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Vermoedelijk is er nog nooit zo hals-
reikend uitgekeken als naar de her-
opening van het Rijksmuseum. Dat is 
ook begrijpelijk, want de transforma-
tie heeft langer geduurd dan gepland. 
Op een zeker moment was Amster-
dam wel klaar met schuttingen, dixi-
toiletten en bouwkranen. Maar de 
nieuwsgierigheid is ook gevoed door 
de eerste glimpen die de buiten-
wereld van het resultaat van de 
verbouwing heeft opgevangen. Dat 

begon al in 2011 toen de boeken-
markt van de Uitmarkt in de passage 
werd gehouden. Dat was niet langer 
een donkere tochtige tunnel maar 
een lichte ‘vestibule’ met monumen-
tale ramen aan weerszijden. De eerste 
foto’s van de binnenhoven – nu Atrium 
geheten – in de kranten deden de 
rest. Hier stond een klein wonder op 
het punt herboren te worden. Zoveel 
licht had de museumbezoeker nimmer 
beleefd.

De vele betrokkenen bij het project 
zagen het natuurlijk al aankomen; nu 
is het voor het grote publiek een 
openbaring. Want, zo zegt directeur 
Bureau Monumenten van de gemeente 
Esther Agricola, in deze speciale 
editie: ‘Geen Amsterdammer, geen 
Nederlander heeft het Rijksmuseum 
in deze staat gezien. In al zijn rijkdom.’ 
Dat klopt. Decennialang was het 
gebouw volgepropt met ingebouwde 
zalen, voorzetwanden en verlaagde 
plafonds. De logica van de oorspron-
kelijke plattegrond was opzijgezet 
voor een pragmatische benutting 
van de wand. Veel extra wand, die 
nodig was voor de uitdijende collectie.

De ironie wil nu dat het hele gebouw 
is opengesteld voor het publiek, 
maar dat er geen wandoppervlak is 
bijgekomen. Het is het gevolg van de 
opengewerkte binnenhoven die ooit 
tientallen zalen herbergden. Daar 
staat tegenover dat het souterrain is 
opgenomen in het parcours, terwijl 
dat ooit de plek was voor kantoren, 
kantine en beveiliging. Een veel groter 
pluspunt is dat het Rijksmuseum 
beter leesbaar is, toegankelijk, licht 
en gastvrij. Dat was in het verleden 
wel eens anders.

En het allergrootste pluspunt is de 
rijkdom en diversiteit van de 
collectie. Natuurlijk vermoedden wij, 
Nederlanders, wel dat het museum 
internationaal gezien zich met de 
besten kan meten, met schilderijen 
van wereldklasse, maar het is de 
verbouwing die ze nu extra glans 
verlenen. Ik, althans, heb met open 
mond door zalen gedwaald, waar ik 
een Van Gogh, een Mondriaan, een 
gebeeldhouwde schouw, een reus-
achtige Shiva en een wandomspan-
nend drieluik met een landschap uit 
de omgeving van Amsterdam zag. 
De Beuning-stijlkamer, het oudste 
authentieke Nederlandse vliegtuig, 
de zaal in de Teekenschool waar 
scholieren tekenles gaan krijgen (of 
anders een cursus fotografie). Het 
kan niet op. Het meeste hangt tegen 
een smaakvolle paarsgrijze of blauw-
grijze wand, ook al zo’n vondst.

Dat dit topstuk wordt geopend door 
Hare Majesteit, een van haar laatste 
wapenfeiten, zou je kunnen opvatten 
als een symbool. Het einde van haar 
tijdperk markeert tegelijk het begin 
van het nieuwe Rijksmuseum.

Als tiener las ik het boek Titus, de zoon 
van Rembrandt van P. Joh. Zonruiter en 
ik vond het echt prachtig. Toen wij 
daarna als gezin een bezoek brachten 
aan het Rijksmuseum zocht ik natuurlijk 
meteen naar het portret dat Rembrandt 
van zijn zoon Titus maakte. Het hing 
in de Eregalerij, op weg naar de Nacht-
wacht, herinner ik mij. Ik was er erg 
van onder de indruk. Dat joch uit het 
boek ging toen pas echt voor mij leven. 

Later heb ik het Rijksmuseum nog 
vaak bezocht om steeds een ander 

stukje van de boeiende collectie te 
bekijken. Twee jaar geleden was ik er 
weer. Maar nu in een hele andere 
setting. Samen met minister Donner 
liep ik met grote laarzen tot de enkels 
in het water om de vorderingen bij de 
verbouwing te bekijken. Ik heb toen 
gezien wat een enorm project het was.  
Met grote bewondering zag ik 
bijvoorbeeld hoe de mensen op de 
steigers in de Eregalerij de oude 
patronen met minuscule penseeltjes 
op die gewelfde plafonds aanbrachten. 
Wat een precisiewerkje, wat een inzet.

De Rijksgebouwendienst heeft het 
monumentale gebouw van Pierre 
Cuypers de afgelopen jaren een nieuwe 
toekomst gegeven. Het project is 
echter een samenwerkingsverband 
van OCW, Rijksgebouwendienst en 
Rijksmuseum, waarbij het leeuwen-
deel van het budget van 375 miljoen, 
afkomstig is van OCW. Het museum 
kan door de ingrijpende renovatie en 
restauratie weer tientallen jaren mee. 
Dat heeft heel wat voeten in de aarde 
(of in het water?) gehad. In 2007 werd 
een ongelooflijk kunststukje uitge-
haald. Het hele museum, met de 
Eregalerij met de Nachtwachtzaal, 
moest opgevijzeld worden om de twee 
atria onder de passage te verbinden. 
Toenmalig projectmanager Sacha 
Klinkhamer beleefde haar spannend-
ste weken. In het interview in deze 
smaak zegt zij: ‘Het opvijzelen gebeurde 
’s nachts , omdat er dan geen andere 
geluiden zijn. Er werd niks overbodigs 
gezegd. Acht mensen waren bezig. 21. 
21,5 klonk het, alsof er waterstanden 
werden doorgegeven.’ 

Vele technische hoogstandjes later is 
het museum weer state of the art. Het 
voldoet aan alle moderne eisen van 
techniek en inrichting. Verder met Cuypers 
was het motto van deze verbouwing 
en dat is goed gelukt. 

Alles wat zichtbaar is in dit museum 
verrukt. De architecten Cruz y Ortiz en 
restauratiearchitect Van Hoogevest 
kunnen trots zijn. Het trappenhuis is 
vernieuwd, de terrazzovloer is naar 
origineel ontwerp in de Voorhal terug-
gelegd en de decoraties zijn door die 
schilders met die kleine kwastjes heel 
mooi in de nieuwe Eregalerij aange-
bracht. Het museum heeft een entree 
met allure en een ‘juwelendoosje’ 
voor de collectie Aziatische kunst.
 
Alles wat onzichtbaar is, laat de 
kenners versteld staan. In het hele 
museum is geen leiding of buis meer 
te bekennen: die zitten onder de grond 
of boven het plafond. De kunstwer-
ken kregen de moderne klimaatin-
stallatie die deze collectie verdient.  
 
Het heeft even geduurd, maar Amster-
dam kan weer opgelucht ademhalen. 
Het museum dat er nu staat, behoort – 
dankzij de Rijks-gebouwendienst – 
weer tot de internationale top. Ik 
verheug mij door deze mooie uitgave 
van smaak op mijn hernieuwde kennis-
making. En ik hoop dat deze smaak 
uw verbeelding aan het werk zet, zoals 
de mijne na het lezen van het boek uit 
mijn tienerjaren …

ENGLISH >>

The Revelation
Rarely has the opening of a museum 
been so eagerly awaited as the 
reopening of the Rijksmuseum. This is 
understandable because the transfor-
mation took longer than planned. There 
came a time when Amsterdam had had 
enough of all the hoardings, portable 
lavatories and cranes. On the other 
hand, people became curious after 
catching a few glimpses of the result, 
starting in 2011 when the book market 
- part of the Uitmarkt opening day of 
the cultural season - was held in the 
passageway. It was no longer a dark, 
draughty tunnel but a light ‘vestibule’ 
with monumental windows on both 
sides. The first newspaper photographs 
of the inner courtyards (now the Atrium) 
did the rest. We were witnessing a small 

miracle here: visitors to the museum 
had never seen this much light before.

The many parties involved in the project 
already knew it was going to be 
magnificent; now it is a revelation for 
the public at large. As Esther Agricola, 
director of Amsterdam’s Department for 
Monuments and Archaeology, explains 
in this special edition of smaak, ‘No one 
in Amsterdam, in the Netherlands, has 
ever seen the Rijksmuseum like this, in 
all its glory.’ For decades the building 
was crammed with box-in-box galleries, 
false walls and suspended ceilings. The 
logic of the original floorplan had been 
set aside in favour of the practical need 
for wall space: a great deal of extra wall 
space, which was necessary for the ever 
expanding collection.

Ironically, the whole building is now 
open to the public but there is no 

additional wall space. This is because 
the inner courtyards, which once housed 
dozens of galleries, have been broken 
open. To compensate for this lost space 
the basement is now part of the visitors 
route (in the past it accommodated 
offices, security and the staff canteen). 
Even more important, the Rijksmuseum 
is easier to ‘read’: it is accessible, light 
and inviting. That was not always the 
case in the past.

But above all, it is the wealth and 
diversity of the collection which stand 
out. Naturally we Dutch already thought 
the museum, with its collection of 
masterpieces, was among the best in 
the world but the renovation gives them 
an extra glow. I, at least, have wandered 
speechless through the galleries, where 
I saw a Van Gogh, a Mondriaan, a 
sculptured fireplace, an enormous 
Shiva, and a wall-filling triptych 

depicting a landscape in the vicinity of 
Amsterdam. The Beuning Room, the 
oldest genuinely Dutch aeroplane, the 
multidisciplinary Teekenschool (Drawing 
School) where school pupils will be given 
lessons in drawing or photography – the 
list is endless. Nearly everything is hung 
on tasteful purple-grey or blue-grey 
walls – yet another surprise. 

When Her Majesty the Queen opens this 
illustrious museum, it will be one of her 
last public engagements, and one could 
say this has a certain symbolism: the 
end of her reign is, at the same time, the 
start of the new Rijksmuseum.

ENGLISH >>

Foreword
As a teenager, I read P.J. Zonruiter’s 
book about Rembrandt’s son, Titus, de 
zoon van Rembrandt. I thought it was 
magnificent, so when the whole family 
visited the Rijksmuseum I naturally went 
in search of Rembrandt’s portrait of Titus. 
It was hung in the Gallery of Honour, en 
route to the Night Watch, and it made a 
great impression on me – the boy in the 
book suddenly came to life.

Many visits to the Rijksmuseum 
followed, and each led to a new discovery 
in its fascinating collection. Two years 
ago I was there again, but this time in a 
very different setting: together with 
then Minister of the Interior Piet-Hein 
Donner, I waded through the ankle-deep 
water in my wellingtons to observe how 
the renovation was progressing. The 

sheer scale of the project was over-
whelming –to take just one example, 
the craftsmen on scaffolding in the 
Gallery of Honour who used the tiniest 
of brushes to paint the original patterns 
onto the arched ceilings. What 
preciseness and what dedication.
The Government Buildings Agency has 
safeguarded Pierre Cuypers’ monumen-
tal building for the future. The project 
was a cooperation between the 
ministeries of OCW (Culture), Rijks-
museum and Rijksgebouwendienst  
with a major contribution of OCW. The 
extensive renovation and restoration 
mean that the museum can now 
continue its work for decades. It has 
been a long haul. In 2007 a remarkable 
feat of engineering took place: the 
whole museum, including the Gallery  
of Honour and the Night Watch Gallery, 
was raised with jackscrews in order to 
connect the two Atriums under the 
passageway. Sacha Klinkhamer, project 

manager at the time, experienced her 
tensest weeks. In an interview in this 
edition of SMAAK, she says, ‘The 
jacking-up was done at night, because 
then there were no other sounds. No 
one said a word unless they had to. Only 
eight people were present. We only 
heard “21, 21.5, stop”, as if the water 
levels were being reported.’

Now, many technical tours de force 
later, the museum is a state-of-the-art 
museum again and meets all the latest 
technological and design requirements. 
The motto for this renovation was 
‘Continue with Cuypers’, and that has 
been successfully realised. Everything 
visible in the museum charms: the archi-
tects Cruz y Ortiz, and Van Hooge-
vest, the restoration architects, have 
done themselves proud. The staircase 
has been renewed, the terrazzo floor 
has been reconstructed according to the 
original design and relaid in the Front 

Hall, and the decorations in the new 
Gallery of Honour have been beautifully 
painted by those craftsmen with their 
tiny brushes. The museum has an 
imposing entrance and a ‘jewellery box’ 
for the collection of Asian art. Every-
thing that is hidden from sight leaves 
those in the know speechless: not a 
single cable or pipe to be seen – they are 
all either underground or above the 
ceiling. The works of art have been 
given the modern climate control 
system that they deserve.

It has taken some time, but Amsterdam 
can now breathe a sigh of relief. The 
renovated museum can again take its 
place among the best in the world, 
thanks to the Government Buildings 
Agency. I look forward to renewing my 
acquaintance through this beautiful 
edition of SMAAK and hope it kindles 
your imagination, just as mine was after 
reading that book as a teenager...

De openbaring

van de 
redactie
TEksT/TExT: jaap HUISMaN 
FOTO/PHOTO: LEvIEN wILLEMSE

voorwoord

ROOS vaN ERp-BRUINSMa 

CEO Rijksvastgoedbedrijf in oprichting

(Het Rijksvastgoedbedrijf ontstaat 
per 1 januari 2014 uit de samen-
voeging van Rijksgebouwendienst, 
Rijksvastgoed- en ontwikkelings-
bedrijf en de directie Rijksvastgoed)

 (to come into existence in 2014), 
writes for the smaak special about 
the Rijksmuseum)
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Hier moet de kunst gevierd worden! 
Dat was het persoonlijke motto van 
directeur Ronald de Leeuw (1996-2008) 
van het Rijksmuseum. Dit is niet de 
plek van het experiment, vond hij, 
niet de plaats voor de experience. Dit 
is een paleis dat helaas de allure van 
een paleis heeft verloren.

Zo is het begonnen. Maar de kiem 
voor de operatie-Nieuw Rijksmuseum 
is al eerder gelegd. De eerste stappen 
werden gezet door voormalig 
directeur Henk van Os die na de 
verbouwing van de Philipsvleugel 
oordeelde dat het hoofdgebouw aan 
een grondige metamorfose toe was. 
Zijn opvolger pakte de handschoen 
op. De Leeuw masseerde de politiek 
met ontvangsten en de lobbybood-
schap dat het belangrijkste museum 
van Nederland dringend toe was aan 
een transformatie. Zijn queeste had 
succes. 

Tegelijkertijd reorganiseerde De Leeuw 
de afdelingen. Het Rijksmuseum was 
een reeks koninkrijkjes met eigen 
directeuren en bevoegdheden. 

Schoon schip, dat wilde De Leeuw. 
Een transparante organisatie. En dat 
niet alleen: ook de presentatie moest 
anders. Kunst en geschiedenis, vond 
hij, moesten meer in elkaar geschoven 
worden. Het publiek diende langs een 
chronologisch parcours geleid te 
worden, waardoor het een beeld zou 
krijgen van de smaken en stijlen uit 
verschillende tijdperken. Het voor-
naamst was het uitgangspunt dat 
het hele hoofdgebouw werd terug-
gegeven aan het publiek. Dat beteken-
de dat depots, restauratoren of 
kantoorpersoneel uit het gebouw 
werden geweerd. Voor hen zijn 
inmiddels een Ateliergebouw, een 
Bureau en een depot in Lelystad 
gereserveerd.

Zo gezegd of gedacht, het is niet 
zomaar gedaan. Het was de 
millenniumgift van het kabinet-Kok 
die de laatste blokkade slechtte. 
Er werd een meervoudige opdracht 
uitgeschreven aan zeven internatio-
nale bureaus. De Leeuw stelde een 
paar voorwaarden. ‘Iedereen die 
meedoet is gelijkwaardig. Geen 

Alle nationale 
musea 
hebben hun 
behuizing 
‘opgeschud’

Het hele hoofdgebouw gewijd aan kunst en overal ruimte voor het publiek, dat 
was het doel dat de directie zich stelde bij de aanvang van de mega-verbouwing. 
Dat is nu gebeurd: men kan wandelen naar het vliegtuig in de kapverdieping of 
zich vergapen aan de kostuums in het souterrain. Voormalig directeur Ronald de 
Leeuw en de huidige directeur Wim Pijbes over hun visie op het Rijksmuseum 
anno nu.

het nieuwe 
rijksmuseum
TEksT/TExT: jaap HUISMaN 
FOTO/PHOTO: ARiE DE lEEUW EN MiCHiEl 
VAN NiEUWkERk (PORTRETTEN)

Het paleis voor de 
kunst is heroverd ENGLISH >>

When the Rijksmuseum’s directors embarked 

on this enormous renovation, they had one 

goal in mind: the whole main building was to 

be dedicated to art and accessible to visitors. 

And their ambition has been realised: one 

can now wander up to the aeroplane on the 

top floor or gasp in awe at the costumes in 

the basement. Ronald de Leeuw, the 

museum’s director from 1996 to 2008, and 

Wim Pijbes, director since 2008, talk about 

their vision for the Rijksmuseum in the 

twenty-first century.

During his term as director, Ronald  
de Leeuw’s motto was: Art must be 
celebrated here! He did not consider the 
Rijksmuseum appropriate for experi-

mentation and experience.  
This was a palace, but one which had, 
alas, lost its palatial allure. 

And that is how it all began, but the 
seeds for the New Rijksmuseum 
operation had been sown earlier. The 
first steps were taken by a former 
director, Henk van Os. Following the 
renovation of the Philips wing, he 
decided that the main building was in 
need of a complete metamorphosis. De 
Leeuw, his successor, took up the 
gauntlet, massaging politicians with 
receptions and his message that the 
Netherlands’ most important museum 
was in urgent need of a transformation. 
His quest was successful.

At the same time, De Leeuw reorganised 
the sections. The Rijksmuseum was a 
series of little kingdoms, each with their 
own directors and powers. De Leeuw 
wanted to make a clean sweep: not only 
a transparent organisation but also a 
new method of presentation. He believed 
that art and history should be presented 
as an intertwined whole. Visitors should 
be led on a chronological route which 
would give them an impression of the 
tastes and styles of different periods. 
The most notable aspect was that the 
whole main building should be given 
back to the public. This meant that depots, 
restorers and office staff were moved 
from the building and relocated to an 
Atelier, a Bureau, and a depot in Lelystad.
But putting thoughts or words into action 

is not always easy. The last obstacle was 
cleared when the government of the  
day made a ‘millennium gift’. Seven 
international architecture bureaus  
were asked to participate in an invited 
competition. De Leeuw set several 
conditions: ‘All participants are equal. 
Not a single option is to be excluded.’ 
Particular attention was paid to the new 
public entrance, to a special location for 
the Asian collection, and to each plan’s 
coherence with Pierre Cuypers’ 
dominant architecture. The museum 
also needed better climate control and 
security systems. Following the ten-year 
closure of the main building, everyone 
agrees that Cruz y Ortiz Arquitectos’ 
winning design was the most brilliant 
because it does justice to the design of 
the 1885 building. They have restored  
it and given it a push into the future: 
continue with Cuypers, sender Cruz y 
Ortiz.

vISITOR NUMBERS
The Rijksmuseum was following in the 
footsteps of other national institutions 
which had undergone similar renova-
tions – the Louvre (Paris), the National 
Gallery (Washington), the British Museum 
and the Victoria & Albert Museum 
(London), and the Vatican Museum. The 
Rijksmuseum is one of the smaller of 
the world’s top ten museums that are 
represented at a global meeting of 
museum directors where sponsoring 
and exchanges of exhibitions and works 
of art are discussed, and of course, the 
increasing pressure on their capacity. All 
the large institutions were facing the 
same severe problems: how to ensure 
accessibility to their collections and 
cater for ever-increasing visitor numbers. 
They were all rooted in the nineteenth 
century, when a museum was still 
relatively elitist, a place for researchers 
and art lovers. Now, a century later, the 
public at large has discovered the 
museums – they have become ‘million-

All national museums have given their homes a ‘shake-up’

The palace of art has been 
re-conquered

Ó Directeur Ronald de Leeuw (1996-2008)
Ö Directeur Wim Pijbes (2008 tot nu)
Ò In het Atrium is plaats voor beelden uit de collectie
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sellers’, included in travel guides and 
organised tours. That is today’s reality.
Ironically, the protracted renovation of 
the Rijksmuseum has had many 
advantages, according to Wim Pijbes. 
For example, the restoration of the 
prominent Cuypers sections could 
continue undisturbed, resulting in a 
balance between the old and the new, 
and the solution for the entrance is 
(nearly) the best possible. Although the 
Louvre attracts twice as many visitors, 
its winding staircase is trifling next to 
the spacious new entrance which Cruz y 
Ortiz have designed for the Rijksmuse-
um. Insights into technology have 
changed: touchscreens and computers 
were excluded from the museum’s new 
set-up because, as De Leeuw had 

already concluded, they are out-dated 
as soon as they begin to operate. And, 
after all, visitors come to see the 
paintings and objects; those who want 
more information can always use their 
smartphones. Philips’ state-of-the-art 
LED lighting with its adjustable 
temperature is a trail-blazer. The 
museum is also open day and night, all 
over the world, thanks to the complete-
ly new website. Visitors to the site can 
now download and print complete 
paintings or details – a revolution in the 
museum world. De Leeuw remembers 
that when he was director of the Van 
Gogh Museum there was still a taboo 
against using details for postcards. The 
last fifteen years have seen a quiet 
image revolution.

EaSy ORIENTaTION
De Leeuw and Pijbes both share the 
view that visitors should be able to 
orientate themselves quickly, and Cruz y 
Ortiz were therefore instructed to pay 
particular attention to orientation in the 
museum. This was an integral aspect of 
their winning design: the broken-open 
inner courtyards signal the start of a 
route leading to Rembrandt’s Night 
Watch, the Vermeers, an early 
Mondriaan, the Delftware pottery, the 
doll’s houses, Hugo de Groot’s book 
trunk and the first Dutch fighting plane 
that would do service in the first world 
war. The Rijksmuseum as an emporium 
of the imagination, a combination of 
art, history and Dutch identity. In that 
sense, it differs from similar museums. 
The British Museum delves into classical 
antiquity through archaeology, the 
Louvre has recently made overtures 
towards the Islamic world, and the Uffizi 
in Florence and the National Gallery in 
Washington focus on paintings. 

What should the Rijksmuseum actually 
be in our time? Pijbes puts it simply: 
‘The museum of the Netherlands.’ In 
the past, the term ‘Treasury of the 
Netherlands’ was deployed but that is 
too static a definition. Today’s mixed 
population must be able to recognise 
itself in ‘The Museum of the Nether-
lands’, a place where visitors imbibe 
history, learn about their origins, see 
their textbooks come alive. Education is 
naturally a key aspect, and Pijbes has 
set aside the Teekenschool (Drawing 
School) with this in mind: schoolchil-
dren from all over the country will be 
able to let their imaginations run wild 
with their ideas about the Dutch Golden 
Age, using paintbrushes, clay or 
photography. They can then get a taste 
of the real Golden Age in the galleries.

STyLE ROOMS
De Leeuw had devised a chronological 
route through the museum, a winding 
loop through the centuries. Pijbes 
changed part of that concept, guided  
by the museum’s spatial quality and  
the presence of daylight. He relocated 
two style rooms from the top floor to 
walled-in galleries on the first floor,  
and the special collections, which had 
originally been located under the roof, 
were moved to the more spacious 

basement vaults where the costumes, 
armaments, silver and coins are now 
bathed in soft light. Although Pijbes’ 
views on presentation differ from De 
Leeuw’s, the two men do agree on one 
thing: no one wants crammed galleries 
anymore. De Leeuw issued a severe 
warning right at the beginning: 
‘Curators will not gain any credit by 
cramming as many objects as possible 
into the galleries.’ As a result, only ten 
percent of the Rijksmuseum’s collection 
is actually exhibited - the depot is filled 
to capacity. But, Pijbes adds, although 
the museum has a collection comprising 
hundreds of thousands of objects, most 
of them are prints, photographs and 
drawings. ‘And of all those nineteenth-
century portraits, only about a dozen 
are significant. Don’t forget that 
painting was an activity carried out in 
virtually every Dutch city during the 
Golden Age, and not all of it has an 
artistic value.’

Pijbes briefly summarises the Rijks-
museum’s position: it is the museum of 
the Golden Age. Chinese visitors wander 
through the Gallery of Honour, Japanese 
visitors take home a glimpse of a Van 
Gogh. ‘You can’t expect them to visit 
the special collections or the nineteenth 
century, too. They simply don’t have the 
time.’ A museum must welcome and 
serve its visitors rather than sending 
them off on a winding path through the 
galleries, as happened in the past.

De Leeuw and Pijbes are convinced that 
the renovation has thrown the museum 
open. Pijbes: ‘Cruz y Ortiz’s design is a 
correction of Cuypers’ work: an east-
west axis has been created from a 
north-south axis. The problem right 
from the start was that the building had 
part of a public thoroughfare in the 
middle because of the passageway, and 
that split the ground floor in two.’ That 
has now been corrected by the spacious 
entrance foyer. De Leeuw is ecstatic 
about the result: ‘It was the best possible 
solution and just look at it – the lungs, 
the inner courtyards, breathe again.  
The structure is back.’ It is a time for 
celebration. 

enkele mogelijkheid is uitgesloten.’ 
De aandacht richtte zich op een 
nieuwe publieksopvang, op een 
speciale plaats voor de Aziatische 
collectie, en op een samenhang met 
de dominante architectuur van Pierre 
Cuypers. Het museum behoefde een 
betere klimaatbeheersing en beveili-
ging, dat ook. Iedereen oordeelt nu, 
na een tienjarige sluiting van het 
hoofdgebouw, dat het winnende 
ontwerp van Cruz y Ortiz Architectos 
het geniaalst was, omdat het het meest 
recht deed aan de opzet van het gebouw 
uit 1885. Ze hebben het hersteld en 
een duw naar voren gegeven. Verder 
met Cuypers, afzender Cruz y Ortiz. 

pUBLIEkSSTROMEN

Het Rijksmuseum kwam met zijn 
verbouwing na soortgelijke ingrepen 
bij het Louvre (Parijs), de National 
Gallery (Washington), het British 
Museum en Victoria & Albert Museum 
(Londen) en het Vaticaans Museum. 
Van de toptien in de wereld is het 
Rijksmuseum een van de kleinere, 
dat is vertegenwoordigd in een mon-
diaal directeurenoverleg waar 
gesproken wordt over sponsoring, 
uitwisseling van exposities en stukken. 
En uiteraard over de groeiende druk 
op het potentieel. Want alle grote 
instituten waren in de knel gekomen 
bij het bereikbaar maken van hun 
collecties, alle worstelden met de 
publieksstromen, alle kennen hun 
wortels in de 19e eeuw, toen een 
museum nog betrekkelijk elitair was. 
Een plek voor wetenschappers en 
geïnteresseerden. Een eeuw later heeft 
het grote publiek de weg gevonden 
en zijn musea ‘millionsellers’, opge-
nomen in reisgidsen en georgani-
seerde tours. Het is niet anders.

Ironisch genoeg heeft de langdurige 
verbouwing van het Rijksmuseum 
vele voordelen opgeleverd, zegt de 
huidige directeur Wim Pijbes (sinds 
2008). Er kon bijvoorbeeld in alle rust 
gewerkt worden aan de restauratie 
van de saillante Cuypers-onder-
delen, zodat er een evenwicht is 
ontstaan tussen oud en nieuw. De 
ingang is de (bijna) best denkbare. 
Het Louvre mag dan twee keer zo 
veel bezoekers trekken, de spiltrap is 
nietiger dan de nieuwe, riante entree 

die Cruz y Ortiz Architectos voor het 
Rijksmuseum hebben ontworpen. 
Technische inzichten zijn veranderd. 
De touchscreens of beeldschermen 
zijn uit de opstelling geweerd – dat 
had De Leeuw al bedacht – omdat ze 
verouderd zijn zodra ze werken. Het 
publiek komt voor de schilderijen en 
de objecten. Als het extra informatie 
wenst, kan de smartphone uitkomst 
bieden. Baanbrekend is de ledverlich-
ting van Philips die in de gewenste 
warmte kan worden afgesteld en 
‘state of the art’ is. Het museum is 
ook dag en nacht open en over de 
hele wereld dank zij de totaal ver-
nieuwde website, waarvandaan 
belangstellenden (fragmenten van) 
schilderijen kunnen downloaden en 
afdrukken. Dat is op zich al een 
revolutie in museumland. De Leeuw 
herinnert zich nog uit de tijd dat hij 
directeur van het Van Gogh Museum 
was, dat er een taboe rustte op 
afbeeldingen van details op ansicht-
kaarten. Er heeft zich een kleine 
beeldrevolutie voltrokken in 15 jaar.

OvERzICHTELIjk

Je moet als bezoeker snel weten 
waar je bent, die opvatting delen  
De Leeuw en Pijbes. Cruz y Ortiz 
kregen dan ook de opdracht mee het 
museum overzichtelijker te maken. 
Dat zat ingebakken in hun winnend 
ontwerp met de opengewerkte 
binnenhoven. Die luiden de start in 
van een parcours naar de Nacht-
wacht, de Vermeers, de vroege 
Mondriaans, het Delfts Blauw, de 
poppenhuizen, de boekenkist van 
Hugo de Groot en het eerste gevechts-
vliegtuig dat dienst zou doen in de 
Eerste Wereldoorlog. Het Rijksmuseum 
als warenhuis van de verbeelding, als 
combinatie van kunst, geschiedenis 
en de Nederlandse identiteit. In dat 
opzicht verschilt het van soortgelijke 
musea. Het British Museum duikt de 
klassieke oudheid in met onder meer 
archeologie, het Louvre lonkt naar de 
islamitische wereld (sinds kort), Uffizi 
Florence en National Gallery Washing-
ton concentreren zich op schilderijen. 

Wat zou het Rijksmuseum in deze 
tijd moeten zijn? In de woorden van 
Pijbes klinkt het eenvoudig: ‘Het 
museum van Nederland.’ Eerder 

werd de term ‘Schatkamer van 
Nederland’ gebezigd maar dat is een 
te statische definitie. In ‘Het Museum 
van Nederland’ moet de gemêleerde 
bevolking van nu zich kunnen her-
kennen. Ze nippen aan de geschiede-
nis, ze leren over hun herkomst, ze 
zien de onderwijsboeken tot leven 
komen. Educatie is uiteraard een 
voornaam onderdeel, waarvoor 
Pijbes de Teekenschool heeft 
gereserveerd. Daar kunnen school-
klassen uit het hele land zich uitleven 
op hun visie op de Gouden Eeuw, 
met kwast, in klei of in fotografie. 
Vervolgens kan de jeugd op zaal de 
Gouden Eeuw in het echt opsnuiven.

STIjLkaMERS

Nadat De Leeuw een chronologisch 
parcours door het museum had 
bedacht, een slingerende lus door de 
eeuwen, gooide Pijbes dat concept 
voor een deel om. Hij liet zich meer 
leiden door de ruimtelijke kwaliteit 
en de aanwezigheid van daglicht. Zo 
zijn twee stijlkamers van de zolder-
verdieping naar inpandige vertrek-
ken op de eerste verdieping verhuisd. 
De special collections, aanvankelijk 
onder de kap geplaatst, kregen ruimte 
in de gewelven van het souterrain. 
Hier vinden we in gedempt licht de 
kostuums, het wapentuig, het zilver 
en de munten. Hoewel Pijbes anders 
aankijkt tegen de presentatie dan De 
Leeuw zijn ze het over een ding eens: 
op volgepropte zalen zit niemand te 
wachten. De Leeuw had bij de aftrap 
streng gewaarschuwd dat ‘conserva-
toren niet beloond worden als ze zoveel 
mogelijk voorwerpen in de zalen 
stoppen’. Het gevolg is dat slechts 
tien procent van de collectie van het 
Rijksmuseum op zaal hangt. Het 
depot is dus rijk gevuld. Maar, zegt 
Pijbes erbij, we mogen dan een grote 
collectie van 1,1 miljoen stukken 
hebben, het leeuwendeel is prenten, 
tekeningen en munten. ‘En van alle 
portretten uit de 19e eeuw zijn er een 
tiental belangrijk. Je moet niet 
vergeten dat er in de Gouden Eeuw 
in vrijwel elke Hollandse stad werd 
geschilderd. Dat heeft niet allemaal 
artistieke waarde.’ 

Het Rijksmuseum is het museum van 
de Gouden Eeuw, vat Pijbes de 

positie kort samen. Chinezen dolen 
door de Eregalerij, Japanners pakken 
een Van Gogh mee. ‘Je kunt niet 
verwachten dat ze doorsteken naar 
de gespecialiseerde afdelingen of 
naar de 19e eeuw. Daar hebben ze 
gewoon geen tijd voor.’ Een museum 
moet zijn publiek ontvangen en 
bedienen en ze daarom niet in een 
slingerparcours door de zalen sturen, 
zoals vroeger het geval was. 

De verbouwing heeft het museum 
opengegooid, daarvan zijn ze 
overtuigd. Pijbes: ‘Het ontwerp van 
Cruz y Ortiz is een correctie op Cuypers. 
Van een noord-zuid-as is er nu een 
oost-west-as geschapen. Het probleem 
was van meet af aan dat het gebouw 
door de passage een stuk openbare 
weg in het midden heeft. Daardoor 
is de begane grond in tweëen 
gesneden.’ Dat is nu door de riante 
entreefoyer gecorrigeerd. De Leeuw 
is jubelend over het resultaat. ‘Het 
was de best denkbare oplossing en 
kijk nu eens: de longen, de binnen-
hoven, ademen weer. De structuur  
is terug.’ Ja, het feestje kan gevierd 
worden.

Ó  De Teekenschool  
The Drawing School

Ò  Impressie van een van de zalen met 
de led-verlichting van Philips 
Impression of the new led light of Philips
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Het spannendste moment uit de 
renovatiegeschiedenis van het 
Rijksmuseum? Dat waren voor Sacha 
Klinkhamer, projectmanager namens 
de Rijksgebouwendienst tussen 2006 
en 2010, ongetwijfeld de 50 à 60 
nachten dat er ’s nachts geluisterd 
werd naar het gebouw. Of het piepte 
of kreunde, terwijl de passage 
gevijzeld werd. Vijzelen, of liever 
gezegd het stutten van bouwdelen 
waar kolommen zijn weggehaald, 
moest ’s nachts omdat er dan geen 
andere geluiden waren. Klinkhamer 
was er op sommige momenten bij, in 
2007. ‘Het was doodstil in de schaars 
verlichte passage. Er werd niks 
overbodigs gezegd. Er mochten 
slechts acht mensen aanwezig zijn. 

Het enige dat je hoorde was de 
vijzelmeester: “21. 21,5, stop”. Alsof 
de waterstanden werden doorgege-
ven. Als iemand iets hoorde of een 
metertje een fractie zag uitslaan , 
werd er overlegd en werd het 
vijzelplan bijgesteld. En dat allemaal 
onder het licht van bouwlampen. 
Heel spannend.’

