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Een vooruitbl ik
Aan het einde van deze maand is het 500 dagen 
geleden dat donkere wolken samenpakten boven 
Rijksmuseum Twenthe. Het museum werd plotseling 
acuut bedreigd in zijn voortbestaan en drastische 
maatregelen waren noodzakelijk. 
Een nieuwe directeur trad vervroegd aan. Zijn eerste 
taak was het schrijven van een visie op de toekomst 
van het museum die rekening hield met de radicaal 
gewijzigde omstandigheden waarin musea in het 
tweede decennium van deze 21e eeuw moeten 
werken. Om die visie kracht bij te zetten werden 
meerdere tentoonstellingen en manifestaties geor-
ganiseerd, of liever gezegd geïmproviseerd. On-
danks een pijnlijke reorganisatie die gelijktijdig werd 
doorgevoerd, werkten de medewerkers met hart en 
ziel aan een vernieuwd Rijksmuseum Twenthe. Om 
al die veranderingen ook in Den Haag bekendheid te 

geven werd een lobbycampagne georganiseerd onder het motto 
‘Rijksmuseum Twenthe, Ons Rijksmuseum’. Al die maatregelen en 
activiteiten leiden na zes maanden tot het besluit van de minister 
dat zij de geplande bezuiniging op het museum wilde halveren 
als provincie en gemeente ook een bijdrage zouden leveren. Die 
toezeggingen zijn inmiddels gedaan. 
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willen brengen naar het voorplein van RMT. In 1928 is die kei met 
financiële (en fysieke) hulp van velen over een speciaal aangelegd 
spoorbaantje van Lonneker naar het museum in aanbouw getrans-
porteerd. Crowdfunding avant la lettre. Weinig musea zijn in de loop 
van hun geschiedenis zo gesteund door particulieren en bedrijven 
als Rijksmuseum Twenthe. Aan die relatie met de mensen in de 
regio willen we de komende jaren blijven bouwen. Modern gezegd: 
RMT is een netwerkmuseum en een groot deel van dat netwerk 
bevindt zich in de regio!
Daarom ook hebben we Herfsttooi - de succesvolle manifestaties 
uit de jaren zestig en zeventig - in ere hersteld en van een nieuw 
jasje voorzien. Herfsttooi is een twee dagen durend gratis festival 
van, voor en door Tukkers. Herfsttooi 2012 was zo’n succes dat we 
besloten hebben in het geheel geen traditionele openingen meer te 
organiseren maar die openingen de vorm te geven van een Twentse 
Salon, op de zondag. Muziek, sfeer, inhoud, kunst en veel gezellig-
heid: dat zijn de vaste ingrediënten van de Twentse Salon. 
 

Zuidvleugel
RMT zet de luiken open. Figuurlijk en deze maand ook letterlijk nu 
de zuidvleugel met de belangrijkste topstukken geheel opnieuw 
ingericht is. Het licht kan weer vrijelijk naar binnen stromen en van 
buiten ziet het als een klooster ontworpen gebouw er al ietsje toe-
gankelijker uit.

Het ideale mecenas-museum
Negentig procent van de collectie van RMT is in de loop van de ruim 
tachtig jaar dat het museum nu bestaat geschonken. In die periode 
is één van de mooiste en rijkste museale collecties in Nederland 
ontstaan. Die collectie maakt het tot een belangrijk rijksmuseum. 

De situatie van Rijksmuseum Twenthe is ingrijpend gewijzigd. 
Sinds die donkere dagen in mei 2012 vindt de voorzitter van de 
Raad voor Cultuur de verse samenwerkingen die het museum is 
aangegaan een voorbeeld voor de sector. Het aantal vrijwilligers in 
het museum is meer dan verdubbeld en het aantal vrienden is met 
ruim 400 toegenomen. 
500 dagen na een aangekondigde dood (die gelukkig niet kwam) 
is het goed om de balans op te maken en een vooruitblik te geven 
op de toekomst van Rijksmuseum Twenthe.
 

