
Als ik failliet ga,
dan wel met a l l u re
Door onze redacteur
Arjen Ribbens

I
n een lange loden jas en met een
honkbalpetje op zijn hoofd loopt
Wim van Krimpen (74) door de
voormalige Citroën-garage, het
door architect Jan Wils ontworpen
rijksmonument op het Stadion-

plein in Amsterdam. „Fantastisch pand,
to c h? ”, zegt hij enthousiast. „En veel en
veel groter dan de Kunsthal in Rotterdam.
Wat kan je hier niet allemaal voor moois
organi seren?”

Van Krimpen is de oud-directeur van de
Kunsthal Rotterdam, het Fries Museum in
Leeuwarden en het Haags Gemeentemu-
seum. Toen hij bij dat laatste museum in
2008 met pensioen ging, liet hij al weten
dat de kunstwereld nog niet van hem af
was. Hij werd opnieuw galeriehouder, or-
ganiseerde tentoonstellingen en stampte
in Winterswijk een nieuw museum uit de
grond, Villa Mondriaan.

Toch verraste Van Krimpen eind maart
met de mededeling dat hij van de Citroën-
garage een tijdelijke kunsthal zou maken.
Eind deze maand is de eerste grote activi-
teit: de Amsterdam Art Fair, een beurs
voor veertig van de beste Nederlandse ga-
leries. Pikant, want tegelijkertijd opent
een paar kilometer verderop de KunstRai,
de beurs die Van Krimpen 31 jaar geleden
opzette en enige jaren leidde.

Hij gaat niks lelijks zeggen over de
KunstRAi, zegt Van Krimpen. „Die beurs is
uitgegroeid tot een mooi lifestyle-evene-
ment. Maar met de oorspronkelijk opzet,
een hoogwaardig kunstevenement, heeft
het weinig meer te maken.”

En toen dacht u opeens: ik begin gewoon
een nieuwe kunstbeurs?
„Met dat idee liep ik al een tijdje rond. Een
paar maanden geleden was ik op atelierbe-
zoek bij een kunstenaar in Amsterdam-
Noord, Mellius. Een gigantisch oud fa-
briekspand. Dat leek me een toplocatie
voor een beurs. Daarnaast zit restaurant
Hotel De Goudfazant. Aan een van de eige-
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De methode Van Krimpen

Ku n s t b e u rs

Wim van Krimpen, oud-museum-
directeur, organiseert deze maand een
nieuwe kunstbeurs in een Amsterdamse
Citroën-garage, voor de veertig beste
galeries van Nederland. „Als ik ergens in
geloof, dan moet je van goeden huize
komen om me tegen te houden.”

naren, Niels Wouters, vroeg ik of hij de ca-
tering wilde doen. Toen zei Niels: ‘Wi m ,
stap in de auto, rijden we even naar het
St adionplein.’ De nieuwe eigenaar van de
Citroën-garage, Bouwinvest, had hem ge-
vraagd of hij daar voor korte tijd een res-
taurant wilde openen.
„Ik keek mijn ogen uit. Omdat het een mo-
nument is, duurt het verkrijgen van bouw-
vergunningen zeker een jaar. Bouwinvest
zocht tijdelijke invulling op hoog niveau.
Nou, daar weet ik wel raad mee. Er komt
een groot evenement met vintage design,
een tentoonstelling met street art, mode-
shows van de Gerrit Rietveld Academie en
nog veel meer. Met die kunstbeurs ben ik
dus terug bij af.”

Vorig jaar stopte u na tweeënhalf jaar
met uw galerie. U zei toen: ‘Ik pas ge-
woon niet meer in deze wereld.’ Wat is er
ve ra n de rd ?
„Weer een galerie, dat was een vergissing.
De kunstwereld is veranderd en daar ben
ik zelf dus mede schuldig aan. In de jaren
tachtig liep iedereen die iets betekende bij
mijn galerie de deur plat. Nu is een galerie-
houder een chique handelsreiziger. Je
moet potentiële klanten opzoeken door
voortdurend aan beurzen deel te nemen.
Ik ben daar niet zo geschikt voor; ik houd
er ook niet zo van om extra aardig te moe-
ten doen. Bij mij is het meer graag of niet.”

