Stijn Huijts
		directeur van
‘newseum’ SCHUNCK*
Sinds 2009 is de wijde omtrek van Heerlen in het bezit van een bijzondere, multidisciplinaire
culturele instelling. Onder de naam SCHUNCK* fuseerden het museum, architectuurcentrum, de
bibliotheek en muziekschool te Heerlen tot het spectaculaire ‘Newseum’ van nu. Aan het hoofd
van deze vernieuwende instelling staat directeur Stijn Huijts, cultuurliefhebber in hart en nieren.
“Het is ons doel uit te vinden op welke wijze wij een bijdrage kunnen leveren aan de
hedendaagse cultuur”, aldus Stijn Huijts. “Het is spannend om nieuwe mogelijkheden te
ontdekken door verschillende disciplines met elkaar te vermengen. Daarin bekleedt SCHUNCK*
een voorbeeldstellende functie.”

Voordat Stijn Huijts in 2009 werd aangesteld als directeur van het voormalige
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Glaspaleis, was de Gemeente Heerlen
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Bundeling van
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SCHUNCK*
Het meest markante gebouw in het
centrum van Heerlen is zonder twijfel
het voormalige Glaspaleis aan de
Bongerd. Dit unieke, moderne gebouw
werd in 1933 door architect Frits Peutz
ontworpen voor de Heerlense stoffenkoopman Peter Schunck om er diens
gelijknamige warenhuis te vestigen.
In 1935 waren de bouwwerkzaamheden afgerond en werd het modehuis
Schunck geopend. Sindsdien heeft de
bijzondere eyecatcher verschillende
metamorfoses ondergaan. Toen het
warenhuis in de jaren zestig naar elders
verhuisde, ging het Glaspaleis een
onzekere toekomst tegemoet. In 2003
kwam het gebouw beschikbaar als
huisvesting voor het architectuurcentrum, het museum, de bibliotheek en
de muziekschool.
Met de aanstelling van Stijn Huijts in
2007 en de daaropvolgende reorganisatie per 1 januari 2009 is de oude
naam SCHUNCK* opnieuw in gebruik
genomen, waarbij de asterisk (*) de
toegevoegde waarde benadrukt. Sinds
1999 is het gebouw door de Union
Internationale des Architectes (UIA)

kunst

&

c u lt u u r

opgenomen in de lijst van duizend be-
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langrijkste architectonische gebouwen
van de twintigste eeuw. Desondanks is
niet alleen het gebouw SCHUNCK* een
culturele parel; ook als multidisciplinaire instelling vormt het een broeinest
voor allerhande culturele ambities.

