KUNSTLUNCH

Emilie Gordenker, directeur Van Gogh Museum:

WE
MOETEN
‘‘
CREATIEVER ZIJN
DAN OOIT

‘‘

Heilige huisjes kraken. Verder kijken dan de kunstzinnige neus lang is. Dat is de
opdracht die kunst-omnivoor Floris Kappelle zichzelf stelt tijdens ontmoetingen
met prominenten uit de kunstwereld. Liefst in een prettige omgeving waar
gedachten vrij kunnen zweven. Want bij een welverzorgde lunch spreekt men
vrijmoediger dan in het pluche van de directiekamer. Niet de audiotour die zegt
wat we moeten zien is onze leidraad maar een frisse kijk op de kunstwereld.
Deze keer Emilie Gordenker, directeur Van Gogh Museum Amsterdam.

Tekst Floris Kappelle Foto’s Desiree Engelage

N

a een periode van twaalf jaar bij het Mauritshuis
trad Emilie Gordenker begin 2020 aan als directeur
bij het Van Gogh Museum. Tijdens de crisis werkte
zij vooral vanuit huis. Uit loyaliteit met de collega’s:
‘Een paar keer per week loop ik door het museum. Om te vragen hoe het gaat. Dat gebrek aan bezoekers… onze mensen
op zaal voelen dat echt. Totaal geen drukte, en erger nog: af
en toe gaan de lichten uit als er geen beweging is. Schilderijen
zijn immers gevoelig voor licht. Helaas hebben we afscheid
moeten nemen van uitzendkrachten en tijdelijke contracten. Als bi-cultureel persoon, met zowel een Amerikaanse als
Nederlandse achtergrond, bekijk ik die maatregelen vanuit
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een internationaal perspectief. Dan zie je het allemaal in een
breder verband.’ Een openhartig gesprek over een van onze
hardst getroffen topmusea.

ZELFVERDIENCAPACITEIT
Geheel in stijl opent onze Kunstlunch met De Aardappeleters.
Zoë Verloop van Kookstudio De Laurier heeft ons als lunch
drie schilderijen beloofd. Te beginnen met deze fraaie openingszet. Een rillette van paling en roodbaars, vergezeld van
vier rassen aardappelen: ratte, roseval, truffelaardappel en
magenta love met vinaigrette van appelolie, kervel en dille.
Het koperen bestek fungeert als knipoog naar de lamp die ››
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in het schilderij het karige maal van de boerenfamilie verlicht.
Veel te mooi om zomaar op te eten, verzucht Gordenker. ‘Als
museum hebben we ons altijd internationaal geprofileerd. Net
zoals Amsterdam zich internationaal als vakantiebestemming
neerzette. Daar hebben wij profijt van gehad. De keerzijde is
dat we nu extra kwetsbaar zijn. Van alle rijksmusea hadden we
verreweg de grootste zelfverdiencapaciteit. Een model dat in
deze tijden niet meer werkt. Oorzaak: de afhankelijkheid van
kaartverkoop is 50%. Verder zien we dat veel dagjesmensen
ons museum niet bezoeken. Noem het een soort perfect storm.
Het stapelt op. Dat is heel zorgelijk.’

We richten ons nu op de
eigen collectie. Het mooie
is, met je eigen collectie
kan zoveel meer.

HERSTELPLAN
Een herstelplan is dus bittere noodzaak. Voor welke aanpak is
gekozen? Gordenker: ‘Ten eerste willen we weten wat de perceptie is van ons museum. Vaak hoor je: het Van Gogh is voor
toeristen en er staan lange rijen. Dat laatste is echter al lang
opgelost. Verder ontbreekt een sense of urgency. Dat is best
vreemd want wij hebben heel wat te bieden met toonaangevende tentoonstellingen en educatieve programma’s. Kijk je
naar de cijfers, dan zie je dat we in 2019 nummer drie waren
van best bezochte musea door Nederlanders. Dat was 15% van
onze bezoekers. Veel mensen, maar toch een laag percentage.
We zetten nu dus vol in op de heroriëntatie op thuispubliek.
Met een aanpassing van onze uitstraling proberen we ook andere mensen te bereiken. Publiek dat tijd en middelen heeft
om door de week langs te komen. Vaak zijn dat echter mensen
op leeftijd en die gaan er momenteel minder op uit. Vandaar
dat wij de werken naar de mensen toe brengen: hoogwaardige replica’s die een tijdje thuis mogen hangen. Van Gogh
Leent Uit, noemen we dat. Een sympathieke actie waar we veel
positieve respons op hebben gehad.’