Twee pi j lers
De strategie van RMT is bedrieglijk eenvoudig en berust op twee 
pijlers. Ten eerste het versterken van bestaande kwaliteiten en ten 
tweede het realiseren van een zeer aansprekende programmering. 
 

Een netwerkmuseum
Laten we beginnen met de bestaande kwaliteiten; dat wat er al was 
en alleen maar opgepoetst hoeft te worden. Of verplaatst, zoals in 
het geval van de 29 ton zware Lonneker zwerfkei die we weer terug 
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De mooiste feestzaal
Maar er zijn meer oude kwaliteiten. Het Los Hoes achter het museum 
is de laatste jaren wat in de vergetelheid geraakt. Die boerderij  
toveren we de komende jaren om tot een ‘kunstenaarshoes’ voor 
ontvangsten, presentaties en vooral voor educatie en schoolklassen. 
De Gobelinzaal met de wandkleden die nog in het voorouderlijke 
paleis van Koningin Emma hebben gehangen moet de mooiste 
feestzaal van Twente worden. De schitterende collectie zilverwerk 
die we in bruikleen hebben van de Martens Mulder Stichting en de 
Collectie Van Heel (aardewerk) krijgen er een permanente plek in 
nieuw te ontwerpen vitrines. Kunstenaar Bernard Heesen gaat spec-
taculaire glazen kroonluchters maken. Verder wordt de ruimte voor-
zien van de modernste technische middelen om de zaal optimaal te 
kunnen gebruiken als tentoonstellingszaal, balzaal, concertzaal en 
auditorium.

Het nationale perspectief
Al deze plannen zijn slechts een kleine greep uit ons ambitieuze 
programma dat gericht is op het leggen van verbindingen met 
de Twentse regio en het tegelijktertijd landelijk presenteren van 
Rijksmuseum Twenthe als één van de aantrekkelijkste rijksmusea. 
De tweede pijler onder de strategie voor de eerstkomende jaren is 
daarom het organiseren van een breed, inspirerend en vernieuwend 
tentoonstellingsprogramma. 

Geen enkel ander rijksmuseum kan met zoveel topstukken zo’n 
lange periode in onze kunstgeschiedenis illustreren. Van de late 
middeleeuwen tot de vroege 21e eeuw. RMT is het ideale mecenas-
museum, zelfs het gebouw is geschonken. Dat mecenaat, ofwel 
die betrokkenheid van particulieren en bedrijfsleven willen we de 
komende jaren nieuw leven inblazen. Bijvoorbeeld met ons program-
ma ’Adopteer een meesterwerk’. Met de steun van particulieren en 
bedrijfsleven gaan we de komende jaren een inhaalslag maken met 
de restauratie van onze collectie. De oude kwaliteiten worden dus 
ook letterlijk opgepoetst.



8 9

5 0 0  d a g e n 5 0 0  d a g e n

ons vizier nu wel beduidend breder door ons te richten op de com-
plete menselijke verbeelding. Kunst ging de afgelopen jaren teveel 
over de kunst zelf, wij richten ons op de samenleving en zoeken naar 
de kunst die gaat over de menselijke verwondering, over de mens 
die verbaasd naar de wereld kijkt en die de dingen namen geeft, die 
de wereld interpreteert, vragen stelt en betekenis geeft. De mens 
die de wereld naar zijn eigen ideeën vormgeeft, of anders gezegd 
die de wereld verbeeldt. Verbeelding is groter dan alleen de kunst. 
Daarom zoekt RMT voortdurend naar de grenzen van de kunst. Om 
ze blijmoedig te kunnen overschrijden. Rijksmuseum Twenthe is het 
museum van de verbeelding.

