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De overstap
‘Er zijn grote verschillen tussen het 
Van Gogh Museum en het Mauritshuis, 
waar ik sinds 2008 werkte. Het Van 
Gogh Museum is van een heel an
dere grootte wat betreft het aantal 
fte en het gaat ook om een ander 
specialisme. Tegelijkertijd zijn er ook 
heel veel overeenkomsten. Het Van 
Gogh Museum en het Maurits huis 
zijn beide (voormalige) rijksmusea, en 
de relaties die je moet onderhouden 
met een raad van toezicht, het mi
nisterie, de fondsen en het internati
onale netwerk zijn vergelijkbaar. 
Ook het niveau van de collecties is 
vergelijkbaar. In feite was de stap 
van het Mauritshuis naar het Van 
Gogh Museum minder groot dan de 
stap die ik daarvoor heb gemaakt, 
van conservator van de Scottish 
National Gallery in Edinburgh naar 
directeur van het Mauritshuis.’

De lockdown
‘Ik was nog maar zes weken begon
nen of het museum moest dicht  
vanwege de lockdown. Dat was een 
klap. In 2019 ontvingen wij na het 
Rijks museum de meeste bezoekers  
in Nederland; wat Nederlandse  
bezoekers betreft zijn wij na het  
Rijks museum en het Stedelijk Museum 
het derde van de Neder landse 
musea. Onze bezoekers zijn voor  
een belangrijk deel toeristen. Onze 
zelf verdiencapaciteit was 89%, en 
daarmee hadden wij de grootste 
verdiencapaciteit van alle rijks musea. 
Daardoor sloeg de pandemie bij  
ons hard toe. In die eerste zes weken  
van mijn aanstelling heb ik me vooral 
gefocust op het leren kennen van de 
medewerkers. Met een grote instel
ling als deze lukt dat niet altijd één 
op één, maar ik heb wel iedereen  
in groepjes kunnen ontmoeten. We 
hebben de tijd goed gebruikt door 
na te denken over ons beleid en een 
strategisch plan op te stellen, wat 
sowieso moest voor 2021 en verder. 

Dat was een goed en verbindend 
proces.’

Heropening
‘Het is nog onduidelijk wanneer de 
musea weer open mogen, maar we 
openen met Ongekend. 10 jaar bij-
zondere aanwinsten en hun verhalen. 
In die tentoonstelling laten we de 
meest bijzondere aanwinsten van de 
afgelopen tien jaar zien. We hadden 
een programma staan tot 2023, 
waarin ook een aantal grote tentoon
stel lingen zat. Die hebben we deels 
geschrapt, deels uitgesteld en deels 
opnieuw ingevuld. Mijn gok was dat 
de situatie in 2022 weer richting  
normaal zou gaan. Toen hebben we 
nagedacht over welke tentoonstel
lingen spannend zouden zijn voor 
Nederlandse bezoekers, en waar geen 
of zo min mogelijk bruiklenen van  
andere musea voor nodig zouden zijn.’

De tentoonstelling
‘Bij ons hebben alle conservatoren  
en educatoren samen een soort 
“mandje”, met ideeën voor tentoon
stellingen. Een van die ideeën was 
om iets te doen met nieuwe aanwin

GERDIEN WUESTMAN

Als wij Emilie 
Gordenker spreken,  
is het op de dag af 
één jaar geleden  
dat zij begon als  
directeur van het 
Van Gogh Museum.  
We praten met haar  
over het afgelopen  
jaar, maar ook over 
de samen werking 
met de Vereniging 
Rembrandt rond  
de nieuwe tentoon
stelling Ongekend. 
10 jaar bijzondere 
aanwinsten en hun 
verhalen, die op  
hetzelfde moment 
wordt ingericht.  
Een beetje spannend 
is dat wel, want of  
de musea in maart 
hun deuren mogen 
openen is op het mo
ment van schrijven 
nog niet bekend.Fo

to
: S

a
n

d
er

 v
a

n
 d

en
 B

o
sc

h Ongekend vertelt 
verhalen vanuit 
verschillende  
perspectieven



Samenwerking 
‘Ik heb de Vereniging Rembrandt ge
beld met de vraag om met ons samen 
te werken aan de tentoonstelling, 
omdat zij dezelfde boodschap over 
verzamelen uitdraagt als wij, alleen 
dan breder. We kunnen elkaar vinden 
in de aandacht voor de vaste collec
tie. Mensen denken vaak ik ben al  
in het Van Gogh Museum geweest, 
dus ik ken het wel. Daarom moet je 
wisselende presentaties organiseren 
met de vaste collectie als uitgangs
punt. De laatste jaren heeft er in  
museumland een sterk accent op 
grote tentoonstellingen gelegen.  
De blockbuster is niet dood, maar ze 
hoeven niet meer aan de lopende band 
te worden georganiseerd. Presen ta ties 
maken met de eigen collectie kan op 
allerlei manieren, onder andere door 
nieuwe combinaties te maken. Vooral 
met onze werken op papier is veel 
mogelijk. We proberen ook de regel
matige bezoekers, die terugkomen 
om een geliefd schilderij te bekijken, 
te prikkelen door hun daarnaast iets 
anders te laten zien. We hopen dat ze 
dan verrast zijn, en terugkomen om 
opnieuw verrast te worden.’

