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We lopen over de Utrechtseweg naar het pas verbouwde Museum Arnhem. Onderweg

genieten we van het zicht op de Rijn die in de groene diepte traag voorbij stroomt. Terwijl we

een smal pad naar beneden nemen, lopen we zo ongeveer tegen de nieuwbouw van het

museum aan, de bouwhekken staan er nog. Weer omhoog, de Utrechtseweg op, tre�en we

meteen de achterdeur die we zochten.

Delen: M o T u R

Tekst Pieter Hoexum | Foto Christian van der Kooy

Vanaf de straat loopt een brede, betonnen oprijbaan met een bocht naar beneden, als het

ware dood tegen de nieuwbouw. We lopen omlaag en ontdekken een bijna onzichtbare,

weggewerkte deur. Behalve de expeditie bevindt zich hier ook een dienstingang, een

‘gewone’ deur die in het oude gebouw zit. En een losstaand �etsenhok.

Het hok staat propvol �etsen, vijf konden er niet eens meer bij en staan ervoor. Naast het

�etsenhok is nog een ruimte in het gebouwtje voor vuilcontainers – de deur staat wagenwijd

open. Door de dienstingang komt iemand naar buiten, een kok van het restaurant. Hij steekt

een sigaret op. We raken aan de praat over het overvolle �etsenhok “Tsja, alles is hier te

klein, ook mijn keuken!” En aan rokers is al helemaal niet gedacht: “Dit is het verdomhoekje!”

Ons waren de vele peuken op de vloer ook al opgevallen; de kok probeert zijn sigaret af te

tippen in de overvolle asbak die verdekt bij het �etsenhok staat.
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De achterdeur van Museum Arnhem. Beeld Christian van der Kooy

Iemand van de beveiliging is ook naar buiten gekomen om een sigaret te roken. Hij vraagt of

we ons hebben aangemeld – dat hebben we niet. Hij raadt dringend aan ons bij de afdeling

communicatie te melden. Als hij weer naar binnengaat, blijkt er naast de dienstingang,

verstopt achter een metalen plaatje, nog een asbak te staan, waar de beveiliger zijn peuk in

uitdrukt.

Een postbode levert enkele pakketjes af bij de dienstingang. Vrijwel meteen daarna komt

een medewerkster van de afdeling communicatie naar buiten. We proberen uit te leggen

wat we komen doen. Het klinkt opeens een beetje raar, maar de

communicatiemedewerkster begrijpt het verrassend goed: “Oh ja, heel conceptueel…”

Er komt nog iemand naar buiten, met een lunchpakketje, die verderop gaat zitten eten. Het is

eigenlijk een aangenaam rustig, bijna sereen plekje: in de verte blaft een hond en de hele tijd

horen we een merel in de prachtige oude eikenboom de sterren van de hemel zingen.

Lees ook:

De communicatiemedewerkster begrijpt verrassend goed wat wij komen doen:

“Oh ja, heel conceptueel...

“
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Voor een beter overzicht lopen we de straat weer op. Vanaf de stoep aan de overkant zien

we een ouder stel naar de dienstingang lopen, vermoedelijk met het idee dat dat de

hoofdingang is. De man loopt naar binnen, de vrouw blijft aarzelend staan. Als hij even later

weer naar buiten komt, wijst zij hem de hoofdingang aan, iets verderop.

Ieder publiek gebouw heeft een voordeur, een zorgvuldig ontworpen entree waar het publiek met

gepast vertoon verwelkomd wordt. Maar er is natuurlijk ook een achterdeur. Fotograaf Christian van

der Kooy en schrijver Pieter Hoexum maken voor deze serie momentopnames bij die achterdeuren

van publieke gebouwen. Met speciale aandacht voor het ongeplande, informele leven dat zich daar

voltrekt.
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