We kijken terug op een van de 
omvangrijkste projecten die ooit 
door de Rijksgebouwendienst is 
ondernomen. Het project was 
constructief uitdagend, financieel 
bijna het grootst, politiek/bestuurlijk 
gezien het meest bewaakt. Er werkte 
een kleurrijk internationaal gezel-
schap, van Belgische tunnelboorders 

tot Poolse koperwerkers. Klinkhamer 
kwam er in 2006 bij toen het project 
in de ontwerpfase zat en een 
belangrijke hobbel moest worden 
genomen. De aanbesteding. ‘Op dat 
moment ging het in de bouw nog 
prima en zaten de aannemers goed 
in het werk. Men zag het als een 
risicovol project, en waarom zou je 
bij een goedgevulde portefeuille 
grote risico’s nemen? Uiteindelijk 
bleef er maar een bouwconcern over, 
dat het werk wel aandurfde, maar 
een te hoge offerte indiende. Toen 
besloten we een aantal risico’s naar 
ons toe te trekken en het hele project 
in aanbestedingskavels op te knippen. 
Het nadeel was dat de bouw werd 
vertraagd door meer voorbereidings-

De experts van de 
Rijksgebouwendienst 
als achtervang

ENGLISH >>

The New Rijksmuseum Programme Office was 

the base of operations for representatives from 

the Government Buildings Agency, the project 

manager, project director, architects and 

advisers. The job is finished, and the main 

conclusions are that the revised invitation to 

tender made the renovation of the museum 

cheaper and that there were no accidents.

What were the most suspenseful 
moments during the restoration of the 
Rijksmuseum? For Sacha Klinkhamer, 
project manager for the Government 
Buildings Agency between 2006 and 
2010, it was undoubtedly the 50 to 60 
nights that were spent ‘listening’ to the 
building: whether it creaked or groaned 
while the passageway was being screwed 
up - or, to be more precise, parts of the 
building whose supports had been 
removed were propped up. This could 
only be done at night, when there was no 
other noise. Klinkhamer was sometimes 
present on these occasions in 2007. ‘It 
was dead quiet in the dimly lit passage-
way, and no one said a word unless they 

had to. Only eight people were allowed 
to be present. The only thing we could 
hear was the supervisor in charge of the 
jacking operation: “21, 21.5, stop”, as if 
the water levels were being reported. If 
anybody heard anything unusual or 
observed the slightest aberration on a 
meter, consultations would take place 
and the screwing-up scheme would be 
adjusted - and the only light we had was 
from construction lights. We were all on 
tenterhooks.’

We are looking back on one of the largest 
projects ever undertaken by the 
Government Buildings Agency: a building 
challenge and one of the most expensive 
- and politically and administratively one 
of the most closely monitored - ever. A 
colourful international team worked on 
the project, from Belgian tunnel drillers 
to Polish coppersmiths. Klinkhamer 
joined the project in 2006 when the 
project was in the design phase and a 
crucial hurdle had to be taken: putting 
the work out to tender. ‘At the time, the 
construction industry was booming and 
construction companies had plenty of 
work. It was considered a risky project, 
so why take big risks when you’ve 
already got a full order book? In the end, 
only one construction company dared 
take on the job but its tender price was 
too high. We then decided to bear a 
number of risks ourselves and to split the 
whole project up into tender “lots”. This 
had the disadvantage of slowing down 
construction because of the extra 
preparation time but the advantage was 
that we remained within our budget.’

That decision coincided with the position 
that Klinkhamer thinks the Government 
Buildings Agency must adopt: ‘The 
Agency has a long-term vision and a 
goal. We do not swim with the tide - our 
horizon is set fifty to a hundred years from 
now. This approach served us well when 

One of the largest projects ever has been 
completed without cracks

Experts from the Government 
Buildings Agency as a backstop

Een van de grootste projecten ooit 
is zonder kleerscheuren voltooid

Het Programmabureau Nieuw Rijksmuseum was de uitvalsbasis voor de afge-
vaardigden van de Rijksgebouwendienst, projectmanager, project-directeur, 
architecten en adviseurs. Het karwei zit erop, met als voornaamste conclusie dat 
de verbouwing van het museum door de herziene aanbesteding wat goedkoper is 
uitgevallen. En dat er geen ongelukken zijn gebeurd.
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Ö  Binnenhoven onder water om 
onderwaterbeton te kunnen storten.

Ó  Grondwerkzaamheden in de binnen- 
hoven: bouwvakkers houden het puin 
nat om verspreiding van stof te voorkomen
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tijd maar het voordeel was dat we  
nu wel binnen budget uitkwamen.’ 
 Die keuze valt samen met de positie 
die volgens haar de Rijksgebouwen-
dienst moet innemen. ‘De dienst 
heeft een langetermijnvisie en een 
doelstelling. We waaien niet met 
elke wind mee. Onze horizon ligt op 
vijftig tot honderd jaar. Dat is ons bij 
het Rijksmuseum van pas gekomen, 
of anderen dat nu leuk vinden of 
niet.’

BESTEkkEN

Klinkhamer sloot zich aan bij het 
proces op het moment waarop ze, 
zoals ze zelf zegt, het sterkst is. 
Ontwerpen aan- en bijsturen, 
bestekken maken. ‘Je kunt een 
aantal dingen niet van tevoren 
weten omdat het een bestaand 
gebouw is, en bovendien een 
monument. Is de fundering overal 
wel zo sterk? Lopen de palen zo, als 
op tekening staat? Voor de onder-
grondse verbinding onder de passage 
consulteerde de toenmalige 
projectdirecteur, Bart van der Pot, 
specialisten en aannemers tijdens 
een expertmeeting waar iedereen 
zijn specifieke kennis en ervaring 
inbracht. De conclusie was: het 
uitgraven van de binnenplaatsen en 
het vijzelen van de passage is een 
aanvaardbaar risico.’ Later kwam het 
moment dat er beslissingen moesten 
worden genomen om de uitgaven 
beheersbaar te maken. Moet dat 
parket wel zo dik? Kunnen die 
deuren niet eenvoudiger? Welk glas 
passen we toe?’ In allerlei fases zijn 
concessies gedaan, het was een lijst 
van honderden punten, herinnert 
Klinkhamer zich.

OvERLEG

Het was ook het moment van druk 
overleg op verschillende niveaus. 
Spannend overleg met krakers van 
de Teekenschool bijvoorbeeld. 
Moeizaam overleg was er met de 
Fietsersbond en Invalidenbond die 
het project naar hun hand wilden 
zetten. ‘We moesten met hen ook 
om tafel gaan zitten over tijdelijke 
voorzieningen zoals stoplichtlocaties 
en de verbreding van bestaande 
fiets- en wandelpaden.’ Regelmatig 
stond Klinkhamer voor de rechter 

waar individuele bezwaarmakers 
hun protest konden ventileren. ‘De 
meest geduchte opponent bleek in 
de rechtbank heel wat minder coherent 
en overtuigend te spreken dan zijn 
bezwaarschrift deed vermoeden. 
Toen hij begon te schelden was het 
afgelopen. Zo gaan we bij de rechtbank 
niet met elkaar om, zei de rechter.’ 

Doorlopend overleg was er met de 
architecten en de Rijksbouwmeester. 
Het waren soms stugge vergaderin-
gen. ‘Etienne Schoenmaeckers, de 
programmadirecteur, en ik vonden 
dat het ervan moest komen, zoals 
bespreken welke kleur op de muur 
moest, welke kleur het parket kreeg 
en welk raam werd vastgezet omdat 
er een schilderij kwam te hangen. De 
afstemming tussen Cruz y Ortiz en 
tentoonstellingsarchitect Wilmotte 
verliep met horten en stoten.’ 
Botsende ego’s, dat was de oorzaak, 
maar ook de afbakening van het 
werkterrein. Hoorde het daklicht bij 
de architectuur of bij de inrichting? 
En waar hield de wand op, bij het 
fries of nog daarboven? Uiteindelijk 

kwamen Wilmotte en de Spanjaar-
den eruit en het resultaat is een 
prachtige samenhang’. 

LOGISTIEk 

Er werd gerekend, er werd gecontro-
leerd. Iedereen was ervan doordron-
gen dat het een complexe opgave 
was. Hoeveel bezoekers zouden er 
verwacht kunnen worden, en was de 
veranderde entree daar op berekend? 
‘We hebben daar rekenmodellen op 
losgelaten. Logistiek was er volgens 
ons geen probleem. Vergeleken met 
het Stedelijk Museum is hier meer 
ruimte. Dat neemt niet weg dat zich 
na de opening toch rijen zullen 
vormen. Dat was ook zo in de eerste 
maanden na de opening van de 
Hermitage.’

De Rijksgebouwendienst ontwerpt 
niet, maar controleert. ‘Om dat te 
kunnen doen moeten we de kennis 
in huis hebben voor alle disciplines 
en gelukkig is dat het geval. We 
weten wat er in de markt gebeurt. 
Installaties, de constructie, de 
restauratietechniek, de Rijksbouw-

meester, maar ook juridisch advies 
bij de aanbestedingen: het is heel 
belangrijk dat we kunnen terugvallen 
op specialisten. Je kunt niet het hele 
bestek doorgronden, daar heb je de 
juiste gesprekspartners voor nodig. 
Bij architectonische beslissingen kan 
de Rijksbouwmeester een rol spelen, 
bijvoorbeeld bij afstemming met de 
gemeente over de passage en 
inrichting van het Museumplein.’ 

vERzEkERaaRS

De sfeer in het team bij de program-
madirectie was goed, terwijl er hard 
gewerkt werd. Externe deskundigen 
kwamen opdraven als zich een acuut 
risico tijdens de bouw voordeed en 
hun oordeel nodig was. ‘Wie je ook 
belde, ze stonden de volgende 
morgen op de stoep.’ Opmerkelijk 
was verder dat verzekeraars in de rij 
stonden om dit prestigieuze bouw-
project te verzekeren, en bovendien 
tegen een acceptabele prijs. Voor de 
Europese aanbesteding schreven 
meer dan tien verzekeraarscombina-
ties in. Het programmabureau koos 
voor een enkele verzekeraar voor 

it came to the Rijksmuseum, regardless 
of whether other people like it or not.’

TENdER SpECIfICaTIONS

Klinkhamer joined the project at the 
point where, as she puts it, she is at her 
best. Designs had to be directed and 
adjusted, and tender specifications 
prepared. ‘There were a number of 
things one couldn’t know beforehand 
because it’s an existing building and a 
monument at that. Were all the 
foundations strong enough? Were the 
piles really positioned where they 
should be according to the drawings? 
Bart van der Pot, the project manager at 
the time, held a meeting of specialists 
– experts and contractors – whom he 
consulted about the underground 
connection under the passageway. They 
all contributed on the basis of their 
expertise and experience and reached 
the conclusion that excavating the inner 
courtyards and propping up the passage-
way was an acceptable risk. The point at 
which decisions had to be made to keep 
costs under control came later: did the 
parquet really have to be that thick? And 
couldn’t those doors be simpler? Which 
type of glass should we use?’ Klinkhamer 
recalls a list of hundreds of matters 
where concessions had to be made at 
various stages.

TaLkS

It was also a time of frantic talks at all 
levels – tense at times, for example, 
when squatters occupied the adjacent 
Teekenschool (Drawing School).

Consultations with the Fietsersbond 
(Dutch Cyclists’ Union) and the 
Invalidenbond (an organisation for the 
disabled) were more difficult because 
they wanted to mould the project 
according to their own requirements. 
‘We also had to hold talks with them 
about temporary facilities like where  
to locate traffic lights, and widening 
existing cycleways and footpaths.’ 
Klinkhamer regularly appeared in court, 
where individual objectors could air 
their protest. ‘The most formidable 
opponent turned out to be considerably 
less coherent and convincing in court 
than we’d expected based on his notice 
of objection. The case was ended when 
he started swearing - the judge said this 
was unacceptable behaviour in a court 
of law.’

Continuous consultations were held 
with the architects and the Chief 
Government Architect. It was not always 
plain sailing: ‘Etienne Schoenmaeckers, 
the programme director, and I thought 
that it was time for action – discussing 
which colour should be used on the 
walls and what colour the parquet 
should be. Contact between Cruz y Ortiz 
and the museological designer Wilmotte 
was far from smooth.’ This was mainly 
caused by clashing egos, but defining 
their spheres of activity was also a 
contributing factor: was that skylight 
part of the architecture or the interior 
design? And where did a wall end – at 
the frieze or above it? Which colour 
should be used for the walls? Which 

window should be left open and which 
blocked off because a painting was to  
be hung in its place? ‘Wilmotte and the 
Spaniards eventually reached agree-
ment, and the result is a magnificent 
whole.’

LOGISTICS

The sums were done, and everything 
was checked. Everyone was fully aware 
of the complexity of the task: how many 
visitors could be expected, and did the 
design for the new entrance cater for 
this number? ‘We used mathematical 
models to analyse this. We didn’t think 
logistics were a problem. There’s more 
space here than at the Stedelijk Museum. 
Nonetheless, when the museum reopens 
there will still be queues. That also 
happened during the first months after 
the Hermitage opened.’

The Government Buildings Agency does 
not prepare designs, it reviews. ‘In order 
to do that, we must have the multi- 
disciplinary in-house expertise that is, 
thankfully, at our disposal. We know 
about market developments, installa-
tions, constructions, restoration 
techniques, and we have the Chief 
Government Architect as well as legal 
advisers when it comes to invitations to 
tender. It’s crucial that we can call on 
specialists. One can’t fully understand 
every aspect of the complete tender 
specification and that’s why one needs 
to be able to talk to the right people. 
When it comes to architectural matters, 
the Chief Government Architect can  
play an important role, for example,  
in reaching agreement with the City 
Council about the passageway and the 
layout for Museumplein.’

INSURERS

The atmosphere in the programme 
management team was positive, and 
everyone worked hard. If an acute risk 
arose during construction, external 
specialists were always willing to contribute 
their expertise: ‘Regardless of whom we 
rang, they were on the doorstep the 
following morning.’ Another remarkable 
aspect was that insurers queued up to 
insure this prestigious construction 
project and, moreover, at a reasonable 
price. More than ten insurance consorti-
ums submitted offers for the European 
invitation to tender. The Programme 

Office decided instead to select a single 
insurer for both the contractors and the 
Government Buildings Agency: in the 
event of unforeseen damage the project 
would not then be subject to delays 
resulting from disputes about liability.

CONSTRUCTION pLaNNING

The time lost as a result of the unsuc-
cessful initial tender process eventually 
turned out to have a positive side: the 
restoration of the paintwork in the 
Cuypers galleries could continue 
undisturbed, and the programme 
management’s planning expert had 
more time to prepare a detailed 
construction plan covering matters like 
the location of site offices, construction 
roads, applying for permits, and estimating 
crane times. Nevertheless, some 
decisions still had to be made quickly 
during the project – Klinkhamer mentions 
the new requirements for the cafe and 
kitchens, and integrating security features. 
The glass had to meet a multitude of 
requirements and was found only at the 
last minute. It is clear that the dynamics 
of the Rijksmuseum project were very 
unpredictable: fast at the beginning, then 
the unforeseen delay as a result of external 
factors and finally, fast, faster, fastest. 
This has not left its mark on the building.

The last ten years have been momentous. 
The excavation under the passageway 
was a historic moment, as was 
connecting the energy supply ring with 
the cellars in the main building. ‘We 
were allowed to make these connec-
tions, but we knew that we would come 
across water problems. The tops of the 
piles under the museum were not 
allowed to be dry for more than two 
days because otherwise they would 
start to rot. The work therefore had to 
be done at lightning speed. Casting the 
cellars in the two Atriums was also risky. 
Those cellars are not connected to the 
walls of the museum. The concrete was 
cast by virile young divers, and you have 
to picture it: those young fellows in their 
diving suits, hands like hams, in the 
black water of the freshly cast cellar and, 
above them, frail young girls on 
scaffolding, painting in the Front Hall. 
They all had coffee together in the site 
office. The contrast couldn’t have been 
greater.’
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Damwanden zijn geplaatst pal voor de binnenmuren van het museum.  
Rechts: nieuwe fundering in het cement.

Duikers staan klaar om af te dalen  
in de binnenhoven.
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zowel aannemers als Rijksgebouwen-
dienst zodat het project na een 
onvoorziene schade geen vertraging 
kon oplopen door getwist over een 
eventuele schuldvraag.

BOUwpLaNNING

De verloren tijd door de mislukte 
aanbesteding bleek uiteindelijk ook 
een voordeel te hebben. De restauratie 
van de schilderwerken in de Cuypers-
zalen kon in alle rust doorgaan en er 
was meer gelegenheid voor een 
zorgvuldige bouwplanning door de 
planningsspecialist binnen de 
Programmadirectie. Daarbij hoorde 
het plaatsen van bouwketen, het 
aanleggen van bouwwegen, het aan-
vragen van vergunningen en inschat-
ten van kraantijden. Gedurende het 
project moesten er nog snelle 
beslissingen genomen worden. 
Klinkhamer noemt de nieuwe eisen 
voor de coffeeshop en de keukens, 
en het inpassen van de security. 
Nippertjeswerk was verder het 
vinden van het juiste glas dat aan een 
veelheid van eisen moest voldoen. 
Het was duidelijk: de operatie-Nieuw 
Rijksmuseum kende een wisselende 
dynamiek, snel in het begin, daarna 
de onvoorziene vertraging door 
omgevingsfactoren en tot slot snel, 
sneller, snelst. Het is aan het gebouw 
niet af te zien.

De tien jaar zijn gedenkwaardig 
geweest. Niet alleen het uitgraven 
van de grond onder de passage was 

een historisch moment, ook het 
leggen van de verbinding tussen de 
energiering en de kelders van het 
hoofdgebouw. ‘We mochten de 
verbindingen maken maar we wisten 
dat we daar waterproblemen zouden 
tegenkomen. De koppen van de palen 
onder het museum mochten niet 
langer dan twee dagen droog staan, 
anders gaan ze rotten. Er moest dus 
pijlsnel worden gewerkt. Ook het 
storten van de kelders in de twee 
atria was een risico. Die kelders staan 
helemaal los van de muren van het 
museum. Het werd door viriele 
duikers aangebracht. Moet je je dat 
voorstellen, die jonge kerels in duik-
pakken en met handen als kolen-
schoppen in het pikdonkere water 
van de net gestorte kelder, en daar-
boven fragiele schilderende meisjes 
op de steigers in de Voorhal. Samen 
dronken ze koffie in de keet. Groter 
contrast kun je je niet indenken.’ 

de oplevering niet en zouden we het 
budget overschrijden. Dat mocht 
absoluut niet gebeuren.’ Veel speel-
ruimte en rek was er niet meer in de 
laatste fase van de operatie. ‘Leverin-
gen bijvoorbeeld kun je beter niet 
terugdraaien. Als er een bepaald 
parket of een natuurstenen inrichting 
voor het Groot Café is besteld, kun je 
dat beter laten doorgaan. Dat natuur-

steen is er gedeeltelijk vervolgens 
onmiddellijk weer uitgesloopt. Maar 
op het totaalbedrag is dat goedkoper 
dan bijvoorbeeld vier weken langer 
een kraan op te stellen of bouwtijd-
verlenging te moeten betalen.’

BRaNd

En dan was er tegenslag. In februari 
2012 woedde vlak voor de oplevering 

een kleine binnenbrand in toren 7 
(aan de Museumplein-kant). De 
impact was volgens Attema aanzien-
lijk. ‘Overal lag roet, in de zalen die 
net geschilderd waren, in het Atrium, 
in de kanalen van de klimaatinstalla-
tie. We hielden ons hart vast, want 
we hadden toegezegd het museum 
kort daarna over te dragen.’ Ingewik-
keld was verder de directeurswisse-
ling. Pijbes kwam met andere ideeën 
en voorstellen dan zijn voorganger De 
Leeuw. Attema: ‘Dat begrijp ik, daar 
heeft hij recht op. Maar contractueel 
lagen er al zoveel dingen vast, dat de 
uitvoering van bepaalde voorstellen 
domweg niet meer kon. In zulke 
gevallen heb ik gezegd: voer het 
gecontracteerde werk nu maar uit. 

Als je het later anders wil, vervang je 
bepaalde onderdelen na de opleve-
ring. Ik geloof dat de partijen mij te 
streng en te strikt vonden, maar dat 
moest ik wel zijn. Anders waren we 
niet op tijd geweest.’

Uiteindelijk kijkt ze met veel genoegen 
naar het eindresultaat, ‘dat er prachtig 
uitziet’ en naar de bouwsom die is 
meegevallen. ‘We houden geld over. 
Dat is heel bijzonder.’ Wat beschouwt 
ze als haar grootste verdienste? ‘Het 
vertrouwen geven te hebben dat het 
goed zou komen en dat ik oog heb 
gehad voor de belangen van de 
verschillende partijen. Dat is het spel 
dat ik graag speel.’

ENGLISH >>

The Rijksmuseum has reopened but 
that does not mean the job is finished: 
the time for the permanent care and 
management of the building has now 
started. Louise Attema, project manager 
and director on behalf of the Govern-
ment Buildings Agency from 2010 until 
the opening, outlines the situation.  
‘Of course the building was designed as 
a museum, and the 2001 competition 
mainly revolved around museum 
requirements. It now appears that a 
great deal has changed over the last  
ten years; it’s become a multifunctional 
building where films are screened and 
parties, receptions and dinners are held. 
The building is used in a much more 
demanding and diverse way than we 
expected ten years ago. One has to deal 
with the provision of widely varying 
services, from catering to a film crew 
which needs a power outlet suitable for 
63 amps. Of course, we can’t just whisk 
all that up in a monument. There will 
certainly be more plugs which aren’t in 
the right place or don’t have enough 
power.’

A building like the Rijksmuseum was  
specifically designed for one function: 
exhibiting art and objets d’art. In 
Attema’s view, this is an outdated 
concept. ‘One starts out with a vision for 
the main use until one discovers that a 
building is suited to so many other 
things and that it is in fact used like that. 
This isn’t only true for museums.’

COMpLEx

Attema threw herself ‘blindly’, as she 
puts it, into the last phase of the project. 
‘No, if I’d thought it through, I’d still have 
done it the same way. I like complex 
projects, negotiating, and directing the 
parties.’ And it was certainly complex. 
Contractually, for example: ‘The coordi-
nating main contractor threatened to sue 
because earlier building activities carried 
out by the civil construction company, 
which had to construct the sheet piling 
walls in the inner courtyards and passage-
way, were delayed. This meant that the 
contractors who were scheduled to start 
next began later than planned. Everyone 
was waiting for everyone else. Try to 
imagine the Rijksmuseum as a ten-lane 
highway where there’s still enough room 

if there’s a pile-up in one lane. We 
insisted that work could commence 
elsewhere in the building and that talk  
of a delay was completely unfounded. 
The museum was big enough for that.’

Seven sub-contractors collectively sued 
for damages as a result of the delay, 
something Attema and her team 
resolved by negotiating individually with 
all the parties. ‘There was in fact a threat 
that the contractors would decide to stop 
renovating parts of the museum. That 
would have been disastrous because we 
wouldn’t have been able to deliver the 
building on time and we would have had 
a budget overrun. We had to prevent 
that at all costs.’ There was little room 
for manoeuvre in the last phase of the 
operation. ‘It’s better not to cancel 
orders, for example. A particular type of 
parquet or stone was ordered for the 
café and it was better to let the order 
proceed. Part of that stone refurbish-
ment was then almost immediately 
demolished but in view of the overall 
costs, this was cheaper than having a 
crane set up for an extra four weeks or 
having to pay for an extension of 
building time.’

fIRE

And then there was a terrible blow: in 
February 2012, just before the building 
was due to be delivered, a small fire 
broke out in tower 7, on the Museum-
plein side. This damage was consider-

able, according to Attema. ‘There was 
soot everywhere - in the galleries, which 
couldn’t be painted, in the atrium, in the 
ducts of the climate control installation. 
We were very apprehensive because 
we’d agreed to transfer the museum 
shortly after that date.’ The change of 
directors was also complicated: Pijbes’ 
ideas and proposals were different from 
his predecessor De Leeuw’s. Attema 
again: ‘I understand it, and that was his 
right, but contracts had been signed for 
so many things that certain proposals 
simply couldn’t be realised. In cases like 
that I said, “Carry out the work which 
was contracted for. If you want to change 
something later, replace certain things 
after the building has been delivered.”  
I think the parties thought I was too strict 
and rigid but I had to be. We’d never 
have finished in time otherwise.’

Ultimately, it is with a sense of great 
satisfaction that Attema looks at the 
result, ‘which is magnificent’, and at the 
total cost, which has been a pleasant 
surprise. ‘We have money left over, and 
that’s quite unusual.’ What does she 
consider her greatest contribution? 
‘Imparting the confidence that every-
thing would work out and that I took 
account of the interests of all the 
different parties involved. That’s the 
game I like to play.’

het nieuwe 
rijksmuseum
beheer
TEksT/TExT: jaap HUISMaN 
FOTO/PHOTO: aRIE dE LEEUw

Na de verbouwing 
volgt het beheer
Het Rijksmuseum is heropend, 
maar dan is het werk nog niet 
gedaan. Nu breekt het moment 
aan van permanente zorg en 
beheer. Louise Attema, sinds 2010 
projectmanager/directeur namens 
de Rijksgebouwendienst tot aan 
de opening, schetst de situatie. 
‘Natuurlijk is het gebouw ont-
worpen als een museum. En bij de 
competitie in 2001 draaide het 
voornamelijk om museale condities. 
Nu blijkt dat er in tien jaar tijd veel 
is veranderd; het is een multifunc-
tioneel gebouw geworden, waar 
films worden gedraaid, party’s 
worden gehouden, ontvangsten 
en diners. Het gebruik is veeleisen-
der en diverser dan we tien jaar 
geleden hadden gedacht. Je hebt 
te maken met uiteenlopende 
voorzieningen als catering en de 
juiste stroomvoorziening voor een 
filmploeg. Die wil een aansluiting 
van 63 ampère. Tja, dat schud je 
niet zomaar uit je mouw in een 
monument. Er zullen nog wel 
meer stopcontacten niet op de 
juiste plek zitten of met onvol-
doende vermogen.’ 

Een gebouw, zoals het Rijksmuse-
um, is specifiek ingericht op een 
functie: het exposeren van kunst 
en kunstvoorwerpen. In de ogen 
van Attema is dat een achterhaal-
de opvatting. ‘Je begint met een 
visie op het eerste gebruik, totdat 
je ontdekt dat een gebouw zich 
voor veel meer leent en ook als 

zodanig gebruikt wordt. Dat geldt 
niet alleen voor musea.’

COMpLEx

Attema stortte zich – ‘blind’ zoals ze 
zelf zegt – in de laatste fase van het 
proces. ‘Nee, als ik er goed over had 
nagedacht, had ik het net zo goed 
gedaan. Ik houd van complexe 
operaties, van onderhandelingen en 
het aansturen van partijen.’ En 
complex was het. Contractueel 
bijvoorbeeld. ‘De coördinerend 
hoofdaannemer dreigde met claims 
omdat voorafgaande werkzaamheden 
van de civiele aannemer, die onder 
andere de damwanden moest slaan 
in de binnenhoven en passage, 
vertraging had opgelopen. Daardoor 
begonnen de vervolgaannemers ook 
later dan was gepland. Iedereen zat 
op elkaar te wachten. Je kunt het 
Rijksmuseum vergelijken met een 
tienbaansweg, waar ruimte genoeg is 
bij een blokkade op de rijbaan. We 
hebben volgehouden dat er gewoon 
begonnen kon worden op andere 
plek in het gebouw en dat er geen 
sprake was van vertraging. Daarvoor 
is het museum groot genoeg.’

Zeven ‘onderaannemers’ claimden 
gezamenlijk schade als gevolg van de 
vertraging, wat Attema en haar team 
oplosten door met iedereen indivi-
dueel te onderhandelen. ‘Het gevaar 
bestond namelijk dat de aannemers 
besloten de verbouwing voor onder-
delen stop te zetten. Dat zou desas-
treus zijn geweest. Dan haalden we 

Het grote werk is gedaan, het museum is open, nu breekt 
de periode van gebruik en beheer aan. Daarvoor stelt de 
Rijksgebouwendienst gewoonlijk een objectmanager aan. 
Louise Attema, project-verantwoordelijke van de afgelo-
pen drie jaar, blikt vooruit en terug. 

Louise Attema concluded process for  
Government Buildings Agency

The renovation is finished: now it 
is time for property management

louise Attema sloot 
proces af voor 
Rijksgebouwendienst

Herstel van de decoraties door Stichting 
Restauratie Atelier Limburg

m
on

um
en

te
n

ar
ch

it
ec

tu
ur

re
st

au
ra

ti
e 

&
 t

ec
hn

ie
k



17

ku
ns

t
ar

ch
it

ec
tu

ur
de

 a
rc

hi
te

ct
en

Alsof het altijd zo is geweest. Dat is 
in het kort gezegd de symbiose die 
Cruz y Ortiz Architectos tot stand 
hebben gebracht tussen hun 
ontwerp en het oorspronkelijke 
gebouw van Pierre Cuypers. Een 
verstandshuwelijk is het geworden, 
want de Spaanse architecten hebben 
niet zo veel op met de verhalende 
architectuur van de Limburger. Hun 
stijl is neutraler, zakelijker en beslist 
minder uitbundig. Als er iets aan 
decoratie is toegevoegd aan de 
nieuwe entree van het Rijksmuseum 
zijn het de verticale strepen op de 
panelen voor de ramen op de 2e 
verdieping. In een gebouw waar 
zoveel decoratie aanwezig is, zou een 
ongedecoreerd vlak opvallen, 

verdedigt Antonio Ortiz de keus.
In april 2001 werd het ontwerp van 
het Spaanse bureau verkozen boven 
concurrerende voorstellen van een 
(inter)nationaal gezelschap. Het 
motto was Verder met Cuypers, de 
nadrukkelijke vraag aan de archi-
tecten was een nieuwe entree te 
bedenken, waarbij geen enkele 
mogelijkheid mocht worden 
uitgesloten. Het motto behelsde 
tevens een visie op de eclectische 
architectuur van Cuypers: hoe  
kon het ‘paleis’ van de 19e eeuw 
up-to-date worden gebracht – met 
klimaatbeheersing en beveiliging –, 
hoe zou het de groeiende stroom 
bezoekers kunnen opvangen, en niet 
in de laatste plaats, hoe kreeg de 

ENGLISH >>

In April 2001 a jury chose the design by Cruz y 

Ortiz Arquitectos from Seville as the winning 

plan for the Rijksmuseum. Everybody was 

wildly enthusiastic about the most logical 

intervention: moving the entrance to the inner 

courtyards. The Rijksmuseum is now finished 

– true, later than planned but with an allure 

which museums abroad cannot match.

As if it has always been like this. That is, 
to put it briefly, the symbiosis that Cruz 
y Ortiz have achieved between their 
design and Pierre Cuypers’ building.  
It became a marriage of convenience, 
because the Spanish architects have 
little sympathy for the Dutchman’s 
narrative architecture. Their style is 

more neutral, pragmatic, and certainly 
less exuberant. The nearest thing to 
additional decorations in the new 
entrance to the Rijksmuseum are the 
vertical stripes on the panels for the 
windows on the second floor. Antonio 
Ortiz defended his choice saying that a 
plain surface would have been too 
conspicuous in such a richly decorated 
building.

In April 2001 the Spanish architects’ 
design was chosen from competing 
submissions from an international 
group of architects. The motto was 
‘Continue with Cuypers’, and the 
architects were emphatically instructed 
to design a new entrance and not to 
leave a single option unexplored. The 

motto also included a vision for Cuypers’ 
eclectic architecture: how could this 
nineteenth-century ‘palace’ be updated, 
with climate control and security systems, 
how could it cater for the ever-increas-
ing number of visitors, and, last but not 
least, how could the world-famous 
collection be exhibited to best advantage 
in the museum? The position of the 
Asian art collection needed special 
attention – an exotic flower, perhaps, 
but nonetheless prominent in the 
museum’s collection. And there was the 
vision of former director Ronald de 
Leeuw to consider: the whole main 
building must be given over to the public. 
This meant relocating all support 
services, for example to the Atelier and 
the Bureau (annexes on the other side 

Het Rijksmuseum heeft 
een nieuwe gastvrije entree

De vanzelfsprekende 
architectuur van 
Cruz y Ortiz

In april 2001 verkoos een jury het 
ontwerp van Cruz y Ortiz uit Sevilla als 
winnend plan voor het Rijksmuseum. 
Iedereen was laaiend enthousiast over de 
logische ingreep: de verplaatsing van de 
entree naar de binnenhoven. Nu is het 
Rijksmuseum klaar, weliswaar later dan 
gepland, maar met een allure waar 
buitenlandse musea aan kunnen tippen. 

het nieuwe 
rijksmuseum
de architecten
TEksT/TExT: jaap HUISMaN 
FOTO/PHOTO: aRIE dE LEEUw

The Rijksmuseum has an inviting new entrance

Cruz y Ortiz’s natural architecture

eminente collectie een plaats in het 
museum? Een onderdeel dat speciale 
aandacht vroeg, was de positie van 
de Aziatische kunst, ‘een vreemde 
eend in de bijt’, maar wel belang-
wekkend in de museumcollectie. En 
dan was er nog de visie van toenma-
lig directeur Ronald de Leeuw. Het 
hele hoofdgebouw moest ten dienste 
staan van het publiek. Alle onder-
steunende diensten zouden een 
andere plek krijgen, in het Atelierge-
bouw en het Bureau bijvoorbeeld, 
dependances aan de overkant van de 
Hobbemastraat. De Leeuw was ook 
de degene die een andere opzet van 
exposeren introduceerde: kunst in 
samenhang met kunstvoorwerpen 
uit een bepaalde periode. De 

Ó   Impressie van de nieuwe entreefoyer:  
het Atrium

Õ  Antonio Cruz en Antonio Ortiz
×  Vitrine in Aziatisch pailjoen
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schotten tussen de uiteenlopende 
afdelingen in het Rijksmuseum 
werden eindelijk geslecht.

HOOfdINGaNG

Onder leiding van de toenmalige 
Rijksbouwmeester Jo Coenen viel de 
keus op Cruz y Ortiz. Ze hadden het 
meest voor de hand liggende plan 
ingediend. Ze legden de hoofdingang 
in het hart van de onderdoorgang, 
en die onderdoorgang zou een soort 
‘brug‘ worden tussen de twee 
binnenhoven. Er ontstond dus een 
plaza, een riant binnenstedelijk plein 
onder het maaiveld. Een plein waar 
je comfortabel je jas kon wegbren-
gen, een kaartje kopen of een kop 
koffie kon drinken in het Groot Café. 
Het buiten wachten voor de twee 

voordeuren was eindelijk verleden 
tijd. Is, mogen we nu zeggen. Het 
Rijksmuseum heeft aan gastvrijheid 
gewonnen. 

Twaalf jaar later is dat plein, die 
entreefoyer, een feit, belegd met het 
Portugese Gascogne-marmer, dat 
ook voorkomt in de twee toegangs-
poorten en op de treden naar de 
zalen. Trappen en liften leiden naar 
het auditorium en vergaderruimtes 
onder de foyer. Verbindend element 
in de beide binnenhoven zijn de 
chandeliers (kroonluchters) onder de 
glazen kap. Die waren nodig, zeggen 
Cruz y Ortiz, om de hoogte te breken. 
Het zou anders een hoge, holle 
ruimte worden. Er is immers een 
paar meter grond uitgegraven. De 

chandeliers breken niet alleen de 
hoogte, ze werpen ook licht op de 
vloer en dempen de akoestiek. 

