9NdmlgwnYXwvJTvn8KmOiJvwVPehprW6WQyzNUdHuH8-C_yYle3oorxr9KtNSPtrSH49s_iFYw9FsTTHxgtG8MlHRin7hLRNoRfgGsDdxg5Y7vQL75Oz-Jutmv0;adfibeg=0;cdata=aLK9xapy8gdNkoim8y32RgwRZGuFuL6pEx14g_hcwfpYBRXMc3-0AkKr1ztCzqheMrfXzzOMYt6L9wwiOjTQI47A6Z39zuqUXrW6uEbsLFDVxK2DqG6KvFolbIjsBEAKK9hOpEpqxzEiAgMrBPS60BeHjPJjMQMVxEMYBZ9m5yyHQH7dVecsfdvppspu0ika7F9eVCV5PZ9kUZg-2YLwF3RtCGXVDSWUQTH-MFuthXfB81ifIhuSCSt2V8RpIoyaw3iI60gHGBc1;;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.volkskrant.nl%2fcolumns-opinie%2fin-museumwinkel-wordt-kunst-het-pispaaltje-van-commercie%7eb880d011%2f
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie


MEER COLUMNS & OPINIE

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie


Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten

Algemeen

Contact met de Volkskrant

Privacystatement

Abonnementsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Cookiebeleid

Colofon

Service

Klantenservice

Mijn profiel

Vakantieservice

Adverteren

Losse verkoop

Meer de Volkskrant

Abonneren

Nieuwsbrieven

Digitale krant

Webwinkel

Inclusief

RSS-feeds

Facebook

Twitter

MEER COLUMNS & OPINIE

https://www.volkskrant.nl/service/contact
https://www.dpgmedia.nl/privacy
https://www.volkskrant.nl/service/sites/default/files/Abonnementsvoorwaarden_de_Volkskrant.pdf
https://www.dpgmedia.nl/gebruiksvoorwaarden
https://www.volkskrant.nl/cookiewall/info
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/colofon~bc7018ce/
https://www.volkskrant.nl/service
https://myaccount.volkskrant.nl/
https://www.volkskrant.nl/service/vakantie
https://www.dpgmedia.nl/merk/devolkskrant
https://www.dpglosseverkoop.nl/tornl_j2ee/pag/pve_index.jsp
https://www.volkskrant.nl/abonnementen/abonnementen/vk/?otag=t2ejen&utm_source=vk&utm_medium=interne_referral&utm_content=footer&utm_campaign=alwayson
https://www.volkskrant.nl/nieuwsbrief
https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/
https://webwinkel.volkskrant.nl/
https://inclusief.volkskrant.nl/
https://www.volkskrant.nl/rss/feeds
https://www.facebook.com/volkskrant/
https://www.twitter.com/volkskrant
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/tip/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie


Android apps

iOS apps

Navigeer

Columnisten

Recensies

De Volkskeuken

Archief

Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het

stuk erboven.

Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright

@volkskrant.nl. 

© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden

Start Best gelezen Nieuws Zoeken Service

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.persgroep.android.news.mobilevk&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/de-volkskrant/id418873064?mt=8
https://www.volkskrant.nl/columns
https://www.volkskrant.nl/recensies
https://www.volkskrant.nl/volkskeuken
https://www.volkskrant.nl/archief
mailto:copyright@volkskrant.nl
https://www.volkskrant.nl/
https://www.volkskrant.nl/best-gelezen
https://www.volkskrant.nl/nieuws
https://www.volkskrant.nl/search
https://www.volkskrant.nl/menu

