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Onderwerp: Ledententoonstelling Amateurspalet in Museum Rijswijk
Rijswijk, 9 maart 2020
Geachte leden van de gemeenteraad Rijswijk,
Via-via kregen wij de brief d.d. 4 maart 2020 die u ontving van de directeur van Museum Rijswijk over
de beëindiging van de jaarlijkse ledententoonstelling van Amateurspalet in Museum Rijswijk.
Gezien de ontwikkelingen heeft Amateurspalet behoefte aan een korte reactie.
Enkele feiten:
1. Het traject
•
Amateurpalet heeft tot november 2019 nooit enig signaal ontvangen uit het Museum dat de
ledententoonstelling in deze vorm niet goed zou zijn en niet door zou gaan. Het Museum zal
intern hiermee bezig zijn geweest maar Amateurspalet was daar tot november niet van op de
hoogte, noch bij betrokken.
•
Zonder initiatief vooraf van het Museum en pas na aandringen van Amateurspalet werden wij
op 28 november uitgenodigd door het Museum voor een gesprek met de volgende mail:
”Bij ... en mij bestaat de behoefte om over de ledententoonstelling te praten. Het kabbelt al
jaren op dezelfde wijze voort en zou best wel eens wat nieuwe impulsen kunnen
gebruiken. .... en ik hebben al even gebrainstormd en willen met jou wat ideeën
doornemen”. In dit gesprek werd als voldongen feit gesteld dat er na 60 jaar geen
ledententoonstelling meer zou zijn in Museum Rijswijk. Dit werd door ons als een overval
ervaren.
•
Een tweede gesprek op 4 december op ons verzoek leidde niet tot een opening. Toen
stuurden we op 10 december een brief naar de Raad van Toezicht met het verzoek: ”om met
de directie het tentoonstellingsbesluit een keer te bespreken”
•
Na een derde schriftelijke afwijzing, nu door de Raad van Toezicht, stuurden we op 22
december een brief naar de wethouder in afschrift naar de gemeenteraad wat leidde een
bemiddelingsgesprek bij wethouder Johanna Besteman op 13 februari. De conclusie van het
gesprek was dat Amateurspalet in eigen kring zich zou beraden. Op 18 februari sprak
Amateurspalet in bij Forum Samenleving.
•
Op 19 februari deelde Amateurspalet per brief aan Museum Rijswijk de conclusie van dit
intern beraad mede namelijk, het verzoek om samen met het museum te werken aan een
nieuwe format voor de ledententoonstelling en dit jaar de expositie nog in de gebruikelijke
vorm in het Museum te houden tenzij tijdig een alternatieve vorm zou zijn gevonden en
uitgewerkt.
•
Het verzoek werd wederom op 25 februari per mail door het Museum afgewezen.

•
•

Daarna schreven wij het persbericht.
In dit hele traject hebben we geprobeerd om het zestig jarig kroonjuweel van Amateurspalet,
de jaarlijkse ledententoonstelling in Museum Rijswijk, in een of andere vorm voort te zetten.
2.Kosten
•
De ledententoonstelling 2018, trok 946 bezoekers. (Bron: cijfers verstrekt door de heer .... op
basis van de kassagegevens) tegenover een jaarlijks gemiddeld aantal bezoekers van 567 per
10 dagen (bron: Jaarverslag 2018 Museum Rijswijk p.19. Jaarbezoek 20.640/52=397 per
week en dus 567 per 10 dagen) d.w.z. een bezoekersaantal dat twee derde hoger ligt dan
gemiddeld.
•
Amateurspalet richt met eigen leden de tentoonstellingen in, ruimt zelf op en betaalt
daarnaast huur en courtage over verkocht werk.
•
Amateurspalet vraagt vooraf aan alle leden om ook tijdens de opening hun museumjaarkaart
te laten scannen.
3. Hulp bij het vinden van een andere locatie
•
Amateurspalet kreeg ongevraagd door het Museum een locatie van een andere organisatie
aangeboden, de Bibliotheek Rijswijk, wat geen alternatief is, omdat we daar al jaren met veel
plezier een tweede jaarlijkse tentoonstelling organiseren.
Wij stoppen de discussie over de ledententoonstelling in Museum Rijswijk, omdat het schadelijk is
voor ons en het museum. Amateurspalet bedankt Museum Rijswijk voor de zestig jaren van goede
samenwerking en betreurt het abrupte einde van die samenwerking. Wij hebben inmiddels een
nieuwe locatie gevonden voor onze ledenexpositie en zullen geen verdere actie ondernemen richting
het Museum.
Wij hopen dat er de komende jaren in Rijswijk een optimale plaats zal worden gecreëerd om het
werk van de getalenteerde beeldend kunstenaars die Rijswijk rijk is, te kunnen exposeren. Wij dragen
daar graag aan bij samen met de gemeente en andere culturele partners in Rijswijk en omgeving. Wij
bedanken wethouder Johanna Besteman voor haar bemiddelingspoging en wensen oprecht dat een
mooi Museum voor Rijswijk behouden blijft.
Mocht u de behoefte hebben aan meer informatie dan lichten wij het een en andere graag
mondeling toe.
Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging voor Beeldende Kunst Amateurspalet,