Op de vroegste schetsen van rond 
2000 is de kern van het ontwerp van 
Cruz y Ortiz al zichtbaar. De chande-
liers, het licht hellende plein onder de 
passage en de entree in het midden. 
Door allerlei verwikkelingen is die in 
het Definitief Ontwerp uit 2006 naar 
de hoeken van de binnenhoven ver-
plaatst. Overmacht door verzet uit 
bepaalde geledingen uit de bevol-
king. Het feest van de heropening 
mag er niet onder lijden. Jammer, 
zegt nog steeds iedereen, want het 
eerste ontwerp was het meest over-
tuigend. Het gevolg van dat besluit 
was tegelijk dat garderobe en kassa 

verplaatst moesten worden: ze zijn 
nu achter de trappen onder de 
passage geschoven. 

pROGRaMMaBUREaU

De Rijksgebouwendienst richtte een 
speciaal programmabureau op voor 
dit megaproject (dat zijn oorsprong 
vindt in een millenniumgift van het 
kabinet-Kok), een stuurgroep en een 
College van Principalen begeleidde 
het project (zie elders in smaak). Een 
ongehoorde verbouwing en 
inbreiding begon: de dichtgetimmer-
de binnenhoven werden leeggehaald, 
in de zalen verdwenen verlaagde 
plafonds en voorzetwanden. Het 
hele Rijksmuseum werd gestript. 
Om nu herboren een tweede leven  
in te gaan. Met de strakke stijl van 

of Hobbemastraat). De Leeuw had also 
already introduced a different exhibition 
concept: artworks presented together 
with objets d’art from a particular 
period. The partitions between the 
various sections in the Rijksmuseum 
were eventually removed.

MaIN ENTRaNCE
Cruz y Ortiz were nominated under the 
direction of Jo Coenen, Chief Govern-
ment Architect at the time. They had 
submitted the most obvious plan, 
locating the main entrance at the heart 
of the passageway, which would act as a 
‘bridge’ between the two inner court-
yards. This would create a plaza, a 
spacious inner-city square below street 
level where visitors could leave their 
coats in the cloakroom, buy a ticket or 

go to the cafe: at last, queuing outside 
in front of the two front doors would  
be – or rather is – a thing of the past. 
The Rijksmuseum has become more 
welcoming.

Now, twelve years later, the square and 
entrance foyer are a fact, faced with the 
Portuguese Gascogne marble which has 
also been used for the two entrances 
and the stairs to the galleries. Stairs and 
lifts lead to the auditorium and meeting 
rooms under the foyer. The chandeliers 
under the glass roof are the uniting 
factor in the two courtyards. They were 
considered necessary by Cruz y Ortiz to 
break the height: a couple of metres of 
soil were excavated here and it would 
otherwise have been a high, hollow 
space. The chandeliers not only break 
the height, they also throw light on the 
floor and soften the acoustics.

The core of Cruz y Ortiz’s design was 
already visible in the earliest sketches 
dating to about 2000: the chandeliers, 
the slightly inclined square under the 
passageway, and the entrance located  
in the middle. As a result of various 
complications, this entrance was 
relocated to the corners of the inner 
courtyards in the 2006 final design, thus 
yielding to pressure from certain 
sections of the population. The joy of 
reopening must not suffer as a result, 
but everyone still considers it a great 
pity because the first design was the 
most convincing. Another consequence 
of this decision was that the cloakroom 
and ticket office had to be relocated: 
they are now behind the stairs under 
the passageway.

pROGRaMME OffICE
The Government Buildings Agency set 
up a special programme office for this 
enormous project, whose origins lie in a 
‘millennium gift’ from the government 
of the day. A steering committee and a 
board of principals guided the project 

Ñ  Het Atrium in volle omvang en de 
passage erboven.

Ò  Boven verbinding tussen de twee 
binnenhoven met erachter de 
garderobe.

Ô  Trappenhuis in Aziatisch Paviljoen.
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Cruz y Ortiz als contrast met de 
uitbundigheid van Cuypers. Ze zijn 
complementair: je stapt van de 21e 
eeuw de 19e eeuw binnen, van de 
transparantie van nu naar de 
beslotenheid van toen. Verder met 
Cuypers. Ja, want al in een vroeg 
stadium besloot de museumdirectie 
dat sommige typerende Cuypers-
zalen in volle glorie moesten terug-
keren. Niet alle: dat zou ten koste 
gaan van het beschikbare wand-
oppervlak. De Voorhal en de 
Eregalerij, daar heerst Cuypers, 
elders hebben Cruz y Ortiz hun 
sporen achtergelaten.

SHORT CUT

Het werk van Cruz y Ortiz strekt zich 
uit van omvangrijke en zichtbare 
ingrepen tot gedetailleerde en bijna 
niet waarneembare interventies. 
Natuurlijk springt de nieuwe entree 
in het oog, alsmede het Aziatisch 
Paviljoen, maar minstens zo 
belangrijk is de 500 meter lange 
ringleiding rondom het gebouw die 
alle installaties en dataverkeer 
bedient. In de zalen zelf hebben de 

architecten behoedzaam panelen 
geplaatst en staan er brandwerende 
portalen tussen de afdelingen. Het 
souterrain is omgevormd tot 
expositieruimte, terwijl het voor 
2001 de plaats voor kantoren, 
reprografie en de bedrijfskantine 
was. Belangrijk is de verbetering van 
de routing. Het publiek kan via een 
short cut de hoogtepunten van de 
collectie bereiken. En het personeel 
plus de bevoorrading betreedt het 
museum in het Entreegebouw, dat 
op de plaats van een vroegere 
garage ligt. Nieuw zijn dus dat 
Entreegebouw en het Aziatisch 
Paviljoen, beide gehuld in een grijze 
natuursteen waardoor ze harmoniëren 
met de plint van Belgisch hardsteen 
die Cuypers gebruikte. Beide gebou-
wen laten de handtekening van Cruz 
y Ortiz zien: de gekartelde gevel en 
het licht hellende dak. Dat idioom 
komt ook voor in sommige van hun 
gebouwen in Zuid-Spanje.

dIENENd

Jo Coenen had Cruz y Ortiz voorge-
dragen omdat ze meesters zijn in het 

combineren van oud (monumentaal) 
en nieuw. Dat hadden ze bewezen bij 
bepaalde stedenbouwkundige invul-
lingen in het oude Sevilla. Het is 
dienende architectuur die ze bedrijven, 
iets wat veel van hun beroepsgenoten 
vreemd is. Het is daarmee architectuur 
die fluistert, niet schreeuwt. En dat 
lijkt het beste antwoord op de luid-
ruchtigheid van Cuypers. Die mag  
dan in Nederland een bekende bouw-
meester zijn, beroemd vanwege zijn 
katholieke kerken overal in het land, 
in Spanje neemt hij een voetnoot in  
in de geschiedenis. Nordic romanticism, 
zo leerden Cruz y Ortiz hem kennen. 
Toen ze nog studeerden zagen ze het 
Rijksmuseum voor het eerst. Wat hen 
van die reis het meest is bijgebleven is 
de onderdoorgang, de poort tussen 
twee stadsdelen. Dat een architect in 
de 19e eeuw de opdracht kreeg zowel 
een museum als een poortgebouw te 
maken, heeft hen verrast. Dan moet 
je optreden als architect en steden-
bouwkundige.
De passage is uniek in de wereld, 
vooral omdat die plaats biedt aan 
druk (fiets)verkeer tussen west en 

(see elsewhere in smaak). An unprece-
dented renovation and reconstruction of 
the existing space got underway: the 
boarded-up inner courtyards were 
emptied and false ceilings and walls in 
the galleries were removed. The whole 
Rijksmuseum was stripped, to be reborn 
into a new life but now with Cruz y Ortiz’s 
purist style contrasting with Cuypers’ 
exuberance. The two styles are comple-
mentary: one steps out of the twenty-
first century into the nineteenth, from 
today’s transparency into the seclusion 
of the past. Continue with Cuypers, 
certainly, because at an early stage of 
the project the museum directors had 
already decided that particular galleries 
which were characteristic of Cuypers must 
be restored to their previous glory. But 
not all the galleries – that would have 
meant the loss of too much wall surface 
area. Cuypers reigns in the Front Hall and 
the Gallery of Honour but Cruz y Ortiz 
have left their mark everywhere else.

SHORTCUT
Cruz y Ortiz’s interventions range from 
the large-scale and conspicuous to the 
detailed and barely perceptible. Of 

course, the new entrance immediately 
catches one’s attention, as does the 
Asian Pavilion, but the 500-metre-long 
energy and IT ring around the building 
which serves all the installations and 
computer systems is at least as important. 
In the galleries themselves, the architects 
have carefully placed panels in the 
windows and fire-proof portals have 
been placed between the sections. The 
basement, which accommodated the 
offices, reprography facilities and staff 
canteen until 2001, has been transformed 
into an exhibition area. The improved 
routing is important: the public can 
reach the collection’s highlights via a 
shortcut, and staff and suppliers now 
enter the museum through a service 
entrance which has been built on the 
site of a former garage. 
The service entrance and the Asian 
Pavilion are new but both are faced with 
grey stone so that they harmonise with 
Cuypers’ Belgian bluestone plinth. Cruz 
y Ortiz have left their signature on both 
buildings: the ‘serrated’ facade and the 
slightly sloping roof, an idiom that 
appears in some of their buildings in 
southern Spain.

aRCHITECTURE wHICH SERvES
Jo Coenen nominated Cruz y Ortiz 
because some of their urban planning 
solutions for Seville’s old town had 
proven that they were masters at 
combining the old and monumental 
with the new. Theirs is an architecture 
which serves, a quality lacking in the 
work of many of their fellow architects. 
It is architecture which whispers rather 
than shouts, and that seems to be the 
best response to Cuypers’ boisterous-
ness. And, although he might still be a 
well-known architect in the Nether-
lands, famous for his Catholic churches 
which are dotted all over the country, in 
Spain he is no more than a historical 
footnote. Cruz and Ortiz got to know 
him for his Nordic romanticism: they 
saw the Rijksmuseum for the first time 
when they were students and what they 
remembered most after that trip was 
the passageway, the gateway between 
two parts of the city. They were 
astonished that a nineteenth-century 
architect had been commissioned to 
design both a museum and a gateway 
because it meant he had to be both 
architect and urban planner.

The passageway is the only one of its 
kind in the world, catering for busy 
traffic, mostly cyclists, between north 
and east. This meant that Cruz y Ortiz’s 
starting point for the design was that 
visitors in the foyer would see cyclists 
passing overhead and, conversely, that 
passers-by would see visitors to the 
museum wandering about beneath 
them. For decades, the passageway had 
been a dark, rather unattractive tunnel; 
now it is bathed in light again, just as 
Cuypers actually intended.

The Rijksmuseum is back, as if it has 
always looked as it does now, in all its 
glory. Following Cruz y Ortiz’s interven-
tion one could also say: this is how it will 
remain, as a modern, twenty-first-cen-
tury museum with a treasure trove from 
the past in its galleries.

Ó  Toegang naar het auditorium.
Ò  Bordes dat passage verbindt met 

Atrium.
Ô  Overgang tussen oud en nieuw met 

kruisribgewelven.
Ø  Toegang naar de museumshop onder 

het Groot Cafe.
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Honderd miljoen gulden. Daarmee 
begon het. ‘Het’ als verzamelnaam 
voor een van de grootste bouw-
projecten die Nederland ooit gekend 
heeft. In 1999 zocht het tweede 
kabinet-Kok een passende manier 
om het Nederlandse volk een 
‘geschenk’ te geven ter gelegenheid 
van het nieuwe millennium. Een 

extra investering in de IT werd over-
wogen, maar het besluit viel om het 
Rijksmuseum een complete metamor-
fose te bezorgen. Het museum zou 
weer een aansprekend instituut 
moeten worden, een gezaghebbend 
internationaal museum, niet alleen 
vanwege zijn betekenisvolle collectie 
maar ook gevestigd in een gemoder-
niseerd gebouw. Daarvoor zou het 
museum gerenoveerd, gerestaureerd 
en uitgebreid moeten worden. Het 
plan van de Spaanse architecten  
Cruz y Ortiz werd daarvoor uitgeko-
zen met als kern de verplaatsing van 
de hoofdentree naar het Atrium. 
Honderd miljoen gulden. Het bedrag 
werd verstrekt onder voorwaarde 
dat het museum een zelfde bedrag 
zou regelen – en werd in 2000 een 
budget bepaald van 445 miljoen 
gulden. Het financiële kader is in 
2010 vastgepind op 375 miljoen euro. 
Het hing samen met de prijsstijging 
in de bouw en langer gebruik van 
tijdelijke huisvesting. Extra geld is er 
ook gaan zitten in de verplaatsing 
van de entree, de complexiteit van 
het project en het beheersen van 

risico’s tijdens de bouw. Voor al dit 
meergeld zou Nederland meer 
museum krijgen. Want niet alleen 
het hoofdgebouw ook het Aziatisch 
Paviljoen, het Ateliergebouw, het 
Entreegebouw en de energiering zijn 
in het budget opgenomen – en na de 
opening verder de renovatie van de 
Philipsvleugel. 

RISICO’S

Het verheugende aspect aan de 
operatie is dat de verbouwing en 
vernieuwing van het museum binnen 
het in 2010 vastgestelde budget is 
gebleven. De omvang van het budget 
kan echter pas bepaald worden als 
alle rekeningen zijn betaald. De 
reden: de centrale reserve die in 
verband met risico’s tijdens de bouw 
aangehouden moest worden, hoefde 
niet volledig te worden ingezet. Er 
zijn geen muren ingestort, geen 
scheuren geconstateerd en geen 
kelders ondergelopen. Een andere 
meevaller is dat de rentekosten 
tijdens de bouw steeds lager werden 
zodat de Rijksgebouwendienst meer 
kon lenen bij het ministerie van 

Het financiële plaatje van het Rijksmuseum

Uiteindelijk is het budget gehaald 

het nieuwe 
rijksmuseum
de financiën
TEksT/TExT: jaap HUISMaN 
FOTO/PHOTO: ERaN OppENHEIMER

Wat heeft de verbou-
wing en vernieuwing 
van het Rijksmuseum 
uiteindelijk gekost?  
Wat heeft Nederland 
gekregen voor die vele 
miljoenen? Hoewel de 
eindafrekening nog 
moet komen, is er een 
indicatie mogelijk:  
375 miljoen euro.  
Daar zit dan ook alles 
(en veel meer) in.

oost. Bij hun ontwerp was dan ook 
het uitgangspunt dat je in de foyer 
boven je hoofd de fietsers zag 
voorbijkomen en omgekeerd dat 
de passanten beneden hen de 
museumbezoekers zagen dwalen. 
Decennialang was de passage een 
donkere, niet bijster aantrekkelijke, 
tunnel. Nu baadt hij weer in het licht, 
zoals Cuypers het ook ontworpen had.
Het Rijksmuseum is terug, alsof het 
altijd zo is geweest. Na de ingreep 
van Cruz y Ortiz zou je ook kunnen 
zeggen: zo zal het blijven, als modern 
museum van de 21e eeuw met een 
schat uit het verleden in de zalen. 

Ó  De passage is bekleed met klinkers en 
krijgt vlak voor de opening een andere 
verlichting

Ñ  Zicht vanuit de passage op de nieuwe 
entree.

Tuin naar een ontwerp van Coppijn wordt heringericht.

22

Ö
Het Aziatisch Paviljoen ligt  

in de oksel van het Hoofdgebouw 
 en de Philipsvleugel.
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Financiën. Uiteindelijk wordt een 
deel van de kosten van de verbou-
wing doorberekend in de huur die 
het museum aan de Rijksgebouwen-
dienst moet betalen. Om dat te 
kunnen doen is het Rijksmuseum 
afhankelijk van twee of drie inkom-
stenbronnen: subsidie van OCW, 
publieksinkomsten en bijdragen van 
sponsoren. De huur zal worden 
verhoogd. Daarvoor waren al vanaf 
2006 middelen gereserveerd. 
Doordat de verbouwing is vertraagd 
is de huurverhoging opgeschoven. 
Voor de Rijksgebouwendienst 
ontstonden hierdoor geen nadelen 
omdat er ook geen geld hoefde te 
worden geleend.

Een andere financiële meevaller 
wordt ironisch genoeg verklaard 
door de langere duur van de ver - 
bouwing. Aanvankelijk was gepland 
dat het Rijksmuseum in 2008 her-
opend zou worden: doordat dat vijf 
jaar later is geworden, is er bespaard 
op energiegebruik, personeel en 
andere uitgaven die te maken 
hebben met beheer en onderhoud. 

HOOfdGEBOUw EN MEER

Het project Het Nieuwe Rijksmuseum 
heeft in totaal 375 miljoen euro 
gekost maar hiervoor is veel meer 
gedaan dan alleen de bouwkundige 
vernieuwing en restauratie van het 
Hoofdgebouw, heeft Scholten 
berekend. Piet Scholten was de 
financieel bewaker van het project. 
Uitgesplitst naar de onder delen is er 
aan het Hoofdgebouw 249 miljoen 
euro besteed, aan het Ateliergebouw 
28 miljoen, aan de inrichting 35 
miljoen, aan de tijdelijke huisvesting 
24 miljoen en aan overige project-
kosten 39 miljoen euro. De belang-
rijkste post hierin is een bedrag van 
19,5 miljoen euro dat betrekking 
heeft op de versnelde afschrijving 
die voor de renovatie van het Hoofd-
gebouw moest plaatsvinden. In deze 
post zitten ook verhuiskosten, 
advies- en communicatiekosten en 
de verbouwing van de Philipsvleugel 
tot tijdelijk museum. 

Veel van de uitgaven is voor de 
bezoekers niet zichtbaar. Zo nemen 
de energiering en de vernieuwing 

van de installaties maar liefst  
100 miljoen voor hun rekening, 
noodzakelijk om bijvoorbeeld 
klimaatbeheersing en beveiliging  
up-to-date te maken.

HERaaNBESTEdING

Voor het grote publiek zijn tevens  
de consequenties van de heraan-
besteding onzichtbaar. In 2008  
werd besloten dat de aanbeste-
dingsprocedure als mislukt moest 
worden beschouwd. Er was slechts 
een aannemer overgebleven die 
voor een bedrag van 100 miljoen 
extra het museum wilde verbouwen. 
De Rijksgebouwendienst besloot het 
hele project in ‘kavels’ op te knippen 
en nam voor lief dat er een vertra-
ging werd opgelopen van 1,5 jaar. 
Dat was het waard, zo heeft Scholten 
nu berekend. Uiteindelijk is de 
heraanbesteding 88 miljoen euro 
lager uitgekomen dan de eerste 
aanbesteding. De conclusie is dan 
ook dat de beslissing om de proce-
dure in 2008 overnieuw te doen juist 
was. Want kostenbesparend.

Het museum heeft voor dat bedrag 
iets bijzonders gekregen: dat was  
het idee achter het geschenk voor de 
21e eeuw.

ENGLISH >>

How much did the renovation and 

modernisation of the Rijksmuseum actually 

cost? What has the Netherlands got in 

return for all those millions? Although the 

final invoice is still to come, it is possible to 

put an estimate on it: 375 million euros. 

That covers everything (and a lot more 

besides).

A hundred million Dutch guilders.  
That is how it started - ‘it’ being the 
collective name for one of the biggest 
ever construction projects in the 
Netherlands. In 1999 the government of 
the day was looking for an appropriate 
gift to give the Dutch people to mark 
the new millennium. An extra invest-
ment in IT was considered but, instead, 
the decision was made to give the Rijks-

museum a complete metamorphosis. 
The goal was to make the museum an 
appealing institution again, an authorita-
tive international museum not only 
because of its important collection but 
also because it was housed in a 
modernised building. This meant that 
the museum would have to be 
renovated, restored and enlarged.  
The design by the Spanish architects 
Cruz and Ortiz was selected, with at its 
core the relocation of the main entrance 
to the Atrium.

A hundred million guilders. The gift  
was made on condition that the 
museum itself raise an equivalent 
amount. And, it did: sponsors joined  
the effort (see elsewhere in SMAAK).  
In 2000 the budget was set at  

445 million guilders. It was not until 
2010 that the amount was finally fixed 
at 375 million euros, a sum which 
includes the later payment of rent  
by the museum to the Government 
Buildings Agency, income from interest, 
price rises in the construction industry, 
and the longer than planned use of 
temporary accommodation. The 
relocation of the entrance, the 
complexity of the project, and risk 
management during construction also 
cost extra money. The Netherlands has 
got more museum for this additional 
money because the budget covered  
not only the main building but also the 
Asian Pavilion, the Atelier, the entrance 
building, the energy ring and, after the 
opening, the renovation of the Philips 
wing.

RISkS

The good news about the operation is 
that the renovation and modernisation 
of the museum remained within the 
budget drawn up in 2010. It will only be 
possible to determine the exact cost 
when all the bills have been paid, but 
the expectation is that the total building 
cost will be lower than was allowed for 
in the 2010 budget. This is because it 
was only necessary to draw on a part of 
the central fund which had to be 
maintained to cover risks during 
construction: no walls collapsed, no 
cracks were found, and no cellars were 
flooded.

Another windfall was that interest rates 
kept declining during the construction 
period, which meant that the Govern-

ment Buildings Agency was able to 
borrow more from the Ministry of 
Finance. Part of the renovation costs are 
eventually passed on in the rent which 
the museum has to pay the Government 
Buildings Agency. In order to do this, the 
Rijksmuseum depends on three sources 
of income: a subsidy from the Ministry 
of Education, Culture and Science, 
income from visitors, and contributions 
from sponsors, donors, funds and 
friends. The rent will be raised after the 
reopening but because the renovation 
was delayed, this increase will take 
effect at a later date than planned. This 
meant that the Government Buildings 
Agency was not disadvantaged, because 
it was not necessary to borrow money.
Another windfall was, ironically enough, 
the longer duration of the renovation. 

The Rijksmuseum was initially meant to 
reopen in 2008 but because that was 
delayed for five years energy, staff and 
other operation and maintenance costs 
were lower.

MaIN BUILdING aNd MORE

The New Rijksmuseum project has  
cost a total of 375 million euros. Piet 
Scholten, the programme office’s 
financial expert, has calculated that 
much more has been achieved for this 
money than simply the architectural 
modernisation and restoration of the 
main building. If one splits up the costs, 
one sees that 249 million euros was 
spent on the main building, 28 million 
on the Atelier, 35 million on the 
refurbishment, 24 million on temporary 
accommodation, and 39 million on 
other project costs, the largest item 
being 19.5 million euros necessary for 
the accelerated writing-off for the 
renovation of the main building. These 
other project costs also include moving 
costs, consultation and communication 
expenses, and the conversion of the 
Philips wing into a temporary museum.
Much of what the money was spent on 
cannot be seen by visitors, for example, 
the energy supply ring and the 
modernisation of installations – neces-
sary to update climate control and 
security features – cost 100 million euros.

RENEwEd INvITaTION TO TENdER

The consequences of the renewed 
invitation to tender cannot be seen by 
the public. In 2008 the initial tendering 
procedure was considered a failure:  
only one contractor was prepared to 
renovate the museum. The Government 
Buildings Agency then decided to split 
the project up into lots and resigned 
itself to an eighteen-month delay. 
Scholten has now calculated that it was 
worth it: the retender was eventually 88 
million euros lower than the first tender. 
One can now conclude that the decision 
in 2008 to retender was justified 
because it saved money.

The decision to renovate the museum 
has was right. Splendour had returned: 
this was the idea behind the millennium 
gift for the twenty-first century. 

Het entreegebouw. Herbergt depots en utilitaire voorzieningen.

The cost of the Rijksmuseum: an overview

The budget has 
been respected



ENGLISH >>

It is just as well that the right-minded 
Catholic Pierre Cuypers did not live to 
see the many changes to his Rijksmu-
seum - how the colourful interior, partly 
based on medieval cathedral architec-
ture, was turned into a Calvinistic church 
with bare or whitewashed walls and two 
large organs in the front hall. He would 
have been aghast. Good manners 
prevailed and everyone waited until the 
aged architect breathed his last in 1921, 
but he had hardly been consigned to the 
earth when Schmidt Degener, the 
museum’s director, wrote tellingly to his 
minister, ‘I have had the excessive 
decorations toned down.’ Restoration 
architect Gijsbert van Hoogevest agrees 
that ‘Cuypers certainly would not have 
been pleased with developments. The 
main axis of the building in particular, 
comprising the Front Hall, Gallery of 
Honour and the Rembrandt gallery, had 
a completely different atmosphere from 
what was originally intended. Cuypers 
designed it as a cathedral: the Front Hall 
as a place for contemplation, leading to 
the Gallery of Honour with the cabinets, 

a nave with side chapels, and finally the 
choir – the Rembrandt gallery, where 
the visitor would be transfixed by the 
Night Watch. When the decorations 
were removed, the specific reference to 
cathedral architecture was largely 
destroyed.’

MaLTREaTEd

But it was not only the decorations 
which were dealt with. Until the 
museum’s closure in 2003, successive 
museum directors had changed a great 
deal more, from blocking off windows 
to cramming the two inner courtyards 
with buildings. ‘The outside was still 
reasonably intact but the interior had 
been completely maltreated. It was 
unrecognisable, a maze, one lost one’s 
way. The inner courtyards were also 
unrecognisable as such. One entered 
and left through new openings in the 
walls.’

The Amersfoort restoration architects 
Van Hoogevest Architecten were 
selected in 2002 together with the 
principal architects Cruz y Ortiz. Their 
most important task was to repair 

Het geluk hielp de restaurato ren een handje
Het is maar goed dat de rechtgeaarde 
katholiek Pierre Cuypers de vele 
aanpassingen in zijn Rijksmuseum 
niet heeft hoeven meemaken. Als dat 
wel zo was dan zou hij het kleurrijke 
interieur, deels gebaseerd op middel-
eeuwse kerkarchitectuur, hebben zien 
veranderd in een calvinistische kerk-
ruimte met kale of witgeschilderde 
muren en met twee grote orgels in 
de Voorhal. Hij zou er behoorlijk 
chagrijnig van zijn geworden. 
Maar men heeft beleefd gewacht tot 
1921 toen de bejaarde architect de 
laatste adem uitblies. Cuypers was 
nog niet goed en wel begraven of 
museumdirecteur Schmidt Degener 
schreef een brief aan zijn minister met 
de veelzeggende zin: ‘Ik heb de over-
matige decoratiën laten temperen’.
‘Cuypers zou er zeker niet vrolijk van 
zijn geworden’, beaamt restauratie-
architect Gijsbert van Hoogevest. 
‘Vooral de hoofdas van het gebouw, 
met de Voorhal, de Eregalerij en de 
Rembrandtzaal, had een heel andere 
uitstraling dan oorspronkelijk was 
bedoeld. Cuypers heeft dat ontwor-
pen als een kathedraal. De Voorhal 

als ruimte van bezinning. Van daaruit 
wandelde je door de Eregalerij met 
de kabinetten, de middenbeuk met 
aan weerszijden de zijkapellen, om 
uiteindelijk uit te komen in het koor, 
de Rembrandtzaal, waar je blik 
getroffen werd door de Nachtwacht. 
Door de verwijdering van de decora-
ties was die specifieke verwijzing 
naar de kathedrale bouwkunst voor 
een groot deel tenietgedaan’.

GEMaLTRaITEERd

Maar niet alleen de decoraties werden 
aangepakt. Tot de sluiting in 2003 
hebben opeenvolgende museum-
directeuren nog veel meer veran-
derd, van het dichtmaken van de 
ramen tot het volbouwen van de 
twee binnenplaatsen. ‘De buitenkant 
was nog redelijk gaaf op orde, maar 
de binnenkant was volkomen gemal-
traiteerd. Je herkende het niet meer, 
je kon er de weg niet meer vinden, 
het was een doolhof van ruimtes. 
Ook de binnenplaatsen waren niet 
meer als zodanig herkenbaar. Je ging 
erin en eruit door doorbraken in de 
muren’. 2726

The whole museum was 
dismantled and then redecorated

Luck gave the restorers 
a helping hand
Repairing and reconstructing the decorations in the Rijksmuseum 
has given the restorer’s craft  a new lease of life. The same is true 
for archival research. A new generation can take advantage of the 
lessons learned. The restorers experimented in the museum itself 
with Sikkens’ synthetic paints, which approximate the colours 
used in Cuypers’ time. A review of the craftsmanship of the last 
twelve years.

Het hele museum werd ontmanteld 
en daarna opgetuigd

het nieuwe 
rijksmuseum
de restauratie
TEksT/TExT: fRaNk vaN dE pOLL
FOTO/PHOTO: aRIE dE LEEUw

Het herstel en de reconstructie van de decoraties in het Rijksmuseum heeft het 
vak van restaurateur nieuw leven in geblazen. Hetzelfde geldt voor archiefonder-
zoek. Een nieuwe generatie kan hier haar voordeel mee doen. In het museum zelf 
is geëxperimenteerd met synthetische verven van Sikkens die de kleuren uit de 
Cuypers-tijd benaderen. Een terugblik op het handwerk van de afgelopen 12 jaar.

De Nachtwachtzaal zonder Nachtwacht heeft een nieuwe kleur op de wand.

Ô  Details van de ornamentiek en het 
kleurgebruik van Cuypers.

Ò  Helemaal rechts de W van Koning 
Willem III op een van de sierlijsten.
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Het Amersfoortse bureau Van 
Hoogevest Architecten werd in 2002 
naast hoofdarchitect Cruz y Ortiz 
geselecteerd als restauratiearchitect. 
Belangrijkste taak: het herstellen van 
gebreken en beschadigingen in het 
Rijksmuseum en het doen van 
achterstallig onderhoud. ‘Het motto 
was voorwaarts met Cuypers’, legt Van 

Hoogevest uit. ‘Dat hield in: het 
museum geschikt maken voor de 
21ste eeuw in combinatie met een 
eerherstel van Cuypers. Wij stelden 
voor om licht terug te brengen in het 
gebouw door ontruiming van de 
binnenplaatsen en te bezien in 
hoeverre de Cuypers-uitmonstering 
kon worden gereconstrueerd. De 

keuze voor herstel en reconstructie 
van die oorspronkelijke uitmonste-
ring in de hoofdas en hoofdtrappen-
huizen is gegroeid tijdens het 
ontwerpproces. Daarnaast hebben 
wij voorgesteld de museumzalen te 
ontdoen van verlaagde plafonds, 
latere tussenwanden en box-in-box 
constructies. Het was onze opdracht 

te zorgen dat het oude casco zoveel 
mogelijk onbeschadigd uit de renovatie 
zou komen’. 

Dat gold net zo goed voor de buiten-
kant. Door de jarenlange vervuiling 
was de aanblik van de buitengevels 
donker en grauw. Die zijn nu met 
speciale reinigingstechnieken heel 
voorzichtig weer schoongemaakt. 
Het oude lood- en zinkwerk is hersteld 
en de leien daken zijn allemaal 
vervangen. Alles straalt weer.

INpaSSING INSTaLLaTIES

Toch was vooral de inpassing van de 
installaties voor de klimaatvoorzie-
ning en veiligheid een heidense klus. 
Na uitgebreid onderzoek werd 
besloten om rondom het gebouw 
een sleuf te graven met daarin een 
buis waarin alle techniek werd 
aangebracht. ‘Het voordeel hiervan 
is dat we niet door het gebouw 
hoefden’, verduidelijkt Van Hooge-
vest. ‘De warmte gaat nu onder de 
grond door en komt via risers in de 
muren omhoog, waarbij de originele 
kanalen van Cuypers in aangepaste 
vorm hergebruikt konden worden.’
Natuurlijk was ook de verbinding van 
de twee atria door middel van een 
hellend vlak een huzarenstuk. Die 
oplossing deed het gebouw het 
minste geweld aan, maar technisch 
was het zeer ingewikkeld. Van 
Hoogevest: ‘Daar waar ze vroeger 
omhoog bouwden in de binnen-
plaatsen gingen we nu naar beneden 
met een ondergrondse oplossing. 
Want ook de voorzieningen die 
nodig waren voor het auditorium, 
het café en de winkel zitten deels 
onder de grond. Daardoor konden 
de ingrepen in de andere ruimtes tot 
een minimum beperkt blijven, ook al 
zijn er twee extra trappenhuizen en 
elf liften bijgekomen’. 

TERRazzOvLOER

Kortom, tevredenheid overheerst bij 
Van Hoogevest, zeker als de terrazzo-
vloer in de Voorhal ter sprake komt, 
die weer helemaal gereconstrueerd 
is. ‘Die is er in het verleden, vermoe-
delijk om bouwtechnische redenen, 
uitgezaagd. Pas op het laatste 
moment, in december 2010, werd 
het besluit genomen om ook deze 

imperfections and damage in the 
Rijksmuseum and carry out overdue 
maintenance. Van Hoogevest explains 
that ‘The motto was “Continue with 
Cuypers”. This meant making the 
museum suitable for the twenty-first 
century combined with restoring 
Cuypers’ work to its former glory. We 
proposed reintroducing light into the 
building by clearing the inner courtyards 
and examining how much of Cuypers’ 
decoration could be reconstructed. The 
choice to restore and reconstruct the 
original decorations in the central axis 
and main stairwells grew during the 
design process. We also proposed 
removing the suspended ceilings in the 
galleries, as well as the partition walls 
and box-in-box constructions which had 
been added over time. We were 
commissioned to ensure that the 
original core of the building survived the 
restoration with as little damage as 
possible.’

That also applied to the outside of the 
building. The facades had become 
darkened and greyish as a result of years 
of pollution. They have now been very 
carefully cleaned using special cleaning 
techniques. The old lead and zinc work 
has been repaired and the slate roofs 
have all been replaced. The building is 
once again radiant.

INTEGRaTING INSTaLLaTIONS

However, integrating the climate control 
and security installations was a 
particularly daunting task. Following 
extensive investigations, the decision 
was made to dig a trench around the 
building which could house a pipe 
containing all the technical installations. 
As Van Hoogevest explains, ‘This had 
the advantage that we didn’t have to go 
through the building. The heat now 
goes under the ground and comes up 
the walls via risers, which meant that 
Cuypers’ original ducts could be adapted 
and reused.’ Connecting the two 

atriums by means of an inclining surface 
was, of course, a daring feat. This 
solution affected the building least but, 
technically, it was very complex. Van 
Hoogevest again: ‘Whereas in the past 
they had built upwards in the inner 
courtyards, we now went downwards 
with an underground solution because 
the facilities which were needed for the 
auditorium, the cafe and the shop are 
also partly located underground. This 
meant that the interventions in the 
other parts of the museum could be 
minimised, although two extra 
stairwells and eleven lifts were added.’

TERRazzO fLOOR

To put it in a nutshell, Van Hoogevest is 
satisfied with a job well done, especially 

when it comes to the completely 
reconstructed terrazzo floor in the Front 
Hall. ‘The floor had been sawn out in the 
past, presumably for architectural 
reasons. The decision to also bring back 
this floor was taken at the last minute, 
in December 2010. It meant that the 
complete Cuypers concept was restored 
to this hall, not just on the walls and 
arches but also in the floor.’ Extensive 
research was carried out before the 
reconstruction because so little was 
known about the figurative representa-
tions in the floor. The Office for 
Architectural History, Van Hoogevest 
Architecten’s research unit, started 
working under the guidance of Carien de 
Boer-van Hoogevest. It was the start of 
a quest for specifications, drawings and 

historical photographs in various 
archives which eventually supplied 
enough information to realise a 
historically accurate reconstruction of 
Cuypers’ original design.
The mosaics were then made in Italy 
and transported to the Netherlands in 
crates. They were laid out like puzzle 
pieces on the floor of the Front Hall and 
glued to the surface. Next, the terrazzo, 
consisting of mortar and mosaic grit, 
was cast. It was a greyish slop at first; 
the final colours only appear after 
intensive polishing. Van Hoogevest 
admits that ‘It was a nail-biting moment 
because of course the colours had to 
match the wall colours, but it all worked 
out well.’

