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VERHALEN

DOOR ARJO PASSCHIER BEELD CHRISTOPHER SMITH

Ik neem afscheid als museumdocent, na 25 jaar inle-
zen op zo’n 340 grote en kleine tentoonstellingen en 
het raadplegen van ongeveer 12 meter boeken. Na het 
werken met meer dan 100.000 volwassenen, adoles-
centen en kinderen, door middel van rondleidingen, 
onderwijsprogramma’s, cursussen kunstgeschiedenis 
en kunstbeschouwing, atelierprogramma’s, work-
shops en lezingen. Een kleine selectie uit mijn meest 
 markante herinneringen.

Een ambtenaar uit Grootegast
Het nieuwe Groninger Museum was nog maar net geopend. 
Alle ambtenaren uit stad en provincie waren uitgenodigd 
voor een ontvangst met een rondleiding. Deze avond was 
het de beurt aan de provincie. Ik begeleidde een groepje uit 
Grootegast.
We gingen het museum rond en eindigden in de entree-
hal. Er bleef een meneer wat dralen en ik knoopte een 
gesprekje met hem aan. Hij vertelde dat hij bij de gemeen-
tereiniging werkte en dat hij erg onder de indruk was van 
al dat zilver en al dat porselein. Zijn vrouw zou dit ook wel 
heel mooi vinden. “Nou, dan neemt u haar toch een keer 
mee naar het museum.” Hij keek me aan en vroeg verbaasd: 
“Kan dat dan?” “Ja, natuurlijk. U koopt een kaartje aan de 
kassa en kunt dan de hele dag hier rondkijken.” “Kan ik dan 
zomaar naar binnen?” “Ja meneer, het museum is ook van u.” 
De verbazing was wederzijds. Werk aan de winkel, dacht 
ik nog.

“Dat zou ik nou nooit bij jou doen”
Het ligt voor de hand dat ik het een en ander heb beleefd 
met bezoekers bij de tentoonstelling van de Amerikaanse 

fotograaf Andres Serrano: A History of Andres Serrano – 
A History of Sex, in 1997. Veel mensen zullen zich de com-
motie rondom de plasseks-poster nog herinneren. Zijn vaak 
controversiële, maar esthetische foto’s met onderwerpen 
als dood, seks en religie riepen veel reacties op. Zijn werken 
maakten bij de bezoekers soms gevoelens van angst los, 
voor dat alles wat zo ‘anders’ is. Angst die weleens geuit 
wordt als boosheid. Bij de ingang van de tentoonstelling 
stonden daarom waarschuwingsborden.
Ook ik moest even slikken tijdens de educatieve instructie 
over deze tentoonstelling. Hoe pak ik dit aan? Hoe ga ik 
hiermee om? Hoe dichtbij durf ik te komen met de groepen? 
Al gauw merkte ik dat ik veel spanning kon wegnemen door 
de zaken nuchter te benoemen. Dat gaf lucht, relativeerde 
en gaf zelfs ruimte voor humor. Een o zo sterke troef.
Op een de dag ging ik na een rondleiding nog even terug de 
tentoonstelling in om werken te selecteren voor een nieuwe 
groep. Ik liep de zaal in met foto’s uit de serie Budapest. Tot 
mijn verbazing stond daar een man met een meisje van een 
jaar of 6 aan zijn hand. Hij had blijkbaar de waarschuwings-
borden niet ter harte genomen. Ik vond dat vreemd. Hij leek 
diep verzonken in een foto (Prostitute and Client, 1994) met 
een afbeelding van een vrouw die op haar knieën op profes-
sionele wijze de inhoud van een gulp in een mannenbroek 
bewerkte. Zijn dochter keek mee en reageerde na enige tijd 
verontwaardigd met de woorden: “Nou papa, dat zou ik nou 
nooit bij jou doen.” Waarop de vader, nog steeds afwezig en 
verdwaald in… wat dan ook, antwoordde: “Ach lieverd, dat 
hoeft niet hoor.” Pfff… Gelukkig maar. Maar blijkbaar had 
ze hem toch wakker geschud: hij liep met zijn dochter aan 
de hand de zaal uit. De dienstdoende suppoost en ik keken 
elkaar verbluft aan.