U bent 74. Waar komt die ambitie van-
d a a n?
„Ik kan niet stil zitten, ik ben een culturele
bouwer. Als ik op vakantie een bijzonder
leeg gebouw zie, dan begint het te draaien
in mijn hoofd: wat zou je daar niet alle-
maal kunnen doen? Dat heb ik nu ook met
de Citroën-garage. Het is tijdelijk, maar
sommige activiteiten, zoals de beurs, zul-
len blijven. Ik ben nu al in onderhandeling
over een locatie voor volgend jaar.

„De afgelopen maand zijn er zoveel
mensen met plannen naar me toe geko-
men. Er is echt behoefte aan een kunsthal
in Amsterdam.”

Waarom stappen die mensen op u af?
„Ik denk omdat ik plannen wél realiseer.
Als ik ergens in geloof, dan moet je van
goeden huize komen om me tegen te hou-
den. Ik heb ook niet zoveel ontzag voor
overheden. En ik kan, denk ik, goed uitleg-
gen waarom bepaalde dingen er moeten
ko m e n . ”

Hoopt u aan dit avontuur iets te verdie-
n e n?
„Ik ben zo langzamerhand in de positie
dat ik alles pro deo doe. Het gaat me om
het plezier van het maken. Nu zijn ze hier
in de garage bezig met het timmeren van
de wanden voor de kunstbeurs. Dat kost
enige tienduizenden euro’s. Misschien ga
ik wel failliet, maar dan wel met allure.

„Ik sta er ongeveer in zoals Niels Wou-
ters van De Goudfazant. Die heeft 45.000
euro in zijn pop-uprestaurant geïnves-
teerd. Hij zegt: ‘Te gekke locatie en een
mooi avontuur. Nu maar hopen dat ik de
investering erweer uithaal.’ Heb je gezien
dat hij daarginds in houten bakken zijn ei-
gen groente en kruiden aan het kweken
i s?”

Als directeur van het Gemeentemuseum
wilde u zich richten op mensen die nooit
naar musea kwamen. De Amsterdam
Art Fair belooft een heel elitair evene-
ment te worden.
„Ik ben een domineeszoon. Zoals mijn va-
der de kerk altijd vol wilde hebben, zo wil-
de ik de Kunsthal en later mijn musea vol
hebben. Dus programmeerde ik voor een
breed publiek. Beheer van een collectie is
best belangrijk, maar een museum is geen
universiteit. Toen ik benoemd werd in het
Haags Gemeentemuseum zei ik op de eer-
ste vergadering: ‘Dit is het mooiste muse-
um van Nederland, nu gaan we er ook het
beste museum van maken.’

„En ja, kunst kopen doet niet iedereen.
Dat is voor de elite. Maar ook op zo’n
beurs wil ik zoveel mogelijk mensen trek-
ken. Kunst kopen geeft zoveel voldoe-
ning .”

Met een grijns spreekt Wim
van Krimpen van zijn
‘o u d - l e e r l i n g e n’. Wim Pijbes,
Benno Tempel en Wim van
Sinderen, respectievelijk de
directeuren van het Rijksmu-
seum Amsterdam, het Haags
Gemeentemuseum en het
Fotomuseum Den Haag,
hebben allen onder zijn lei-
ding gewerkt in de Kunsthal
Rotterdam. Zijn drie P’s –
programma, presentatie en
publiciteit – heeft Van Krim-
pen hun daar bijgebracht.
Gevraagd wat zijn oud-me-
dewerkers bindt, antwoordt
hij: „Ze zetten het publiek
vo o ro p. ”
Van Krimpen noemt Pijbes
„een zegen voor het Rijks-
m u s e u m”. „Toen ik Wim in
1996 als tentoonstellings-
coördinator bij de Kunsthal
aannam, zag ik al snel wat hij
in zijn mars had. ‘Jij wordt

