
Het Bonnefantenmuseum in Maastricht 
kiest in zijn verzamel- en tentoonstellings-
beleid vooral kunstenaars die het als  
onderbelicht beschouwt, ofwel represen-
tanten van ‘de verborgen canon’. Dit voor - 
jaar organiseerde het museum een solo-
tentoonstelling over de Britse kunstenaar 
Grayson Perry, en deze zomer verwierf  
het Perry’s gezichtsbepalende meesterwerk 
The Tomb of the Unknown Craftsman, dat een 
permanente plek krijgt in de rotondezaal 
in het entreegebied van het museum. Stijn 
Huijts, directeur van het Bonnefanten-
museum, was in oktober in Londen voor 
de jaarlijkse kunstbeurs Frieze London in 
Regent’s Park en sprak op ons verzoek met 
de kunstenaar. Het gesprek vond plaats op 
een bankje in de zon, terwijl binnen de gale-
rie van Perry onder andere nummer 2 van 
The Tomb of the Unknown Craftsman presenteerde. 

38  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2016

Grayson Perry’s fascinerende scheepsgraf
Bonnefantenmuseum koopt gezichtsbepalend werk Britse kunstenaar

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Grayson Perry en Stijn Huijts tijdens de opening van de  
tentoonstelling Hold Your Beliefs Lightly

The Tomb of the Unknown 

Craftsman zoals die dit voorjaar 
te zien was in de tentoonstelling 
Hold Your Beliefs Lightly in het 
Bonnefantenmuseum
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Huijts: ‘The Tomb of the Unknown Craftsman is niet  
echt een editie in de strikte zin van het woord, er zijn  
immers drie verschillende versies van. Kun je uitleggen 
hoe dit zit?’

Perry: ‘Ik heb het werk nooit in mijn atelier gehad 
in gietijzer. Ik maakte het eerst in klei. De gietijzeren 
versie is moeilijk in elkaar te zetten en de ruimte waarin 
ik werk is heel klein. Dus er was nooit een mogelijk-
heid om eens achterover te leunen in het atelier en  
je af te vragen wat je er nog anders aan zou kunnen  
willen. Het gevolg is dat ik iedere keer wanneer ik het 
werk ergens moest opbouwen kleine veranderingen 
of toevoegingen heb aangebracht. Het exemplaar  
in het Bonnefantenmuseum is het derde en laatste  
exemplaar dat ik installeerde, dus dat is meteen de 
meest uitgebreide versie.’

Huijts: ‘Welke positie neemt dit specifieke werk in  
binnen je oeuvre als geheel?’

Perry: ‘Het is onderdeel van een serie werken in 
gietijzer, die letterlijk en figuurlijk inspelen op het 

idee van ‘culturele bagage’. Het was het centrale  
werk tijdens mijn grote tentoonstelling in het British 
Museum in 2011. Mensen komen tegenwoordig naar 
kunstexposities alsof het om een soort moderne pel-
grimstochten gaat, omdat ze het ‘echte’ object willen 
aanschouwen. En de rol van de kunstenaar is er soms 
bijna een als die van een heilige. Als je naar Tate 
Modern gaat, zie je bij elk werk een tekstbordje met 
daarop de naam van de maker, terwijl je als je naar 
het British Museum gaat, geconfronteerd wordt met 
eindeloos veel anonieme makers en objecten van cul-
turen uit alle windstreken. Neil MacGregor, destijds 
de directeur van het British Museum, vergeleek mijn 
project met de vroeg-middeleeuwse begraafplaatsen 
van Sutton Hoo bij de Britse plaats Suffolk, waar onder 
andere een scheepsgraf is opgegraven met materialen 
uit de hele wereld. Er waren kralen uit India, voor-
werpen uit Scandinavië, uit Spanje, ga zo maar door. 
Mijn tentoonstelling was de eerste in de geschiedenis 
van het British Museum waarbij werken uit alle afde-
lingen bij elkaar gebracht waren, en The Tomb is mijn 
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The Tomb of the  
Unknown Craftsman
Grayson Perry
2011-16. Gietijzer, glas, 
touw, olieverf en hout,  
305 x 204 x 79 cm
Bijdrage: € 132.500, 
waarvan € 70.000 uit het 
Titus Fonds en € 45.000  
uit het Innorosa Fonds
BONNEFANTENMUSEUM, 

MAASTRICHT

The Tomb of the Unknown 
Craftsman van Grayson Perry  
is aangekocht met steun van  
de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Titus Fonds 
en haar Innorosa Fonds, en  
het Mondriaan Fonds.
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eigen versie van het scheepsgraf, ‘beladen’ met onder 
meer afgietsels van voorwerpen uit de collectie van 
het British Museum, als een soort mondiale culturele 
bagage. En last but not least: dit werk is the highlight of 
the highlight van mijn carrière: ik was vijftig, het was 
de eerste keer dat ik me echt in control voelde over  
de wijze waarop mijn werk werd tentoongesteld.’

Huijts: ‘Verbaast het je als mensen bij The Tomb  
ook associaties hebben met de actualiteit van de  
migratie en de vluchtelingenproblematiek?’