25 Jaar Museumdocent
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Duwen en trekken 
Jaarlijks verzorgt het UMCG een programma voor aan-
komende buitenlandse studenten, onder meer uit niet- 
westerse landen, ter voorbereiding op de studie genees-
kunde aan de RUG. Ook kennismaking met onze cultuur is 
daarvan een onderdeel. Het Groninger Museum ontvangt 
deze groepen graag. Zo gebeurde het dat ik gevraagd 
werd een museumles te verzorgen over de tentoonstel-
ling Nieuwe Wilden (2016) voor een groep studenten uit 
 Saoedi-Arabië. Ik vroeg of de keuze van de tentoonstelling 
geen vergissing was. Nee, de vraag was duidelijk.
Ik kon kiezen uit een keur aan kunstwerken over de maat-
schappelijke, sociale, economische en politieke ontwikkelin-
gen in de woelige jaren zeventig en tachtig in West- Europa: 
van Koude Oorlog tot Berlijnse muur, van punkscene tot 
homo- en vrouwenemancipatie. Alles verbeeld in een 
neo-expressionistische schilderstijl: wild en heftig. Geen 
geringe opgave gezien de achtergrond van deze studenten. 
Bij de entree van de tentoonstelling hing een schilderij van 
Luciano Castelli, Berlin Nite uit 1979. Afgebeeld zijn twee 
los geschilderde mannen met ontbloot bovenlijf in roze en 
zwart. Door het stellen van vragen probeerde ik de stu-
denten te laten verwoorden wat ze zagen. Ik kreeg weinig 
reactie en suggereerde dat de kleur roze misschien bete-
kenis zou kunnen hebben in verband met de mannen. Een 

inkoppertje toch? Weer geen respons. Word ik niet begre-
pen, of is het onderwerp taboe? Ik vermoedde het laatste. 
Het was een gemengde groep, maar de jongens en meisjes 
stonden apart. Er werd wat gesmoesd onder de jongens 
en ik vroeg of ze hun gesprek met ons wilden delen. Toen 
kwam het hoge woord eruit: “In Saoedi-Arabië zijn geen 
homo’s.” Ha, ze hadden het wel degelijk begrepen. Ik vroeg: 
“Is dat echt zo? Ik heb altijd geleerd dat liefde tussen twee 
mensen van hetzelfde geslacht van alle tijden en alle cultu-
ren is. Hoe komt het dat het bij jullie niet voorkomt?” Geen 
antwoord. Ik illustreerde mijn verhaal met feiten gebaseerd 
op uitkomsten uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. 
De hakken gingen verder in het zand.
“Het is niet mijn bedoeling jullie je waarheid te ontne-
men en wetenschap in te zetten voor mijn gelijk. Maar ik 
gebruik deze feiten om te proberen over dit onderwerp in 
gesprek te komen. Dat vind ik waardevol.” Geen respons. 
Ik bedacht dat de kloof misschien iets te dichten viel door 
het een en ander te vertellen over de geschiedenis van 
de homo-emancipatie in West-Europa en hen zo, althans 
wat dit onderwerp betreft, voor te bereiden op de rest van 
de tentoonstelling: werken van geëngageerde kunste-
naars die zichtbaar maken wat tot 1978 in West-Duitsland 
niet zichtbaar mocht zijn, zelfs strafbaar was. Weer ving 
ik bot. Ik besloot met: “Misschien is jullie waarheid dat 

homoseksualiteit in Saoedi-Arabië niet bestaat, maar hier 
in Europa bestaat het wel en als student geneeskunde en 
later als arts krijg je er hier zeker mee te maken.” De jon-
gens reageerden met gemor en gemompel in het Arabisch, 
waarop een van de meisjes uit de groep naar voren stapte 
en de jongens op geagiteerde toon toesprak: “Homoseksu-
aliteit bestaat wel in Saoedi-Arabië en ik kan het weten.” 
Een onverwachte ingreep uit eigen gelederen. Dat kwam 
aan. De jongens wendden hun blik naar de grond en 
bonden in. Ik gaf haar een knipoog en dacht: prachtige 
meid, dappere vrouw.

Pyjama’s
Voor een groep meisjes van een mbo-opleiding design 
uit het midden van het land had ik de opdracht gekregen 
ontwerpprocessen te belichten. Ik stond rond de vitrine 
met daarin de Portable City of Groningen (2011) van de 
Chinese kunstenares Yin Xiuzhen: een artistieke inter-
pretatie van de binnenstad van Groningen in miniatuur, 
gemaakt van tweedehandskleding van medewerkers van 
het Groninger Museum.
Kleding zegt iets over de identiteit van een mens en draagt 
geschiedenis, dus verhalen met zich mee. Als beeldhouwer 
en installatiekunstenaar maakt Xiuzhen de relatie zicht-
baar tussen herinnering en (culturele) identiteit. Haar werk 
is politiek en sociaal geladen met als inspiratiebron onder 
meer haar opvoeding tijdens de culturele revolutie. Het 
refereert ook aan het verlies van geschiedenis, en daarmee 
identiteit, bij het proces van modernisering van de binnen-
steden van China.
Om voor deze studenten haar manier van werken inleefbaar 
te maken, is een droog verhaal over de culturele revolutie 
en politiek in China geen optie. Vaak weten ze niet eens 
wie Mao Zedong was. Ik liet ze het werk visueel verkennen 
en benoemen tot de vraag gesteld werd: “Waarom heeft 
ze dit met oude kleren gemaakt?” Ik stelde de wedervraag: 
“Hebben jullie kleding of voorwerpen die je koestert, waar je 
herinneringen aan hebt en die je altijd zal bewaren?”
Meestal volgt er dan een opsomming, variërend van baby-
kleertjes tot mijn eerste voetbalschoenen, en zelfs een 
keer de prachtige opmerking van een jongen van 15: “Mien 
eerste waarkleerzen, dai bewoar ik veur mien zeun.” Vaak 
hangen er mooie en persoonlijke herinneringen aan die 
bewaarde voorwerpen of kledingstukken. Zo ook vandaag, 
maar net even anders.
“Ja, ik heb een pyjama die ik nooit weg zal doen. Daar lag 
ik als kind mee in het ziekenhuis.” Ik zag dat ze schrok van 
haar eigen spontane antwoord. “Wat bijzonder,” zei ik. En 
om deze blijkbaar nare herinnering een positieve wending 
te geven de woorden: “Zo te zien is het heel goed afgelopen 
met jou.” Ze liep rood aan en stamelde zachtjes: “Ja, maar 
bijna niet.” Waarna ze, duidelijk geëmotioneerd, naar haar 
veters dook die klittenband bleken te zijn. Er waren nog 
twee meisjes die aangaven dat ze ook zo’n pyjama hadden 
en ze zochten steun bij elkaar. De hele groep was ontroerd 

