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Inleiding & dankwoord

I nleiding
& d ankwoord
Maar wat is een museum zonder kunstenaars,
subsidiegevers, sponsoren, vrijwilligers, critici,
adviseurs, medewerkers, en anderen, die het
onmogelijke en onbekende, mogelijk en betekenisvol
maken? Helemaal niets.
Voor hun vertrouwen, inzet, geld, aandacht, kritiek
en meedenken in de soms moeilijke jaren 2007
en 2008 bedankt het Centraal Museum hen zeer.
Verderop in dit verslag is een lijst met subsidiegevers
en sponsoren opgenomen. Ook vindt u een overzicht met betaalde en onbetaalde medewerkers in
de bijlage.
Met name voor de medewerkers van het Centraal
Museum kenden de afgelopen jaren ook moeilijke en
teleurstellende momenten. De blik van het Centraal
Museum is nu echter weer vol vertrouwen gericht op
de toekomst. Ik hoop van harte dat u daar deelgenoot
van wil zijn.

Het waren twee bijzondere jaren, 2007 en 2008.
Met de benoeming echter per 1 april 2009 van
Edwin Jacobs tot nieuwe directeur van het
Centraal Museum, is de weg naar boven weer
definitief ingezet.
Dat een organisatie die het niet altijd makkelijk
heeft prima in staat kan zijn goede prestaties te
leveren mag blijken uit dit jaarverslag. Want ook in
2007 en 2008 wist het publiek het Centraal Museum
in ruime mate te vinden en bewonderde vele schitterende tentoonstellingen en andere presentaties.
Het bezoekersaantal steeg licht van 121.407 (2007)
naar 123.203 (2008). Van hen waren vele duizenden
aanwezig bij bijzondere activiteiten rondom de
tentoonstellingen.
Ook werd de collectie van het Museum verrijkt met
tal van bijzondere stukken en werden honderden
bruiklenen verstrekt aan zuster-instellingen over
de gehele wereld. Last but not least toonden medewerkers van het Centraal Museum zich actief in
binnen- en buitenland.
In dit gecombineerde verslag 2007/2008 kunt
van al deze onderwerpen de details zien en lezen.

Utrecht, juni 2009
Gert-Jan van der Vossen,
(voormalig) directeur a.i.
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Collectie & onderzoek

C ollectie
& onderzoek
Verwerving

Het fenomeen ‘modeshow’ was het conceptuele
uitgangspunt voor deze collectie. In de catwalkshow
is elk model zo aangekleed dat zij haar eigen, autonome, modeshow vormt. Ze is ‘een microkosmos’ van
Viktor & Rolf, uitgerust met een afzonderlijk licht- en
geluidssysteem aan een eigen steigerconstructie.
Deze installatie was in 2008 te zien in Londen
(Barbican Art Centre) en in het Centraal Museum,
op de reizende tentoonstelling The House of Viktor
and Rolf.
Na de veelbesproken Goudstikker-claim zijn twee
portretten uit 1625 van Paulus Moreelse weer terug
in het Centraal Museum. Voordat het Instituut
Collectie Nederland ze opnieuw in bruikleen gaf aan
het museum, zijn de portretten van Philips Ram en
zijn vrouw Anna Ram-Strick gerestaureerd. Sinds de
zomer van 2008 zijn ze te zien in de nieuwe opstelling oude kunst Utrechters dromen van Rome.

De collectie werd in 2007 verrijkt met 12 aankopen,
96 schenkingen en 30 bruiklenen.
Een van de belangrijkste aankopen in 2007 was het
schilderij Man Kind (2006) van Marlene Dumas, dat
kon worden aangekocht met steun van de Mondriaan
Stichting en de BankGiro Loterij.
Andere belangrijke aanwinsten in 2007 waren
het schilderij Gezicht op de Weerdpoort (1821) door
Jan Hendrik Verheyen, de aluminium stoel Bone
Chair (2007) door Joris Laarman en het schilderij
Venus en Adonis (1614) door Paulus Moreelse.
Bijzonder was de eerste aankoop die het museum
deed via de Internetsite Marktplaats.nl: het schilderij
De Muziekles (1825) van Jan Lodewijk Jonxis.
Het bruikleen H+F Collection werd uitgebreid
met met een installatie door Otto Berchem, Dead
Hanging (2003); de mechanische jurk Airborne
met toebehoren uit de herfst/wintercollectie 20072008 van Hussein Chalayan en het beeld Three part
pavillion with Chines Moon gates (1989-1990) door
Dan Graham.
Het Centraal Museum kreeg vier schilderijen en
veertien werken op papier in bruikleen van Felix en
Alice Visser. Dit bruikleen zal op termijn aan het
museum worden geschonken.
In totaal werd de collectie in 2007 uitgebreid met
138 objecten.