Grenzen overschri jden
Met dat vernieuwende tentoonstellingsprogramma zijn we het 
afgelopen jaar meteen begonnen. In de tentoonstelling ‘Rewind’ 
bijvoorbeeld brachten we de regelen van de 16e en 17e eeuwse 
historieschilderkunst in verband met de beeldtaal van hedendaagse 
Hollywoodfilms. Historiestukken uit de collecties van het Maurits-
huis en RMT confronteerden we met spektakelfilms zoals ‘Troy’ Een 
ander voorbeeld van dit nieuwe tentoonstellingsprogramma is de 
overzichtstentoonstelling ‘A hunt for high tech’ van de jonge kunste-
naar, ontwerper en beeldenmaker Bart Hess die voortdurend nieuwe 
creaturen schept. Indringende beelden die de laatste maanden ook 
zijn ontdekt door de Londense Saatchi Gallery en het Museum of 
Modern Art in New York.
‘Rewind’ en ‘A hunt for high tech’ zijn voorbeelden van tentoon-
stellingen waarbij we traditionele grenzen overschreden.

Verbeelding
En deze week opent de nieuwe collectiepresentatie ‘Paden naar het 
paradijs’. Wij vroegen schrijver Atte Jongstra om zich het paradijs 
voor te stellen. Het resultaat is een ‘roman in twaalf zalen’ met 
daarin een hoogst originele kijk op de collectie van RMT. Paden naar 
het paradijs is één van de beste voorbeelden van  onze inhoudelijke 
visie. RMT was en is een kunstmuseum. Dat blijft zo maar we richten 

Paden naar het
PARAdIJS!

EEN ROMAN IN TWAALF ZALEN
VAN SCHRIJVER ATTE JONGSTRA

VANAF 15 SEPTEMBER 2013 IN RIJKSMUSEUM TWENTHE
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Beeldende kunst en theater
Samenwerking mag een modewoord zijn maar samenwerking heeft 
het museum hoe dan ook veel kansen gebracht. En alhoewel ik er 
nog niet veel over kan zeggen gaat ‘Het museum van de verbeel-
ding’ een drietal spannende manifestaties organiseren in samen-
werking met de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties 
en Theaterwetenschappen), het Theater Instituut en wederom het 
Enschedese kunstencentrum Concordia. In de jaren 2014 tot en 
met 2016 ieder jaar één. Alle drie de manifestaties met tentoonstel-
ling zullen de grenzen tussen de beeldende disciplines met voeten 
treden. Laat ik een tipje van de sluier oplichten. In het eerste jaar 
staat de Metamorfose centraal. Aan de hand van enkele van de  
beroemde metamorfose-verhalen van Ovidius zullen we bezien 
hoe die verhalen (en de Goden en stervelingen die in die verhalen 
opduiken) enorme invloed hadden en hebben op beeldende kunst, 
literatuur en theater. Een invloed die tot op de dag van vandaag 
waarneembaar is en telkens weer onverwachte vormen aanneemt.

Samenwerking
In november opent de tentoonstelling 
‘Zinsbegoocheling’ waarbij we kunste-
naars presenteren die spelen met de zin-
tuigen en die die zintuigen in verwarring 
brengen waardoor de primaire ervaring 
intenser wordt. ‘Zinsbegoocheling’ en 
de bijbehorende salon organiseren we 
in co-productie met kunstencentrum 
Concordia. 
Daarmee is dit project ook een voor-
beeld van een ander uitgangspunt dat 
we voor de komende jaren hebben:  
samenwerking. Zo organiseren we met 
het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen een drieluik van 
tentoonstellingen. Te beginnen dit najaar 
met een prachtige collectie Vlaamse  
expressionisten. ‘Romdom Permeke’ 
heet de tentoonstelling. De tweede ten-
toonstelling in de reeks is ‘Rubens, Van 
Dijck en Jordaens’ begin volgend jaar. 
Tientallen doeken uit de periode van de Vlaamse barok die eerder 
te zien waren in Mexico en Mumbai reizen dan naar Enschede. In 
de tweede helft van 2014 volgt een ruime selectie uit de beroemde 
collectie Vlaamse primitieven van het Koninklijk Museum. De ten-
toonstelling wordt georganiseerd rond het thema ‘De ontdekking 
van de wereld’. Want in tegenstelling tot wat de beroemde historicus 
Huizinga suggereerde is de 15e eeuw niet de ‘herfsttij der middel-
eeuwen’ maar de aankondiging van de moderne tijd. De onderwer-
pen van de schilderijen zijn nog religieus maar de mensen hebben 
een hernieuwd oog voor de wereld om hen heen. Een prachtig 
voorbeeld om de stelling te onderbouwen dat de empirische en 
creatieve mens altijd tot nieuwe en zinvolle verbeeldingen komt. 
Het Vlaamse drieluik van tentoonstellingen is eigenlijk een vierluik 
omdat we volgend jaar ook nog een overzichtstentoonstelling 
presenteren met het vroege werk van de Antwerpse kunstenaar, 
theatermaker en enfant terrible Jan Fabre: ‘Insectentekeningen en 
insectensculpturen 1975-1979’.
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Het Twentse perspectief
Met al deze ambitieuze projecten verliest 
RMT niet het oog voor de eigen geschiedenis 
en voor kunst in de regio. Onder de noemer 
‘Twentse biografieën’ zal het museum regelmatig 
aandacht besteden aan Twentse kunstenaars, 
kunstenaars-groepen of verzamelaars. We 
beginnen in 2014 met de collectie van Marina 
Eshuis met schitterende werken van Sluijters, 
Wolvecamp, Lucebert en vele anderen.
In 2015 organiseert RMT samen met Huis 