MEER LANDGENOTEN
‘Prachtig, is dit een bloemstuk van Van Gogh?’ gokt Gordenker
bij het volgende gerecht. En dat klopt. We krijgen Vaas met
Klaprozen, culinair vormgegeven met gerookte en gekonfijte
eend, jus van rozen en knolselderij, wortel en venkel, Oost-
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> Emilie Gordenker en
Floris Kappelle genieten
van een bijzondere lunch

VERDIENMODELLEN
Zijn er nog andere verdienmodellen denkbaar? Gordenker:
‘We moeten creatiever zijn dan ooit. Met workshops, rondleidingen en familiedagen die we nu sterk in de markt zetten. Ook hebben we een project gedaan met The School
of Life, een organisatie opgericht door de filosoof Alain de
Botton. Om te overleven zijn er verschillende bronnen van
inkomsten, zoals de loonkostensubsidie waar we heel dankbaar voor zijn. Verder werken we met een nieuw model voor
de kostenbasis, dan kijk je naar wat het minimaal kost om de
deuren te openen en te voldoen aan verplichtingen met het
ministerie van OCW, sponsors en andere partijen. Kijken we
naar onze strategische richting, dan kom je op een punt dat je
bepaalde zaken laat varen of gaat uitstellen. Zo ontstaat een
helder beeld van onze kosten en wat we echt belangrijk vinden. We moeten de juiste keuzes maken zonder de organisatie
uit te hollen.’

WEBSHOP GROOT SUCCES

Indische kers en rozenblaadjes. Een plaatje. Wonderbaarlijk hoe dicht gastronomie en kunst tegen elkaar aan liggen.
Foto maken en we gaan online. Gordenker: ‘Via social media
hebben wij een enorm bereik met de meest betrokken online
fanbase van de internationale museumwereld. Ook hebben we
een nieuwe website gelanceerd. Op dat gebied zetten we grote stappen. Hopelijk gaat dat lonen op de langere termijn. Verder hebben we samen met sponsor Hyundai programma’s voor
ouderen opgezet met schilderpakketten die we afleveren voor
workshops op locatie. Evenzo bezoeken we scholen in het land
met educatieve programma’s. Nu het museumbezoek zo is teruggelopen, ontplooien we dit soort alternatieve activiteiten.
Dat zal wel moeten want de 1,5-meter maatregel beperkt onze
capaciteit aanzienlijk. We mogen nog maar 2000 bezoekers per
dag ontvangen, tegen 6500 voorheen. In de weekenden gaat
het nog wel, maar door de week is het beslist stiller.’

< Lunchgerecht gebaseerd op het schilderij
Vaas met Klaprozen
< Gouden Bloesem het dessert met witte chocolade,
stoofpeer, speculaas,
Kaapse bes, coulis en
jasmijnbloemen.

Wat gaat er dit nieuwe jaar gebeuren? Gordenker: ‘Het blijft
koffiedik kijken. Geen idee hoeveel bezoekers er gaan komen.
De scenario’s liggen klaar om de zaak draaiende te houden.
De huidige situatie zal nog wel even voortduren. Op termijn
zullen we langzaam kunnen gaan opbouwen. In een keer terug naar de oude situatie, dat geloof ik niet. Wel dat we straks
met minder bezoekers maar meer Nederlanders weer lekker
kunnen gaan draaien. Interen op onze reserves? Dat is onver-

mijdelijk. Die zijn echter niet oneindig, we kunnen niet eindeloos zo doorgaan. Als we nog een klap krijgen, dan zitten we
allemaal in een rampscenario. Met onze aanpak creëren we
helderheid en richting. En goed nieuws is er gelukkig ook: het
succes van onze webshop. Die draait heel goed. Het auditorium omtoveren in een filmhuis met louter kunstfilms? Een leuk
idee, maar die ruimte dient nu als kantine.’

WERKEN VERKOPEN?
Soms wordt geopperd in tijden van nood kunstwerken
te verkopen. Zou dat een optie zijn? Gordenker: ‘Onze
schilderijen zijn eigendom van de Stichting Vincent Van
Gogh. De afspraak is dat deze werken beschikbaar zijn
voor het Nederlandse publiek. Wat dat betreft bestaat
er een verplichting bij de staat. Omvallen zullen we dus
niet. Overigens, wij ontvangen verhoudingsgewijs weinig
subsidie: zo’n 15% van onze totale inkomsten. Maar verkopen… dat is het laatste wat we zouden doen. Je kunt je
tafelzilver maar een keer verkopen. In de Verenigde Staten
zie je wel dat musea stukken afstoten, zowel om nieuwe aankopen te doen als om hun dagelijkse bedrijf vol te houden.
Kijk, je gaat niet een schilderij verkopen om het dak te repareren. Musea zijn van oorsprong bedoeld om werken te verzamelen, te bestuderen en te beheren. Als je ze niet meer hebt,
kun je ook niks meer ontdekken. Laat staan tentoonstellen.
Want dat vinden wij enorm belangrijk, dat het publiek kan
genieten van onze collectie. Net als uitlenen aan andere ››
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musea, dan wordt ons werk in een heel andere context geplaatst. Dat werkt heel verfrissend. Sowieso, de kunstwerken
anders ophangen werkt heel goed. Dan ga je het weer heel
anders zien.’