Ñ  Bibliotheek, een van de eerste 
gerestaureerde onderdelen.

Ò  De Eregalerij zoals Cuypers hem 
bedoeld had.
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vloer terug te brengen. Hierdoor 
kwam het volledige Cuypersconcept 
terug in deze ruimte, niet alleen op 
de wanden en gewelven, maar nu 
ook in de vloer.’

Om de reconstructie te kunnen 
uitvoeren moest onderzoek worden 
gedaan omdat lang niet alles bekend 

was over de figuratieve voorstellin-
gen in de vloer. Het Bureau voor 
Architectuurhistorie, de onderzoeks-
tak binnen Van Hoogevest Architecten, 
toog onder leiding van Carien de 
Boer-van Hoogevest aan het werk en 
een uitgebreide zoektocht in ver-
schillende archieven naar bestekken, 
tekeningen en historische foto’s, 

leverde uiteindelijk voldoende 
informatie op om op basis daarvan 
een historisch betrouwbare recon-
structie uit te voeren naar het oor-
spronkelijke ontwerp van Cuypers.
Vervolgens zijn de mozaïeken in 
Italië gemaakt en in kratten naar 
Nederland vervoerd. Daar zijn ze op 
de vloer in de Voorhal als een puzzel 

uitgelegd en aan de ondergrond 
vastgeplakt. Daarna is de terrazzo, 
bestaande uit specie met mozaïek-
gruis, uitgegoten. Dat is eerst nog 
een grijze brei die na lang slijpen pas 
de definitieve kleuren laat zien. ‘Een 
spannend moment’, bekent Van 
Hoogevest, ‘want de kleuren moesten 
natuurlijk goed aansluiten bij die van 
de wanden, maar dat is allemaal 
goed gelukt’. 

aUTHENTIEkE dECORaTIES

Soms moet het geluk dus een handje 
meehelpen, ondervonden ook Anne 
van Grevenstein en Claudia Junge 
van de Stichting Restauratie Atelier 
Limburg, die de leiding hadden over 
de reconstructie van de decoraties in 
het museum. Van Grevenstein is 
inmiddels gepensioneerd maar komt 
nog regelmatig naar Amsterdam. 
‘Ons geluk was dat we in bijna elke 
ruimte waar we gewerkt hebben nog 
authentieke decoraties vonden die 
niet waren overschilderd’, zegt Van 
Grevenstein tijdens een rondgang 
door het museum. ‘Dat was zeer 
belangrijk want als je de kleuren van 
onder een pleisterlaag gaat vrijleg-
gen neem je ook altijd iets van de 
toplaag van de oorspronkelijke 
schildering mee’. 

Het authentieke materiaal vormde, 
samen met de inzichten die werden 
verkregen door archiefonderzoek 
van onder meer het oorspronkelijke 
pigmentgebruik, de basis voor de 
reconstructie van de decoraties. De 
schilderingen op doek van Georg 
Sturm uit de Eregalerij en Voorhal 
werden teruggevonden in het depot 
en konden ook weer worden geres-
taureerd en worden teruggeplaatst. 
Behalve in het vlak boven de deur 
naar de Nachtwachtzaal, dat blijft 
leeg, waarschijnlijk om de blik van de 
bezoeker niet te veel af te leiden. 
Belangrijk was ook dat de natuurlijke 
veroudering van de originele 
verflaag terug zou komen in de 
reconstructies. Junge legt uit: ‘Het 
mag er niet uitzien alsof het gisteren 
is geschilderd, zoals bijvoorbeeld wel 

aUTHENTIC dECORaTIONS

Sometimes luck needs to be on one’s 
side, as SRAL’s (Stichting Restauratie 
Atelier Limburg) Anne van Grevenstein 
and Claudia Junge discovered. They 
were in charge of the reconstruction of 
the decorations in the museum and, 
although Van Grevenstein is now 
retired, she still regularly visits 

Amsterdam. ‘It was our good fortune 
that we found original decorations in 
nearly every room which hadn’t been 
painted over,’ says Van Grevenstein 
during a tour of the museum. ‘That was 
very important because if one exposes 
colours from under a layer of plaster, 
some of the top layer of the original 
painting always comes off. ‘

The reconstruction of the decorations 
was based on the original material 
together with the insights gained from 
archival research into matters such as 
the original pigments. Georg Sturm’s 
paintings on canvas from the Gallery of 
Honour and Front Hall were rediscov-
ered in the depot. It was also possible to 
restore them and return them to their 

original positions, except in the surface 
above the door to the Night Watch 
Gallery – that will remain empty, 
probably so that the visitor’s attention 
is not distracted.

It was also important that the natural 
aging of the original paint layer be seen 
in the reconstructions. As Junge 
explains, ‘Things mustn’t look as if 
they’ve just been painted, which is what 
happens in England, for example, where 
a paint sample is microscopically 
examined and exhaustively reconstruct-
ed, including the original binding agent. 
That makes it look too new, and it lacks 
patina. The paint we used was made by 
Sikkens. We used their existing range of 
colours to paint the walls but we 
blended them ourselves. Sikkens then 
made computerised records of those 
blended colours and made new recipes. 
That’s how we created fifty-five new 
‘original’ Cuypers colours, which we 
used for the reconstructions. These new 
colours were also sometimes mixed 
with each other – that was sometimes 
necessary – but it has all been well 
documented and recorded.’

fREE-HaNd dRawING

Strolling through the library, one realises 
how authentic and vivid the new 
decorations are. One can hardly 
distinguish the new parts from the 
originals, and not a single curl or line is 
exactly the same. Van Grevenstein: 
‘That’s because we used old painting 
techniques. We sometimes improvised 

Ñ  Eregalerij in volle glorie hersteld
Ò  Dierenriem-motieven in de terrazzo-

vloer van de Voorhal
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in Engeland gebeurt. Daar wordt een 
verfmonster onder de microscoop 
gelegd en volledig, inclusief het 
originele bindmiddel, gereconstru-
eerd. Dan lijkt het te nieuw en mis je 
het patina. De verf die wij hebben 
gebruikt is door Sikkens gemaakt. 
We hebben gebruik gemaakt van 
bestaande muurverven uit de 

kleurenwaaier van Sikkens, maar zijn 
die zelf gaan mengen. Die meng-
kleuren zijn vervolgens bij Sikkens 
weer ingelezen en daar zijn nieuwe 
recepten van gemaakt. Op die manier 
zijn uiteindelijk vijfenvijftig nieuwe 
‘oude’ Cuyperskleuren ontstaan en 
daarmee hebben we de reconstruc-
ties uitgevoerd. Die nieuwe kleuren 

zijn onderling af en toe ook nog eens 
gemengd, dat bleek soms nodig te 
zijn, maar ook dat is allemaal goed 
gedocumenteerd en vastgelegd.’

UIT dE LOSSE HaNd

Al wandelend door de bibliotheek 
blijkt nu ook hoe authentiek en 
levendig de nieuwe schilderingen 

zijn. De aansluiting met de originele 
fragmenten is bijna niet te zien. En 
geen krul of lijn is precies hetzelfde. 
Van Grevenstein: Dat komt omdat 
we zijn teruggegaan naar oude 
schildertechnieken. We hebben deels 
uit de losse hand geschilderd en daar 
waar we hebben gesjabloneerd,  
hebben we gebruik gemaakt van 
sjablonen die met de hand zijn 
getekend en daarna uitgesneden. 
Het verhoogt de levendigheid van  
de schilderingen enorm.’

Het eindresultaat oogt uiterst pro- 
fessioneel en dat is opmerkelijk als je 
bedenkt dat de historische recon-
structies zijn uitgevoerd, weliswaar 
onder strakke regie van Junge, door 
studenten van de opleiding tot 
decoratieschilder in Boxtel. Hetzelfde 
geldt voor het archiefonderzoek en 
de analyses van de oorspronkelijke 
decoraties. Dat werk is mede gedaan 
door studenten van de opleiding 
Conservering en Restauratie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Het 
koppelen van dit grote restauratie-
project aan het opleiden van nieuwe 
generaties vakgenoten is belangrijk, 
zegt Van Grevenstein, om deze vorm 
van deskundigheid ook voor de 
toekomst veilig te stellen.

Aanvankelijk reageerde de museum-
directie nogal argwanend op het 
voorstel om de reconstructie uit te 
voeren met nieuwe, synthetische 
verf. Maar dan blijkt over welke 
kennis en ervaring het inmiddels 
vijfentwintig jaar oude atelier beschikt. 
Juist omdat besloten werd de verf 
bovenop het bestaande lagenpakket 
aan te brengen, dus op de laatste 
witte overschilderingen, is gekozen 
voor synthetische verf want alleen 
dan krijg je de best mogelijke hechting 
en wordt het risico van spannings-
verschillen zoveel mogelijk vermeden. 

Bovendien kan er met dat moderne 
verfsysteem nu ook een goed 
onderhoudsplan worden gemaakt. 
Junge: ‘Bij schade is het veel makke-
lijker om een verfpotje te pakken en 
reparaties uit te voeren zonder dat 
iemand er maar een slag naar slaat 
en op goed geluk gaat bijschilderen. 
Dat risico loop je nu niet meer’.

using free-hand drawing techniques, 
and in the places where we stencilled, 
we used stencils which had been drawn 
by hand and then cut out. It greatly 
enhances the liveliness of the paintings.’
The result is exceptionally professional 
– and that is remarkable when one 
considers that the originals were 
reconstructed by students training to 
become decorative painters at the 
vocational educational school (MBO) in 
Boxtel. The same is true for the archival 
research into and analysis of the original 
decorations, which was carried out by 
students studying conservation and 
restoration at the University of 
Amsterdam. Van Grevenstein considers 
it important that this large-scale 
restoration project was linked to the 
education of new generations of fellow 
craftsmen: it ensured the future of this 

fIELd Of ExpERTISE

The museum directors were initially 
wary of the proposal to use new 
synthetic paint for the reconstruction 
but the expertise and experience at the 
disposal of the now twenty-five-year-
old atelier now came to the fore: 

precisely because of the decision to 
apply the paint on top of the existing 
layers of paint - on the last white layer 
- synthetic paint was chosen. This was 
the only way to achieve the best 
possible adhesion and avoid the risk of 
differences in tension. Moreover, this 
modern paint system makes it possible 
to set up a good maintenance plan. 

Junge: ‘If some of the paintwork is 
damaged, it’s much easier to get the 
right tin of paint now and repair it. 
There’s no longer a risk that someone 
will take potluck and hope for the best 
when he does some touching up.’

32

Õ  Een van de museumzalen onttakeld 
tijdens de verbouwing.

Ó  Het eindresultaat met glaskap en 
paarsgrijs geschilderde wanden.

Ñ  Voorhal zoals die tot 2002 was, met 
authentieke decoratie die niet is over- 
schilderd en k0n dienen om de origi- 
nele kleuren te kunnen reproduceren.

Ô Legramen en leien worden vernieuwd.
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ENGLISH >>

Now that the renovation of the Rijksmuseum 

has been completed, and with the Van Gogh 

Museum due to reopen in May (with a new 

entrance planned for 2014), it is time to 

renovate Museumplein. In Michael van Gessel 

and Ton Schaap’s new design for the square, 

the museums are no longer just loose ‘beads’ 

but rather links in a chain. The square itself is 

linked to the city and stands its own as an 

autonomous space.

The website of Amsterdam’s City 
Archives describes the area in the heart 
of Amsterdam, on the boundary 
between the city’s south and centre, as 
‘the Netherlands’ largest inner-city 
square’. And from 1903, seven years 

after the opening of the Stedelijk 
Museum and seventeen years after the 
Rijksmuseum opened its doors to the 
public, this description was also 
anchored in its name: Museumplein 
(literally, ‘museum square’). But 
landscape architect Michael van Gessel 
is firmly of the opinion that ‘there’s no 
doubt about it, this is not a square. It’s 
too big for a square and it doesn’t have 
the right walls.’

Van Gessel sees Museumplein as a 
‘green’, and that is how he treats it in 
the masterplan which he developed 
together with the urban planner Ton 
Schaap for the City of Amsterdam. In his 
vision, the square becomes a smooth 
green surface, split up into four 

substantial lawns. ‘The most significant 
intervention regards the loam fields in 
front of the Rijksmuseum: they’re also 
going to be replaced with grass,’ says 
Van Gessel. ‘In the past, there were 
always those who wanted to pave the 
lot because the grass had to be replaced 
all the time, but no one took a really 
close look at the drainage. If a 
playing-field construction is used, so 
that the field is slightly rounded, it will 
be very robust and the water can easily 
drain away. The lawns will be split up by 
wide paths, almost like bridle paths, so 
that organisers of special events can 
quickly and easily reach their stage or 
tent without damaging the grass too 
much. And when the square is being 
used, porous mats that let air and water 
through must be used instead of putting 
boards on the grass.’

The green will be surrounded by 
sixteen-metre-wide brick boulevards. 
The grass itself will be separated with 
stone borders. ‘Austere materials which 
age well,’ in Van Gessel’s words. But, 
strikingly, nearly seven times wider than 
the kerbs which currently form the 
framework. ‘This is a sturdy and forceful 
design. One must use the space to best 
advantage and not be too delicate. And 
it doesn’t all have to be new. The 
benches on the Dam are made of solid 
Ardennes basalt but they still have a 
beautiful hovering quality and they 
would fit in perfectly with the prom-
enade here.’

Van Gessel takes a no-nonsense 
approach and likes clear choices. This 
can be seen in his work over the last 35 
years, which ranges from the renova-
tions of Amsterdam’s Vondelpark, the 
Twickel Estate and the landscape around 
De Haar castle to the redevelopment of 
the IJ riverbank in Amsterdam and the 
urban development of Prinsenland in 
Rotterdam. That makes him one of the 
Netherlands’ most prominent landscape 
architects and eminently suited to 
endowing Museumplein with the 
illustriousness which becomes it as the 
location with the highest concentration 
of national museums in the country.

GLORIfIEd paSTURE aNd MOTORway

‘In the summer it’s a desert, and in the 
winter it’s a boggy marsh,’ complained 

the mayor and aldermen of Amsterdam 
in the 1950s. This was not the first and 
certainly not the last time that there 
were rumbles of discontent about 
Museumplein. In the first half of the 
twentieth century the area was used for 
military parades, harness racing, 
football matches and skating rinks. It 
was no more than a glorified pasture. 
The German occupiers crammed it with 
bunkers which left gaping holes when 
they were removed.

Cornelis van Eesteren’s 1953 solution 
was accepted as the ‘tidiest’: he created 
a four-lane road between the Rijksmu-
seum and the Concertgebouw which 
was promptly referred to as ‘Europe’s 
shortest motorway’. As late as 1988, the 
artist John Körmeling referred to it in his 
submission for a competition organised 
by the NRC Handelsblad newspaper: he 
proposed tar-sealing the whole square 
and applying white stripes: not only the 
continent’s shortest but also its widest 
motorway.

‘It’s been fiddled round with endlessly,’ 
admits Van Gessel. ‘That’s partly 
because of the strange shape of the 
square – a diamond shape with a kink at 
the Stedelijk Museum. That was inspired 
by the pattern of drainage channels in 
the polder in what is now Amsterdam 
south.’

The plan by his predecessor, the Dane 
Sven Ingvar-Andersson, is also not right. 
In Van Gessel’s view, ‘It’s a real 
post-modern design, with something 
for everyone: loam, grass, paths, 
recreation areas. It’s too “perfumed”. All 
those extras – lights, benches, that light 
line - have to go. We’ve chosen the 
green as our main theme, but that green 
must be hospitable, inviting people to 
come to it. At the moment the square is 
just a thoroughfare.’

To achieve his goal, Van Gessel’s plan 
links up with the existing traffic plan. 
The square’s paths connect the streets 
which are situated at right angles to 
them. The materials used (brick and 
stone), the plants (acacias and lime 
trees) and even the street furniture fit in 
perfectly with their surroundings. But 
the landscape architect points out that 
‘people always have a sort of phobia of 

Grass gets the upper hand on the  
redesigned Museumplein

Rijksmuseum at the head 
of a perfect green surface

Gras krijgt de overhand op 
heringericht Museumplein 

Rijksmuseum 
aan de kop van 
een strakke 
groene vlakte

Op de website van het Stadsarchief 
van Amsterdam wordt de ruimte in 
het hart van Amsterdam, op de grens 
van Zuid en Centrum, ‘het grootste 
binnenstedelijke plein van Neder-
land’ genoemd. En vanaf 1903, zeven 
jaar na de opening van het Stedelijk 
Museum en zeventien jaar nadat het 
Rijksmuseum de deuren opende, 
werd die kwalificatie ook verankerd 
in de naam: Museumplein. ‘Maar het 
is geen plein, daar is geen discussie 
over mogelijk’, stelt Michael van 
Gessel heel stellig. ‘Het is te groot 
voor een plein. En het mist goede 
wanden.’
Voor Van Gessel is het Museumplein 
een ‘green’. En zo behandelt de land-
schapsarchitect het ook in het 

masterplan dat hij samen met 
stedenbouwkundige Ton Schaap 
heeft ontwikkeld in opdracht van de 
gemeente Amsterdam. In zijn visie 
wordt het Museumplein een strakke 
groene vlakte, opgedeeld in vier 
kloeke gazons.
‘De grootste ingreep zit bij de 
leemvelden voor het Rijksmuseum; 
daar komt ook gras’, vertelt Van 
Gessel. ‘Door de geschiedenis heen 
zijn er steeds stemmen opgegaan 
om alles te bestraten omdat het gras 
telkens vervangen moest worden, 
maar er is gewoon niet goed 
gekeken naar de drainage. Als er een 
sportveldenconstructie wordt 
toegepast, waarbij het veld licht 
bollend is aangelegd, dan is het heel 
stevig en kan het water zo weg. De 
gazons worden doorsneden door 
brede paden, ruiterlijk bijna, zodat 
evenementenorganisatoren snel en 
makkelijk bij hun podium of tent 
kunnen en zo het gras minimaal 
beschadigen. En bij gebruik moeten 
er geen platen op het gras worden 
gelegd maar lucht en water doorla-
tende matten.’

Nu het Rijksmuseum gereed is, en het Van Gogh Museum in mei wordt heropend, 
komt de inrichting van het Museumplein aan de orde. In het nieuwe ontwerp dat 
Michael van Gessel en Ton Schaap maakten voor het Museumplein zijn de musea 
geen losse kralen meer maar een ketting. Het plein zelf haakt aan bij de stad en 
laat zich gelden als autonome ruimte.

het nieuwe 
rijksmuseum
stadsdeel oud-zuid
TEksT/TExT: EdO dIjkSTERHUIS
FOTO/PHOTO: ERaN OppENHEIMER EN 
jOHN LEwIS MaRSHaLL
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 Landschapsarchitect Michael van Gessel
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Rondom het gazon liggen zestien 
meter brede boulevards van baksteen. 
Het gras zelf is afgezoomd met 
banden van natuursteen. ‘Sober 
materiaal dat mooi veroudert’, in de 
woorden van Van Gessel. Maar wel 
bijna zeven keer zo breed als de 
stoepranden die nu het kader 
vormen. ‘Dit ontwerp is robuust en 
stoer. Je moet hier ook de maat van 
de ruimte pakken, niet te priegelig 
willen zijn. En het hoeft niet allemaal 
nieuw te zijn. De banken die nu op 
de Dam staan, stevig Ardenner 
basalt maar mooi zwevend, zouden 
prima staan in het wandelgebied.’
Van Gessel is van de no-nonsense 
aanpak en houdt van duidelijke 
keuzes. Dat heeft hij de afgelopen  
35 jaar laten zien in zijn werk, dat 
varieert van renovaties van onder 
andere het Vondelpark, landgoed 
Twickel en het landschap rondom 
kasteel De Haar tot de herinrichting 
van de IJ-oever en de stedenbouw-
kundige inrichting van het Rotter-
damse Prinsenland. Dat maakt hem 
tot een van Nederlands meest 
vooraanstaande landschapsarchitec-
ten. En dat maakt hem bij uitstek 
geschikt om het Museumplein van 
de allure te voorzien die past bij de 
hoogste concentratie nationale 
musea in het land.

vEREdELd wEILaNd EN SNELwEG

‘In de zomer is het een woestijn en in 
de winter een modderpoel’, klaagden 
het college van burgemeester en 
wethouders al in de jaren vijftig. Het 
was niet de eerste keer en zeker ook 
niet de laatste dat er gemopperd 
werd over het Museumplein. In de 
eerste helft van de twintigste eeuw 
werd het terrein gebruikt voor 
militaire parades, harddraverijen, 
voetbalwedstrijden en ijsbanen. Het 
was niet meer dan een veredeld 
weiland. De Duitse bezetter plempte 
het vol met bunkers, die na verwijde-
ring gapende kraters achterlieten.
De oplossing die Cornelis van Eesteren 
in 1953 aandroeg werd na de oorlog 
ervaren als de ‘netste’: hij trok een 
vierbaansweg tussen Rijksmuseum 
en Concertgebouw, die al snel ‘de 
kortste snelweg van Europa’ werd 
genoemd. Kunstenaar John Körme-
ling refereerde er in 1988 nog eens 

aan met zijn inzending voor een door 
NRC Handelsblad uitgeschreven 
prijsvraag. Hij stelde voor het complete 
plein te asfalteren en van witte 
strepen te voorzien: niet alleen de 
kortste maar ook de breedste snel-
weg van het continent.
‘Er is eindeloos gerommeld’, geeft 
Van Gessel toe. ‘Dat komt ook door 
die rare vorm van het plein – een ruit 
met een knik bij het Stedelijk Museum. 
Die is ingegeven door het sloten-
patroon in de polder waar later 
Amsterdam-Zuid is gebouwd.’
Ook het ontwerp van zijn voorgan-
ger, de Deen Sven Ingvar-Andersson, 
voldoet niet in zijn ogen. ‘Het is een 
echt postmodern ontwerp, met voor 
elk wat wils: leem, gras, paden, 
speelveldjes. Het is te geparfumeerd. 
Al die extra’s – lampen, bankjes, die 
lichtlijn – die moeten eruit. Wij 
kiezen voor het veld als hoofdthema. 
Maar dat veld moet wel herbergzaam 
zijn. Het moet mensen uitnodigen 
om er te komen. Nu is het plein een 
doorgangsgebied.’
Om dat te bewerkstelligen haakt Van 
Gessel aan bij het bestaande straten-
plan. De paden over het plein verbin-
den de straten die aan weerzijde 
ervan haaks erop staan. Ook het 
materiaalgebruik (natuursteen en 
baksteen), de beplanting (acacia’s en 
linden) en zelfs het straatmeubilair 
sluiten naadloos aan bij de omgeving.  
‘Maar mensen hebben toch altijd een 
soort pleinvrees’, weet de landschaps-
architect. ‘Je moet de spanning 

tussen de gebouwen en de open 
ruimte erkennen en een tussengebied, 
een overgangszone creëren. De 
promenades met verlichting onder 
de bomen – op menselijke maat – is 
waar de wandelaar wordt opgevan-
gen, van daaruit kan hij bezit nemen 
van de ruimte. Op het plein zelf komt 
geen verlichting. Dit moet ’s nachts 
een beetje donkere plek in de stad 
zijn, waar je de sterren kan zien.’

vREEMdE HaakSE BOCHTEN

Wat het Museumplein volgens Van 
Gessel echt bijzonder maakt en deze 
opdracht zo belangrijk, is ‘dat er 
zoveel wereldinstituten geconcen-
treerd zitten rondom één ruimte. Dat 
is top. Dat kom je wereldwijd maar 
op een paar plaatsen tegen: de Mall 
in Washington DC, het Museuminsel 
in Berlijn en het Museumquartier in 
Wenen.’

Rijksmuseum, Stedelijk Museum, 
Van Gogh Museum en Concertgebouw 
zijn gezamenlijk goed voor 3,5 miljoen 
bezoekers per jaar. En na 2013, het 
jaar waarin alle instituten na ver-
bouwing weer open zijn, zal dat 
aantal naar verwachting snel naar  
de 5 miljoen doorschieten. De vier 
instellingen zijn daarmee gezamen-
lijk de nummer 1-attractie in het land 
qua bezoekersaantallen.
In de visie van Van Gessel en Schaap 
wordt het Museumplein de verbin-
dende factor. ‘Alle instituten zitten 
aan hetzelfde veld, nu ook met hun 

ingangen. Maar ze moeten ook echt 
óp het plein staan. Daarom is het 
belangrijk om de leemvelden voor 
het Rijksmuseum te vervangen door 
gras. En aan de noordzijde van het 
Museumplein, aan de Stadhouders-
kade, hebben we een acht meter 
brede kade gepland. Zo pak je het 
plein ook daar beet.’
Wie in de toekomst het fietstunnel-
tje onder het Rijksmuseum neemt, 
hoeft geen vreemde haakse bochten 
meer te nemen om bij het Concert-
gebouw te komen maar gaat soepel 
links of rechts om het veld heen. De 
lichtlijn die Ingvar-Andersson in het 
gras liet verzinken is dan verdwenen. 
‘Die ingreep komt nog voort uit het 
idee dat je met vormgeving 
elementen in de ruimte kunt 
koppelen, in dit geval de kopgevels 
van het plein, die van het Rijks-
museum en het Concertgebouw.’
Een tocht over het veld eindigt in 
Van Gessels ontwerp bij een grote, 
rechthoekige vijver voor de luifel van 
het Stedelijk, die de zetpilvormige 
fontein bij het Rijksmuseum ver-
vangt. Zo komt er, zonder krampach-
tig aan een onmogelijke as vast te 
houden, een logisch sluitstuk voor 
de ruitvorm waar alle voorgaande 
ontwerpers mee hebben geworsteld. 
Van Gessel: ‘Het Museumplein is op 
deze manier een passtuk, een 
entiteit die op zichzelf staat.’

squares. It’s important to recognise the 
tension between the buildings and the 
open space, and then create an 
in-between area, a transition zone. The 
promenades with lighting from under 
the trees – on a human scale – welcome 
the walker and from there he can take 
possession of the space. There won’t be 
any lighting on the square itself – at 
night, this should be a slightly dark spot 
in the city where you can gaze at the 
stars.’

UNUSUaL RIGHT-aNGLEd CURvES

According to Van Gessel, Museumplein 
is so special and this commission so 
important because of ‘the number of 
internationally acclaimed institutions 
concentrated around a single space. 
That’s fantastic. There are only a few 
other places on earth like this: the Mall 
in Washington DC, the Museuminsel in 
Berlin and the MuseumsQuartier in 
Vienna.’ The Rijksmuseum, Stedelijk 
Museum, Van Gogh Museum and 
Concertgebouw together attract 3.5 
million visitors a year. And that number 
is expected to rise rapidly to 5 million 
after 2013, when all the institutions will 
have reopened following renovations. 
The four institutions are, collectively, 
the country’s number one attraction in 
terms of visitor numbers.

In Van Gessel and Schaap’s vision, 
Museumplein will become the linking 
factor. ‘All these institutions are located 
on the same field, and now their 
entrances are, too. But they really have 
to be on the square, and that’s why it’s 
so important to replace the loam fields 
in front of the Rijksmuseum with grass. 
And on the north side of Museumplein, 
on Stadhouderskade, we’ve designed an 
eight-metre-wide quay so that the 
square is included there, too.’

In the future, cyclists using the tunnel 
under the Rijksmuseum will no longer 
have to make sudden sharp turns to 
reach the Concertgebouw; the cyclists 
tunnel will curve smoothly to the left or 
right around the field. The light line 
which Ingvar-Andersson had embedded 
in the grass will be gone. ‘That 
intervention dated back to the time 
when people thought they could use 
design to link up individual elements in 
a space – in this case, the square’s end 

facades which are created by the 
facades of the Rijksmuseum and the 
Concertgebouw.’

In Van Gessel’s design, a trip across the 
field ends at a large, rectangular lake in 
front of the Stedelijk Museum’s bathtub 
extension which will replace the long 
oval fountain in front of the Rijksmuse-

um. Instead of rigidly sticking to an 
impossible axis, it creates a logical 
conclusion to the diamond shape which 
all previous designers have wrestled 
with. Van Gessel: ‘This way, Museum-
plein is tailor-made, a self-contained 
entity.’st
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Õ  Het Museumplein kent nu drie musea 
met een ingang aan het plein



Het wordt bij alle feestelijkheden rond 
de heropening wel eens vergeten, maar 
de grootscheepse verbouwing van het 
Rijksmuseum was en is een geschenk 
aan het Nederlandse volk. in 1999 
besloot het toenmalige kabinet-kok in 
het kader van het millennium een bedrag 
te steken in een nationaal project. Het 
koos voor het Rijksmuseum dat op dat 
moment toe was aan een ingrijpende 
opknapbeurt. De honderd miljoen van 
kok werkte als een katalysator brengt 
Jan-Willem sieburgh, zakelijk directeur 
van het museum tussen 2002 en 2010 
in herinnering. ‘Het ministerie van OCW 
(onderwijs, cultuur en wetenschap) had 
een substantieel bedrag opzijgezet, en 
vervolgens kwamen er extra donaties 
los, van Philips, de Bankgiroloterij en 
iNG. iedereen geloofde erin. Het had 
ook de steun van de politiek, naast kok 
staatssecretaris Rick van der Ploeg, 
kamervoorzitter Jeltje van Nieuwen-
hoven en minister van sociale Zaken, 
Ad Melkert. Het is echt de verdienste 
van de voormalig museumdirecteur 
Ronald de leeuw dat hij iedereen voor 
zijn plan gewonnen heeft.’  

Die steun was er onmiddellijk, en is 
gebleven, vult Judith van kranendonk 
aan. Zij was directeur-generaal van 
OCW tussen 2003 en 2011. ‘De Tweede  
kamer heeft ons – terecht - nauwlet-
tend en kritisch gevolgd. De steun is 
gebleven. Het belangrijkste punt van 
zorg was dat het hoofdgebouw later 
dan verwacht zou opengaan. Binnen de 
stuurgroep was helder dat het resultaat 
prachtig zou worden. Te meer omdat  
het op wereldschaal uniek is dat je een 
budget krijgt waarmee je dit monu-
mentale gebouw in een keer klaar kon 
maken voor de 21e eeuw.‘  Zoiets, daar 
zijn de leden van de stuurgroep van 
overtuigd, zou nu niet meer kunnen. 
Het hoorde bij het tijdsgewricht, een 
economische bloei die het pad effende 
voor Tien Grote Nationale Projecten. 
De stuurgroep Het Nieuwe Rijksmuseum 
vormde een aanloop naar de O3 (de O 
staat voor twee opdrachtgevers en een 
opdrachtnemer) waarin Ronald de 
leeuw (en na hem Wim Pijbes)  zat, de 
DG van de Rijksgebouwendienst, Peter 
Jägers en Van kranendonk als voorzitter. 
Deze regie was noodzakelijk omdat 
iedereen zich ervan bewust was dat het 

een complex karwei zou worden. 
sieburgh: ‘ik heb wel gedacht dat het 
veel voeten in aarde zou hebben. 
Ondergronds bouwen onder een 
bestaand gebouw moest kunnen, maar 
eenvoudig is het niet.’  Van kranen-
donk, twijfelde evenmin. Het plan van 
Cruz y Ortiz kon, weliswaar met een 
aangepaste ingang, rekenen op een 
groot draagvlak.

Onder leiding van Van kranendonk  
vergaderde men regelmatig, men ving 
de klappen op en hield het budget in de 
gaten. soms ging het over een detail, 
zoals het snijden van de marmeren 
platen, of dat duur maatwerk moest 
worden of niet. Van kranendonk: ‘Als 
dat extra geld kost, komt zo’n verhaal 
toch langs.’ 

OvERLEG

Bart van der Pot, die in november van 
2001 aantrad als onafhankelijke directeur 
van het coördinerende programma-
bureau, opende de discussie over de 
ingang die Cruz y Ortiz hadden 
getekend. ’Eén van mijn eerste 
activiteiten was het regelen van een 

afspraak met het stadsdeelbestuur. in 
dat gesprek kregen we te horen dat de 
nieuwbouw in de onderdoorgang en in 
de tuin een probleem zou kunnen 
worden. We hebben toen in goed 
overleg een adviesaanvraag bij het 
stadsdeel ingediend. Daaruit bleek dat 
het plan op een paar punten in strijd 
was met het bestemmingsplan. Toch 
hadden we wel het idee dat het ontwerp 
kon worden uitgevoerd. Het zou wel  
de nodige overtuigingskracht kosten, 
maar we hadden geen signalen dat het 
onmogelijk zou zijn.’

De museumpassage werd echt een 
issue na 2004 toen de stadsdeelraad 
van Oud-Zuid een motie aannam 
waarin ze zich uitsprak tegen iedere 
bebouwing in dat gebied. Er werd nog 
een ‘mockup’ gemaakt van de entree in 
de passage, maar het mocht niet baten. 
Tegenstanders vonden de paden te 
smal voor zo’n belangrijke verbinding 
in de stad . Van der Pot hierover: ‘We 
hebben uitgebreid naar alle verkeers-
technische eisen gekeken. Maar het 
plan voldeed aan alle regels binnen en 
buiten de stad. Cruz y Ortiz vonden het 3938

De geboorte van de operatie Nieuw Rijksmuseum vond plaats in een  
economische bloeiperiode en met brede politieke steun. Leden van de 
stuurgroep, Jan-Willem Sieburgh (Rijksmuseum) en Judith van Kranendonk 
denken dat zo’n omvangrijk project nu geen kans van slagen meer had 
gehad. ‘Het is op wereldschaal uniek dat je een budget krijgt waarmee je  
in een keer het hele gebouw kunt moderniseren.’

Het geschenk aan 
het Nederlandse 
volk is uitgepakt

ENGLISH >>

With all the celebrations surrounding the 
reopening it is easy to forget that the 
large-scale renovation of the Rijksmuseum 
was and is a gift to the Dutch people. in 
1999 the government of the day decided to 
give a sum of money to a national project 
as a millennium gift. it chose the 
Rijks museum, which, at the time, was in 
urgent need of renovation. Jan-Willem 
sieburgh recalls that the 100 million 
guilders from the government catalysed 
financial support: ‘The Ministry of 
Education, Culture and science had put up 
a substantial sum, and extra donations 
then followed, from Philips, the Bankgiro 
lottery, and iNG. Everyone believed in the 
project. it also had the support of 

politicians at the time, not only from Prime 
Minister Wim kok but also from the state 
secretary of state for Education, Culture 
and science Rick van der Ploeg, the 
Chairman of the House of Representatives 
Jeltje van Nieuwenhoven, and the Minister 
of social Affairs Ad Melkert. Ronald de 
leeuw, the former director of the museum, 
deserves full credit for winning everyone 
over to his plan.’

Judith van kranendonk adds that this 
support was immediate and enduring: ‘The 
House of Representatives monitored us 
– understandably – very closely and 
critically, but the support endured. The 
most important concern was that the main 
building was going to open later than 
planned. it was clear to the steering 

committee that the result would be 
magnificent, the more so because, from an 
international perspective, it was unique to 
receive a sum of money so large that this 
monumental building could be modern-
ised in one fell swoop and made ready for 
the twenty-first century.’ The members of 
the steering committee are convinced that 
something on this scale would not be 
possible now. it was of a piece with the 
times, a period of economic growth which 
paved the way for the ‘ten big national 
projects’. The New Rijksmuseum steering 
committee formed a run up to the O3 (O 
stands for commisionars), which consisted 
of Ronald de leeuw and, after him, Wim 
Pijbes, the Director-General of the 
Government Buildings Agency Peter 
Jägers, and Van kranendonk as chairman. 
This direction was necessary because 
everyone was aware that it would be a very 
complex task. sieburgh: ‘i did think we had 
our work cut out. Building underground 
beneath an existing building was possible, 
but it wouldn’t be easy.’ Van kranendonk 
had no reservations either. Cruz y Ortiz’s 
plan could, even with a replaced entrance, 
reckon on broad support.

