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A l maanden geleden is ze naar het bui-
tenland vertrokken, ‘De brieflezende
vrouw’ van Johannes Vermeer. Op
reis in Japan, China en de Verenigde

Staten maakt ze reclame voor de heropening
van het Rijksmuseum. Dankzij Facebook en
Twitter konden we aftellen hoeveel dagen we
nog op haar terugkeer moesten wachten: 95,
94, 93. En straks, over 87, 53, 14 dagen, van-
daag, is ze weer in Amsterdam te zien, op een
nieuwe wand die in een nieuwe kleur beschil-
derd is, uitgelichtmet de allernieuwste lampen
en bewaaktmet de allernieuwstemiddelen.
Met enige schroom zal ik haar bezoeken. Het

zal anders zijn dan al die andere keren. In de ja-
ren dat ik bij haar om de hoek woonde, waren
bezoeken aan De brieflezende vrouw ijkpun-
ten in mijn bestaan, rituelen die bepaalde ge-
beurtenissen in mijn leven markeerden. Als ik
grote beslissingen moest nemen, dwaalde ik
door het Rijks omuiteindelijk bij haar uit te ko-
men. Het was onmogelijk om op reis te gaan
zonder eerst mijn koffer te pakken, de vloeren
te dweilen, naar het Rijksmuseum te fietsen
om haar gedag te zeggen, die vrouw die zo Hol-
lands is en toch in een hele andere wereld ver-
blijft.
Zelf had ze toen ook al allerlei omzwervin-

gen achter de rug. In 1772 deed het schilderij
zijn intrede in de kunstgeschiedenis: het werd
in dat jaar geveild in Amsterdam. Daarna zou
het regelmatig op veilingen opduiken, met
lovende beschrijvingen in de catalogi zoals ‘Het
bevallig ligt en donker geeft een schoone wel-
stand’, of ‘Ongemeen fraai, uitvoerig en mees-
terlyk gepenseeld’. Het schilderij ging in de
achttiende eeuw van hand tot hand en via een
Franse en Engelse verzamelaarwerd het uitein-
delijk aangekocht door Adriaan van der Hoop,

die zijn hele collectie in 1847 aan de stad Am-
sterdam legateerde. Zo kwam De brieflezende
vrouw in 1885 in het Rijksmuseum terecht,
ruim twee eeuwen nadat Vermeer haar had ge-
schilderd.

Kijk, daar staat ze: in een oer-Hollands inte-
rieur. Door ramen die we niet kunnen zien,
stroomt er licht de kamer binnen, het schijnt
op de vrouw en doet de koperen noppen van de

stoelen glimmen. De ruimte is opgebouwd uit
geometrische vormen: de stoelen met hun
rechte leuningen, de muurvlakken, de land-
kaart op de achtergrond.
Zelf staat ze in hetmidden van het schilderij,

in haar bruingele rok en haar jakje in de kleur
blauwwaarVermeer en zijn tijdgenoten het pa-
tent op lijken te hebben. Meer kleuren zijn er
eigenlijk niet, of het moet het wit zijn van de
wanden, het hemd dat ze onder haar jak draagt,
de brief die zemet beide handen vasthoudt.

Die brief, daar gaat het natuurlijk om. Wie
heeft de vrouw geschreven? En wat? De schil-
der geeft het niet weg, maar dát het belangrijk
is, dat kunnenwewel zien aan demanier waar-
op ze de brief in haar handen klemt, haar iets
geopendemond. Bovendien heeft ze haar toilet
er voor onderbroken, haar parelketting ligt ver-
geten op tafel.
Toch is het niet het licht, het blauw, of de

brief die me iedere keer weer naar de vrouw
doet terugkeren. Dat is, wat zich achter haar af-
speelt: de landkaart die ons afleidt van het in-
tieme moment waar we getuige van zijn. Die
kaart opent een wereld die veel groter is dan de
huiskamer met de blauwe stoelen. Het lijkt of
we in een fantasiewereld kijken, maar dat is
niet zo.
We zien een landkaart van het Graafschap

Holland, vervaardigd door Balthasar Florisz van
Berckenrode in 1620 en een jaar later uitge-
geven doorWillem Jansz Blaeu. Het hoofd van
de vrouw lijkt wel onderdeel van het landschap
uit te maken, erin op te gaan: haar halslijn
wordt een rivier, het lint in haar haren de zee
tussen de Zuid Hollandse eilanden. In de verte
zeilboten, ze verlaten de Zuiderzee, varen met
klapperende zeilen ons beeld uit. ▶

De vrouw, haar brief en ik
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‘De brieflezende vrouw’
van Vermeer heeft de

hitpotentie van Mona Lisa.
Wat meer kan het

Rijksmuseum wensen?
Nou, een ruimte om

met dit meesterwerk
alleen te zijn.

Gerdien Verschoor is schrijver
en directeur van Codart, net-
werk van museumconservato-
ren van Nederlandse en Vlaam-
se kunst. In 2011 debuteerde ze
met ‘De draad en de vliegende
naald’, komende najaar ver-
schijnt haar tweede roman.
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Ik wil niet naar eenmuseum dat een pretpark
probeert te zijn, ik wil naar eenmouseion:

een tempel van demuzen

Nog één keer kijken dan, heel dichtbij staan, el-
ke lichtvlek en iedere craquelure onthouden.

