Fraai onderkomen in Gorssel herbergt bijzondere kunstcollectie

Moderne realisten in Oost-Nederland

MORE, het splinternieuwe museum voor Nederlands
Modern Realisme, is sinds begin juni open voor publiek.
De kunsttempel is gehuisvest in het voormalige
gemeentehuis van Gorssel, dat door de fusie met Lochem
was vrijgekomen. Een tweede locatie, geheel gewijd aan
werk van de schilder Carel Willink, opent in 2016/2017 in
het nabijgelegen Kasteel Ruurlo. Beide musea geven de
Achterhoek een fikse culturele impuls.

deze Nederlandse topkunst voor ons land”,
aldus Melchers, die zelf ook in de Achterhoek woonachtig is, de landelijke regio in
Oost-Gelderland die bij toeristen populariteit geniet vanwege haar natuur, kastelen
en landgoederen.

De kunstwerken van Museum MORE zijn
door zakenman Hans Melchers verworven
uit de vroegere collectie van de DSB-Bank.
Dit om de werken van diverse Nederlandse
modern realistische kunstenaars van de
afgelopen 100 jaar bijeen te houden en
toegankelijk te maken voor een breed
publiek.

Verbouwing

“Het ging mij vooral om het behoud van

Met de om- en uitbouw van het neo-classisistische raadhuis aan de Hoofdstraat
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ARCHITECT HANS VAN HEESWIJK: “WIJ HEBBEN
EEN GEBOUW ONTWORPEN, DAT PAST IN DE
KLEINSCHALIGE OMGEVING VAN HET VILLADORP
GORSSEL AAN DE IJSSEL TUSSEN DEVENTER EN
ZUTPHEN”.

te Gorssel tot MORE onder auspiciën van
Hans van Heeswijk architecten is voorjaar
2013 een begin gemaakt. Het monumentale deel van het pand uit 1914 is intact
gebleven. De uitbreiding uit de jaren
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CAREL WILLINK, DE ZEPPELIN, 1933 (COPYRIGHT SYLVIA WILLINK).
CAREL WILLINK,
AFSCHEID VAN
MATHILDE, 1975
(COPYRIGHT SILVIA
WILLINK).

CHARLEY TOOROP, BEEMSTER. BLOEIENDE BOOM, 1943 (FOTO PETER COX).

CHARLEY TOOROP, ZELFPORTRET MET BONTKRAAG, 1940 (COPYRIGHT PICTORIGHT 2015).
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'80 is vervangen door nieuwbouw. MORE, in de
oudbouw waarvan een evenementenzaal en
een brasserie zijn ondergebracht, is een prachtig
ensemble geworden, royaal en ruimtelijk in zijn
dimensies. Het museum – totale oppervlak 4.200
vierkante meter - met brede gangen telt zeven
hoge museumzalen, kantoren en een entreehal
met museumshop. Het geheel verspreid over twee
verdiepingen met strategische doorkijkjes naar de
parkachtige omgeving, ontworpen door Michael
van Gessel.
Naast het tentoonstellen van delen uit de vaste
collectie biedt het gebouw ruimte voor wisselende
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Dependance in Kasteel Ruurlo
De verbouwing van kasteel Huize
Ruurlo tot dependance van Museum
MORE is naar verwachting in
2016/2017 voltooid.
Het kasteel, in 2012 door zakenman
Hans Melchers gekocht van de gemeente
Berkelland, wordt op het ogenblik
geschikt gemaakt als museumlocatie.
Het monument biedt volgens de
museumdirectie mettertijd een passend
decor voor het werk van Carel Willink.
Bouwmeester Cor Bouwstra, die eerder
tekende voor de restauratie van het
Anne Frank Huis in Amsterdam en
Kasteel De Haar in Haarzuilens, heeft
de supervisie over de verbouwing. Diens
architectenbureau Verlaan & Bouwstra
uit Vianen spreekt van ‘een bijzondere
opdracht vanwege de lange en bijzondere
historie van Ruurlo’. Het kasteel wordt voor
het eerst genoemd in 1326. De linkerkant
van het huis is 16e-eeuws waarvan de
grote vierkante toren in 1572 zijn huidige
vorm kreeg. De muur van de losse toren
aan de achterkant, die begin 17e eeuw

exposities. De museumdirectie verwacht
50.000 tot 100.000 bezoekers per jaar.