Regular meetings were held under Van 
kranendonk’s chairmanship - blows were 
softened, and the budget was monitored. 
sometimes it concerned a detail, such as 
whether cutting the blocks of marble 
should be an expensive, customised 
operation or not. Van kranendonk: ‘if 
something was going to cost extra money, 
it would have to be discussed.’

juist leuk dat de passage open kon 
blijven voor fietsers.’ 

in 2006 hakte de toenmalige staats-
secretaris van Cultuur, Medy van der 
laan, de knoop door. Geen centrale 
entree in de onderdoorgang. ‘ik vond 
dat de fietsers gewoon onder het 
museum door moesten kunnen rijden. 
Maar hun argumenten over de 
veiligheid van de bezoekers vond ik te 
zwaar aangezet. Je kon dat probleem 
ook met een goede bewegwijzering en 
paaltjes oplossen.’ in ruil voor de 
verplaatsing van de entree werd het 
vergunningenproces versneld. De 
operatie-Rijksmuseum had al genoeg 
vertraging opgelopen. Anderhalf jaar 
later kreeg het Rijksmuseum zijn 
felbegeerde bouwvergunning. 

COMMUNICaTIE

sieburgh constateerde zoals zovelen 
dat er van meet af aan zich verschillen-
de partijen mee bemoeiden ‘Maar ik 
ben van de positieve kant, nu praat je 
daar niet meer over. 

The gift to the Dutch people 
has been unwrapped
The seeds of the New Rijksmuseum operation were sown at a time 
of economic growth and with broad political support. Members of 
the steering committee, Jan-Willem Sieburgh, the Rijksmuseum’s 
director of finance and operations from 2002 to 2010, and Judith 
van Kranendonk, director-general of the Ministry of Education, 
Culture and Science from 2003 to 2011, believe that such an 
enormous project would never have got off the ground in today’s 
economic climate. ‘From an international perspective, it was 
unique to receive a sum of money so large that this monumental 
building could be modernised in one fell swoop.’

het nieuwe 
rijksmuseum
de opdrachtgever
TEksT/TExT: JACO BOER / jaap HUISMaN 
FOTO/PHOTO: aRIE dE LEEUw / pEdRO 
pEGENaUTE / LEvIEN wILLEMSE

Terugblik op  
een bewogen 
verbouwing en 
restauratie

Ò
Judith van Kranendonk, 

zat namens OCW in de stuurgroep
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‘Wat je ervan leert’, zegt Van kranen-
donk,’ is het grote belang van een 
goede verstandhouding tussen de 
bestuurslagen . Die moet er van meet 
af aan zijn. Het Rijk denkt dat het iets 
verschrikkelijk bijzonders doet voor de 
stad en dat die er ongelofelijk blij mee 
is. Maar de stad kijkt er sceptisch tegen-
aan, verhoudt zich primair tot haar 
burgers en iets minder tot dat schitte-
rende plan voor het Rijksmuseum”. 

komt dat door de Haagse roots van  
het Rijksmuseum, in de 19e eeuw 
geconcipieerd vanuit het ministerie? 
‘Dat kan’, antwoordt Van kranendonk. 
‘in ieder geval zijn de vernieuwbouw-
plannen  in de beleving van de 
gemeente vooral iets van het Rijk 
geweest. We hadden er vanuit het Rijk 
een feestje voor Amsterdam van moeten 
maken en hebben dat onvoldoende 
gedaan.’ Typerend was een uitspraak 
van een wethouder  van  stadsdeel 
Oud-Zuid, zegt Van kranendonk, toen 
wij vertelden dat er na de heropening 
anderhalf tot twee miljoen bezoekers 
zouden komen. ‘Maar dat willen we 
helemaal niet in ons stadsdeel, riep zij. 
Dat kan het stadsdeel niet aan!.Het 
heeft te maken met beelden: wij gingen 
een traject in waarvan we wisten wat 
het ging betekenen. Anderen waren 
nog niet zo ver. Wij hebben hun daarin 
te weinig meegenomen.’ 

dICHTHEId

Maar over dit soort schaduwkanten 
willen ze niet meer praten. Het museum 

is prachtig geworden, de houding van 
Ronald de leeuw wordt geprezen, het 
ontwerp van Cruz y Ortiz noemen ze 
het best denkbare. Het zal, verwachten 
ze, drommen bezoekers trekken. En dat 
terwijl het museum wist dat het minder 
vloer- en wandoppervlak zou krijgen. 
sieburgh voerde discussies met de 
directeur collecties Peter sigmond en 
Ronald de leeuw over de dichtheid van 
een museum. ‘ik zag mensen in de 
grote musea van de ene zaal naar de 
andere lopen, een moedeloze blik in 
hun ogen. Er gebeuren namelijk twee 
dingen. Er is een gebrek aan ritme en 
compositie en dus ontstaat er 
concentratieverlies. ik gebruik bewust 
muziektermen. De stilte tussen twee 
noten is net zo belangrijk als die twee 
noten. Zodra je een lege plek hebt in 
het museum, bestaat er al snel de 
neiging om iets te doen, iets op te 
hangen. Eigenlijk moet je niets doen.  
Er bestond een grote consensus om het 
publiek het plezier te geven in  het 
nieuwe museum.’ 

Historisch gezien, doceert sieburgh,  
is een museum een presentatievorm 
voor hoger opgeleiden, deskundigen 
die al met veel kennis binnenkomen. 
Encyclopedisch van karakter. ‘Dat leest 
niet alleen niet lekker, het is ook niet 
meer van deze tijd. Trek je de lijn door 
naar de literatuur dan kun je een 
onderscheid maken tussen het pro- 
zaïsche en poëtische. Het prozaïsche is 
het vertellende museum waarvan je 
momenteel veel gedaanten ziet. 
sommige zijn goed, andere dreigen een 
recht op staand boek te worden met te 
veel tekst, touchscreens en computers. 
Het poëtische museum is het evocatieve 
waarbij de betekenisvolle beleving een 
rol speelt. liefst betekenisvol, want er is 
al heel in deze wereld, waar de beleving 
om de beleving gaat. ’  Het is duidelijk 
dat het Rijksmuseum op de laatste 
koers moet varen.

CULTUUR dIE BINdT

 Alles mooi en wel, maar er is ook nog 
zoiets als een massa, die zich met 
hoofdtelefoon verdringt in de zaal met 
topstukken. sieburgh: ‘We hadden de 
ambitie om een groot publiek te 
bereiken omdat het de rijkscollectie is, 
met de Nachtwacht als eigendom van 
de stad Amsterdam. Het is een rijks-

gebouw en het zijn publieke middelen. 
ik heb wel eens geschreven: als cultuur 
iets is dat ons bindt, waarom delen we 
het zo slecht? ik maak een onderscheid 
tussen democratiseren en popularise-
ren. Democratiseren is delen, is publiek 
engagement, is je maatschappelijke rol 
vervullen met een optimaal publiek 
rendement. Populariseren is doen wat 
het publiek het liefst wil. De tentoon-
stelling van de schedel van  Damien 
Hirst is wat mij betreft een goed 
voorbeeld van democratiseren. Daar 
kun je over discussiëren maar als je 
door de oogharen van de hedendaagse 
kunst kijkt zie je actuele thema’s uit de 
17e eeuw die hem inspireren.’  En het 
heeft gewerkt; er kwam veel Neder-
lands publiek op af.

De visie van Van kranendonk op het 
museum in deze tijd is dat de collectie 
de geschiedenis van Nederland in beeld 
brengt door objecten en schilderijen bij 
elkaar te brengen. Dat gebeurt in het 
Openluchtmuseum in Arnhem en in het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Ook al 
legt Wim Pijbes als directeur een ander 
accent dan De leeuw, de kern van het 
museumconcept is gebleven, con-
stateert Van kranendonk met vreugde.

BOTSENdE BELaNGEN

Ze moest vanuit OCW naast kwaliteit 
geld en tijd verschillende belangen 
beleidsmatig afwegen. ‘ik moest het 
project bewaken vanuit de cultuur-
portefeuille, het architectuur- en 
erfgoedbeleid. Verder speelden ook 

nog het museale beleid, de collectie en 
het monumentale karakter van het 
gebouw een rol. Dat kunnen tegen-
gestelde belangen zijn. Een directeur 
stelt eisen aan het binnenklimaat van 
het gebouw om goed te kunnen 
exposeren die zich soms moeilijk 
verenigen met de eisen, die je stelt aan 
het monument.’ OCW heeft ten aanzien 
van het Rijksmuseum verschillende 
petten, waarvan de een niet belangrijker is 
dan de ander. Een voorbeeld van het 
spanningsveld waarin de voormalig DG 
opereerde: de mate waarin de muren 
wel of niet moesten ademen. De eisen 
vanuit de monumentenzorg  spoorden  
niet in een keer met de wensen van de 
collectiebeheerders. De stuurgroep 
haalde er allerhande deskundigen bij, 
er werden proefopstellingen gemaakt 
en na veel overleg zijn we er goed 
uitgekomen’ 
Uiteindelijk is er een overtuigende 
winnaar. Het museum dat in volle 
glorie straalt, de collectie die tot leven 
komt, de condities waaronder de 
schilderijen en objecten hangen of 
staan, het is allemaal te danken aan dat 
geschenk van 1999. last but not least: 
ook de verhouding tussen Rijksmuse-
um, stadsdeel en gemeente is nu 
uitstekend. Eind goed, al goed, dus.

TaLkS

Bart van der Pot became independent 
director of the coordinating programme 
office in November 2001. He opened talks 
about the entrance which Cruz y Ortiz had 
designed: ‘One of my first tasks was 
organising a meeting with the district 
council. in that meeting we were told that 
the new construction in the passageway 
and in the garden might be a problem. By 
mutual agreeement, we submitted an 
application for advice to the district council. 
it became clear that several aspects of the 
design were not in conformity with the 
land use plan. However, we still felt that 
the design could be implemented. it would 
take all our powers of persuasion, but 
there was no indication that it would be 
impossible.’

The museum’s passageway became a  
real issue after 2004, when the Oud-Zuid 
district council accepted a motion in  
which it opposed any construction in the 
passageway. A mock entrance was 
constructed in the passageway but that  
did not help. Opponents considered the 
paths too narrow for such an important 
artery in the city. Van der Pot again: ‘We 
closely examined all the requirements 
regarding traffic, but the plan met all the 
rules and regulations within and outside 
the city. And Cruz y Ortiz were in fact 
delighted that the passageway could 
remain open for cyclists.’

in 2006 the then secretary of state Medy 
van der laan finally took the decision:  
no central entrance in the passageway:  
‘i believed that cyclists should just be able 
to ride under the museum. But i found 
their arguments about visitor safety 
exaggerated. That problem could also be 
solved with clear signposting and posts.’ 
The permit process was speeded up in 
exchange for relocating the entrance.  
The Rijksmuseum operation had already 
suffered enough delay, and eighteen 
months later the museum received the 
building permit it so ardently desired.

COMMUNICaTION

sieburgh, like many others, was aware that 
right from the start the number of parties 
involved was divers, but he says ‘i always 
stay positive, so i don’t talk about all that 
anymore. ‘What you learn from this,’ 
according to Van kranendonk, ‘is how 
crucial clear communication between 
different levels of government is, and it 
must be in place right from the beginning. 
The state thinks it’s doing something 
fantastically special for the city and that 
the city will be unbelievably happy. But the 
city views it with scepticism and is more 
interested in its residents than in that  
fabulous plan for the Rijksmuseum.’

is that because of the Rijksmuseum’s  
roots as a nineteenth-century ministerial 
concept originating in The Hague? Van 
kranendonk thinks this is possible: ‘it is 
certainly true that the renovation plans 
were experienced by the council as 
emanating primarily from the state. We  
of the state should have turned the whole 
thing into a party for Amsterdam and we 
failed to do so.’ When we mention that 
between one and two million visitors are 
expected after the reopening, Van 
kranendonk says a pronouncement by an 
Oud-Zuid district councillor was typical: 
‘she shouted, “But that’s the last thing we 
want in our district. The district can’t cope 
with all those people!” You see, it has to  
do with image: we had an overview of the 
process on which we were embarking, 
whereas others hadn’t got to that point. 
We took them not enough at hand.’

dENSITy

But Van kranendonk and sieburgh do n 
ot want to talk about the negative side  
of things anymore. The museum is 
magnificent, Ronald de leeuw’s 
achievement is praised, and they agree 
that Cruz y Ortiz’s design was the best. 
They expect it to attract hordes of visitors, 
despite the fact that the museum knew it 
would have less floor and wall surface. 
sieburgh had many discussions with Peter 
sigmond, the director of collections, and 
Ronald de leeuw about how cluttered 
museums can be. ‘i saw people in the big 
museums walking from one gallery to the 
next with a dispirited look in their eyes. 
Two things happen: there’s a lack of 
rhythm and composition, which leads to a 
loss of concentration. i deliberately use 
musical terms: the silence between two 

notes is just as important as the two notes 
themselves. As soon as there’s an empty 
spot in a museum there’s an immediate 
urge to do something, to hang something 
up, whereas one shouldn’t actually do 
anything. There was a broad consensus 
that the public should have a pleasant 
experience in the new museum.’
Traditionally, says sieburgh, a museum 
was a form of presentation for the 
well-educated, experts, who visited with a 
great deal of knowledge. it was encyclo-
paedic. ‘That isn’t just difficult to “read”,  
it’s also out of date. To make a comparison 
with literature, it’s possible to distinguish 
the prosaic from the poetic. The prosaic is 
the narrative museum which one sees in 
many shapes and forms nowadays. some 
are good; others are in danger of becoming 
“upright books”, with too much text and 
too many touchscreens and computers. 
The poetic museum is evocative, a place 
where the meaningful experience plays a 
role - preferably meaningful, because this 
world already has an overdose of experience 
for experience’s sake.’ it is clear that the 
Rijksmuseum must take this latter course.

CULTURE THaT BINdS

This is all very well, but there is also some- 
thing called the masses who, complete 
with audio guides, crowd into the galleries 
containing masterpieces. sieburgh: ‘We 
aimed to reach the wider public because it 
is a state collection, with the Night Watch 
as the property of the City of Amsterdam. 
it is a government building and it is all paid 
for by the tax-payer. i once wrote that if 
culture is something which binds us, why 
are we so bad at sharing it?  i distinguish 
between democratisation and popularis-
ing. Democratisation means sharing, it 
means public engagement, fulfilling one’s 
role in society with the optimal public 
return. Popularising is doing whatever the 
public wants most. The exhibition of 
Damien Hirst’s For the love of God skull is 
a good example of democratisation as a 
far as i’m concerned. it’s possible to argue 
about it but if one looks from the 
perspective of contemporary art one sees 
relevant themes from the seventeenth 
century which inspire him.’ And it worked: 
the skull attracted many Dutch visitors.

in Van kranendonk’s vision for the 
museum in our time, the collection should 
present a picture of the history of the 
Netherlands by bringing together objects 

and paintings. That is the case with the 
Dutch Open Air Museum in Arnhem and 
the Rijksmuseum in Amsterdam. And, 
although the emphasis of the current 
director Wim Pijbes differs from  
De leeuw’s, Van kranendonk is pleased  
to see that the core of this museum 
concept has remained.

CONfLICTING INTERESTS

Van kranendonk’s position at the Ministry 
of Education, Culture and science meant 
that she had to balance not only quality, 
money and time but also other interests in 
accordance with policy. ‘i had to monitor 
the project for the culture portfolio and in 
terms of architecture and heritage policy. 
The museum’s policy, the collection and 
the monumental character of the building 
also played a role. That sometimes led to 
conflicting interests. A director might have 
particular requirements regarding climate 
control in the building so that he could 
exhibit properly, but these requirements 
were sometimes difficult to reconcile with 
the requirements for the monument.’  
The ministry plays different but equally 
important roles regarding the Rijks-
museum. An example of the different – 
and at times conflicting – interests which 
the former director-general had to deal 
with: the extent to which the walls should 
or should not breathe. The requirements 
of the Cultural Heritage Agency did not 
immediately coincide with the require-
ments of those in charge of the collection. 
The steering committee consulted a range 
of experts, experiments were carried out, 
and after a great deal of discussion we 
finally reached a satisfactory agreement.’ 

There is, in the end, one convincing winner: 
the museum which radiates in all its glory, 
the collection which has come to life, the 
conditions in which the paintings and 
objects are exhibited – it is all thanks to 
that gift in 1999. last but not least, 
relations between the Rijksmuseum, 
district council and the City of Amsterdam 
are now excellent. All’s well that ends well.
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nog het belang van kleur op de 
wanden, iets dat hij in het Rijksmu-
seum overdadig heeft toegepast. 
‘Verschillende soorten blauwgrijs 
vormen de achtergronden van de 
schilderijen en voorwerpen. Bij het 
Louvre heb ik, in samenspraak met 
de directeur ondervonden, dat een 
kleur verboden is voor de achter-
wand. Wit.’ Dat wit doodslaat, 
illustreert hij door een donkerblauw 
servet te plaatsen achter de zilveren 
koffiekan. Die komt dankzij het 
blauw tot leven. Als hij vervolgens 
het blauw inwisselt voor een wit 
bordje, is het verschil aantoonbaar. 
De kan blijft levenloos, valt weg.

De Parijzenaar Wilmotte noemt 
zichzelf op zijn site urbaniste 
(stedenbouwkundige), architect en 
designer. Hij richt de openbare 
ruimte in (zoals een bovengrondse 
metrolijn), ontwerpt gebouwen en 
bemoeit zich met tentoonstellingen 
en museale presentaties. Beperken 
we ons tot de laatste, dan springen 
eruit: het Louvre, de islamitische 
vleugel van het Louvre in Doha, de 
automobiel-expositie van Ralph 
Lauren in Parijs, Musee d’Orsay, de 
Richelieuvleugel van het Louvre en 
het Chiado-museum in Lissabon. Hij 
werkt over de hele wereld, van 
Luxemburg tot Beiroet. Waar hij ook 
werkt, altijd staat het object of het 
schilderij centraal; zijn architectoni-
sche setting is terughoudend, dienend. 
In dat opzicht sluit Wilmotte’s visie 

Hij heeft musea ingericht in Doha en Luxemburg, in Beiroet en Parijs – en nu 
dus ook het Rijksmuseum in Amsterdam: Jean-Michel Wilmotte. Hij noemt 
het geen styling maar museographie. Daarin speelt de vitrine een voorname 
plaats. Een object wordt pas iets speciaals als het achter glas zit. Maar dan wel 
ontspiegelend, kleurloos glas.

Jean-Michel Wilmotte 
over zijn museographie

Jean-Michel Wilmotte wordt wel de 
meester van de vitrine genoemd: dat 
is een van de redenen dat hij in 2004 
is verkozen om de inrichting van het 
Rijksmuseum te verzorgen. Zelf 
hanteert hij voor inrichting en 
opstelling een ander woord: 
museographie. 
Dat hij de meester van de vitrine is, 
bewijst hij met een simpele hande-
ling tijdens de lunch in het Bureau 
van het museum. ‘Kijk.’ Hij pakt een 
zoetjesdispenser en plaatst die 
onder een glas. ‘Een object wordt 
iets speciaals, iets unieks als het 
onder of achter glas wordt geplaatst. 
Zonder dat glas is het slechts een 
object, dankzij dat glas groeit het uit 
tot een kostbaarheid.’ De vitrines 

van Wilmotte zijn een wonder van 
eenvoud. Wat is zijn geheim? ‘Het 
hangt met verschillende aspecten 
samen. Met de helderheid van het 
glas om te beginnen. Dat mag geen 
zweempje groen hebben. Met het 
snijvlak van de glazen platen. Die 
moeten naadloos op elkaar 
aansluiten. Je mag geen spoortje lijm 
zien.’ Kan hij vervolgens nog over-
vallen worden door de spiegeling 
van de ledlampen, die Philips 
speciaal voor het museum heeft 
uitgevonden? ‘Nee, die staan zo 
afgesteld dat ze het beeld, het zicht 
niet verstoren.’

Over de light racks van Philips is hij 
overigens uitermate tevreden. ‘De 

belichting wordt een nouveauté, een 
unicum in de museumwereld bij mijn 
weten. Er is geen sprake van een 
koud schijnsel, integendeel, het 
werpt de juiste warmte op de 
schilderijen en objecten. Led heeft 
alleen een bezwaar. Het kost een 
kwartier om op volle sterkte te 
komen, elke dag. Maar daar staat 
weer tegenover dat het duurzamer is 
omdat de lampen veel langer 
meegaan.’ Langs al die vitrines en 
wandkasten beweegt zich straks een 
grote menigte; dat is nou eenmaal 
de wetmatigheid van een voornaam 
nationaal museum. Ze zullen geen 
belemmering vormen. Wilmotte, 
kort. ‘Non. Pas une probleme.’ 
Tijdens de lunch demonstreert hij 

het nieuwe 
rijksmuseum
museographie
TEksT/TExT: jaap HUISMaN
FOTO/PHOTO: aRIE dE LEEUw EN 
BERT NIENHUIS

aan bij die van Cruz y Ortiz Architectos. 
Het Rijksmuseum is zijn eerste grote 
opdracht in Nederland. Vindt hij het 
geen opdringerige, al te nadrukke-
lijke architectuur, die van Cuypers? 
‘Daar gaat het niet om. Belangrijker 
dan de aanwezige architectuur is de 
houding van de conservatoren. Daar 
heb ik mee te maken. En die vind ik 
hier modern en vernieuwend. Ik 
maak dat in Frankrijk wel anders 
mee.’ Hij trekt lijnen over de tafel. 
‘Daar zit de conservator toegepaste 
kunst, daar de conservator beelden-
de kunst, daar de specialist van het 
porselein, daar die van het textiel. Ze 
werken naast elkaar, niet met elkaar. 
Die scheidslijnen heb ik bij het 
Rijksmuseum niet aangetroffen. Het 
resultaat is dat je in een zaal 
porselein, zilver, schilderijen, een 
haard, meubilair bijeen ziet zodat je 
als bezoeker een goed beeld krijgt 
van een tijdperk. Dat levert een veel 
levendiger presentatie op dan in 
menig Frans museum.’ 

Hij kende het museum van eerdere 
bezoeken en werd toen gefrappeerd 
door het bonte kleurgebruik op de 
wanden. ‘Je zag groen, rood, geel. 
Het was een ratjetoe net als de 
indeling. Daardoor kreeg je eigenlijk 
geen goed beeld van de collectie. 
Wat mij voor ogen stond was een 
eenheid te bewerkstelligen met een 
kleurpalet in allerlei schakeringen.’ 
Hij is met name gecharmeerd van de 
special collections in het souterrain, 

Waarom wit verboden is 
in een museum

ENGLISH >>

He has refurbished museums in Doha and 

Luxembourg, in Beirut and Paris and now the 

Rijksmuseum in Amsterdam, too: Jean-Michel 

Wilmotte. He does not call his work ‘styling’ 

but ‘museography’, with the display case 

playing a prominent role. An object only 

becomes special when it is placed behind glass 

– but it has to be non-reflective, colourless 

glass.

Jean-Michel Wilmotte is often referred 
to as the master of the display case, 
which is one of the reasons why, in 
2004, he was selected to carry out the 
refurbishment of the Rijksmuseum. 
When referring to refurbishment and 
layout, he himself uses a different word: 
museography. During lunch at the 
museum’s Bureau, he proves in one 
simple move that he really is master of 
the display case. ‘Look,’ he says, picking 
up a sweetener-dispenser and putting it 
under a glass. ‘An object becomes 
something special, something unique, 
when it is put under or behind glass. 
Without that glass it’s just a thing, but 
thanks to that glass it becomes a 
precious object.’ Wilmotte’s display 
cases are a miracle of simplicity. What is 
his secret? ‘There are various aspects. To 
start with, the clarity of the glass: it 
mustn’t contain the slightest hint of 
green. Then, the cut edges of the panes 
of glass: they must join seamlessly and 
there mustn’t be a trace of glue.’ Could 
he then be caught out by the reflection 
from the LED lighting which Philips 

developed specially for the museum? 
‘No, the lights have been adjusted in 
such a way that they don’t disturb the 
picture, the view.’

In fact, Wilmotte is very pleased with 
the Philips light racks. ‘The lighting is a 
novelty, unique in the museum world as 
far as I know. The light isn’t in the least 
bit cold – actually, just the opposite is 
true: it bathes the paintings and objects 
in just the right warmth. LED only has 
one drawback: it takes quarter of an 
hour to reach full strength, every day. 
On the other hand, it’s better for the 
environment because the lights last 
longer.’ Soon crowds of visitors will 
move along all those glass display and 
wall cases - it is inevitable in the case of 
an eminent national museum. Wilmotte 
brushes aside any suggestion that they 
might be an impediment: ‘Non. Pas une 
probleme.’

During lunch, he also demonstrates the 
importance of wall colour, which he has 
used abundantly in the Rijksmuseum. 
‘Different blue-grey shades have been 
used as a background for the paintings 
and objects. Working with the director 
in the Louvre, I came to the realisation 
that one colour for the rear walls is 
forbidden: white.’ White kills off, 
something he demonstrates by placing 
a dark-blue napkin behind the silver 
coffee pot which now, thanks to the 
blue, comes to life. When he replaces 
the blue napkin with a white plate, the 
difference is instant: the coffee pot lacks 

Jean-Michel Wilmotte on his 
museography

Why white is 
forbidden in a 
museum

Ó  Ronde light racks als verlichting.
Ò  Jean-Michel Wilmotte is de museo-

graaf van het Rijksmuseum.
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die in het schemerduister van blauw-
grijs staan of liggen te fonkelen. Is 
daar een favoriet bij? ‘Ja, ik ben een 
fan van de scheepsmodellen. 
Formidable.’ 

Wilmotte is onder de indruk van de 
rijkdom van de collectie. Ze heeft 
hem verrast. ‘Ik ben in veel musea 
ter wereld geweest, maar de 
collectie van het Rijksmuseum is een 
van de rijkste en veelzijdigste. Ik heb 
me verbaasd over het zilver, het 
porselein, de Vermeers, de Frans 
Hals, de Rembrandts. Eigenlijk ken  
ik vrij weinig vergelijkbare musea in 
de wereld, hooguit The Museum of 
the Enlightment in Londen en het 
Kunsthistorisches Museum in 
Wenen. Het gaat om de verbinding 
tussen kunst en geschiedenis, die je 
zelden tegenkomt.’

Over de samenwerking met Cruz y 
Ortiz is hij kort. Die ging goed. ‘Zij 
concentreerden zich op hun terrein, 
ik op het mijne.’ Idem dito met Van 
Hoogevest, de restauratie-architect, 
met een kanttekening. ‘Ik had wel 

een paar decoraties minder willen 
hebben.’ 

Wist hij dat de architectuur van 
Cuypers lang niet zo gewaardeerd 
was? ‘Dat kan zijn, maar eigenlijk 
doet het er niet toe. Het gaat om het 
formaat en de hoogte van de zalen. 
En die zijn zeer geschikt voor een 
museale presentatie. In dat opzicht 
lijken het Louvre en het Rijksmuse-
um op elkaar. Het zijn paleisachtige 
gebouwen.’ 

Ten slotte spitst de discussie zich toe 
op de houdbaarheid van zijn 
‘museographie’. Er blijkt een 
misverstand over de termijn, de een 
heeft het over de wisseling van 
stukken uit de collectie, Wilmotte 
over zijn concept. Acht jaar of dertig 
jaar? ‘Het kan goed zijn dat je na 
verloop van tijd voorwerpen 
vervangt, dat doet elk museum. Ik 
denk dat deze presentatie dertig jaar 
mee kan, misschien nog wel langer. 
Die van het Louvre staat er ook al 
sinds 1991. En daar is nog niets 
verkeerds aan.’ 

lustre, fading into insignificance. 
On his site, Wilmotte the Parisian refers 
to himself as a town planner, architect 
and designer. He designs buildings and 
public spaces, for example an above-
ground metro line, as well as the 
presentation of exhibitions and 
museum collections. If we limit 
ourselves to this last field, then the 
following stand out: the Musée du 
Louvre, the Louvre’s Museum of Islamic 
Art in Doha, the Ralph Lauren car 
exhibition in Paris, the Musée d’Orsay, 
the Louvre’s Richelieu wing, and the 
Chiado museum in Lisbon. He works all 
over the world, from Luxembourg to 
Beirut and, wherever he works, the 
painting or object is always central, his 
architectural setting restrained, serving. 

In that sense, Wilmotte’s vision 
dovetails with Cruz y Ortiz’s.

The Rijksmuseum is his first large 
commission in the Netherlands. Does he 
find all that emphatic Cuypers 
architecture obtrusive? ‘That isn’t the 
point. The curators’ attitude is more 
important than the architecture. They’re 
the ones I have to deal with, and here 
they’re modern and innovative. My 
experiences in France have at times 
been quite different.’ He draws 
imaginary lines on the table. ‘This is 
where the applied arts curator sits, and 
this is where the visual arts curator sits, 
this is where the porcelain specialist sits, 
and this is where the textile specialist 
sits. They work alongside each other, 

not with each other. I didn’t come 
across those dividing lines at the 
Rijksmuseum, and it means that visitors 
see porcelain, silver, paintings, a 
fireplace and furniture all together in 
one gallery so they get a complete 
picture of a particular period. The 
presentation is much livelier than in 
many a French museum.’

He knew the museum from earlier visits 
and was struck then by the colourful 
walls. ‘One saw green, red, yellow: it 
was a mishmash, as was the layout, so 
that one didn’t get a good overview of 
the collection. I aimed to achieve a unity 
with a palette of colours in a variety of 
shades.’ He is particularly charmed by 
the special collections in the basement, 

which stand or lie sparkling in the 
blue-grey half-light. Does he have a 
favourite? ‘Yes, I’m a fan of model ships. 
Formidable.’

Wilmotte is impressed by the wealth of 
the collection. It astonished him. ‘I’ve 
been to many museums around the 
world but the Rijksmuseum’s collection 

is one of the richest and most varied. I 
was amazed by the silver, the porcelain, 
the paintings by Vermeer, Frans Hals, 
Rembrandt. In fact, I hardly know any 
comparable museums in the world, the 
Museum of the Enlightenment in London, 
maybe, and the Kunsthistorisches 
Museum Vienna. It’s the link between 
art and history, which one seldom sees.’

He is matter-of-fact about working 
together with Cruz y Ortiz: it went well. 
‘They concentrated on their field, and I 
focused on mine.’ The same is true for 
Van Hoogevest, the restoration 
architect, with one reservation: ‘I would 
have preferred fewer decorations.’

Did he know that for a long time, there 
was little appreciation of Cuypers’ 
architecture? ‘That might be the case 
but it’s actually irrelevant. What matters 
are the size and height of the galleries, 
and they are very suited to the 
presentation of museum collections. In 
that sense, the Louvre and the 
Rijksmuseum have something in 
common: they’re both palatial 
buildings.’

Finally, our conversation turns to the 
‘expiry date’ of his ‘museography’. We 
seem to have misunderstood each 
other: I mean changing the pieces in the 
collection, Wilmotte means his concept. 
Eight years or thirty years? ‘It could well 
be that in the course of time objects are 
replaced, every museum does that. I 
think that this presentation can last 
thirty years, perhaps even longer. The 
Louvre’s has been in place since 1991, 
and there’s still nothing wrong with it.’

Op beide pagina’s voorbeelden van 
vitrines – op wand en op de vloer – die 
Wilmotte voor de objecten heeft 
geintroduceerd.
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In de torens ‘zes’ en ‘zeven’ van het 
Rijksmuseum in Amsterdam wordt in 
de maanden september en oktober 
2012 een plafondschildering gerea-
liseerd. Het kunstwerk is een project 
van de Britse kunstenaar Richard 
Wright. Gedurende acht weken brengt 
Wright samen met zijn team de 
schildering aan op het plafond van de 
tweede verdieping van de beide 

torens, die zich aan de zuidzijde 
bevinden van het monumentale pand 
van Pierre Cuypers (1827-1921). In en 
rondom het Rijksmuseum zijn de 
bouwwerkzaamheden dan nog in volle 
gang. Vanuit Wrights werkplek kijk je 
al uit op het Atrium dat het architec-
tenduo Cruz y Ortiz, hebben ingepast 
in het centrum van het museum. De 
strakke lijnen en stalen constructies 

van hun ontwerp rijmen op een 
fabuleuze manier met Cuypers’ 
negentiende-eeuwse ideeën. Ook de 
Nachtwachtzaal, ter weerszijden 
waarvan Wrights werk zich bevindt, is 
reeds gerestaureerd. Rembrandt’s 
Nachtwacht hangt er nog niet, zijn 
Joodse Bruidje evenmin. Wandelend 
door de lege museumzaal bewonde-
ren we Cuypers’ ooit controversiële 

decoratieve schema, aangebracht 
langs de randen van de zwartgeschil-
derde muren, op de zuilen en op het 
plafond.
Wright is gefascineerd door de bouw-
kundige problemen en patstellingen 
waarmee de architect Cuypers zich 
destijds zag geconfronteerd. Hij wijst 
op de stalen sloten van de ramen, 
naar de rozetten van geslepen glas. 
We bekijken de constructie van het 
gewelf, uitgevoerd in baksteen. Hoe is 
het mogelijk die halfronde overkap-
pingen te creëren uit de hoekige 
stenen, zo verzucht Wright. De ronde 
vormen van de handvatten uit te 
voeren in het stugge staal, of de 
florale motieven in het puntige glas. 
In zijn praktijk als beeldend kunste-

De Britse kunstenaar 
Richard Wright bracht in 
het najaar van 2012 een 
sterrenhemel aan in twee 
zalen van het Rijksmuseum. 
Hij liet zich inspireren door 
een decoratie van Pierre 
Cuypers in de Aduard-
kapel. Zes medewerkers 
brachten liggend op steigers 
de sterren aan op het 
plafond. Het resultaat is 
een nieuwe beleving van  
de ruimte.

ENGLISH >>

During the autumn of 2012, the British 
artist Richard Wright painted a starry 
sky in two galleries in the Rijksmuseum. 
He was inspired by a decoration by 
Pierre Cuypers in the Aduard chapel. Six 
fellow artists lay on scaffolding to apply 
the stars to the ceiling. The result is a 
new spatial experience.

A ceiling painting was executed in 
towers ‘six’ and ‘seven’ of Amsterdam’s 
Rijksmuseum in September and October 
2012. This work of art was a project by 
the British artist Richard Wright. He and 
his team spent eight weeks realising the 
painting on the ceiling of the second 
floor of both towers, which are located 

on the south side of Pierre Cuypers’ 
(1827-1921) monumental building. 
Construction in and around the Rijks-
museum was still in full swing, and from 
where he was working, Wright could 
already see the atrium which the 
architects, Cruz y Ortiz, have integrated 
into the centre of the museum. The pure 
lines and steel constructions of their 
design harmonise perfectly with 
Cuypers’ nineteenth-century ideas.  
The Night Watch Gallery, flanked by 
Wright’s work, has also been restored 
but at the time of writing, Rembrandt’s 
Night Watch and The Jewish Bride had 
not been rehung. Wandering through 
the empty gallery we admire Cuypers’ 
once controversial decorative scheme, 
applied along the edges of the black 

walls, the pillars and the ceiling.
Wright is fascinated by the architectural 
problems and stalemates which Cuypers 
faced in his day. He points to the steel 
locks on the windows, to the rose-windows 
made of polished glass. We examine the 
construction of the arches, executed in 
brick, and Wright breathes a sigh of 
wonder. How did they manage to create 
those half-rounded ceilings with all 
those angular bricks? And what about 
the rounded handles made of rigid steel, 
and the floral patterns in the pointed 
glass? For his work as a visual artist 
Wright always immerses himself in the 
architectural and technical aspects of a 
project, but for the Rijksmuseum he 
paid particular attention to these 
matters. He looks thoughtful, and 
considers the conceptual choices made 
by Cuypers and their visible effects on 
the museum, which opened to the public 
in 1885. He is struck by the contrasts 
between materials and colours, the 
clashes between curved and straight 
lines, by an almost reverential silence in 
the various galleries and the clear 
simplicity of the design. All these 
aspects appear in one form or another 
in Wright’s work. The issues which the 
artist had to address when following in 
Cuypers’ footsteps might not be visible 
to the naked eye but Wright hopes that 
in both towers visitors will nevertheless 
experience the ideas which are at the 
heart of the project.