en enigszins geschokt. Ik besloot samen langzaam door te 
lopen zodat ze zich konden herstellen. Ook ik had even tijd 
nodig om op verhaal te komen. 
Op weg naar de garderobe ging ik naast het meisje van de 
pyjama lopen en vroeg haar of het weer een beetje ging. “Ja 
hoor, het gaat wel weer.” Waarop ik zei: “Ik begrijp je wel 
hoor.” Verlegen glimlachend keek ze me aan en ik dacht: ja, 
er zijn er veel met zo’n pyjama. 

Eigenlijk een kind
Een kleuterklasje op een doordeweekse ochtend: 12 kleu-
ters hand in hand, juf achteraan, ik voorop. Op stap door het 
museum met zeer serieuze en goed voorbereide kinderen, 
zo bleek. Het programma liep voorspoedig en ik had wat 
tijd over. Ik waag het erop, dacht ik, en nam ze mee naar de 
lyrisch abstracte, soms wat naïef aandoende schilderijen 
van de Groninger schilder Martin Tissing († 2018). In het 
Mendini Paviljoen op de begane grond was een tentoon-
stelling ingericht ter ere van zijn 65ste verjaardag. Naar 
de wens van de kunstenaar hingen de schilderijen niet in 
het gelid, maar verspreid over de muur, dus ook laag bij 
de grond.
Ik liet de kinderen zitten voor de laaghangende schilderijen 
en ging met ze in gesprek. Ze keken heel goed en waren 
spontaan in hun opmerkingen en vragen. Heerlijk. Op het 
moment dat ik ze liet opstaan om naar het atelier te gaan, 
pakte een meisje mijn hand en vroeg: “Mevrouw?” Ik keek 
haar aan en zag dat ze ergens mee zat. Na enige aarzeling 
kwam er die vraag: “Is die meneer eigenlijk een kind?” Dat 
vertederde mij. “Ja, eigenlijk wel,” antwoordde ik en ik kneep 
haar zachtjes in haar hand. En zo werd lopen huppelen.
Tussen de middag liep ik door de Folkingestraat. Bij anti-
quariaat Prentwerk zat Martin min of meer in de etalage. Ik 
ging de winkel binnen. Martin was tenslotte zelf ook ooit 
museumdocent in het Groninger Museum geweest en zou 
dit verhaal zeker kunnen waarderen. Enthousiast vertelde 
ik dat ik met een kleuterklasje een paar van zijn schilderijen 
had besproken. Hij sprong op zwaaide met zijn armen en 
zei: “Hou maar op, hou maar op. Ik weet het al, ik weet al 
wat je gaat zeggen.” Waarop ik zei: “Nee, dat weet je niet.” 
Ik deed mijn verhaal. Hij plofte terug op zijn stoel, viel stil en 
staarde zichtbaar ontroerd naar buiten…
Hoe zei Picasso dat ooit? “Het duurt lang om jong te 
worden.”

En nu, na 25 jaar, is voor mij de cirkel rond. 25 jaar waarin ik 
mijn beeldend kunstenaarschap en ervaringen als docent in 
het middelbaar onderwijs fantastisch heb kunnen inzetten 
in het Groninger Museum. De stilte van mijn atelier combi-
neerde met de roering in het museum. Van vuilnisman tot 
ambassadeur, van kleuter tot Gazprom-bobo, van popster 
tot commissaris van de koningin. De groepen waren divers 
en, op een enkele lastige pubergroep na, meestal leuk.
Ik heb genoten en ga nu ook mijn tijd nemen om jong 
te worden. G

Yin Xiuzhen, Portable City of Groningen, 2011-12
met steun van de Vereniging van Vrienden van 
het Groninger Museum en de BankGiro Loterij