CRISISMANAGER
Grote tentoonstellingen met bruiklenen, zijn die nog mogelijk?
Gordenker: ‘Op dit moment niet. We zouden een grote Klimttentoonstelling hebben maar die is uitgesteld. We richten ons
nu op de eigen collectie. Het mooie is, met je eigen collectie
kan zoveel meer. Een gunstig neveneffect van de crisis is de
hernieuwde focus op de eigen collectie. Deze herwaardering
van schatten uit eigen depot leidt tot onverwachte invalshoeken. De verwachting is dat je zodoende een breder publiek
kunt aantrekken nu de toeristen wegblijven. En dankzij de
Bankgiroloterij en onze geefcirkel Yellow House hebben wij
een aankoopbudget. We kijken vooral naar tijdgenoten van
Van Gogh, dat geeft context voor de vaste collectie. De laatste
jaren zijn er vooral prenten en tekeningen aangekocht uit de
periode tot ca. 1920. Onze verlanglijst is daarbij gebaseerd op
hiaten in de collectie. Gelukkig hebben we een geweldig team
van conservatoren en wetenschappers dat zich daarmee bezighoudt. Zelf ben ik vooral crisismanager.’

LASTIGE GEVALLEN
Het museum heeft ook een functie als wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Gordenker promoveerde zelf op Anthonie
van Dijck en levert bijdragen op haar vakgebied: ‘Dit is essentieel. Door de jaren heen heeft het museum de positie kunnen claimen als de autoriteit waar je naartoe gaat voor een
uitspraak over authenticiteit. Het zijn onze wetenschappers
die de kennis hebben over Van Gogh. Een unieke situatie die
wereldwijd wordt gewaardeerd. We zijn een openbare instelling die deels met publiek geld wordt gefinancierd, dus wij
leveren die diensten om werken te beoordelen. En als wij een
uitspraak doen dan heeft dat wel enig gewicht. Per jaar worden ons ongeveer 200 werken aangeboden voor onderzoek.
Daar zit van alles bij. Van matige replica’s tot heel goede kopieën en Chinese reproducties die aan de lopende band worden
gemaakt. En dan zijn er altijd de lastige gevallen.’

BEELDBREKERS
Het schilderij Gouden Bloesem luidt het dessert in. Witte chocolade, stoofpeer, speculaas, Kaapse bes, coulis, jasmijnbloemen.
Een waarachtig meesterwerk, ditmaal op een gouden schaal.
De Laurier overtreft zichzelf. Gordenker: ‘Echt schitterend.’
Wat kunnen we dit jaar verwachten in het Van Gogh Museum?
‘Eerst nu de tentoonstelling Ongekend. Verhalen rond 10 jaar
aanwinsten. In de zomer Olijfgaarden, een onderzoeksproject
in samenwerking met het Dallas Museum of Art. We brengen
werken bij elkaar die je anders nooit zo ziet, inclusief bruiklenen uit de Verenigde Staten. In de herfst volgt de expositie
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Als schatbewaarder van
belangrijk Nederlands
erfgoed hebben wij een
grote verantwoordelijkheid

over De Aardappeleters. Daarnaast blijven we op de derde
etage wisselende presentaties geven van hedendaagse werk,
zoals onlangs van Steven Aalders en Jean-Luc Mylayne, kunstenaars die een link hebben met Van Gogh. Dat concept willen
we gaan uitbreiden. Overigens niet zo groot als bij de expositie
van David Hockney met 360.000 bezoekers. Die viel per ongeluk wat groter uit. Hier liggen dus kansen met toegevoegde
waarde. Net als ‘Beeldbrekers’, een project over diversiteit en
inclusie waarmee we mikken op een jongere doelgroep met
een bi-culturele achtergrond. Hierin werken we samen met
modemerk Daily Paper. Echt een eyeopener.’

> Edgar Degas, Badende
vrouw, ca. 1886, pastelkrijt
op velijnpapier op karton,
72,5x57,2 cm, coll. Van
Gogh Museum (aankoop
met steun van BankGiro
Loterij, Mondriaan Fonds,
Triton Collection Foundation en de leden van The
Yellow House)

SCHATBEWAARDER
Met haar grote internationale netwerk en realistische blik
heeft het Van Gogh met Gordenker een sterke troef in handen: ‘De crisis overleven zonder al te veel kleerscheuren is nu
de boodschap. Als schatbewaarder van belangrijk Nederlands
erfgoed hebben wij een grote verantwoordelijkheid. Men
moet kunnen blijven genieten van het werk van Vincent. Als
ik hier ronddwaal dan stop ik altijd even bij de kast van Theo
van Gogh waarin hij de bieven van zijn broer bewaarde. En bij
de triptiek Amandelbloesem, zo harmonieus, en tegelijk zie je
hoe hij bezig was grenzen te verkennen. Directeur zijn van dit
museum is in deze tijd zowel spannend als zwaar. Gelukkig
zie ik genoeg lichtpuntjes. Zoals ook deze geweldige lunch.
Spectaculair lekker. Ontroerend mooi. Heel knap hoe zowel de
ingrediënten als de smaak de sfeer en emotie van de schilderijen uitdrukken.’ De kookkunsten van Kookstudio De Laurier
mogen er zijn. ››
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