CEILINGS

Richard Wright was commissioned to 
paint the starry sky on the ceilings of 
two of the Rijksmuseum’s towers within 
the framework of the ‘percentage rule’, 
whereby a percentage of the construc-
tion or renovation costs of a government 
building is spent on visual arts. He 
derived the star motif from Cuyper’s 
decorations in the Aduard chapel. 
Wright’s stars are black, consonant with 
the black walls in the adjacent Night 
Watch Gallery. They have been applied 
in an asymmetric geometrical pattern 
which consists of lines that diverge and 
meet. The dynamic which results from 
this asymmetry emphasises Cuypers’ 
neoclassical design, where harmony 
always triumphs. The different sizes of 
star and the distance between the 
shapes reinforce the sense of move-
ment in Wright’s painting.

In order to paint the ceiling, a platform 
was constructed in the middle of the 
six-metre-high towers and scaffolding 
on wheels was then put on top. Lying on 
their backs, Wright and his team 
painstakingly applied each star. The star 
contours were applied al fresco before 
they were filled in. The structure of the 
drawing was pencilled onto the white 
surface. These pencil lines, as well as other 
marks and imperfections, were erased 
when the work was finished: it was crucial 
that the contrast between the white sur-
face and the black shapes remain clear. 
This is partly why the shapes now dance 
when one looks at them. And, unexpect-
edly, this sky also changes colour: if one 
looks long enough, the black stars seem 
to be tinged with blue, and the sharp 
edges of the individual shapes become 
grey. It is this dizzying optical effect which 
Mondriaan must have had in mind for his 
paintings. It is precisely the combination 
of simple, clear shapes and colours 
which results in a rhythmic space which 
transcends the flat surface, as it were.

GOLd LEaf

Wright, who won the prestigious Turner 
Prize in 2009, made his breakthrough 
with his temporary mural and ceiling 
paintings, which often balance between 
an almost baroque ornateness and the 
geometrically clear line. Although he has 
not done so in the Rijksmuseum, he often 
uses gold leaf and colour to create a 
dialogue with the architectural space he 
is working in. Wright’s designs are usually 
wholly executed in situ – it is where he 
also contemplates and develops his 
paintings. Wright explains that in his view 
this is the only way the creative process 
can permeate a space: this preparatory 
phase is visible and tangible in the 
painting which the visitor later sees.

He compares it to looking at a painting 
by Rembrandt. ‘In a Rembrandt one also 
“reads” and recognises not only the 
brushstrokes but also the intense 
concentration, the blood, sweat and 
tears which led up to the painting one 
stands eye in eye with centuries later.’ 
The big difference with Wright’s other 
murals, which have been exhibited in 
London’s Tate Gallery and which will  
be on display at the Theseustempel in 
Vienna’s Volksgarten in the spring, is that 
his project in the Rijksmuseum concerns 

A starry sky Flanks 
the Night Watch
During the autumn of 2012, the British artist 
Richard Wright painted a starry sky in two 
galleries in the Rijksmuseum. He was inspired 
by a decoration by Pierre Cuypers in the Aduard 
chapel. Six fellow artists lay on scaffolding to 
apply the stars to the ceiling. The result is a new 
spatial experience.

het nieuwe 
rijksmuseum
nieuwe kunst
TEksT/TExT: ILSE vaN RIjN
FOTO/PHOTO: aRIE dE LEEUw

Een sterrenhemel 
naast de Nachtwacht

Ò  Sterrenhemel van Richard Wright in 
een van de zalen.

Ö Schilders aan het werk.



48

naar, en voor zijn project in het 
Rijksmuseum in het bijzonder leeft 
Wright zich in in de bouwkundige, 
technische vraagstukken. Wright kijkt 
aandachtig en buigt zich over de 
conceptuele keuzes van Cuypers en 
de gevolgen daarvan zichtbaar in het 
museum dat zijn deuren opende in 
1885. De contrasten tussen materia-
len en kleuren vallen hem op, de 
botsingen tussen gebogen en rechte 
lijnen, tussen de bijna verheven ver-
stilling in de verscheidene museale 
ruimten en de zichtbaar heldere 
eenvoud in het ontwerp. Al deze 
elementen keren op de een of andere 
manier terug in Wrights kunstproject. 
Voor de bezoeker zijn de vraagstukken 
waarvoor de beeldend kunstenaar 
zich in navolging van Pierre Cuypers 
zag gesteld wellicht met het blote oog 
niet zichtbaar, maar, zo hoopt Wright, 
in de beide torens waar zijn werk zich 
bevindt ervaar je niettemin de 
gedachten die ten grondslag liggen 
aan het project.

pLafONdS

In het kader van de percentagerege-
ling, waarbij een percentage van de 
kosten van de verbouwing of bouw 
van een rijksgebouw aan beeldende 
kunst wordt besteed, ontwierp 
Richard Wright een sterrenhemel 
verdeeld over de plafonds van de 
beide torens in het Rijksmuseum. Het 
motief van de ster ontleende hij aan 
Cuypers’ decoratie in de Aduard-
kapel. Wrights sterren zijn zwart, in 

overeenstemming met de zwarte 
wanden in de aangrenzende Nacht-
wachtzaal. Ze zijn in een asymme-
trisch geometrisch patroon gelegd 
dat bestaat uit wijkende en elkaar 
naderende lijnen. De dynamiek die 
door deze asymmetrie ontstaat 
benadrukt Cuypers’ neoclassicistische 
ontwerp, waarin harmonie nog altijd 
zegeviert. Door de verschillende 
grootte van de sterren en de afstand 
van de vormen tot elkaar wordt de 
beweging in Wrights schildering 
versterkt. 

Om de plafondschildering te kunnen 
aanbrengen is halverwege de ruim 
zes meter hoge torens een stellage 
gebouwd. Hierop zijn rolsteigers 
geplaatst. Liggend op hun rug schil-
derden Wright en zijn medewerkers 
de sterren, één voor één. Voordat de 
sterren worden ingevuld zijn de 
omtrekken al fresco aangebracht op 
het plafond. De structuur van de 
tekening is met potlood op de witte 
onderlaag aangebracht. Deze 
potloodlijnen worden na afloop 
gewist, net zoals eventuele vlekjes en 
andere onzuiverheden ontstaan 
tijdens het werkproces. Want het is 
van belang dat de strakke scheidslijn 
tussen de witte basis en de zwarte 
figuren helder blijft. Mede hierdoor 
dansen de vormen uiteindelijk onder 
je blik, zo blijkt. En, anders dan je zou 
verwachten, deze hemel verandert 
bovendien van kleur: wanneer je 
langer kijkt lijken de zwarte sterren 

blauwe schakeringen te kennen, de 
scherpe randen van de afzonderlijke 
vormen kleuren grijs. Het is dit 
duizelingwekkende optische effect 
dat Mondriaan in zijn schilderijen 
voor ogen moet hebben gehad. Juist 
door de combinatie van de eenvou-
dige, heldere vormen en kleuren 
ontstaat een ritmische ruimte die het 
platte vlak als het ware ontstijgt.

BLadGOUd

Wright, die in 2009 de prestigieuze 
Turner Prize won, is bekend gewor-
den met de tijdelijke muur- en 
plafondschilderingen die vaak het 
midden houden tussen een bijkans 
barokke decoratie en de geometri-
sche heldere lijn. In tegenstelling tot 
het werk in het Rijksmuseum zet hij 
regelmatig bladgoud in en kleur om 
de dialoog met de architectuur ter 
plekke te laten ontstaan. Wrights 
ontwerpen komen meestal volledig 
tot stand in de ruimte(s) waarin het 
werk wordt uitgevoerd. Hij bedenkt 
en ontwikkelt er dus ook de schilde-
ring. Wright legt uit dat volgens hem 
alleen zo de ruimte doordrongen kan 
raken van het werkproces. Het voor-
traject is zichtbaar en voelbaar in de 
schildering die de bezoeker later 
aanschouwt. 

Hij vergelijkt het met het kijken 
naar een Rembrandt. ‘Ook in een 
Rembrandt “lees” en herken je niet 
alleen de penseelvoering, maar ook 
de opperste concentratie, het 
zwoegen en zuchten dat heeft geleid 
tot het schilderij waar je eeuwen later 
oog in oog mee staat.’ Het grote 
verschil met andere van Wrights 
wandschilderingen, eerder onder 
andere te zien in de Londense Tate 
Gallery, of komend voorjaar in de 
Theseustempel in de Volksgarten in 
Wenen, is dat zijn project in het Rijks-
museum een permanent kunstwerk 
betreft. Vanwege de grootte en 
complexiteit van de schildering 
werkte Wright in het Rijksmuseum 
voor het eerst met een groter team 
van zes personen. Om dezelfde reden 
zijn de patronen voor de sterren voor-
af in zijn atelier gemaakt, in plaats 
van in het museum.
In de torens waarin Wright en zijn 
ploeg werkt heerst over het algemeen 

een serene stilte. Bij het uitzetten van 
de tekening zijn de krachten gebun-
deld, daarna werkt ieder individueel. 
Onderling wordt gewisseld tussen het 
invullen van de kleinere vormen (meer 
werk) dan wel de grotere sterren 
(minder werk). Op de afzonderlijke 
steigers maakt ieder het zich zo 
gemakkelijk mogelijk: kussens onder-
steunen handen en hoofden, benen 
bungelen ontspannen naar beneden 
of steken in de lucht, afhankelijk van 
de lichaamslengte ligt een enkeling 
op zijn zij. Al naar gelang de schilde-
ring vordert, varieert de stemming in 
het groepje: van energieke daad-
kracht (het begin) en volharding (het 
midden) tot uitputting (het eind). Eind 
oktober, als het werk bijna is voltooid, 
zijn de armen en schouders stijf en 
stram. En zelfs dan blijft het kijken 
naar de bewegingen waarmee de 
handen lijnen trekken en vormen 
vullen uiterst meditatief. 

TIjdELIjkE pROjECTEN

Het eerste ontwerp voor Wrights 
kunstwerk in het Rijksmuseum 
dateert uit 2006, zo vertelt Theo 
Tegelaers, die namens de Rijksge-
bouwendienst het project destijds 
begeleidde en nog altijd als curator 
betrokken is bij de totstandkoming 
ervan. Wrights plan maakte deel uit 
van een reeks tijdelijke kunstprojecten 
dat de afgelopen jaren in het voor 
verbouwing gesloten Rijksmuseum is 
gerealiseerd, licht Tegelaers toe. In 
2005 ontwikkelde Germaine Kruip 
bijvoorbeeld een installatie waarin de 
lege zalen van het museum ‘s avonds 
van binnen werden verlicht. Voor de 
passant veranderde het museum zo 
in een betoverende lichtsculptuur. En 
in Fly me to the moon van het kunste-
naarsduo Bik van der Pol stond een 
maansteen centraal, een van de oudste 
en nooit eerder vertoonde objecten 
van het museum. In hun project 
stelde Bik van der Pol de plek en de 
rol van het museum ter discussie. Een 
vraag die het publiek kreeg voorge-
legd, was of het Rijksmuseum een 
vestiging moest openen op de maan. 
Naast Wrights schildering is een 
permanent werk ontworpen door 
Simon Starling voor het Atelierge-
bouw van het Rijksmuseum aan de 
Hobbemakade. In dit kunstproject, 

a permanent work of art. Because of the 
size and complexity of the painting, 
Wright worked with a larger team – six 
people – for the first time. This is also 
why the patterns for the stars were 
made in his studio beforehand and not 
in the museum.

The towers where Wright and his team 
worked were generally filled with a 
serene quiet. The artists worked together 
to apply the contours of the stars and 
then they worked on their own. They 
took turns filling in the smaller shapes 
(more work) and the larger shapes (less 
work). They made life as pleasant as 
possible for each other on the scaffolding: 
cushions supported hands and heads, 
legs dangled down or stuck up in the air, 
some lay on their side, depending on 
their height. The group’s mood changed 
as the painting proceeded, from energetic 
determination at the beginning to 
perseverance half way, and exhaustion 
at the end. Towards the end of October, 
when the work was almost finished, 
everyone’s arms and shoulders were 
cramped and stiff. And even then, the 
movements made by hands drawing 

lines and filling in shapes remained 
intensely meditative.

TEMpORaRy pROjECTS

Theo Tegelaers supervised the project 
for the Government Buildings Agency at 
the time and continued as curator during 
its realisation. He explains that the first 
design for Wright’s work in the Rijks-
museum dates back to 2006. His design 
was part of a series of temporary art 
projects which were realised in the closed 
Rijksmuseum. In 2005 Germaine Kruip 
developed an installation in which the 
museum’s empty galleries were lit up 
from within, transforming it into an 
enchanting light sculpture for passersby. 
And artist duo Bik van der Pol’s Fly me 
to the moon centred on a lunar rock, one 
of the museum’s oldest objects which 
had never been exhibited before. Their 
work addressed the museum’s place and 
role: one of the questions put to visitors 
was whether the Rijksmuseum should 
open a branch on the moon. Apart from 
Wright’s ceiling painting, one other 
permanent work was designed for the 
museum: Simon Starling’s Atlas. This 
work for the Atelier on Hobbemakade 

examines and questions the practice of 
restoring.

Wright explains that his ceiling painting 
was given ‘a new breath of life’ in the 
recent last phase of the project: an 
important change was effected by 
integrating the asymmetry described 
into the structure of the drawing. Wright 
thinks this asymmetry makes the work 
more contemporary. He had never spent 
so much time on a work of art, one in 
which ‘the present and the past meet’. 
The asymmetric element creates a 
powerful, exciting but also daring 
reaction to the historic place which the 
Rijksmuseum is. Wright is also full of 
praise for the museum directors who 
agreed to his final alteration.

ELUSIvE aMBIaNCE

Wright was visibly nervous during the 
weeks that the painting was realised. He 
spent long periods peering thoughtfully 
at the stars and hesitantly explained that 
the precise relationship in the drawing 
itself, and between the drawing and the 
architecture in situ were vital. The work 
of art and the location must be in harmony 

and, as Wright pointed out, ‘The scale  
is the key to this work’s success.’ 
One of the questions which remained 
was whether his decision to use 45 
different sizes of star was the right one. 
More or less variation in those sizes 
could have had unintended conse-
quences for the way visitors eventually 
experienced No Title, as the work is now 
called. Wright strove to achieve the 
‘elusive ambiance’ which he had indeed 
seen in Mondriaan’s paintings.

Although he mainly draws and paints, 
Wright does not consider himself a 
painter but rather a visual artist who 
works with space. In his work for the 
Rijksmuseum, that space, as material, 
stretches out from the physical ceiling 
painting in the two towers to the 
viewer’s mental space which is, 
hopefully, set in motion by looking at 
the work. When the painting was 
finished, the scaffolding removed, and 
Wright and his team had gone home, I 
again gazed at the starry sky above my 
head: No Title astonishes and moves.

Atlas genaamd, wordt de praktijk van 
het restaureren onderzocht en 
bevraagd.  

In de recente laatste fase van Wrights 
project werd zijn plafondschildering 
‘nieuw leven ingeblazen’, vult de 
kunstenaar later zelf aan. Een belang-
rijke wijziging werd doorgevoerd door 
de beschreven asymmetrie in de 
structuur van de tekening te integre-
ren. Die asymmetrie maakt het werk 
hedendaags, aldus Wright, die niet 
eerder zo lang werkte aan een kunst-
werk. In zijn project ‘ontmoeten het 
heden en het verleden elkaar’. Het 
asymmetrische element vormt een 
krachtige, spannende, maar ook 
gewaagde reactie op die historische 
plek die het Rijksmuseum nu eenmaal 
is. Wright spreekt dan ook vol lof over 
het feit dat de museumdirectie 
instemde met zijn laatste verandering. 

ONGRIjpBaRE aMBIaNCE

Zelf blijft Wright gedurende de weken 
waarin de schildering wordt gereali-
seerd zichtbaar nerveus. Bedachtzaam 
tuurt hij naar de sterren. De juiste  

verhoudingen in de tekening zélf, en 
tussen de tekening en de architecto-
nische situatie blijven belangrijk, zegt 
hij twijfelend. Het kunstwerk en de 
plek moeten in overeenstemming zijn 
met elkaar. ‘De schaal is de sleutel tot 
het slagen van dit werk.’ Zo blijft de 
vraag of zijn keuze voor de 45 ver-
schillende grootten voor de sterren 
de juiste is. Meer of minder variatie in 
die afmetingen heeft onbewust 
consequenties voor de manier waarop 
je als bezoeker No Title, zoals het 
werk heet, uiteindelijk ervaart. Wright 
streeft ernaar een ‘ongrijpbare 
ambiance’ te bewerkstelligen, zoals 
hij die, inderdaad, in de schilderijen 
van Mondriaan aantreft.  

Hoewel hij voornamelijk tekeningen 
en schilderingen maakt, noemt 
Wright zich uiteindelijk minder een 
schilder dan een beeldend kunstenaar 
die werkt met ruimte. In Richard 
Wrights werk voor het Rijksmuseum 
strekt die ruimte als materiaal zich uit 
van de fysieke plafondschildering in 
de beide torens van het gebouw tot 
de mentale ruimte van de toeschou-

wer die, als het goed is, in beweging 
wordt gezet bij het aanschouwen van 
zijn werk. Als de schildering voltooid 
is, de steigers verwijderd, en Wright 
en zijn team naar huis zijn terugge-
keerd, staar ik nogmaals naar de 
sterrenhemel boven mijn hoofd:  
No Title verwondert en beroert.
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Dat het Rijksmuseum bijzonder is en onvergelijk-
baar, staat voor Bureau Monumenten & Archeo-
logie in Amsterdam vast. Daarom was het ook 
zo’n complexe verbouwingsoperatie. Bovendien 
is het een erfstuk uit de 19e eeuw dat niet bij 
iedereen op waardering kan rekenen. Maar dat 
zou kunnen veranderen, voorspelt directeur 
Esther Agricola. Iedereen kan wel eens verrast 
worden.

Voor Bureau Monumenten 
was project ingewikkeldste 
sinds tijden

Project was one of most complex 
ever for Department for Monuments 
and Archaeology

Reopening could well 
lead to re-evaluation 
of Cuypers

The renovation of the Rijksmuseum was an exceptionally 
complex project for Amsterdam’s Department for 
Monuments and Archaeology: although the department 
considered the museum unquestionably special and unique, 
this nineteenth-century monument could not count on 
widespread support. However, director Esther Agricola 
predicts that this might change and we could all be in  
for a surprise.

Heropening kan 
herwaardering 
Cuypers inluiden

Voor het Bureau Monumenten & 
Archeologie Amsterdam was de 
restauratie van het Rijksmuseum 
vermoedelijk een van de grootste 
dossiers van de afgelopen decennia. 
Qua omvang maar ook qua metho-
diek. Het was een van de ingewik-
keldste projecten die het bureau ooit 
onder handen heeft gehad, vanwege 
de bijzondere opdrachtgeverssituatie 
en de wisseling van de wacht in de 
top van het museum. Regelmatig 
zaten directeur Esther Agricola en 
adviseur Han van der Zanden aan 
tafel met de andere partijen waar-
onder de Rijksgebouwendienst als 
opdrachtgever, om te overleggen 
over de verbouwings en restauratie-
plannen. Het was in zekere zin de 

consequentie van het uitgangspunt 
dat al vrij snel in het proces werd 
gekozen. Niet ‘Terug naar Cuypers’ 
maar ‘Verder met Cuypers’ was het 
motto. Dat betekende een stap de 
toekomst in, maar tegelijk eerherstel 
van het verleden.
‘Daar zit eigenlijk alles in’, zegt 
Agricola. ‘Het is deels terug naar de 
oorsprong deels vooruit naar een 

nieuwe invulling. De entree en de 
verkeersstructuur wijken sterk af van 
het origineel. Ook is er voor gekozen 
om bepaalde tussentijdse sporen uit 
te wissen. Dat impliceert dat je een 
deel van de geschiedenis, zoals de 
episode-Quist, uit het gebouw ver-
wijdert. Dat wijkt af van de gangbare 
opvattingen in de Nederlandse 
Monumentenzorg om toegevoegde 

ENGLISH >>

The renovation of the Rijksmuseum was 
probably one of the department’s 
biggest ever projects, in terms of both 
size and methods. The unusual position 
of the commissioning party and the 
change of guard at the highest level of 
the museum meant it was one of the 

most complex projects the department 
had ever had. Esther Agricola and 
consultant Han van der Zanden often 
held talks about the renovation and 
restoration plans with the other parties 
involved in the project, including the 
Government Buildings Agency as the 
commissioning party. To a certain 
extent, this was the inevitable outcome 

of the project’s starting point, which 
was adopted quite early on in the 
process. The motto was ‘Continue with 
Cuypers’, not ‘Back to Cuypers’: moving 
forwards into the future but at the same 
time rehabilitating the past.
According to Agricola, ‘That motto 
covered everything: it is partly a return 
to the original, partly a move forwards 
to a new interpretation. The entrance 
and the traffic situation are quite 
different from the original, and the 
traces of some interim additions were 
also erased. That means that part of the 
building’s history, such as the Quist 
episode, has been removed. This is at 
variance with the usual practices of the 
Netherlands Cultural Heritage Agency, 
which emphasises the value of each 
additional layer of history. A return to 
the original simply isn’t its normal 
practice, whereas that’s precisely what 
has been done at the Rijksmuseum. 
Some people have even said that we’ve 
got more Cuypers than there was in the 
first place.’

Agricola thinks this approach means 
certain parts of a building are recon-
structed, something which the Cultural 
Heritage Agency is extremely wary of. 
Arguments about the building’s function 
and significance were inevitable: was it 
an empty shell for the museum or was 
the building part of the collection? 
According to Agricola, Cuypers intended 
the latter: he wanted an educational 
building whose every stone revealed 
something about Neerlands Hoop 

het nieuwe 
rijksmuseum
rijksbouwmeesters
TEksT/TExT: MaRINa dE vRIES
FOTO/PHOTO: aRIE dE LEEUw EN 
aRCHIEf EN jaNNES LINdERS

De Eregalerij gedurende de afgelopen 
eeuw met verschillende opstellingen en 
kleuren.
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lagen in de geschiedenis te waarde-
ren. Terug naar de bron is gewoonlijk 
niet het uitgangspunt. Hier is dat wel 
gedaan. Sommigen zeggen wel: we 
hebben meer Cuypers teruggekregen 
dan er ooit is geweest.’ 
De consequentie van deze visie is 
volgens Agricola dat je onderdelen 
gaat reconstrueren iets waar 

Monumentenzorg zeer terughou-
dend mee is. Vervolgens speelde de 
discussie over de functie en 
betekenis van het gebouw: is het een 
casco voor het museum of maakt het 
gebouw deel uit van de collectie? 
Cuypers bedoelde het laatste, zegt 
Agricola. Hij wilde een educatief 
gebouw, waar elke steen iets vertelt 

over Neerlands Hoop. ‘Dat moet je 
vooraf goed vastleggen. Je kunt je 
voorstellen dat er op zeker moment 
een spanningsveld komt tussen de 
ruimte die het museum opeist om de 
collectie te tonen en de ruimte die de 
restauratoren verlangen.’ Het is, bij 
tijd en wijle, een buitengewoon 
interessante discussie geworden, die 

vermoedelijk bij de opening nog niet 
is beëindigd.

kLEUR Op dE waNd

Agricola geeft een voorbeeld, dat 
ook elders in smaak wordt belicht: de 
discussie over de kleuren op de 
wanden. Schilder je dan ook het 
fries, de gewelven en de vlakken 

(‘Dutch glory’). ‘It’s important to get this 
clear right from the start. As you can 
imagine, there comes a time when 
there’s a tension between the space 
claimed by the museum to exhibit its 
collection and the space demanded by 
the restorers.’ It was, at times, a 
fascinating discussion which will probably 
continue long after the opening.

waLL COLOUR

Agricola mentions an example which is 
referred to elsewhere in SMAAK: the 
discussion about the wall colours. 
Should the frieze, the arches and the 
surfaces between the arches also be 
painted? What is part of the architec-
ture, and what is part of the museum? 
‘It’s an academic question which was 
aesthetically resolved. In the end, it 
concerns reversible interventions which 
can be undone if tastes and styles are 
different in ten years’ time.’ In 
retrospect, she can now say that when 
long-term projects like this are 
concerned, the sting is in the tail: ‘This is 
because the implementation was 
open-ended. Not everything can or 
should be nailed down for long-term 
projects. There might be a change of 

vision, which is why clear procedural 
agreements are vital. Have we still got 
an overview? Is everyone happy? It’s 
important to be able to ask each other 
these sorts of questions.’

As was to be expected during a restora-
tion, details are closely scrutinised. What 
matters in the end is the overall picture, 
whether the ‘legibility’ of the monument’s 
history and character remain intact. 
Agricola does not want to talk in terms 
of winners and losers – the balance can 
only be made when the building and 
refurbishment have been completed. 
She has every hope that it will be a 
success.

aNECdOTaL

Cuypers’ architecture slowly but surely 
regained ground - no mean feat. The 
re-evaluation of the nineteenth century 
only started about fifteen years ago, and 
Agricola sensed a certain ambivalence 
towards Cuypers and nineteenth-centu-
ry architecture. This unease was typified 
during a debate held in Amsterdam’s 
Carré theatre four years ago on the eve 
of the annual heritage open day: 
Antonio Cruz, Mels Crouwel (who had 

just finished his term as Chief Govern-
ment Architect) and other architects 
were asked whether they liked the 
nineteenth century. None of them was 
wildly enthusiastic. The architecture is 
hermetic and anecdotal, something 
which is also true for the Beurs van 
Berlage, where every stone tells a story 
but which can be defended because it is 
a bulwark of social democracy. The 
Rijksmuseum, on the other hand, 
becomes one with the Church and the 
State. ‘It astounds me that an architect 
as Catholic as Cuypers was able to 
establish himself in the “Republic of 
Amsterdam”. 130 years later I still find it 
astonishing – it’s as if something was 
imposed on the city.’

What is the department’s general 
attitude towards nineteenth-century 
architecture? ‘A great deal of informa-
tion has been collected about that 
period because Amsterdam, apart from 
being a seventeenth-century city, is 
above all a nineteenth-century city. 
There was a florescence: Artis zoo, the 
Royal Tropical Institute, the Concert-
gebouw were all built at that time. The 
Rijksmuseum is an outsider – it can’t 
really be categorised. It’s a unique 
phenomenon, and dominates the city. 
There is only one Rijksmuseum, and we 
must cherish it and leave it in peace.’

MOdERNIST

How can that ambivalence be 
explained? ‘We’re a thoroughly 

De verschillende gedaantes van de 
Vooral, in 1885 en uiteindelijk hersteld in 
2013.

 De trappenhuizen eind 19e eeuw en nu.
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tussen de gewelven? Wat hoort bij 
de architectuur en wat bij het 
museum? ‘Het is een academische 
discussie die esthetisch is opgelost. 
Uiteindelijk gaat het om reversibele 
ingrepen die je kunt terugdraaien als 
de smaak en stijl over tien jaar weer 
veranderen.’ 
Terugkijkend constateert ze dat bij 
dergelijke lange projecten het venijn 
in de staart zit. ‘Dat kwam doordat 
er een open einde aan de uitvoering 
zat. Bij langdurige projecten kun je 
en moet je niet alles dichttimmeren; 
een visie kan veranderen, daarom 
moet je procesmatig goede 
afspraken maken. Hebben we nog 
overzicht, is iedereen tevreden? 
Dergelijke vragen moet je elkaar 
kunnen stellen.’ 
En natuurlijk. Tijdens een restauratie 
wordt het vergrootglas op details 
gelegd. Wat uiteindelijk telt is het 
totaal, waarbij de leesbaarheid van 
de geschiedenis intact blijft, evenals 
het karakter van het monument. 
Over winnen of verliezen wil ze niet 
spreken. De balans kan pas opge-
maakt worden, als het gebouw 
helemaal af en ingericht is. Ze heeft 
daar goede hoop op.

aNEkdOTISCH

Stukje bij beetje heeft de Cuypers-
architectuur terrein teruggewonnen. 
Dat is al een hele prestatie. De 
herwaardering voor de 19e eeuw is 
pas sinds een jaar of 15 op gang 
gekomen. Want Agricola proefde een 

zekere ambivalentie tegenover 
Cuypers en de 19e-eeuwse architec-
tuur. Tekenend daarvoor was een 
debat aan de vooravond van Open 
Monumentendag, een jaar of vier 
geleden, waar Antonio Cruz, Mels 
Crouwel (toen net Rijksbouwmeester 
af) en andere architecten op het 
podium in Carré zaten. Houden jullie 
wel van de 19e eeuw, vroeg ze.  
Het antwoord liep niet over van 
enthousiasme. De architectuur is 
hermetisch en anekdotisch. Dat 
geldt ook voor de Beurs van Berlage 
waar elke steen een verhaal vertelt. 
Het laatste gebouw valt te verdedigen 
omdat het een sociaal-democratisch 
bolwerk is, terwijl het Rijksmuseum 
kerk en staat met zich verenigt. ‘Dat 
zo’n katholieke architect als Cuypers 
poot aan de grond heeft gekregen in 
de Republiek Amsterdam, dat verbaast 
mij na 130 jaar ook nog steeds. Alsof 
de stad iets kreeg opgedrongen.’ 

Hoe staat Bureau Monumenten  
in het algemeen tegenover de  
19e- eeuwse bouwkunst? ‘Er is veel 
kennis vergaard over die periode, 
want de stad is behalve een 17e- 
eeuwse vooral ook een 19e-eeuwse 
stad. Het was een bloeiperiode. 
Artis, Tropeninstituut, het Concert-
gebouw verrezen in die tijd. Het Rijks 
is daarbinnen hors categorie. Het is 
een bijzonder fenomeen. Dominant 
in de stad. Er is maar één Rijks, en 
dat moet je koesteren, daar moet je 
van afblijven. 

MOdERNISTISCH

Hoe die ambivalentie verklaard kan 
worden? ‘Wij zijn een door en door 
modernistisch land. We willen een 
neutraal gebouw waarin we ons 
eigen verhaal kwijt kunnen. De 
dwingende architectuur van Cuypers 
vinden we moeilijk om mee om te 
gaan. Er bestaat minder passie voor 
het Rijksmuseum dan voor het Paleis 
op de Dam heb ik gemerkt, omdat 
het laatste bij de Gouden Eeuw hoort 
en het Rijksmuseum typisch 19e- 
eeuws is. Dan beland je als monu-
mentenzorgers in een vervelende rol, 
in die van de verdediging. Het is een 
kwestie van timing in ons werk. Als 
je het treft, krijg je een gebouw in 
handen dat wordt aangepakt op een 
moment dat er veel belangstelling 
voor is, een revival van de jaren 
dertig of zo. Zodra de geest er niet 
rijp voor is, heb je het moeilijk.’ Maar 
Agricola is ervan overtuigd dat de 
heropening een herwaardering voor 
de Cuypersarchitectuur zal inluiden. 
Er wordt al milder tegen de 19e eeuw 
aangekeken, stelt ze vast, zie de 
publicaties van Auke van der Woud. 

Bovendien ervaren we nu pas voor 
het eerst het gebouw in zijn ware 
gedaante. Dat was voor hele 
generaties niet weggelegd. Alles was 
grijs, het interieur was dichtgetim-
merd. Wat we nu zien, straalt. Is een 
fenomeen.

Er komen dankzij de toevoegingen 
van Cruz y Ortiz twee werelden bij 
elkaar, transparantie reikt de herme-
tiek de hand. Dat is ook gebeurd bij 
het Gemeentearchief De Bazel waar 
Bureau Monumenten huist. Claus en 
Kaan Architecten hebben het publieke 
deel opengewerkt. Agricola is ervan 
overtuigd dat de nieuwe entree bij 
het Rijksmuseum gaat werken. ‘Als 
we straks alles in zijn totaliteit zien, 
zullen we overweldigd zijn door de 
grootte en de rijkdom van het 
gebouw. Er is meer kunst te zien dan 
ooit. We zouden nog wel eens verrast 
kunnen worden dat het publiek niet 
alleen voor de Nachtwacht komt 
maar ook voor het gebouw.’ 

modernist nation. We want a neutral 
building where we’re free to project our 
own narrative. We find it difficult to deal 
with Cuypers’ forceful architecture. I’ve 
noticed that people are less passionate 
about the Rijksmuseum than about the 
Royal Palace Amsterdam (Paleis op de 
Dam) because that belongs to the Dutch 
Golden Age and the Rijksmuseum is typ-

ically nineteenth century. That means 
that we, as guardians of monumental 
buildings, end up on the defensive, 
which isn’t pleasant. Our work is a 
matter of timing: if we’re lucky, we get a 
building to deal with just when there’s a 
lot of interest in it – a 1930s revival, for 
example. But as soon as something has 
to be done which people aren’t ready 

for, the going is hard.’ But Agricola is 
convinced that the reopening will mark 
the start of a re-evaluation of Cuypers’ 
architecture. She has already noticed a 
more tolerant attitude towards the 
nineteenth century – witness the 
publications by Auke van der Woud, for 
example. Moreover, we are only now, 
for the first time, seeing the building in 

its true glory, something which whole 
generations missed out on because 
everything was covered in a grey pall 
and the interior was shuttered up. What 
we now see radiates; it is a phenom-
enon.

Two worlds have met, thanks to the 
changes made by Cruz y Ortiz: 
transparency reaches out to the 
hermetic. This also happened at De 
Bazel, where Amsterdam’s City Archives 
and the Department for Monuments 
and Archaeology are housed. Here, 
Claus en Kaan Architecten also broke 
open the public area. Agricola is 
convinced that the new entrance to the 
Rijksmuseum will work. ‘When we get a 
complete picture, we’ll be overwhelmed 
by the building’s size and richness. More 
works of art are exhibited than ever 
before. We might even be surprised to 
discover that visitors come not only for 
the Night Watch but also for the 
building.’

De Nachtwachtzaal heeft talloze 
metamorfoses gekend

De bibliotheek oorspronkelijk, in gebruik 
en gerestaureerd in 2005



Het museum krijgt er nog een Atrium bij

Verbouwing 
Philipsvleugel 
is het sluitstuk 

het nieuwe 
rijksmuseum
philipsvleugel
TEksT/TExT: jaap HUISMaN
ARTisT iMPREssiONs: CRUz y ORTIz

Het Rijksmuseum gaat nog even door 
met verbouwen. Na de heropening 
op 13 april gaat het werk door aan en 
in de Philipsvleugel, de benaming 
voor de groep gebouwen aan de 
zuidwestkant van het hoofdgebouw. 
Op 1 oktober 2014 (streefdatum) 
moet de verbouwing gereed zijn. 