Oog in oog staanmet een schilderij, erin kun-
nen verdwijnen, een schilderij op een bijna sa-
crale manier ervaren: dat lukt me alleen als ik
er in mijn eentje naar kan kijken. Het is een
samenzijn dat zo intiem is, dat het de aan-
wezigheid van een ander niet kan verdragen.
En daar zit nu precies het probleem.
Het museum is de laatste decennia in een

enorm tempo gepopulariseerd, en dat is maar
goed ook. Alleen al in Nederland steeg het aan-
tal bezoekers in 2012 met ruim een miljoen
naar 19,8 miljoen. En dan zijn de ‘geëxporteer-
de tentoonstellingen’ nog niet eens meegere-
kend, want De brieflezende vrouw en al die an-
dere kunstwerken die buiten hun eigen musea
te zien waren, trokken nog eens ruim 3.7 mil-
joen bezoekers. Ook dit jaar werden die cijfers
door de Museumvereniging in feestelijke
bewoordingen naar buiten gebracht. Nieuwe
publieksgroepen veroveren, bestaande steeds
opnieuw verleiden: dat is wat wij cultuurma-
kers willen, en waar we op worden afgerekend.
We doen daar dan dus ook ons uiterste best
voor.
Om de immer groeiende bezoekersstromen

op te vangen, wordenmusea gesloten en omge-
toverd tot toonaangevende gebouwen. Om een
rol te kunnen blijven spelen in een sterk con-
currerende vrijetijdsmarkt worden ze voorzien
van restaurants en winkels, van roltrappen en
wifi, van touch screens en een uitgekiende rou-
ting. De economische spin off is groot: de wel-
vaartswinst die de museale sector oplevert,
werd in 2010 berekend op een bedrag dat ligt
tussen de 3.5 en 6miljard euro.
“Wij willen dat de musea meer geld verdie-

nen door meer bezoekers te trekken”, aldus de
voorzitter van de Raad voorCultuur, JoopDaal-
meijer. “Musea zijn al lekker vol, maar het kan
nog voller”, twittert Museummeneer. En na-
tuurlijk staat de museummevrouw in mij te
juichen als ze dat soort cijfers ziet, dat soort
woorden hoort.
Maar iets in mij verzet zich. Want in mijn

zwartste dromen ontvouwt zich het volgende
scenario. De brieflezende vrouw is de Mona Li-
sa van Amsterdam geworden. We verdringen
ons om haar te kunnen zien. Geüniformeerde
suppoosten houden ons op een afstand, zelfs al
worden we door een dubbele barrière van haar
gescheiden.
Aan weerszijden van het schilderij hangen

plaquettes, groter dan het schilderij zelf, die
ons in zes talen waarschuwen voor zakkenrol-
lers. Met een beetje geluk kan ik het schilderij
bekijken via de iPad van de zweterige man die
me opzij duwt. Hij heeft zijn tablet trouwens
niet op het schilderij gericht, maar is ingelogd
op Google Art. Zo kunnen we bijna zien wie er
aan het roer van de zeilboten zit.
Die spectaculaire bezoekersaantallen, die ik

ieder museum zo gun, staan haaks op de erva-
ring die ik er zoek: de intieme omgangmet een
kunstwerk, de ervaring dat een schilderij, een
tekening of een sculptuur speciaal voor mij is
gemaakt. Ik wil niet naar een museum dat een
pretpark probeert te zijn, ik wil naar een
mouseion: een tempel van de muzen. Want
juist een tempel schept ruimte voor ervaringen
die groter zijn dan je kunt bevatten.

Mag ik daarom de directie van het Rijks-
museum een idee aan de hand doen? Stel. In
het nieuwe Rijksmuseum bevindt zich een
mouseion, in de oorspronkelijke betekenis van

het woord. De exedra bestaat al: het is demooie
nieuwe aula, ontmoetingsplaats voor hen die
kennis en schoonheidservaringen met elkaar
willen delen. Daarnaast bevindt zich die ene
zaal, en die zaal mag maar door één bezoeker
tegelijk worden betreden.
Ik heb er via internet een speciaal kaartje

voor gekocht waardoor ik niet in de rij hoef
te staan. Via een speciale ingang sta ik in een
paar stappen in de saaiste ruimte die je je maar
kunt voorstellen. Er is geen zaaltekst, geen au-
diotour, geen touch screen. Hier is niemand die
te luid spreekt, niemand die tegen me aan-
duwt, niemand die per ongeluk toch flitst als
hij een foto maakt. Geen zweetlucht, geen
wandelschoenen, geen kinderen in buggy’s.
We zijn met zijn tweeën: De brieflezende
vrouw en ik.
Ik ga achter haar staan en legmijn handen op

de rechte leuning van de stoel. De koperen
noppen zijn warm van de zon. Mijn ogen knip-
peren in het licht van de gloednieuwe lampen
als ik de kleine museumzaal in kijk. Ik gluur
over de schouders van de vrouw en probeer
haar brief te lezen. Maar zij, ook zij waant zich
eindelijk alleen. Na jaren heeft ze haar privacy
hervonden.
Ze vouwt langzaam haar brief op en verbergt

hem in het beursje onder haar hemelsblauwe
jak. Ze neemt haar parelsnoer van tafel en wik-
kelt het als een armband om haar pols. Mijn
blik dwaalt af. Nu ik zo dicht bij de landkaart
sta, probeer ik de namen van de zeilboten te le-
zen.
Nee. Laat ik het nu niet al helemaal invullen,

daarvoor kan ik net zo goed inloggen opGoogle
Art. Nu nog ben ik in het Rijksmouseion, waar
me de wonderlijkste ervaring te wachten staat
die me ooit is overkomen.■
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Brieflezende vrouw, Johannes Vermeer, ca. 1663, Rijksmuseum Amsterdam

Ik gluur
over haar schouders
en probeer haar brief

te lezen