Bergh te ‘s Heerenbergh en Museum TwentseWelle een serie 
tentoonstellingen over de bepalende invloed die de familie Van 
Heek heeft gehad op de ontwikkeling van Twente, van de late 18e 
tot en met de 20e eeuw. De familie Van Heek als metafoor voor een 

veranderende samenleving. 
Rijksmuseum Twenthe zal 
zich concentreren op de drie 
broers Van Heek die in de 
eerste helft van de twintigste 
eeuw de basis legden voor 
het huidige Rijksmuseum 
Twenthe: Jan Bernhard, Jan 
Herman en Gerrit Jan van 
Heek. Deze grootse presen-
tatie zal aantonen dat het 
belang van de drie broers 
Van Heek voor Rijksmuseum 
Twenthe en daarmee voor de 
Collectie Nederland op één 
lijn staat met het belang van 
Hélène Kröller-Müller voor 
het Kröller-Müller Museum en 
D.G. van Beuningen voor 
Museum Boijmans van Beu-
ningen.

En verder.. .
Bovenstaande projecten geven een globaal beeld van de koers 
en kansen waarvoor Rijksmuseum Twenthe zich gesteld ziet. Het 
is een globaal beeld want er is nog veel meer. In het najaar van 
2014 opent bijvoorbeeld de tentoonstelling van Alexander Roslin, 
de hofschilder die aan het einde van de 18e eeuw, nog net voor 
de Franse revolutie, de Europese adel verleidelijk en meeslepend 
heeft vastgelegd. Of in 2015 wanneer we samen met Museum De 
Fundatie in Zwolle en met hulp van Tate Britain een spectaculaire 
dubbeltentoonstelling organiseren rond het werk van William Turner, 
de grootste van de Britse schilders.
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Ons Ri jksmuseum
500 dagen nadat de dreigende wolken zich samenpakten ziet de 
toekomst van Rijksmuseum Twenthe er radicaal anders uit. Maar om 
die toekomst werkelijkheid te laten worden hebben we wel de hulp 
en inzet van velen nodig. Van bedrijfsleven, van particulieren, van lief-
hebbers, van vrijwilligers, van heel veel bezoekers, van fondsen en 
van alle drie de overheden. Met uw steun kunnen we zeggen: 
Rijksmuseum Twenthe, Ons Rijksmuseum! 
Niet alleen in Twente, maar in heel Nederland.

Arnoud Odding, 
12 september 2013
mail naar ao@rijksmuseumtwenthe.nl of bel 053 435 8675.

De Enschedese gemeenteraad helpt een handje mee...

Rijksmuseum Twenthe

ons
Rijksmuseum



5 0 0  d a g e n

Lasondersingel 129-131
Enschede
+ 31 (0)53 4358675
www.rijksmuseumtwenthe.nl