De grootste verrassing is dat de kern 
wordt gevormd door een Atrium, in 
de stijl van de entreefoyers in het 
hoofdgebouw, alleen dan langwerpig 
van vorm. Ook hier zal een chande-
lier het binnenvallende licht en de 
akoestiek temperen. Een wand van 
dit Atrium wordt gevormd door de 
monumentale ‘gevel van Breda’, een 
bouwfragment dat honderd jaar 
geleden door Cuypers in het gebouw 
is verwerkt. De andere wand grenst 
aan het restaurant en zal – vermoe-
delijk – een groot raam bevatten 
waardoor de gasten vanuit het 
restaurant in het museum kunnen 
kijken. Een doorgang is vanwege 
veiligheidsredenen niet mogelijk.
 Dit verrassende Atrium is nu in 
gebruik als garderobe, uitgiftebalie 

voor de hoofdtelefoons en de kassa. 
Het is begin jaren negentig door de 
toenmalige architect van het Rijks-
museum, Wim Quist, getransformeerd 
tot een zakelijke, facilitaire ruimte 
waardoor de gevel van Breda achter 
voorzetwanden verdween. Dat was 
nodig om de Philipsvleugel geschikt 
te maken voor wisselende exposities. 
Dat zal overigens na de verbouwing 
opnieuw het geval zijn. 

Het is een moeilijk, ongrijpbaar 
complex, legt Muriel Huisman van 
Cruz y Ortiz Architectos uit. De 
bouwkundige conditie is minder dan 
die van het hoofdgebouw, onzeker is 
de staat van de fundering, lastig is de 
opzet van de Philipsvleugel. Pierre 
Cuypers maakte er een verzameling 
van architectonische topstukken van 
– die elders in Nederland werden 
gesloopt. Zo ontstond het Fragmen-
tengebouw, een curiosum in de 
museumwereld. Zijn zoon Jos voegde 
daar de Druckeruitbouw aan toe, die 
het dichtst tegen het Aziatisch 
Paviljoen en de passage ligt. Daarin 
werd vanaf 1919 de collectie van het 

Na de heropening van 
het hoofdgebouw is tot 
slot de verbouwing van 
de Philipsvleugel aan 
de orde, waar de afge-
lopen jaren een selectie 
van de meesterwerken 
was te zien. Hier komen 
we een aantal verras-
singen tegen.

echtpaar Drucker ondergebracht. 
Vele architecten, onder wie Cruz y 
Ortiz, hebben gepleit voor het 
weghalen van die uitbouw, omdat 
het de diagonale zichtlijnen naar het 
westen verstoort. Zelfs Pierre 
Cuypers was niet geheel tevreden 
over deze toevoeging. 

Maar de vleugel overleeft en door-
staat de weerstand en zal in oude 
glorie terugkeren: met het eerder 
genoemde Atrium, de classicistische 
gevel van het Prinsenhof te Breda, 
en met een haute cuisine restaurant 
aan de tuinkant. Daarvoor zullen de 
ramen (met luiken) veranderd 
worden in tuindeuren. Het restau-
rant is ook buiten openingstijden 
publiek toegankelijk. Dit moet een 
restaurant ‘in het hogere segment’ 
gaan worden.

De verbouwing naar een ontwerp 
van Cruz y Ortiz impliceert de ver-
wijdering van de grote spiltrap met 
ovalen lift in het Atrium. Die lift is 
niet alleen verouderd, maar trap en 
lift zijn niet meer nodig nu het publiek 
vanuit het hoofdgebouw via een 
gang langs het Aziatisch Paviljoen 
binnenkomt. Een ingang blijft gespaard, 
degene aan de kant van de Hobbema-
straat: de afgelopen jaren was dit de 
uitgang bij de tijdelijke opstelling. 
Die zou nog van pas kunnen komen 
bij wisselende exposities. 

Verder vervalt de loopbrug over het 
Atrium heen. Het publiek wordt geleid 
over en langs een balkon aan de kant 
van het hoofdgebouw, zodat de 
ruimtelijke kwaliteit van het hoofd-
gebouw zoveel mogelijk gewaarborgd 
is. De hele eerste etage is bedoeld 
voor tijdelijke exposities, inclusief de 
museumwinkel en de zaal waar de 
Nachtwacht tien jaar heeft gehangen. 

Door de verbinding via een looproute 
tussen de nieuwe hoofdingang wordt 
het Philipsvleugel bij het hoofdge-
bouw getrokken. Dat wordt niet alleen 
bereikt met ruimtelijke ingrepen 
maar ook met identieke materialen. 
En zo krijgt een ‘stiefkindje’ dat een 
eeuw lang als zodanig functioneerde, 
eindelijk de volwassen status waar 
het op heeft gewacht.

ENGLISH >>

Now that the main building has been reopened, 

it is time for the renovation of the Philips wing, 

where a selection of masterworks from the 

collection was exhibited during the renovation. 

And we are in for a few surprises.

The Rijksmuseum is going to carry on 
renovating for a little while longer: 
following the reopening on 13 April work 
will continue on the Philips wing, the 
group of buildings on the south-west 
side of the main building; target date for 
completion is 1 October 2014.

The biggest surprise is that the core is 
formed by an Arium in the same style as 
the entrance foyers to the main building, 
but then elongated. Here, too, a 
chandelier will soften the daylight and 
the acoustics. One of the Arium’s walls 
will be the monumental ‘Breda facade’, 
part of a building which Cuypers 
integrated into the museum a hundred 
years ago. The other wall borders on the 
restaurant and will probably contain a 
large window so that guests in the 
restaurant can look into the museum.  
It is not possible to build a connecting 
passageway because of security 
concerns.

This striking Arium is now being used as 
a cloakroom, audio guide desk, and the 
ticket desk. It was transformed into a 
functional area in the 1990s by the 
Rijksmuseum’s director at the time, Wim 
Quist. As a result, the Breda facade disap-

peared behind false walls – a necessary 
intervention that made it possible to use 
the Philips wing for temporary exhibiti-
ons. Following the renovation, the wing 
will once again be used for that purpose.
Muriel Huisman of Cruz y Ortiz Arquitec-
tos explains that it is a difficult and 
elusive building. Its structural condition is 
not as sound as the main building’s, 
there is uncertainty regarding the state of 
the foundations, and the layout of the 
Philips wing is difficult. Pierre Cuypers 
created a collection of fragments from 
architectural masterpieces which had 
been demolished in various parts of the 
Netherlands. This is how the Fragments 
Building came to be, an oddity in the 
museum world. His son Jos added the 
Drucker annex, which is nearest the Asian 
Pavilion and the passageway. From 1919 
it housed the Drucker family’s collection. 
Many architects, including Cruz y Ortiz, 
have argued for the removal of this 
annex because it disturbs the line of 
visibility to the west. Even Pierre Cuypers 
was not completely satisfied with this 
addition.

But the wing is still intact, having 
survived considerable resistance, and it 
will return in its former glory, complete 
with Arium, the classical facade of 
Breda’s Prinsenhof and a haute cuisine 

restaurant on the garden side. This will 
involve turning the windows, with  
their shutters, into french doors. The 
restaurant will also be open to the  
public outside visiting hours and is 
intended to become a restaurant catering 

for the ‘upper end of the market’.
Cruz y Ortiz’s design for the renovation 
includes the removal of the large spiral 
staircase and outdated oval lift in the 
Arium. They are no longer required 
anyway because visitors now enter from 
the main building via a corridor along the 
Asian Pavilion. One entrance, on the 
Hobbemastraat side, has been spared: in 
recent years it was used as the exit during 
the temporary set-up and it might still be 
useful during temporary exhibitions.
The footbridge over the Arium will also 
be removed. Visitors will be led over and 
along a balcony on the side of the main 
building to safeguard the spatial quality 
of the main building. The whole first 
floor, including the museum shop and 
the gallery where the Night Watch was 
hung for ten years, will be used for 
temporary exhibitions.

The Philips wing becomes part of the 
main building via a route that connects  
it with the new main entrance. This is 
achieved not only through spatial 
interventions but also through the use  
of identical materials. And in this way, the 
‘poor relation’, which functioned as such 
for a century, has at last been given the 
dignity which it has had to wait so long 
for.

The museum is 
going to get 
another Atrium

Renovating 
the Philips 
wing is the 
last act
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Het Atrium in de Philipsvleugel met links 

de gevel van Breda en aan het eind de 
balkons die de eerste en tweede 

verdieping met elkaar verbinden.
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The old cherry blossom is still there but the 

playground equipment by Aldo van Eyck is 

new. The garden around the Rijksmuseum has 

been redesigned so that there is something to 

experience in every season; this is a 

twenty-first-century city park.

The Rijksmuseum now starts before the 
entrance: since the reopening, the 
garden has become a green outdoor 
gallery of impressive proportions 
(14,500m2), where a special part of the 
collection is permanently displayed – 
naturally, an extensive exhibition of 
outdoor sculptures, the well-known 
former city gates and other historic 
building remains, but also more recent 
national heritage objects such as 
Brinkman and Van der Vlugt’s telephone 
box and the post-war playground 
equipment by architect Aldo van Eyck. 
Although the garden is very much part 
of the museum, it is also emphatically a 
twenty-first-century city park. Everyone 
is welcome here - to buy an ice cream, 
have lunch on the terrace, play around 
the cheerful fountain and, of course, to 
enjoy the garden, whose appearance 
and colours change with the seasons. 
‘Disneyfication’ and ‘a waste of our 
green heritage’ according to some 
faultfinders; the new layout bears 
witness to a ‘lack of respect’ for Pierre 
Cuypers’ original design for the garden. 
Nothing could be further from the truth, 
says landscape architect Sander 
Rombout of Copijn Tuin- en Landschap-
sarchitecten. Copijn designed the new 

garden ‘on the basis of the original plan’ 
and ‘in the spirit of Cupyers’ but, says 
Rombout ‘we did so taking into account 
today’s requirements’. And although he 
does not wish to offend anyone, he feels 
he must point out that ‘Pierre Cuypers 
was an architect, something one sees in 
the original plans. Cuypers’ buildings are 
characterised by an eclectic style and, 
continuing in the same vein, he also 
designed the garden by drawing on 
familiar garden styles: neo-baroque, 
classical, English landscape. Cuypers 
made an idiosyncratic and new 
compilation of these styles and called it 
“Old Dutch”’.

TOTaL wORk Of aRT

Rombout notes that ‘At first sight, the 
garden is abundant and ornamental 
within a formal structure of box hedges. 
He invented something new for each 
corner. It had a maze, covered walks and 
ponds. Taken together with the building, 
it was certainly a Gesamtkunstwerk, or 
total work of art, but if one looks closely 
at the list of plants one sees that the 
garden was also rather sombre. Quite a 
lot of ornamental topiary evergreen 
shrubs, the only variety being provided 
by annuals and flowerbeds. Cuypers 
used lots of evergreen such as ivy and 
box.’ According to Rombout this can be 
explained quite simply: ‘The garden was 
a planning afterthought and was quite 
vulnerable. Part of it disappeared to 
make way for the new Philips wing that 
was added at a late stage, and at the 
same time, the budget for the garden 
decreased yet again.’

ExUBERaNT

The museum garden, which will become 
more and more exuberant in the coming 
months, is far from boring but it will not 
be a fun-park, according to the 
designers and museum directors. ‘It 
must be a pleasant place to be, where 
you can eat your sandwiches at 

lunchtime, visit a sculpture exhibition, 
or just go with your child. The new 
garden is a less formal, more enjoyable 
place, and there’s more to see and do.’ 
Historic building remains such as the 
city gates of Groningen and Deventer 
are, of course, still in the garden and the 
covered walks have been renovated but 
there will also be temporary sculpture 
exhibitions. A new acquisition is the 
monumental castle greenhouse, where 
‘forgotten’ vegetables will be cultivated 
for use in the restaurant. When the 
weather is fine, children will be able to 
play in and around the new fountain by 
the Danish artist Jeppe Hein. Receptions 
have been planned in the museum 
restaurant and for the adjoining terrace, 
and visitors can buy ice creams at the 
kiosk, the former tea house which had 
been turned into a humble garden shed. 
Rijksmuseum director Wim Pijbes says 
the museum garden must be inviting, 
and a number of entrances have 
therefore been added to make it easier 
to attract visitors.

CONTINUE wITH CUypERS

Rombout says the museum’s motto, 
Continue with Cuypers, can be discerned 
in the garden. ‘There is naturally respect 
for the original design but we also look 
to the future. It isn’t 1884 any more, but 
2013: the building has changed, the 
surroundings have changed, the way we 
think about public spaces has changed.’ 
The museum directors see the garden as 
an important part of the museum, 
which means that the garden is now 
more dynamic and flexible, according to 
Rombout. On the Stadhouderskade 
side, two inclining lawns create natural 
plinths for temporary sculpture 
exhibitions – the first exhibition is of 
works by Henry Moore. Two solid stone 
stairs have been added here, making it 
an inviting place to sit and relax.
Another addition is the playground, but 
this one is special: it is part of the 

met het gebouw was het zeker een 
Gesamtkunstwerk. Maar als je goed 
naar de plantenlijsten kijkt, had de 
tuin ook wel iets sombers. Relatief 
veel decoratief snoeiwerk van winter-
groene heester en slechts diversiteit 
van éénjarigen en perkgoed. Cuypers 
gebruikte veel ‘eeuwig groen’ zoals 
klimop en buxus.’ De reden daarvoor 
was eenvoudig te achterhalen voor 
Copijn. ‘De tuin zat achteraan in de 
planning en stond behoorlijk onder 
druk. Er ging een stuk af door de 
nieuwe (Philips) vleugel die er in een 
laat stadium nog bij werd gebouwd, 
en gelijktijdig kromp het budget voor 
de tuin ook weer.’

UITBUNdIG

De museumtuin die zich de komende 
maanden steeds uitbundiger zal 
laten zien, is zeker niet saai, maar een 
pretpark wordt het ook niet, zeggen 
ontwerpers en museumdirectie. ‘Het 
moet een fijne plek worden om te 
zíjn. Om je boterhammen op te eten 
in de lunchpauze, naar een beelden-
tentoonstelling te kijken, of naartoe 
te gaan met je kind. De nieuwe 

The 
garden is 
also part 
of the 
collection

Het Rijksmuseum begint tegenwoor-
dig al vóór de entree. Sinds de her-
opening functioneert de tuin als 
openluchtzaal van het museum. Een 
groene buitenzaal van indrukwek-
kende omvang (14.500 m²), waar 
permanent een bijzonder deel van 
de collectie te zien is. Uiteraard een 
uitgebreide expositie van buiten-
beelden, de bekende voormalige 

stadspoorten en andere historische 
bouwfragmenten, maar ook jonger 
nationaal erfgoed zoals de telefoon-
cel van Brinkman en Van der Vlugt en 
naoorlogse speeltoestellen van 
architect Aldo van Eyck. Behalve als 
onderdeel van het museum presen-
teert de tuin zich ook nadrukkelijk als 
21e-eeuws stadspark. Iedereen is 
hier welkom om een ijsje te kopen, 

van een lunch te genieten op het 
terras, te spelen rond het vrolijke 
waterkunstwerk en natuurlijk: te 
genieten van de tuin, die met de 
seizoenen mee verandert en 
verkleurt.

‘Verpretparking’ en ‘verkwanseling 
van groen erfgoed’ volgens sommige 
criticasters. De nieuwe aanpak zou 
getuigen van ‘gebrek aan respect’ 
voor het originele tuinontwerp van 
Pierre Cuypers. Daar is natuurlijk 
geen sprake van, vindt landschaps-
architect Sander Rombout van Copijn 
Tuin- en Landschapsarchitecten. 
Copijn ontwierp de nieuwe tuin ‘op 
basis van het oorspronkelijke plan’ 
en ‘in de geest van Cuypers’ maar 
wel, zegt Rombout ‘naar de wensen 

van deze tijd.’ En, met alle respect, 
maar hij zegt het toch maar: ‘Pierre 
Cuypers was een architect. En dat kon 
je aan de oorspronkelijke plannen 
wel zien.’ Zoals Cuypers’ gebouwen 
zich kenmerken door een eclectische 
stijl, zo bouwde hij ook de tuin op uit 
verschillende bekende tuinstijlen: 
neo-barok, classisistisch, Engelse 
landschapsstijl. Cuypers maakte een 
eigen en nieuwe compilatie van die 
stijlen en noemde die ‘Oud Hollandsch’. 

GESaMTkUNSTwERk

Rombout: ‘Op het eerste gezicht rijk 
en gedecoreerd binnen een formele 
structuur van buxushagen. Hij 
bedacht voor elke hoek wat anders. 
Er was een doolhof, er waren 
berceaux en vijvers. In combinatie 

De tuin is ook onderdeel 
van de collectie

het nieuwe 
rijksmuseum
de tuin
TEksT/TExT: aNka vaN vOORTHUIjSEN 
ARTisTs iMPREssiONs: COpIjN EN 
ERaN OppENHEIMER

Een plek om te 
picknicken, te 
flaneren en uit te 
rusten

De bloeiende prunus is gebleven maar nieuw zijn de 
speeltoestellen van Aldo van Eyck. De tuin rondom 
het Rijksmuseum is opnieuw ingericht, zodat er in elk 
seizoen wat te beleven valt. Hier wordt een 21e-eeuws 
stadspark gepresenteerd.

Artist’s impressions van de tuin
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rijkstuin is minder formeel. Aantrek-
kelijker om te verblijven en er is meer 
te beleven.’ Historische bouwfrag-
menten als de stadspoorten van 
Groningen en Deventer staan 
natuurlijk nog steeds in de tuin, de 
berceaux zijn opgeknapt, maar er 
zullen ook wisselende beelden- 
collecties te zien zijn. Nieuw is een 
historische glazen kasteelkas, waar 
‘vergeten’ groenten in gekweekt 
worden die de koks van het restaurant 
gaan gebruiken. Er kan met mooi 
weer gespeeld worden in en bij de 
nieuwe fontein van de Deense 
kunstenaar Jeppe Hein. Er staan 
ontvangsten gepland in het museum-
restaurant en op het bijbehorende 
buitenterras. En het voormalige 

theehuisje, dat de laatste jaren uit-
sluitend onopvallend dienst deed als 
berghok voor tuingereedschap, is nu 
een ijsjesloket. De Rijkstuin moet 
uitnodigen, vindt directeur Wim 
Pijbes, er zijn dus ook een aantal 
entrees bij gekomen om publiek 
makkelijker naar binnen te halen.

vERdER MET CUypERS

Rombout: ‘Het motto van het 
nieuwe museum, Verder met Cuypers, 
zie je terug in de tuin. Natuurlijk is er 
respect voor hoe het ooit is ontwor-
pen, maar we kijken verder. Het is 
geen 1884 meer, maar 2013. Het 
gebouw is veranderd, de omgeving 
is veranderd , het denken over de 
openbare ruimte is veranderd.’  

De museumdirectie ziet de tuin als 
een belangrijk onderdeel van het 
museum. Dat betekent dat de tuin 
nu dynamischer en flexibeler is, zegt 
Rombout. Aan de kant van de Stad-
houderskade vormen twee opgetilde 
groene grasvelden natuurlijke sokkels 
voor een wisselende beeldenexposi-
tie, als eerste zijn daar nu beelden 
van Henry Moore te zien. Er zijn aan 
die kant ook twee robuuste natuur-
stenen trappen toegevoegd, die 
uitnodigen om lekker te gaan zitten.
Ook nieuw: een speeltuintje, maar 
dan wel één dat als historisch 
erfgoed te boek staat. Aan de kant 
van de Teekenschool, waar de 
educatieve activiteiten plaats vinden, 
staan nu een aantal klim-

rekken (‘iglootjes’) van architect Aldo 
van Eyck. De nieuwe tijd is ook hier 
zichtbaar: er liggen in het historische 
matenstelsel weliswaar 30-30 grijze 
tegels onder, maar die zijn niet meer, 
zoals in de tijd van Van Eyck, van 
beton maar van rubber. Anno 2013 
zijn er meer regels op het gebied van 
veiligheid en valdemping. 

TECHNISCH HOOGSTaNdjE

Los van alle dingen die de museum-
directie graag wil met de tuin, zijn er 
ook veel randvoorwaarden, zegt 
Rombout. De meeste daarvan 
bevinden zich onder de grond. Deze 
tuin is een technisch hoogstandje. 
Rombout: ‘Het is eigenlijk een 
daktuin. Er is ondergrondse 

nation’s cultural heritage. Several ‘igloo’ 
climbing frames by the architect Aldo 
van Eyck are located on the Teeken-
school (Drawing School) side, a 
multidisciplinary educational centre. 
The new era is also clearly visible here: 
although traditional 30x30 grey tiles 
have been placed under the igloos, they 
are not made of concrete, as in Van 
Eyck’s day, but of rubber: it is, after all, 
2013 and there are more rules and 
regulations concerning safety and 
cushioned surfaces.

TECHNOLOGICaL TOUR dE fORCE

But according to Rombout, all the things 
which the museum directors would like 
to do with the garden are also subject to 
a considerable number of limitations, 
most of which are underground. He 
explains that the garden is a technologi-
cal tour de force: ‘It is actually a rooftop 
garden. There are new underground 
constructions, delivery vehicles come 
and go, there are kilometres of 
underground cables and wires, an 
extensive drainage system, lighting 
systems for the building. There was a lot 
to start with, and now, of course, there’s 
even more.’ For example, an extensive 
underground, hyper-modern, comput-
erised spray system has been installed; 
it will operate at night and can be 
regulated for each individual section. 
‘There’s a complex climate centre under 
the ground with trees and plants on 
top.’

pINk CHERRy BLOSSOMS

Rombout is sure that all those flowers, 
plants and trees will attract more 
attention than in the past. ‘Many people 
can’t even remember the museum 
garden. Of course they do remember 
the cherry blossom trees on Jan 
Luijckenstraat which flower so 
abundantly in the spring, and it goes 
without saying that they’ll be back.’
From now on there will be more to see 
and smell throughout the year, 
according to the landscape architect. 
Thousands of bulbs are due to be 
planted which will ‘stretch’ the seasons, 
as gardeners put it. Particular attention 
has been paid to late summer – August, 
September – in the planting scheme. 
This is the high season for the museum 
and the city in terms of visitor numbers 
but, as all gardeners know, it is the time 
when the garden sometimes suffers a 
slight dip. Rombout again: ‘We’ve 
therefore paid particular attention to 
this time of the year, for example, we 
use persicaria, which flowers in late 
summer, is very vivid, and has long, thin 
spikes. That’s precisely what’s needed at 
that time of year to give a garden a 
good boost.’

The garden is much more dynamic as a 
result of the choice of plants, says 
Rombout. ‘During the winter months it 
was all quite sculptural and static.’ Of 
course, the box hedges still provide the 
basic structure and remain the 

connecting factor in the gardens but 
‘now there will always be something 
new to see within that formal, rigid 
structure.’

Rombout sees the new garden as a sort 
of display case: ‘Of course you always 
see that impressive building first but the 
“skin” around it has now gained in 
importance. You look under the trees 
into the garden, where there’s always 
something going on. The garden has 
really come into its own and has also 
become part of the museum’s policy.’
The beautifully restored fence 
surrounds the garden and is accompa-
nied all around at ground level by a low, 

grassy edge referred to as ‘the soft 
brush’ in Copijn’s sketches.

The impressive wingnut tree on the 
Hobbemastraat side has survived two 
wars and also withstood this renova-
tion. It is in perfect condition and could 
be considered symbolic of the ambition 
of the museum’s directors and 
designers regarding this garden: ‘a still 
point in this whirling cosmopolitan city.’

nieuwbouw, er is expeditieverkeer, er 
liggen kilometers kabels en leidingen 
onder de grond, een uitgebreid 
drainagesysteem, techniek voor de 
aanlichting van het gebouw. Er lag al 
veel en er is nu natuurlijk alleen maar 
meer bij gekomen.’ Zo bevindt zich 
ondergronds nu een uitgebreide 
hypermoderne computergestuurde 
beregeningsinstallatie: die zal ’s nachts 
functioneren en kan per vak worden 
aangestuurd. ‘Het is onder de grond 
een complex klimaatcentrum. En 
dan staan er ook nog bomen en 
planten bovenop.’

ROzE pRUNUSSEN

Die bloemen en planten en bomen 
zullen meer aandacht trekken dan 
voorheen, weet Rombout zeker. ‘Ik 

denk dat veel mensen zich de tuin 
van het Rijks niet eens goed kunnen 
herinneren. Ja, die prunussen aan de 
kant van de Jan Luijckenstraat, die in 
het voorjaar zo uitbundig roze bloeien, 
dat weten mensen nog. En die komen 
natuurlijk terug.’
Er zal gedurende het hele jaar meer 
te zien en te ruiken zijn, kondigt de 
landschapsarchitect aan. Er gaan 
duizenden bollen in de grond, die de 
seizoenen zullen ‘oprekken’, zoals 
dat onder tuinliefhebbers heet. In 
het beplantingsplan is extra gelet op 
de nazomer, denk: augustus, 
september. Qua bezoekersaantallen 
en toeristen een toptijd voor museum 
en de stad, maar, weten plantenken-
ners, een tijd waarin de tuin soms 
nét even inzakt. Rombout: ‘Daar is 

dus extra aandacht voor, we werken 
bijvoorbeeld met persicaria, dat 
bloeit in de nazomer en is heftig qua 
kleur, met spitse toortsen. Dat geeft 
juist in die tijd een goede boost aan 
een tuin.’ 
De tuin is door de plantenkeuze nu, 
veel dynamischer, zegt Rombout. 
‘Zeker in de winter was het allemaal 
nogal sculpturaal en statisch.’ De 
buxushaagjes zorgen natuurlijk nog 
steeds voor de basisstructuur en 
blijven het verbindende element in 
de tuinen. ‘Binnen die formele 
strakke stuctuur zal nu steeds iets 
nieuws te zien zijn.’
De nieuwe tuin werkt als een soort 
vitrine, zegt Rombout. ‘Je ziet 
natuurlijk altijd eerst dat indrukwek-
kende gebouw, maar de schil daar-

omheen is nu belangrijker. Je kijkt 
onder de bomen de tuin in en daar 
gebeurt altijd wat. De tuin heeft nu 
echt een positie gekregen, maakt 
deel uit van het museumbeleid.’
Het prachtig gerestaureerde hek 
omlijst de tuin en wordt rondom op 
de grond begeleid door een lage, 
grassige rand. ‘De zachte borstel’, 
heet die in de werkbladen van Copijn.
De indrukwekkende vleugelnoot aan 
de kant van de Hobbemastraat over-
leefde al twee oorlogen, en doorstond 
ook deze verbouwing weer. De boom 
verkeert in prima conditie en zou je 
als symbool kunnen beschouwen voor 
de ambitie die de museumdirectie en 
ontwerpers hebben met deze tuin: 
‘een rustpunt zijn in deze wervelende 
wereldstad’. 
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Ô  Buxushagen naast de directeursvilla.  
Op de achtergrond Het Bureau, hoofd-
kwartier voor directie en administratie.
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Aan de ambitieuze en woelige vernieuwingsoperatie 
van het Rijksmuseum hebben vijf Rijksbouwmeesters 
hun steentje bijgedragen. Met het eindresultaat in 
zicht blikken twee hoofdrolspelers terug: Jo Coenen 
en Mels Crouwel. In trots. Want het nieuwe Rijks-
museum is internationale top. 

Rijksbouwmeesters blikken terug op proces

ENGLISH >>

Five Chief Government Architects were 

involved in the ambitious and turbulent 

operation to modernise the Rijksmuseum. 

With the finish in sight, two of the leading 

figures look back: Jo Coenen and Mels 

Crouwel. And it is with a sense of pride, 

because the New Rijksmuseum is among  

the best in the world.

‘We’ve succeeded!’ affirms Jo Coenen, 
Chief Government Architect from 
November 2000 until October 2004. 
‘When I think of the New Rijksmuseum, 
I immediately associate it with the 
underground modernisation of the 
Louvre.’ Mels Crouwel, Chief Govern-
ment Architect from October 2004 until 
June 2008, says the same: ‘Despite the 
innumerable discussions about money, 
there was never any haggling - sensible, 
because from now on, only the result 
counts. The Netherlands – what am  
I saying – the world will be amazed.’  
The biggest renovation operation in the 
Netherlands has seen five Chief 
Government Architects come and go. 
Wytze Patijn launched the renovation in 

2000 as one of the ten ‘Big Projects’ in 
the third architecture memorandum.  
Jo Coenen supervised the invited 
competition, the selection of architects 
and the start of the planning process. 
Mels Crouwel supervised the further 
development of the plan, Liesbeth  
van der Pol was deeply involved in the 
entrance to the museum and, now that 
Frits van Dongen is Chief Government 
Architect, the job is finished.

Coenen had hardly been named as  
the new Chief Government Architect 
when the Rijksmuseum file landed on 
his desk. He recalls that he had one 
weekend in which to study and amend 
the list of names prepared by Patijn for 
the invited competition. ‘I didn’t want 
to miss the chance to add a number of 
foreign architects to Patijn’s list of Dutch 
architects because they take a very 
refined approach to combining the old 
and the new. Moreover, this was the 
opportunity to let the Rijkmuseum play 
a role in the international top league, 
with museums like the Tate Modern and 
the Musée d’Orsay.’ Six months later, on 
4 April 2001, a five-member jury led by 62

‘Het is ons gelukt’, constateert Jo 
Coenen, Rijksbouwmeester van 
november 2000 tot oktober 2004. 
‘Het nieuwe Rijksmuseum roept bij 
mij onmiddellijk associaties op met 
de ondergrondse modernisering van 
het Louvre.’ Dat zegt ook Mels 
Crouwel, Rijksbouwmeester van 
oktober 2004 tot en met juni 2008. 
‘Ondanks de talrijke discussies over 
geld, is daarop nooit beknibbeld. 
Verstandig. Want vanaf nu telt alleen 
het eindresultaat. Nederland, wat 
zeg ik, de wereld zal versteld staan.’

De grootste verbouwingsoperatie 
van Nederland heeft vijf Rijksbouw-
meesters lang geduurd. Wytze Patijn 
lanceerde de verbouwing in 2000 als 
een van de tien ‘Grote Projecten’ uit 
de derde Architectuurnota. Jo 
Coenen zorgde voor de meervoudige 
opdracht, de architectenselectie en 
de start van het uitwerkingstraject. 
Mels Crouwel begeleidde de uitwer-
king van het plan. Liesbeth van der 
Pol spande zich in voor het entree-
gebied. En nu Frits van Dongen Rijks-
bouwmeester is, is de klus geklaard.
Coenen was nog geen dag Rijks-
bouwmeester, toen het Rijksmuseum 

op zijn bord belandde. Hij had een 
weekend de tijd om de door Patijn 
voorgestelde namenlijst voor de 
meervoudige opdracht te bestuderen 
en aan te passen, herinnert hij zich. 
‘Ik wilde de kans niet voorbij laten 
gaan om aan Patijns lijst van 
Nederlanders een aantal buitenlandse 
architecten toe te voegen. Die 
gingen namelijk zeer geraffineerd 
om met de combinatie van oud en 
nieuw. Bovendien was dit dé kans 
om het Rijksmuseum in de interna-
tionale topleague van Tate Modern tot 
Musée d ‘Orsay te laten meespelen.’
Een half jaar later, op 4 april 2001, 
bracht een vijfkoppige beoordelings-
commissie onder leiding van Coenen 
de winnaar van de meervoudige 
opdracht naar buiten. 

Hoe is de keuze voor het bureau Cruz y 
Ortiz tot stand gekomen? 
Unaniem, en in meerdere discussie-
ronden, zegt Coenen. ‘Na de presen-
tatie van de plannen ontstond vrij 
snel een kopgroep. Daarover hebben 
we in drie zittingen gesproken en 
geargumenteerd.’ Met oog op de 
voorziene groei in de bezoekers-
stroom, spitste de discussie zich 

vooral toe op de entree en op de 
best mogelijke ontsluiting van dit 
entreegebied. ‘Hoe los je dit soepel 
en tegelijk fraai op?’

MaCHIENTjE

Pas in een van de laatste vergaderingen 
kwamen Cruz y Ortiz als winnaar uit 
de bus. ‘Zij beheersen de kunst van 
het vervlechten. Zij hadden de 

infrastructuur als een machientje in het 
bestaande gebouw geïmplementeerd, 
helder en elegant.’ In alle plannen 
kwamen de fietsers in het gedrang, 
zegt Coenen. ‘We wisten dat dat 
gevoelig lag, hadden besproken hoe 
we dat naar buiten zouden brengen: 
bij drukte zouden de fietsen mogelijk 
moeten uitwijken naar een alterna-
tieve route door de tuin.’ 

Was het niet risicovol om deze gigantische 
operatie te laten uitvoeren door een met 
de Nederlandse bouwgewoonten en 
regelgeving onbekend architectenbureau? 
Onzin, vindt Coenen. ‘Ik had in het 
verleden goede ervaring met het 
koppelen van een Nederlands bureau 
aan buitenlandse architecten. Dat 
Nederlandse bureau zorgt dan voor 
het proces met welstand, bouwver-
gunningen en dergelijke.’

Crouwel zegt in een apart gesprek 
hetzelfde: ‘Rondom Cruz y Ortiz 
waren allemaal Nederlanders 
betrokken. Die weten van de hoed 
en de rand. Ik vind het juist goed om 
buitenlandse architecten in te 
schakelen. Dat doet recht aan het 

open karakter van Nederland. Mits 
het plan goed is natuurlijk. En dat 
was in dit geval onvoorstelbaar 
goed, met zijn grote, ruimtelijke 
entreegebied, de basisoplossing 
voor de onderdoorgang en voor 
herstel van de symmetrie van het 
gebouw.’

Had Coenen in 2000 in de gaten hoe 
omvangrijk de operatie zou zijn? 
‘Absoluut.’ Juist omdat hij zich 
daarvan bewust was, heeft hij 
voordat de meervoudige opdracht 
definitief zou worden uitgeschreven, 
tussentijd ingelast. In die tijd heeft 
een team van architecten en 
specialisten gewerkt aan het 
formuleren van de randvoorwaar-

Chief Government Architects look 
back on process

It was indisputably 
the best plan

het nieuwe 
rijksmuseum
rijksbouwmeesters
TEksT/TExT: MaRINa dE vRIES

Het was onbetwist het beste plan

Ò  Voormalig Rijksbouwmeester  
Mels Crouwel

×  Voormalig Rijksbouwmeester  
Jo Coenen
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den, ongebruikelijk bij Nederlandse 
prijsvragen, zegt Coenen. Programma 
van eisen, stedenbouwkundige eisen, 
budget, museale voorwaarden, 
technische en juridische voorwaar-
den, monumentenstatus, zelfs het 
complexe opdrachtgeverschap – met 
twee betrokken ministeries, de Rijks-
gebouwendienst als eigenaar van 
het gebouw, het Rijksmuseum als 
gebruiker en de gemeente Amsterdam 
als eigenaar van de publieke ruimte 
– is volgens Coenen reeds toen voor 
zover mogelijk in kaart gebracht. 

Om die reden is ook een strategische 
beoordelingscommissie geformeerd, 
onder leiding van de Rijksbouwmees-
ter. Naast Jo Coenen namen schei-
dend burgemeester van Amsterdam 
Schelto Patijn, Rijksmuseumdirecteur 
Ronald de Leeuw, directeur Rijks-
dienst voor Monumentenzorg Fons 
Asselbergs en architectuurkenner en 
journalist Max van Rooy, zitting in de 
jury. 

Maar wat Coenen niet had voorzien: 
dat het project na bekendmaking 
van de winnaar in een stroomver-
snelling terecht zou komen, waarbij 
de directeur van het Rijksmuseum de 
regie naar zich toetrok. Wat hij ook 
niet had voorzien: de rollercoaster 
aan commotie die op gang zou 
komen. ‘Vanaf de bekendmaking van 
de winnaar draaide het om prestige 
en competentiestrijd: wie bepaalt, 
wie betaalt, wie is de eigenaar, wie is 

de gebruiker, wie is de baas. Dat 
zoiets gebeurt, kan je van tevoren 
niet bevroeden.’