Perry: ‘Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, 
zeker als je The Tomb in samenhang ziet met de twee 
figuren die ik in dezelfde tijd maakte: our mother en 
our father, waar ik die thematiek bewust op geprojec-
teerd heb. Maar The Tomb gaat uiteindelijk meer over 
de geschiedenis van onze cultuur en over de vraag  
wie cultuur produceert. Uiteindelijk is het een soort  
graftombe, en pelgrimstochten gaan nu eenmaal vaak 
ook over een tocht naar een graf. Op een bepaalde 
manier zijn musea uiteindelijk ook graftombes,  
mausolea waarin onze cultuur begraven ligt.’

Huijts: ‘Hoe zie je The Tomb functioneren in de  
context van het Bonnefantenmuseum, dat niet  
zoals het British Museum beschikt over zes miljoen  
artefacten uit de hele wereld?’

Perry: ‘Het is uiteindelijk ook een mooie  
sculptuur. Ik houd van gietijzer omdat het heel 
andere connotaties heeft dan brons. Een voorwerp 
van brons wordt meteen gezien als kunst, terwijl 
gietijzer veeleer een functioneel materiaal is en 
daardoor eerder refereert aan iets dat niet noodza-
kelijk kunst hoeft te zijn. Het zou net zo goed 
afkomstig kunnen zijn uit een andere cultuur, niet 
iets dat ontworpen is als kunst, maar eerder een 
gevonden voorwerp. Ik heb de man die het onderstel 
van The Tomb maakte expliciet gevraagd om het een 
uitstraling mee te geven alsof ik het ergens in een 
antiekzaak op de kop getikt had, als een gevonden 
voorwerp dus. En dan heb je ook nog het echte 
gevonden voorwerp: de vuurstenen vuistbijl die zich 
in midden van het schip bevindt, een ongelofelijk 
staaltje van vernuft, het werktuig avant la lettre, het 
werktuig dat alle werktuigen gemaakt heeft, het 
begin van het ambacht.’ 

Huijts: ‘Betekent dit ook dat je misschien niet  
wilt dat we de sculptuur ooit zullen schoonmaken?’

Perry: ‘Ik denk dat het heel mooi kan zijn als er 
spinnenwebben op komen, zolang als de sokkel eron-
der maar schoon gehouden wordt, zodat duidelijk is 
dat die spinnenwebben bij de sculptuur horen en niet 
bij het tentoonstellen ervan. Ja, ik kan me absoluut 
voorstellen dat we toestaan dat het ding ‘oud’ wordt. 
Ik houd erg van roest, omdat het de associatie met 
authenticiteit versterkt, net als de flessen met  
aangekoekte materie aan de buitenkant, die tevens 
verwijzen naar het bloed, zweet en tranen van alle 
anonieme ambachtslieden.’s

Stijn Huijts

Directeur Bonnefantenmuseum

GESTEUND VANUIT HET INNOROSA FONDS

 ‘Erg mooi en experimenteel 
werk’
Voor de aankoop van The Tomb of the 
Unknown Craftsman van Grayson Perry  
is voor het eerst geput uit het in 2014  
opgerichte Innorosa Fonds. ‘Mijn vrouw 
en ik hebben dit fonds ingesteld omdat 
we ons betrokken voelen bij Nederlandse 
musea, en we willen graag aankopen  
ondersteunen op het gebied van 20ste- 
en 21ste-eeuwse kunst, bij voorkeur glas, 
keramiek en fotografie’, vertelt de 
woordvoerder van het Innorosa Fonds. 
‘We vinden dit werk van Perry erg mooi, 
heel experimenteel en creatief, ook door 
de veelheid aan materialen die erin is 
verwerkt, en het is gemaakt door een 
man die duidelijk buiten de kaders werkt. 
Het intrigeert ook door de verwijzingen 
naar het verleden die je erin kunt zien, 
want zo’n schip kan voor verschillende 
doeleinden zijn gebruikt, van koop- 
vaardij tot slavenhandel.’

GESTEUND VANUIT HET TITUS FONDS

‘Een zeer tot de verbeelding 
sprekende kunstenaar’
Na Slide van Lee Lozano is dit de tweede 
keer dit jaar dat er is bijgedragen vanuit 
het Titus Fonds. ‘Een interessant werk’, 
zegt Patrick van Son, voorzitter van de 
aankoopcommissie van de Titus Cirkel, 
over de aanwinst van het Bonnefanten-
museum. ‘Met onze Cirkel steunen we 
met name aankopen op het gebied van 
de hedendaagse kunst. Grayson Perry is 
een zeer tot de verbeelding sprekende 
kunstenaar die graag provoceert en  
mensen aan het denken zet.  
Argumenten om deze aankoop te steunen 
zijn dat het een bijzonder werk in het 
oeuvre van een vooraanstaande kunste-
naar is, dat het goed in de collectie van 
het museum past en dat het daar ook 
een prominente plaats krijgt.’

In het midden van het gietijzeren 
schip bevindt zich een reliekhouder 
met daarop een prehistorische 
vuistbijl


