
In oktober 2017 werd het Stedelijk Museum getrof-
fen door een bestuurlijke crisis. De directrice Beatrix 
Ruf werd door NRC Handelsblad beschuldigd van 
belangenverstrengeling omdat zij verzamelaars 
zou hebben bevoordeeld en zelf tijdens haar 
directeurschap ongeoorloofde neveninkomsten zou 
hebben genoten. Onder druk van deze publiciteit 
verlangde de Raad van Toezicht van het Museum 
haar aftreden en trad zij terug. Later onderzoek door 
een onafhankelijke commissie wees uit dat deze 
beschuldigingen niet terecht waren. Toen kwam 
aan het licht dat de Ondernemingsraad van het 
Museum haar al voor deze beschuldigingen dwars-
boomde en haar niet terug wilde. Deze opstelling 
werd gesteund door de Amsterdamse Kunstraad en 
de gemeente. Nu werd ook de Raad van Toezicht 
gedwongen om af te treden. Particuliere sponsors 
van het museum trokken zich uit protest terug. Het 
museum bleef vleugellam achter. De schade die 
door deze onverkwikkelijke gang van zaken werd 
toegebracht aan de reputatie van het museum en 
aan personen is aanzienlijk.

Dit boek laat zien dat deze crisis voortkwam uit 
structurele oorzaken. Het traceert de geschiedenis 
van de verzelfstandiging van dit museum, de 
kostbare renovatie en de organisatorische struc-
tuur van ‘zelfstandige’ musea in het algemeen 
en het Stedelijk in het bijzonder. Het laat zien dat 
er veel fout zat en zit. Tegen deze achtergrond 
reconstrueert het nauwkeurig het verloop van de 
‘affaire Ruf’. De conclusie is dat er teveel zaken zijn 
die in de doofpot dreigen te verdwijnen. 
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Egbert Dommering is emeritus hoogleraar 
Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam 
en oud-advocaat. Behalve zijn vele wetenschappelij-
ke publicaties (de laatste jaren vooral over internet), 
schrijft hij al jaren over moderne kunst in zijn veel 
gelezen blog www.egbertdommering.nl. 
In 2016 verscheen van hem een grote geschiedenis 
over de vrijheid van meningsuiting (Het Verschil 
van Mening, geschiedenis van een verkeerd 
begrepen idee). Hij en zijn echtgenote verzamelen 
moderne kunst, waaronder videokunst.
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