RESTaURaTIE

Crouwel heeft vooral geprobeerd de 
kwaliteit van het gekozen plan hoog 
te houden, zegt hij. In zijn tijd vond 
het leeuwendeel van de restauratie 
plaats, ‘een onvoorstelbare klus, 
prachtig geworden’. Daarnaast 
vonden persconferenties plaats over 
de bibliotheek en de Voorhal. 

Hoe trof hij het project in 2004 aan? 
‘De Franse expositiearchitect 
Jean-Michel Wilmotte, die ook vele 
zalen van het Louvre heeft ingericht, 
was op dat moment net aangesteld. 
Daarmee ontstond een gezonde 
spanning tussen zijn plan en dat van 
Cruz y Ortiz. Voor de rest ging het in 
alle vergaderingen vooral over de 
onderdoorgang.’ ‘Als Rijksbouw-
meester heb je geen macht. Je bent 
adviseur. Je zorgt ervoor dat het proces 
tussen de architecten onderling en 
tussen de architecten en de opdracht-
gevers netjes verloopt. Dat de kwaliteit 
van het plan in de uitwerking 
overeind blijft, zo niet beter wordt.’
Crouwel betreurt dat de centrale 
ingang uit het oorspronkelijke plan, 
die de grandeur van het binnenko-
men vierde, er niet is gekomen. 

COMpLExE EIGENaaRSkwESTIE

Zijn, met het voordeel van de terugblik, 
politieke inschattingsfouten gemaakt?

Ja, zegt Coenen. Een van de meest 
essentiële onderdelen, de vanwege 
de verwevenheid van het gebouw 
met de openbare onderdoorgang 
complexe eigenaarskwestie, is niet 
op waarde geschat, denkt Coenen. 
‘De fout is dat men het nieuwe 
Rijksmuseum in alle geledingen 
heeft beschouwd als een gewoon 
bouwproject. Pragmatiek regeerde. 
Het geraamte van voorwaarden dat 
ik had opgesteld en dat nadere uit-
werking nodig had, werd genegeerd. 
Men begon gewoon opnieuw.’

Bijkomstige moeilijkheid, zegt 
Crouwel, is dat het Amsterdamse 
systeem van stadsdelen en een 
centrale stad nooit goed is uitge-
werkt. ‘Bovendien had Amsterdam 
op dat moment te veel projecten aan 
het hoofd. Je kunt niet elke keer een 
plan of gebied tot bovenstedelijk 
niveau verheffen. Dan krijg je 
gegarandeerd problemen met de 
stadsdelen.’ Wat hem wel heeft 
verbaasd is dat de culturele voor-
hoede van Amsterdam noch de 
politici van de centrale stad ooit het 
lef hebben gehad om het plan van 
Cruz y Ortiz openlijk te steunen. 

Is Nederland dan toch geen land van grote 
projecten, zoals boze tongen bij herhaling 
beweren? 
Absoluut wel, vindt Crouwel. ‘Grote 
projecten verlopen in Nederland, net 
als in andere landen, vaak moeizaam. 
Maar we kunnen het wel. En van je 

fouten, in dit geval vooral dat het te 
lang heeft geduurd, moet je leren.’

Wat valt er te leren? 
Een groot project als dit is geen 
gewoon bouwproject, vindt Coenen. 
Dat is een concept, waarvan alle 
facetten eerst grondig bekeken 
moeten worden en dat langzaam tot 
wasdom moet komen, voordat de 
uitvoering kan beginnen. 
Crouwels advies: de juiste mensen 
op de juiste plekken zetten, geen 
ego’s. Tijdig investeren in goede 
banden met alle betrokkenen. En 
zorgen voor een open en transpa-
rante communicatie. ‘Dat laatste lijkt 
een open deur, maar het scheelt in 
tijden van social media de helft van 
de ellende.’

Tijd om vooruit te kijken, bij beide 
Rijksbouwmeesters met trots. De 
functie van een museum is het 
afgelopen decennium flink veran-
derd, zegt Crouwel. Een museum is 
een plek geworden van ontmoeting 
en ideeënuitwisseling, voor grote 
hoeveelheden mensen.

Het licht is terug. De ruimte is 
grandioos. De restauratie, de details 
en de inrichting zijn van topniveau. 
De mensenmassa’s kunnen binnen-
stromen. 
Het Rijksmuseum is klaar voor de 
toekomst. 

Coenen publicised its nomination of  
the winner of the invited competition. 
How were Cruz y Ortiz nominated? 
Unanimously, and following several 
rounds of discussions, says Coenen.  
‘A group of frontrunners emerged fairly 
quickly after the presentation of the 
plans. We discussed them and argued 
about them in the course of three 
meetings.’ With an eye to the predicted 
increase in visitor numbers, the 
discussion centred above all on the 
entrance and the best possible way to 
open up the entrance area: ‘How can 
this be solved simply and, at the same 
time, elegantly?’

wELL-OILEd MaCHINE

It was not until one of the last meetings 
that Cruz y Ortiz emerged as the winner. 
‘They have mastered the art of 
interweaving. They had worked out the 
infrastructure in the existing building so 
clearly and elegantly it was like a 
well-oiled machine.’ Coenen says that 
cyclists were pushed into a tight corner 
in all the plans. ‘We knew that this was a 
sensitive issue, and had already talked 
about how we would present this to the 
public: during busy periods, cyclists 
would possibly have to be diverted to 
an alternative route through the 
garden.’ 

Was it not risky to have this gigantic 
operation executed by a team of 
architects who were unfamiliar with 
Dutch building conventions and 
regulations? Coenen thinks this is 

nonsense: ‘I’d had good experiences in 
the past linking a Dutch firm of 
architects with foreign architects. The 
Dutch architect took care of matters 
related to review committees, building 
permits and that sort of thing.’
 This is reiterated by Crouwel during a 
separate interview: ‘Cruz y Ortiz were 
surrounded by a lot of Dutch people 
who knew all the ins and outs. I think 
it’s actually very good to involve foreign 
architects. It does justice to the open 
character of the Netherlands, as long as 
the plan is good, of course, and in this 
case it was unimaginably good, with its 
big, spacious entrance area, the idea for 
the passageway and for the restoration 
of the building’s symmetry.’
Did Coenen realise in 2000 how 
extensive the operation would be? 
‘Absolutely.’ And precisely because he 
was aware of this, he planned an 
interval before the invited competition 
was finally held. In that period, a team 
of architects and specialists worked on 
formulating a set of preconditions, 
something which Coenen says is 
unusual for Dutch competitions. The 
following matters were already mapped 
out as far as possible at this point: the 
design brief, urban planning require-
ments, the budget, the museum’s 
requirements, technical and legal 
requirements, the monumental status, 
and even the complex position of the 
client – with two ministries involved, 
the Government Buildings Agency as 
owner of the building, the Rijksmuseum 
as user, and the City of Amsterdam as 
owner of the public space.

The complexity of the client’s position 
meant that a strategic assessment 
committee was formed, chaired by  
the Chief Government Architect. Besides 
Jo Coenen, the committee consisted of 
departing mayor of Amsterdam Schelto 
Patijn, director of the Rijksmuseum 
Ronald de Leeuw, director of the Cultural 
Heritage Agency Fons Asselbergs, and 
architecture expert and journalist  
Max van Rooy.

But Coenen had not foreseen that the 
project would rapidly gain momentum 
once the winner had been announced, 
after which the director of the 
Rijksmuseum seized control of the 
project. Neither had he foreseen the 

roller-coaster of commotion which 
started: ‘From the moment the winner 
was announced everything revolved 
around prestige and control: who made 
the decisions, who was to pay, who was 
the owner, who was the user, who was 
the boss. It’s not something one could 
have foreseen.’

RESTORaTION

Crouwel says his main aim was to 
maintain the high quality of the selected 
plan. Most of the restoration took place 
during his term, ‘an incredible job and 
it’s turned out magnificently.’ Besides 
this, press conferences were held about 
the library and the Front Hall. What was 
the project’s status in 2004? ‘The French 
exhibition architect Jean-Michel 
Wilmotte, who also refurbished many 
galleries in the Louvre, had just been 
appointed. This led to a healthy tension 
between his plan and Cruz y Ortiz’s. ‘As 
Chief Government Architect one has no 
power. One is an adviser, one ensures 
that the process between the architects 
themselves and between the architects 
and the clients runs smoothly, and that 
the quality of the plan is maintained or 
even improved when it is executed.’

Crouwel still regrets the fact that the 
original plan’s central entrance, which 
celebrated the grandeur of entering, 
was not realised.

COMpLEx OwNERSHIp qUESTION

In hindsight, were political errors of 
judgement made? 
Coenen thinks so. The full implications 
of one of the most crucial aspects were 
not properly taken into account: the 
complex question of ownership – com-
plex because the building is intertwined 
with a public thoroughfare. ‘The 
mistake at all levels was to treat the 
New Rijksmuseum as an ordinary 
construction project. The practical 
triumphed; the framework of precondi-
tions I had drawn up and which needed 
to be worked out in more detail was 
ignored. People just started anew.’

An additional difficulty, says Crouwel, 
was that the Amsterdam system of 
district councils and a centralised city 
council has never been properly 
implemented. ‘Moreover, at that point 
in time, Amsterdam had too many 

projects to deal with. It isn’t possible to 
elevate a plan or an area to a State level 
all the time; that’s a guaranteed recipe 
for problems with the district councils.’ 
What did surprise him is that neither 
Amsterdam’s vanguard nor the 
politicians from the Amsterdam City 
Council ever had the courage to openly 
support Cruz y Ortiz’s plan.

Does this mean the Netherlands is not, 
after all, a nation of big projects, as has 
often been rumoured? Of course it is, 
says Crouwel. ‘Big projects in the 
Netherlands, just as in all other 
countries, often don’t run smoothly. 
But, of course we can do it, and we have 
to learn from our mistakes – in this case, 
that it took too long.’

And what can be learned? According to 
Coenen, that a large project like this is 
not an ordinary construction project. It 
is a concept, whose every facet must 
first be thoroughly investigated and 
which must slowly mature before it can 
be implemented. 

Crouwel’s advice: put the right people in 
the right place, not people with big 
egos. Invest in good relations with all 
the parties involved on time and make 
sure that communication is open and 
transparent. ‘Which sounds blatantly 
obvious but it cuts out a whole lot of 
misery in this era of social media.’

It is time to look ahead, and both Chief 
Government Architects do so with a 
sense of pride: the function of a 
museum has greatly changed over the 
last decade, says Crouwel. It has 
become a meeting place, a place to 
exchange ideas, for large numbers of 
people.

The light is back. The space is magnifi-
cent, the restoration, the details and the 
refurbishment are all of the very best 
quality. The masses of visitors can now 
flood in.
The Rijksmuseum is ready for the 
future.

Eerste artist’s impression van Cruz y Ortiz met de passage als onderdeel van de entreefoyer
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Het aanleggen van de ringleiding rond het Rijks-
museum was link: er moest tussen de funderings-
palen geboord worden. Men wist van tevoren niet of 
het kon. Als het niet was geslaagd, was het innovatie-
ve luchtverversingsconcept mislukt. Net zo risicovol 
was het uitgraven van de grond in de binnenplaatsen. 
De ingenieurs van Arcadis hadden berekend dat dat 
kon. Maar een laag dieper was te riskant geweest. 
Een constructieve reconstructie.

Ruim tien jaar zijn Dieneke Grimme-
lius en André de Roo van het inter-
nationaal opererende ingenieurs- 
en adviesbedrijf Arcadis met het 
Rijksmuseum in de weer geweest.  
‘Ik kan me nog herinneren dat we de 
presentatie voor de Europese 
aanbesteding deden’, zegt André de 
Roo. ‘Dat was op de dag dat Pim 
Fortuyn werd vermoord, 6 mei 2002. 
Dus ga maar na.’ Voor De Roo, hoofd 
van de adviesgroep Constructies bij 
Arcadis, en Dieneke Grimmelius, 
senior adviseur Constructies bij 
hetzelfde bedrijf, brak een intensieve 
tijd aan, waarop ze op dit moment, 
nu de opening van het museum daar 
is, met voldoening terugkijken.

Arcadis was na de selectieprocedure 
in beeld gekomen om de enorme 
verbouwingsoperatie van het 
Rijksmuseum met constructieve 
adviezen te begeleiden. Dat betekende 
dat het architectenduo Cruz y Ortiz 
de deskundigen onmiddellijk raad-
pleegde om te weten te komen wat 
er in hun ambitieuze plannen mogelijk 
was en wat niet. Een van de belang-
rijkste vernieuwingen van het monu-
mentale museum is de entreepartij. 
Kwamen bezoekers in de oude 
situatie het museum nog in de twee 
kleine torens aan de Stadhouders-
kade binnen, Cruz y Ortiz stelden voor 
om de ingang rigoureus te verplaat-
sen naar een ruim toegangsplein. 
Dat plein moest op de plaats komen 

500 heipalen weg en een zwevende passage 
om nieuwe kelders te bouwen

Ondergronds spektakel 
levert toegangsplein ophet nieuwe 

rijksmuseum
de techniek
TEksT/TExT: BEN MaaNdaG
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van de twee binnenplaatsen van het 
museum, aan weerszijden van de 
bekende passage. Een onderdoor-
gang onder de passage zou de twee 
binnenplaatsen met elkaar verbin-
den, zodat één groot nieuw plein kon 
ontstaan. De binnenplaatsen van het 
museum waren in de loop der jaren 
volgebouwd met kleine gebouwen. 
Die moesten weg om het toegangs-
plein mogelijk te maken. Nieuwe 
kelders onder de binnenplaatsen en 
rond het museum moesten de 
verloren ruimte compenseren. 

‘De architecten hebben ons gevraagd 
of dat allemaal kon’, zegt Grimmelius. 
‘Wij hebben berekend dat het inder-
daad mogelijk was. Ze wilden eigen-
lijk ook een extra bouwlaag onder 
die passage, zodat nog een diepere 
verbinding kon ontstaan, maar daar-
van hebben wij gezegd: het is beter 
om dat niet te doen. De risico’s 
waren groot en de kosten hoog voor 
weinig ruimte.’ Het antwoord van 
Arcadis was gebaseerd op uitgebreid 
onderzoek van de bodem onder het 
museum. ‘Amsterdam, die oude 

stad, die is gebouwd op palen, luidt 
het liedje’, zegt De Roo. ‘En dat 
klopt. Het Rijksmuseum staat op 
8000 zwaar belaste houten palen. 
Voor de bouw van de kelders 
moesten behalve de gebouwen ook 
alle palen waarop ze rustten weg.’

NaT EN dRaSSIG

Dat was gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. De Amsterdamse bodem is, 
zoals de bodem in het grootste deel 
van Nederland, nat en drassig, heel 
anders dan de Spaanse architecten in 
hun eigen land gewend waren. 
Bovendien mocht het museum, een 
rijksmonument, tijdens of door de 
bouw absoluut niet beschadigd raken. 
Om het nieuwe entreeplein te maken 
moesten de bouwers hoe dan ook de 
diepte in. De Roo: ‘Maar als je de helft 
van de grond gaat weggraven, dan 
betekent dat dat de diepe zandlaag, 
waarop de palen staan, een deel van 
z’n dragende vermogen verliest. Dat 
heeft grote gevolgen. Er kunnen 
verzakkingen en zettingen optreden. 
En dan is er ook nog de “negatieve 
kleef”: die treedt op als bij zettingen 

Ñ  Impressie van de ringleiding met alle 
techniek rondom het gebouw

Ô Atrium is uitgegraven en versterkt.

Werkzaamheden rond 2008 in de binnenhoven: het beton is gestort.

500 piles removed and a floating 
passageway to build new cellars

Underground spectacle 
creates entrance square

ENGLISH >>

Constructing the energy supply ring around 

the Rijksmuseum was fraught with danger: it 

was necessary to drill between the foundation 

piles and no one knew beforehand whether 

this was possible. If it had not succeeded, the 

innovative climate control concept would have 

been a failure. Excavating underneath the 

inner courtyards was just as risky. Arcadis’ 

engineers had calculated that it could be done 

but that it was too dangerous to excavate any 

deeper. What follows is a constructive 

reconstruction.

Dieneke Grimmelius and André de Roo 
work for Arcadis, the international 
engineering and consulting company, 



Grimmelius as a senior structural 
consultant and De Roo as director of 
structural engineering. They were both 
involved with the Rijksmuseum for 
more than a decade. ‘I can still remember 
the presentation we held for the 
European tender,’ says André de Roo. 
‘It was on the day Pim Fortuyn was 
murdered, 6 May 2002. That’s how long 
ago it was.’ They were both embarking 
on a hectic period and now the museum 
has reopened, they look back with great 
satisfaction.

Following the selection procedure, 
Arcadis was asked to provide structural 
advice for the enormous renovation of 
the Rijksmuseum. Cruz y Ortiz, the 
architects, immediately consulted the 

experts to find out which aspects of 
their ambitious plans could be imple-
mented and which could not. One of the 
most important modernisations of the 
monumental museum concerned the 
entrance. In the past, visitors entered 
the museum via the two small towers 
on Stadhouderskade. Cruz y Ortiz now 
proposed the radical relocation of the 
entrance to a spacious entrance square.

This square was to replace the 
museum’s two inner courtyards on 
either side of the familiar passageway. 
An underpass underneath the passage-
way would link the two inner court-
yards, resulting in a single large new 
square. Over the years, the inner 
courtyards had been crammed with 
small buildings which would have to be 
removed to make way for the entrance 
square. New cellars under the inner 
courtyards and around the museum 
would compensate for the lost space. 

‘The architects asked us whether all that 
was possible,’ says Grimmelius. ‘We 
calculated that it was indeed possible. 
They actually also wanted an extra 
building layer under the passageway to 
make another deeper connection but 
we said it was better not to do that. The 
risks were significant and the costs high 
for only a small amount of extra space.’ 
Arcadis’ advice was based on extensive 
soil investigations under the museum. 
De Roo refers to an old song about how 
Amsterdam is a city built on piles. ‘And,’ 
he says, ‘it’s true. The Rijksmuseum 
rests on 8,000 heavily laden wooden 
piles. In order to build the cellars, it was 
necessary to remove not only the 
buildings but also all the piles on which 
they rested.’ 

wET aNd BOGGy

That was easier said than done. 
Amsterdam’s soil, like most of the soil in 
the Netherlands, is wet and boggy, quite 
different from what the Spanish architects 
were used to in their own country. 
Moreover, the museum, a national 
monument, was not to be damaged in 
any way during or as a result of 
construction. In order to construct the 
new entrance square the builders had 
no choice but to excavate. ‘But,’ says  
De Roo, ‘if you remove half the soil it 
means that the deep sand layer which 

the piles rest on loses some of its 
bearing capacity. The consequences are 
drastic: subsidence and settlement can 
occur. And on top of all that, there’s the 
“negative friction” which occurs when 
the settling soil sticks to the piles during 
settlement. That can also cause a 
building to subside.’

An astonishing 500 piles had to be 
removed from the inner courtyards – 
and they could not just be pulled out of 
the ground: ‘That’s forbidden in Amster-
dam,’ De Roo explains. ‘If you pull one 
of those piles out, it creates a hole in the 
water-sealing clay layer. It doesn’t matter 
so much if it’s only one pile, but it does 
matter when so many piles are involved.’ 
The soil would have become porous, 
like a sieve with 500 holes.

There were two options for constructing 
the building pits for the new cellars in 
the inner courtyards: the first, the 
traditional building pit, made by 
hammering sheet piling walls all around 
the site and excavating the soil, was too 
risky because it was not clear how 
reliable the water-sealing clay layer was 
everywhere. The second option was 
therefore chosen: a special method 
whereby sheet piling walls were pushed 
into the ground along the facades of the 
inner courtyards. There was no vibration 
or hammering: that would have caused 
irreparable damage. Tension piles were 
then put into the soil to keep the new 
cellars in place. Next, the building pits 
were partly excavated in order to construct 
horizontal supports between the sheet 
piling walls (the ‘shuttering struts’).

UNdERwaTER CONCRETE

The next step was to excavate deeper ‘in 
the wet’, so that a building pit filled with 
water remained. A one-metre layer of 
special underwater concrete was poured 
onto its floor, and the cellars were then 
constructed on that floor. Underwater 
concrete is a fairly recent invention 
whose most important quality is that it 
hardens into rock-hard matter even 
under water. Divers checked that 
everything was in order beforehand. 
‘After that, it was simply a matter of 
pumping the water out, and you end up 
with a building pit,’ explains De Roo. 
Grimmelius adds that ‘This turned out 
to be the best method. We used a 6968

de inklinkende grond aan de palen 
blijft hangen. Ook dat kan tot 
verzakking van het gebouw leiden.’

Maar liefst 500 palen moesten uit de 
binnenplaatsen worden verwijderd. 
En dan te bedenken dat gewoon 
eruit trekken niet kon. ‘In Amster-
dam is dat verboden,’ legt De Roo 
uit. ‘Als je zo’n paal eruit trekt, dan 
ontstaat er een gat in de waterafslui-
tende kleilaag. Dat is met één paal 
niet erg, maar met zoveel palen wel.’ 
De bodem zou dan zo poreus 
worden als een zeef met 500 gaten. 

Er waren twee soorten bouwputten 
mogelijk om de nieuwe kelders op 
de binnenplaatsen aan te brengen. 
De traditionele bouwput, gevormd 
door er damwanden omheen te 
slaan en de grond weg te graven, was 
te risicovol, omdat niet overal duidelijk 
was hoe betrouwbaar de wateraf-
sluitende kleilaag was. Daarom is 
gekozen voor een bijzondere 
methode: langs de gevels van de 
binnenplaatsen zijn damwanden in 
de grond geduwd. Niet getrild of 
geslagen: dat zou onherroepelijk 
schade hebben veroorzaakt. 
Vervolgens zijn trekpalen in de grond 
gebracht, die de nieuwe kelders op 
hun plaats konden houden. Daarna 
zijn de bouwputten gedeeltelijk 
afgegraven om horizontale steunen 
tussen de damwanden aan te 
kunnen brengen (de ‘stempels’).

ONdERwaTERBETON

De volgende stap was om ‘in den 
natte’, zoals dat in het jargon heet, 
de grond verder weg te graven, zodat 
een met water gevulde bouwput 
overbleef. Op de bodem daarvan is 
speciaal onderwaterbeton gestort, in 
een laag van een meter dik. Daarop 
konden de kelders worden gebouwd. 
Onderwaterbeton is een tamelijk 
recente vinding en heeft als belang-
rijkste eigenschap dat het zelfs onder 
water tot keiharde materie uithardt. 
Duikers zijn vooraf nog te water ge-
gaan om te controleren of alles goed 
zou gaan. ‘Daarna is het een kwestie 
van het water eruit pompen en je hebt 
een bouwput’, zegt De Roo. ‘Dit bleek 
de beste methode’, vult Grimmelius 
aan. ‘We hebben de hele bouwvolgorde 

in een rekenmodel gebracht en door 
deze methode te volgen was de kans 
op schade het kleinst.’
Arcadis hanteerde bij deze aanpak 
verschillende uitgangspunten. Zo 
mocht de bestaande fundering van 
het gebouw nergens door nieuwe 
toevoegingen worden belast. De 
bestaande bebouwing moest op de 
bestaande palen blijven rusten en 
nieuwe bebouwing op nieuwe palen 
geplaatst. Het was verder van het 
grootste belang dat er bewegings-
mogelijkheid kwam tussen oude en 
nieuwe bebouwing: het grondwater 
heeft de neiging de nieuwe kelders 
omhoog te drukken, terwijl het oude 
gebouw zelf zakt. Om die tegenge-
stelde verplaatsingen te kunnen 

opvangen is tussen oud en nieuw 
altijd een dilatatievoeg aangebracht. 
‘De kelders liggen vast, maar het 
gebouw zakt heel langzaam verder’, 
legt Dieneke Grimmelius uit. Boven-
dien was het zaak goed risicomana-
gement uit te voeren door alles 
tijdens de bouw zorgvuldig in de 
gaten te houden met metingen. Zo 
kon onmiddellijk worden ingegrepen, 
wanneer iets verkeerd dreigde te gaan. 

SpaNNENdSTE kLUS

Dat is niet gebeurd. De kelders zijn 
gebouwd, dezelfde methode is ge-
bruikt voor de bouw van het nieuwe 
Aziatische Paviljoen, even buiten het 
museum. Maar de spannendste klus 
was om vervolgens beide kelders 

onder de passage door te verbinden 
tot één nieuw plein. Er was al een 
kelder onder de passage aanwezig, 
daterend uit de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Die moest gesloopt. 
Bovendien stonden in die kelder brede 
betonnen steunkolommen, de oude 
poeren, waarop de fragiele gemet-
selde bogen van de passage rustten. 
Die poeren moesten flink versmald 
worden om er een toegankelijke 
ruimte van te maken.

Met stalen frames en vijzels kreeg de 
passage een tijdelijke fundering. Dat 
was een spectaculair gezicht. André 
de Roo: ‘De hele passage zweefde op 
tijdelijke palen. Door het gebouw als 
het ware op te tillen, konden we de 

Rond 2009 en 2010: de vloer van 
Gascogne-marmer is gestort



oude kolommen slopen en er nieuwe 
voor in de plaats zetten. Iedereen 
was beducht dat er iets zou gebeuren. 
We hebben dit karwei ’s nachts uit-
gevoerd. Iedereen hield zo’n beetje 
zijn adem in, maar gelukkig is er 
niets gebeurd. Het gebouw gedroeg 
zich zoals was berekend.’
De bouw van de kelder onder de 
passage duurde ongeveer vijf 
maanden. Daar nog een bouwlaag 
onder leggen was te ingewikkeld, 
door het woud van palen die er in de 
grond verborgen zitten en cruciaal 
zijn voor het op zijn plaats houden 
van het Rijksmuseum.

IETS LINkS

Arcadis was ook betrokken bij de 
aanleg van de nieuwe luchtverver-
singsinstallatie van het museum. 
Ook daarvoor is een ondergrondse 
oplossing bedacht. Rond het museum 
is een tunnel aangebracht, die ver-
schillende nieuwe kelders met lucht-
behandelingskasten aan de zijkanten 
van het gebouw met elkaar verbindt 
en uiteindelijk uitkomt in het nieuwe 
energiecentrum. Vanuit die tunnel 

zijn leidingen naar het museum 
geboord. Ook dat was een secuur en 
risicovol karwei. De Roo: ‘De boor 
kon maar net tussen de palen door. 
Het had iets links. Stel je voor dat het 
mis zou gaan en het ergens niet 
paste. Dan was het hele luchtver-
versingsconcept mislukt.’

Ook al is er weinig van hun belang-
rijke werk te zien, omdat het meeste 
onder de grond is verborgen, toch 
zijn beide constructiedeskundigen 
tevreden over het eindresultaat. 
Dieneke Grimmelius: ‘Het leuke voor 
ons was dat we bij dit project meer 
betrokken waren dan gebruikelijk. 
We hebben heel veel voor elkaar 
kunnen krijgen van datgene waarvan 
de architecten zich afvroegen of het 
wel kon.’ De Roo: ‘Voor een construc-
teur is het een enorme uitdaging 
oud- en nieuwbouw te combineren, 
zeker bij een project als het nieuwe 
Rijksmuseum. Binnen het ontwerp-
team konden we een belangrijke rol 
spelen. Dat maakte het een prachtige 
klus om te doen.’ 
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mathematical model to check the whole 
construction sequence and by sticking 
to this sequence we minimised the risk 
of damage.’

Arcadis followed several basic principles 
for this method, for example, none of 
the building’s existing foundations were 
to carry any additional load as a result of 
new constructions. The existing building 
was to remain on the existing piles and 
any new constructions were to be built 
on new piles. It was also crucial that 
there be room for movement between 
the old and new constructions: the 
groundwater tends to push the new 
cellars up, while the old building is 
subsiding. An expansion joint was 
therefore always fitted to cater for these 
opposite movements. Dieneke 
Grimmelius explains: ‘The cellars are 
anchored but the building continues to 
subside very slowly.’ Moreover, it was 
important to carry out adequate risk 
management: during construction 
everything was monitored by means of 
measurements. This meant that 
immediate action could be taken if 
something threatened to go wrong.

MOST fORMIdaBLE TaSk

But nothing went wrong. The cellars 
were built and the same method was 
used to construct the new Asian Pavilion 
just outside the museum. But the most 
formidable task was still to come: 
connecting both cellars under the 
passageway to create a single new 
square. A cellar had already been built 
under the passageway in the 1960s, and 
it had to be demolished. This cellar 
contained wide concrete support 
columns, the old foundations on which 
fragile brickwork arches rested. Those 
columns would have to be made much 
narrower to create an accessible area. 
The passageway was given a temporary 
foundation using steel frames and 
jackscrews – a spectacular sight. André 

de Roo: ‘The whole passage floated on 
temporary piles. By lifting up the 
building, as it were, we were able to 
demolish the old columns and replace 
them with new ones. Everyone was 
apprehensive. We did this job at night. 
The atmosphere was electric, but 
thankfully nothing went wrong. The 
building did what we’d expected on the 
basis of our calculations.’
It took about five months to construct 
the cellar under the passageway. An 
additional, deeper building layer would 
have been too complex: there is a 
veritable forest of piles hidden in the 
soil which are crucial for keeping the 
Rijksmuseum in place.

qUITE RISky

Arcadis was also involved in installing 
the new climate control system in the 
museum and this, too, required an 
underground solution: various new 
cellars containing air-treatment units 
were built at the sides of the building.  
A tunnel was constructed around the 
museum to connect these cellars, 
terminating in an energy hub. Pipes 
were drilled from this tunnel to the 
museum – a painstaking and risky 
business. De Roo: ‘The drill only just 
fitted between the piles. It was quite 
risky – imagine if something had gone 
wrong and it hadn’t fitted in just one 
place: the whole climate control concept 
would have been a failure.’

Although most of their vital work is out 
of sight, hidden underground, both 
structural experts are satisfied with the 
result. Dieneke Grimmelius: ‘What was 
great for us was that we were more 
closely involved in this project than 
normal. We managed to achieve a lot of 
the things which the architects had 
wondered about.’ De Roo: ‘Combining 
old and new buildings is an enormous 
challenge for a structural engineer, 
especially when it’s a project like the 
New Rijksmuseum. We were able to play 
an important role in the design team 
and that made it a fantastic job.’

Ñ  Vloer uit passage verwijderd ten 
behoeve van een nieuwe draag- 
constructie.

‘Acht jaar heb ik aan het Rijksmu-
seum gewerkt, maar in feite zijn 
het 16 jaar, zoveel dubbele uren 
heb ik gedraaid. In de tussentijd 
heb ik ook nog twee kinderen 
gekregen. Het voordeel daarvan 
was dat ik even van een afstand 
naar het project kon kijken.

‘Ik heb zelf weinig getekend, dat 
deden de medewerkers op het 
bureau, maar wel de tekeningen 
gecontroleerd en de onderhande-
lingen gevoerd, met de Rijksgebou-
wendienst en Monumentenzorg 
bijvoorbeeld. Het wordt dus 
moeilijk aan te geven wat mijn 
hand is geweest in het project; ja, 
het geïntegreerde raamdetail, waar 
de afvoerlucht van de tentoonstel-
lingszalen via een messing rooster 
naar de binnenplaatsen wordt 
afgevoed. Als ik mijn kinderen 
moet uitleggen wat mama heeft 
gedaan, begrijpen ze het vast niet.’ 

‘Twaalf jaar gelden kwam ik bij Cruz 
y Ortiz nadat ik een uitwisseling in 
Spanje had gedaan. Toen ik in 2001 
zag dat ze meerdere projecten in 
Nederland gingen doen en een in 
Spanje, ben ik eerst in Sevilla 
begonnen. Na 4 jaar Spanje, ben ik 
als bureaucoördinator naar 
Amsterdam teruggegaan. Als 
conceptarchitect hoef ik me niet zo 
nodig te manifesteren, omdat ik 
meer geïnteresseerd ben in de 
technische en coördinatiekant van 
het vak. Het ging in het begin niet 

uitsluitend om het Rijksmuseum:  
ik werkte ook aan een blok 
woningen op het Oosterdokseiland 
en de universiteitsbibliotheek op 
het Binnengasthuisterrein. Helaas 
zijn beide niet gerealiseerd. We 
vestigen onze hoop nu op 
woningen in Leidsche Rijn en  
een paar andere projecten.’

‘Voor mij was het hoogtepunt het 
moment dat de aanbesteding werd 
vlot getrokken en de bouw echt 
kon beginnen. Toen werd jarenlang 
papierwerk eindelijk werkelijkheid. 
Een grote verrassing was voor mij 
het ruimtelijke effect van de 
decoraties van Cuypers. Natuurlijk 
kende ik die wel, ik had ze alleen  
op zwart-witfoto’s gezien. Nu 
ontdekten we voor het eerst kleur 
en ritme. Ik denk dat iedereen 
straks versteld zal staan, de 
interventie sluit volgens mij 
tectonisch aan bij het oude  
gebouw van de Nederlandser 
Cuypers. Nu je het samen ziet, doet 
het ongebruikelijk internationaal 
aan.

‘Hoe nu verder? Geen zwart gat, 
denk ik, omdat de Philipsvleugel 
ook nog verbouwd moet worden. 
Maar een grillige tijd in de bouw is 
het. Het hangt van de opdrachten 
af of we over een halfjaar hier met 
acht of met twee personen zitten.’

ENGLISH >>

I worked on the Rijksmuseum for eight 
years, but I did so much overtime that 
it was really sixteen years. During that 
period I also had two children, which 
enabled me to observe the project 
from a distance now and then.

I did not do much drawing – my 
colleagues at the office did that – but  
I did review the drawings and I led the 
negotiations, for example, with the 
Government Buildings Agency and 
Cultural Heritage Agency. That makes it 
difficult to say where I have left my 
mark on the project, although I can 
point to the integrated brass grids in 
the windows which transport air from 
the galleries to the inner courtyards.  
If I have to explain to my children what 
Mama has done, they probably will not 
understand it.

I started at Cruz y Ortiz twelve years 
ago after I had been to Spain on an 
exchange programme. In 2001, when  
I saw that they were going to do 
several projects in the Netherlands and 
one in Spain, I started in Seville. After 
four years in Spain, I went to Amster-
dam as office coordinator. I do not feel 
the need to be at the forefront as a 
concept architect because I am more 
interested in the technical and 
coordinating side of the profession.  
At first, things did not revolve 
exclusively around the Rijksmuseum:  
I also worked on a block of flats on the 
Oosterdokseiland and the university 

library on the Binnengasthuisterrein. 
Unfortunately, neither project was 
realised. We have now set our sights 
on dwellings in Leidsche Rijn and a 
couple of other projects.

The highlight for me was the moment 
that the tendering process was 
completed and the actual construction 
could start. Years of paperwork were 
finally becoming reality. The spatial 
effect of Cuypers’ decorations greatly 
surprised me. Of course, I knew them, 
but I had only ever seen them in 
black-and-white photographs. Now, 
for the first time, we were discovering 
their colour and rhythm. I think 
everyone is going to be amazed.

And who knows what the future holds? 
I do not think there will be a black hole 
because the Philips wing still has to be 
renovated. But these are uncertain 
times in the construction industry, and 
whether there are eight of us or only 
two of us here in six months’ time 
depends on the commissions we get.

het nieuwe 
rijksmuseum
nasmaak
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