Dankbaar
Voor de Amsterdamse architect Hans van
Heeswijk, betrokken bij diverse prestigieuze museaprojecten in den lande, was
de verwezenlijking van MORE naar eigen
zeggen een dankbare opdracht.
“Wij hebben in Gorssel een gebouw
ontworpen, passend in de kleinschalige
omgeving van het villadorp aan de IJssel
tussen Deventer en Zutphen. Tegelijkertijd
moest het museum uitstralen publieksgericht te zijn met een heldere relatie tussen
binnen en buiten. Een uitnodigend pand,
zo transparant mogelijk. Elke dag komen er
immers honderden bezoekers, de meesten
voor de eerste keer. Die mensen moeten
bij binnenkomst meteen hun weg kunnen
vinden, zich thuis voelen”.
Van Heeswijk zegt ernaar gestreefd te
hebben, dat in MORE op elke plek zicht
is op het omliggende nieuw aangelegde
park en omgekeerd. “Waar je ook bent, je
neemt de mensen rond het museum waar.
Een wandelaar buiten ziet op zijn beurt
de liefhebbers binnen genieten van kunst.
Aldus communiceert het gebouw met zijn
omgeving”.
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KASTEEL RUURLO (FOTO MARTIN PODT).

werd bijgebouwd, is in de 19e eeuw van
nieuwe geveltoppen voorzien. Belangrijke
delen van het interieur stammen uit het

Park
Rondom het oude gemeentehuis in
Gorssel lag een lelijk parkeerterrein met
gravel. Van Heeswijk heeft dat vervangen
door een park met monumentale bomen
(30 stuks zijn nieuw aangeplant – red.),
plezierig om in rond te wandelen.
Het parkeerterrein is naar achteren verplaatst. Het park sluit aan op de nabijgelegen Roskamweide en geeft het nieuwe
museum een lieflijke aanblik.
Om de relatie met het voormalige raadhuis, deels opgetrokken uit zandsteen,
extra reliëf te geven is gebruikgemaakt van

Museum MORE
publiekstrekker
van formaat

vergelijkbaar Franse kalksteen, vooral aan
de buitenkant maar deels ook binnen.
MORE is het vierde museum in het oeuvre
van Hans van Heeswijk architecten. Eerdere

door Arnold Joost van Keppel gebouwde
Huis De Voorst die in de 19e eeuw naar
Ruurlo zijn overgebracht.

musea zijn de uitbreiding van MOTI (voorheen Graphic Design Museum) Breda, de
transformatie van Amstelhof tot museum
Hermitage Amsterdam en de recente
uitbreiding van het Mauritshuis te Den
Haag. Een vijfde project wordt begin september geopend voor publiek: het nieuwe
entreegebouw van het Van Gogh Museum
in Amsterdam.

Kunstwerken
De kunstverzameling van MORE telt circa
1.200 werken van magisch realisten en tijdgenoten, maar ook hedendaagse figuratieve kunst. Bijzondere aandacht gaat in het
nieuwe museum uit naar Carel Willink, de
koele grootmeester van het magisch realisme. Meer dan 30 werken van zijn hand zijn
er te zien, een unicum in Nederland.
Naast Willink zijn kunstenaars als Pyke
Koch, Jan Mankes, Dick Ket, Raoul Hynckes, Wim Schuhmacher en Charley Toorop
vertegenwoordigd, evenals moderne kunstenaars als Co Westerik en Jan Beutener.
De collectie, algemeen beschouwd als een
belangrijk onderdeel van het Nederlands
cultureel erfgoed, wordt steeds verder
uitgebreid.
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