De favoriet
‘Kijkend naar de aankopen uit het 
laatste decennium is er één werk dat 
er voor mij onmiddellijk uitspringt, en 
dat is het portret van Felix Auerbach 
door Edvard Munch. Dat was een  
geniale aankoop. Zóveel persoonlijk
heid, zóveel kleur, echt een fantas
tisch schilderij. Het roept ook allerlei 
associaties en vragen op: Hoe ver
houdt dit portret zich tot die van Van 
Gogh? Hebben die kunstenaars elkaar 
gekend? Een andere aanwinst waar ik 
van ben gaan houden, is Van Goghs 
Knotwilg. Dat landschap is zo fris, 
Van Gogh gaf precies weer wat hij 
zag. Als ik dat werk zie, heb ik meteen 
het gevoel dat ik zelf in dat landschap 
wandel.’ 
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Ongekend en de 
Vereniging Rembrandt

Fusien Bijl de Vroe: ‘Emilie nam in  
november 2020 contact met ons op 
om te vragen of we wilden meewerken 
aan de tentoonstelling Ongekend. 
Dat telefoontje kwam precies op het 
goede moment, want we waren net 
zelf bezig met een strategisch plan. 

Een van onze ideeën was om drie 
keer per jaar in samenwerking met 
een museum een presentatie te 
maken met aandacht voor de vaste 
collectie en het verzamelen voor die 
vaste collectie. Het voorstel van  
Emilie voelde als een handschoen  
die we direct konden aantrekken.

We hebben een bijdrage geleverd 
aan de zaalteksten, vertellen drie  
verhalen in de app die bij de ten
toonstelling verschijnt en gaan in de 
communicatie samen met het Van 
Gogh naar buiten. Met elkaar brengen 
wij over het voetlicht hoe belangrijk 
het is dat er verzameld is en wordt.  
Je moet je eens indenken: al die wer
ken die in de tentoonstelling hangen 
waren er tien jaar geleden nog niet. 
Presentaties als deze dragen bij aan 
onze zichtbaarheid, maar waar het 
ons vooral om gaat is mensen ervan 
bewust te maken dat zij zelf door  
lid te worden van de Vereniging 
Rembrandt mee kunnen verzamelen, 
en hoe leuk dat is.’
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sten van de laatste jaren, en zo  
ontstond het plan voor Ongekend. 
Omdat we aardig wat werken op  
papier hebben verzameld, zullen  
bezoekers veel zien wat ze nog niet 
kennen. Die aanwinsten, vaak van 
tijdgenoten van Van Gogh, werpen 
een nieuw licht op de vaste collectie. 
Het is een tentoonstelling waarin  
veel verhalen vanuit verschillende 
perspectieven worden verteld. We 
laten Amsterdammers aan het 
woord, conservatoren, restauratoren 
en schenkers, en ook de Vereniging 
Rembrandt, die ons de afgelopen 
jaren acht keer heeft gesteund bij een 
aankoop, is nadrukkelijk aanwezig.’ 

Verzamelen
‘De tentoonstelling gaat ook over 
verzamelen. Dat is een kernactiviteit 
van een museum. Wat ons onder
scheidt van andere musea, is dat bij 
ons één kunstenaar en zijn leven cen
traal staat. We verzamelen werk van 
Van Gogh en zijn tijdgenoten. Deze 
tentoonstelling leent zich er bij uitstek 
voor om samen met de conservato
ren te kijken naar de aanwinsten uit 
de laatste tien jaar. Door ze allemaal 
bij elkaar te hangen, kun je jezelf  
vragen stellen over je verzamelbeleid. 
Waarom doe je dit, wat voegt deze 
aankoop toe aan de collectie? Welke 
werken springen eruit en waarom is 
dat zo? Ik vind het belangrijk om dat 
met mensen te delen. En in deze tijd 
is dat extra belangrijk, om goed uit te 
leggen waarom je blijft verzamelen. 
Die discussie durf ik aan te gaan.’
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De toekomst
‘2023 is een jubileumjaar voor het 
Van Gogh, dan bestaat het museum 
vijftig jaar. Wat zou er fijner zijn dan  
een nieuwe Van Gogh aan de collec
tie te kunnen toevoegen? Maar de 
prijzen voor zijn werk zijn natuurlijk 
astro nomisch. Daarom moeten we 
ook creatiever zijn, en kijken waar  
de echt goede kansen liggen. Wat 
we missen in de collectie, en dat zeg 
ik niet omdat ik een vrouw ben, zijn 
meer werken van vrouwelijke kunste
naars. Een kunstenares als Berthe 
Morisot is misschien wel onderver
tegenwoordigd omdát ze een vrouw 
was. Wij zouden heel graag een 
groot, representatief werk van haar 
in de collectie willen hebben.’ 

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Portret van 
Felix Auerbach
Edvard Munch
1906. Olieverf op doek, 
85,4 x 77,1 cm
VAN GOGH MUSEUM,  

AMSTERDAM

Aangekocht in 2017 met  
steun van de Vereniging  
Rembrandt (mede dankzij  
haar Maljersde Jongh Fonds  
en het Prins Bernhard  
Cultuurfonds), de BankGiro  
Loterij, het VSBfonds en de  
leden van The Yellow House.

Het is belangrijk 
om goed uit te  
leggen waarom je 
blijft verzamelen
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