mijn adjunct’, zei ik tegen
hem, ‘en als ik wegga volg
je me op.’ Toen ik het aan-
bod kreeg om naar het Ge-
meentemuseum te gaan, heb
ik meteen Neelie Kroes ge-
beld, de toenmalige be-
stuursvoorzitter van de
Kunsthal. ‘Zou ik doen’, zei
ze. Waarop ik zei dat mijn
opvolger al in huis was.
„Toen Wim hoorde dat ik ver-
trok, belde hij me op. Hij wil-
de weten hoe het zat met die
oude belofte van me. Twe e
dagen later werd hij be-
noemd tot directeur van de
Ku n s t h a l . ”
Bij zijn vertrek uit het Ge-
meentemuseum heeft hij
Tempel ook voorgedragen
als zijn opvolger. „Ik wil
graag goed opgevolgd
worden. De machine die ik
aan de gang heb gekregen,
moet wel doordraaien.”

Het Gemeentemuseum trok bij uw ver-
trek driemaal zoveel bezoekers als toen
u aantrad. U bent voor populist uitge-
maakt .
„In klassieke kunstkringen is vaak neerge-
keken op mijn aanpak. Maar kritiek stimu-
leert me juist. Ik heb altijd gezegd dat de
Nederlandse museumwereld uiteindelijk
één grote kunsthal zou worden. Die voor-
spelling is denk ik uitgekomen. Dat is ook
de belangrijkste taak van musea: zoveel
mogelijk mensen deelgenoot maken van
onze kunstschatten.”

Van Krimpen noemt Ann Goldstein, de vo-
rig jaar vertrokken directeur van het Ste-
delijk Museum Amsterdam een „di splaced
p e r s o n”, een ontheemde. „Ze wist wie ik
was. Als ze in de Hazenstraat langs mijn
galerie liep, knikte ze zenuwachtig en liep
ze snel door.”

Haar opvolger, Beatrix Ruf, heeft wel
zijn hart gewonnen. „Op de kunstbeurs
van Keulen ging zij bij alle deelnemende
Nederlandse galeries langs. Daarvan had
ze vooraf de namen op een papiertje ge-
schreven. Beatrix Ruf heeft ook gevoel
voor publiciteit en is geknipt voor de rol
die het Stedelijk Museum van oudsher
heeft: het presenteren van de avant-gar-
de . ”

Een halve eeuw geleden organiseerde u
de eerste woonbeurs van Nederland. En
in 1967 haalde u Jimi Hendrix en Pink
Floyd naar het popfestival Hippy Happy
in Rotterdam. Wat zou u graag nog orga-
n i s e re n?
„Ik loop al een tijdje rond met een plan
voor een museum gewijd aan één Amster-
damse kunstenaar. Nee, de naam noem ik
niet. Het zou straks mooi passen op een
etage in deze garage. Maar daar zal de
huurprijs te hoog voor worden. Hoewel,
dit gebouw heeft ook nog een kelder van
drieduizend vierkante meter. Misschien
moet ik daar ik eens met Bouwinvest over
p rate n . ”

En dat is het?
„Ik zou graag nog een eigen huis bouwen.
Op een dijk in de buurt van Aalsmeer heb
ik een stukje grond gekocht. Met architect
Rien Korteknie heb ik een fantastisch huis
getekend. Ik heb een bouwvergunning,
maar het werd me toch iets te begrotelijk.
Ik heb nu een volkstuintje. Daar mag ik
iets kleins op bouwen. Ik denk aan een een
Corbusier-achtig hutje, een caban.”

Amsterdam Artfair. Van 27 t/m 31 mei in
Kunsthal Citroën, Amsterdam. Inlichtingen:
w w w. a m s t e rd a m a r t f a i r. n l

De binnen- en bui-
tenkant van de
Citroën-garage aan
het Stadionplein in
Amsterdam, met het
tijdelijke restaurant
Citroën van Niels
Wouters en Sander
Louwerens. Links:
Wim van Krimpen
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