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Een spoor van herinneringen 

in ’t Huys der Kunsten

door Saskia Lensink

Een kunsthuis, een museum
’t Huys der Kunsten is een huis voor kunst. Een huis waar kunst getoond 
wordt. Een huis waar kunst gemaakt wordt. Een huis ook, waar je van kunst 
kunt houden en over kunst kunt praten.
Dat tonen van kunst, dat gebeurt in de expositieruimtes op de begane grond. 
De eeuwenoude muren van het pand aan de Voorstraat nummer twintig 
lenen zich daar uitstekend voor. Het máken van kunst kan natuurlijk op 
talloze plekken gebeuren, maar ook op de bovenverdiepingen van ’t Huys. 
Daar zijn een aantal ruime en moderne woon-werkstudio’s voor creatieve 
ondernemers ingericht.
Dan is er, twee huizen verderop, de smederij. Die bevindt zich daar al een slor-
dige tweehonderdvijftig jaar. Een deel van het oorspronkelijke gereedschap is 
nog aanwezig. Dit onderdeel van ’t Huys der Kunsten is nog volop in bedrijf 
en reken maar dat het ook hier om kunst gaat. Ware artefacten tovert mees-
tersmid Sven de Lang tevoorschijn uit zijn smidsvuur of zelfgebouwde oven.
Kunst hoort in een museum, wordt weleens gezegd. Of die stelling klopt, 
laten we hier in het midden. Maar ’t Huys der Kunsten is wel dégelijk van 
plan een museum te worden. De twee historische panden zijn op zich al mu-
seumstukken. Voeg daarbij de authentieke smidsuitrusting en het beeldend 
werk dat kunstenaars aan onze stichting hebben geschonken. Dan heb je 
een volwaardige museumcollectie.
De voorbereidingen voor het museum zijn in volle gang. Er ligt al een be-
leidsvisie tot 2020, getiteld Op weg naar een museum. Aan het omschrijven van 
de collectie is het hele jaar hard gewerkt. Dat neemt veel tijd in beslag. Want 
het gaat niet alleen om de gebouwen en de kunstwerken. Ook zo’n driehon-
derd hoefijzers en honderden stukken gereedschap uit de smederij moeten 
geïnventariseerd worden. Daar zitten voorwerpen bij van honderden jaren 
oud.
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Take 5
In ’t Huys zijn de sporen uit het verleden tastbaar. De ruwe muren zijn zo-
veel mogelijk intact gelaten. Die van nummer twintig dateren uit de 14de 
eeuw. En de 17de eeuw valt over je heen als je de drempel van de smederij 
overgaat. Bijna was dit alles aan sloophamers ten onder gegaan. Het waren 
kunstenaars die inzagen dat dit erfgoed bewaard moest blijven. En dat is, 
ondanks veel tegenstand, gelukt.
Maar ook het recente verleden vind je terug in ’t Huys der Kunsten. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld op 12 augustus 2017. Toen ontpopte een vernissage 
zich, geheel onverwacht, tot een soort reünie waarvan medewerkers en gas-
ten zeer onder de indruk waren. Het was de opening van een tentoonstel-
ling van kunstenaarscollectief Take 5. Schilderijen en tekeningen, figuratief 
en abstract, hadden in harmonie met elkaar en met de ruimtes een plek 
gekregen. De kunstenaars van Take 5 komen uit Meppel. Jan van Os, Robert 
Terenstra, Mark van der Staay, Peter van der Veen en Zhongnai werken en 
exposeren soms individueel en soms samen. Als ze gezamenlijk optrekken 
noemen ze zich Take 5.  
Voor Jan van Os en Robert Terenstra voelde deze expositie een beetje als 
thuiskomen. Zij hebben namelijk in Kampen aan de kunstacademie gestu-

Een koksmes van damaststaal, gemaakt door Sven de Lang. Foto: ‘t Huys der Kunsten.
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deerd. Jan had foto’s uit zijn studententijd in de jaren tachtig meegenomen. 
Tijdens de opening toonde hij ze aan de gasten.

De nieuwe tijd
En die foto’s, die brachten iets teweeg. Een golf van herkenning en herin-
nering. Over het Kampen dat voor éven een studentenstad was geweest. Dat 
éven een kunstacademie had gehad. Over het oude Kampen, dat de geur van 
de nieuwe tijd had geroken. Het was voor velen een vormende tijd geweest. 
De begintijd van liefdes en carrières.
De verhalen kwamen los. Er kwamen gezichten naar boven. Namen van 
vroeger. Beelden van toen. Mensen kenden elkaars docenten of vrienden. Ze 
waren op dezelfde plaatsen geweest, hadden dezelfde dingen beleefd. 
En zo zongen de herinneringen rond, deze zomeravond. Net als trouwens 
de prachtige accordeonklanken van Anouk Pieters. Ook voor de ingang op 
straat bleef het nog lang gezellig. Voorbijgangers hielden de pas in, de drank 
vloeide, de gesprekken waren geanimeerd.
Opnieuw een herinnering om te koesteren. Ook dat maak je mee in ’t Huys 
der Kunsten.

Groepsfoto van Take 5, gemaakt door Peter van der Veen. 
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