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Artikel AD over vernietiging van BKR-kunst van mevrouw Vast

Beste raadsleden,
Het Algemeen Dagblad heeft de gemeente gistermiddag om een reactie gevraagd op het
vernietigen van BKR-kunst van mevrouw Josephine Vast. Het AD heeft hierover vandaag
een artikel geplaatst (nog) zonder weergave van onze reactie. Met deze memo stel ik u
graag in kennis van onze reactie en daarmee van de feitelijke gang van zaken.
Reactie:
Na het raadsbesluit in 2016 om het nieuwe Huis van Leusden te bouwen en het oude
gemeentehuis te slopen, heeft de gemeente bij de voorbereiding van de nieuwbouw en
sloop ook gearchiveerde en/of opgeslagen objecten geïnventariseerd. Daarbij was de vraag
aan de orde welke objecten en inventaris behouden zouden blijven en welke zouden worden
afgestoten om zo de behoefte aan toekomstige kunst na afbraak van het voormalige
gemeentehuis te kunnen bepalen. In de kelder van het oude gemeentehuis lagen ook
diverse kunstvoorwerpen, die in de afgelopen decennia als gift verstrekt waren en ook de
kunstwerken die in het kader van de voormalige Beeldende Kunst Regeling door mevrouw
Vast vervaardigd zijn en aan de gemeente ter beschikking zijn gekomen.
De gemeente heeft, zoals in landelijke richtlijnen van onder meer de VNG is opgenomen,
een kunsthistorisch advies gevraagd om over het behoud van de kunstobjecten zorgvuldig te
kunnen besluiten. Aan de hand van dit advies is gepoogd een aantal kunstwerken onder te
brengen bij musea in de regio. Dit is (ook) voor de kunstwerken van mevrouw Vast niet
gelukt waarna de resterende objecten zijn vernietigd.
Naar aanleiding van vragen van de heer Van Nimwegen mede namens mevrouw Vast,
hebben wij geconstateerd dat er destijds geen contact is gelegd met mevrouw Vast om haar
de mogelijkheid te bieden om haar kunstwerken weer terug te krijgen. De VNG adviseert
gemeenten deze stap wel te zetten als er geen andere bestemming meer te vinden valt voor
opgeslagen kunstwerken. Wij hebben niet duidelijk kunnen krijgen waarom dit niet is
gebeurd. Wij vinden dat deze stap wel gezet had moeten worden en hebben daarom contact
gezocht met mevrouw Vast om haar te informeren dat haar kunstwerken helaas vernietigd
zijn en om in een persoonlijk gesprek met de burgemeester en de wethouder cultuur onze
spijt te betuigen. Ook wij begrijpen de persoonlijke waarde en het artistieke belang van deze
werken voor haar en hadden graag gezien dat zij haar werken weer in haar bezit had
kunnen krijgen. Mevrouw Vast heeft ons te kennen gegeven geen prijs te stellen op dit
contact en dat respecteren wij.

