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Van harte willen wij, (oud)directeuren van Nederlandse musea, het appel ondersteunen dat de 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap in hun brief van 

20 januari jl. op u hebben gedaan tot behoud van het monumentale raam van Matthieu 

Wiegman, dat zich vanaf 1938 tot kort geleden in de Valeriuskliniek heeft bevonden maar nu 

is opgeslagen zonder uitzicht op herplaatsing. 

Vanuit onze betrokkenheid met het behoud en beheer van objecten binnen een museale 

omgeving gaat het ons zeer ter harte dat een kunstwerk van een dergelijke schoonheid en 

betekenis de zorg moet ontberen die werken in een museum wél ten deel vallen en dat het met 

teloorgang wordt bedreigd. 

Wij hoeven de argumentatie van Heemschut en het Cuypergenootschap, waar we volledig 

achter staan, niet in haar geheel te herhalen, maar willen vooral de zeer grote kunsthistorische 

waarde van dit raam benadrukken. Het is, met zijn omvang, artistieke en technische 

kwaliteiten, niet alleen een hoofdwerk binnen het oeuvre van een vooraanstaande twintigste-

eeuwse kunstenaar, maar behoort tevens tot de belangrijkste glas-in-loodramen die in 

Nederland tijdens het interbellum zijn vervaardigd. De ondergang ervan zal voor de 

Nederlandse kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw een onherstelbaar verlies betekenen 

dat generaties chroniqueurs en andere kenners van de Nederlandse moderne kunst met 

ongeloof en verontwaardiging zal vervullen hoe zoiets heeft kunnen gebeuren. 

Wanneer het raam niet teruggeplaatst wordt in het complex dat op de plaats van de 

Valeriuskliniek gaat verrijzen, zal het, zoals Heemschut en het Cuypergenootschap naar voren 

brengen, vrijwel onmogelijk zijn om er een andere bestemming voor te vinden, hetgeen het 

einde van het raam zou betekenen. 



Het is daarom niet te begrijpen dat bij een kwestie die zozeer het behoud van Nederlands 

cultureel erfgoed betreft een projectontwikkelaar de vrije hand is gelaten om zijn persoonlijke 

smaak te volgen. Deze projectontwikkelaar, de DeJonggroep, rechtvaardigt, in zijn 

Nieuwsbrief van 31 januari, zijn onwil om het raam terug te plaatsen met de redenering dat 

het niet past bij  ‘een transparant en blij gebouw, dat niet meer aan een ziekenhuis doet 

denken’. Wiegman wilde met het raam, dat hij een arcadische thematiek gaf en uitvoerde in 

een feest van vrolijke kleuren, die naar boven toe steeds lichter worden, de beschouwers juist 

blij maken en hen de ziekenhuisomgeving doen vergeten. Het gemak waarmee de 

projectontwikkelaar het karakter van het kunstwerk onrecht doet door het connotaties toe te 

schrijven die het juist niet bezit, illustreert weer eens, om met de dichter te spreken, hoe 

weerloos iets van waarde is is. En dat is helemaal zo als er geen andere bevoegden blijken te 

zijn die de waarde van dit kunstwerk willen erkennen en beschermen.  

Wij doen een dringend beroep op u om het niet zover te laten komen, maar recht te doen aan 

wat van waarde is.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Andreas Blühm, directeur Groninger Museum 

 

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum Amsterdam 

 

Mariette Dölle, directeur museum Kranenburgh Bergen 

 

Sjarel Ex, directeur Museum Boijmans Van Beuningen 

 

Lidewij de Koekoek, algemeen directeur Museum Het Rembrandthuis 

 

Jan Piet Filedt-Kok, ouddirecteur collecties Rijksmuseum Amsterdam 

 

Meta Knol, directeur Museum De Lakenhal, Leiden 

 

Hans Locher, ouddirecteur Gemeentemuseum Den Haag  

 

Patrick van Mil, directeur Stedelijk Museum Alkmaar 

 

Henk van Os, oud-hoofddirecteur Rijksmuseum Amsterdam 
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