Zie voor een volledig overzicht van de aanwinsten in
2007 en 2008 bijlage 1 en 3.

Bruiklenen
In 2007 zijn uit de collectie 251 werken als tijdelijk
bruikleen afgestaan aan 59 tentoonstellingen. Het
museum gaf drie werken in langdurig bruikleen.
Dertig langdurige bruiklenen van derden werden in
2007 beëindigd.
Helaas zijn twee schilderijen uit de collectie
verloren gegaan in de verwoestende brand in het
Armandomuseum in Amersfoort op 22 oktober 2007.
Het betrof het schilderij L’Ile d’Amour (ca. 1852) van
Charles Daubigny, een bruikleen van de Van Baaren
Stichting sinds 1980 en het schilderij Waldig (1984)
van Armando, aangekocht in 1985.

In 2008 verwierf het Centraal Museum samen met
het Stedelijk Museum Amsterdam een bijzondere
kinderstoel van Gerrit Rietveld. De aankoop werd
ondersteund door de Mondriaan Stichting, de Vereniging Rembrandt en het K.F. Hein Fonds. Direct na de
aankoop werd de stoel gepresenteerd in de tentoonstelling 125 grote liefdes, die ter ere van het 125-jarig
bestaan van de Vereniging Rembrandt in het Van
Gogh Museum was georganiseerd. Rietveld ontwierp
de stoel in 1918, en maakte dit exemplaar in 19211922 voor de in 1921 geboren Hendrikus Johannes
Witteveen, de latere minister van Financiën.
De installatie Maryna uit de herfst/wintercollectie
2007-2008 van Viktor& Rolf werd toegevoegd aan
het bruikleen H + F Collection/Fashion on the Edge.

In 2008 organiseerde het museum samenwerking
met het Erasmushuis te Jakarta, Indonesië, de
tentoonstelling Miffy. Het museum gaf hiervoor
128 werken, waaronder tekeningen, collages,
ontwerpen en affiches in bruikleen. Het was de
eerste tentoonstelling over het werk van Dick Bruna
in Indonesië.
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Een samenwerkingsverband dichter bij huis vond
plaats in Slot Zeist: de tentoonstelling Isaac Israëls.
Tekenen met olieverf, waar 28 werken uit het Centraal
Museum te zien waren.
In totaal werden 293 objecten in bruikleen gegeven
aan 52 tentoonstellingen buiten het Centraal Museum
Het Centraal Museum gaf 22 werken in langdurig
bruikleen, onder meer aan museum Het Rondeel in
Rhenen, Museum het Prinsenhof in Delft, en aan het
nieuwe publiekscentrum van het Utrechts Archief aan
de Hamburgerstraat in Utrecht.
Drie langdurige bruiklenen van derden werden in
2008 beëindigd.

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door de
Stichting Victor Heiloo, die het Centraal Museum
een omvangrijke subsidie verleent voor restauratie
en materiaaltechnisch onderzoek. Ook de restauratie
van het schilderij Jongen met mondharp (1621) van
Dirck van Baburen werd bekostigd door de Stichting
Victor Heiloo.
Een groot deel van de opbrengst van de veiling Uit
het depot (2006) is gebruikt voor een omvangrijk
restauratieproject. Ongeveer zestig stukken uit de
A-collectie (de zwaartepunten uit de gehele collectie
van het museum) oude meubelen werden gerestaureerd door restauratieatelier Folkers, Vos & Creman
en textielrestaurator Cecilia Niers. De verguldingen
werden gerestaureerd door Gini Kingma.
Ten behoeve van de semi-permanente collectieopstelling Script (geopend 8 december 2007) is ook een
tiental objecten uit de meubelcollectie gerestaureerd,
evenals een tiental voorwerpen uit de collectie mode
en kostuums.
Voor een tentoonstelling in Slot Zeist werden
zes schilderijen van Isaac Israëls gerestaureerd.
Tot de vermeldenswaardige restauraties
behoren tenslotte nog een schilderij van Paulus
Bor en het nieuw verworven stadsgezicht van
Jan Hendrik Verheyen.

Zie voor een overzicht van de langdurige bruiklenen
bijlage 2
Zie voor een volledig overzicht van de bruiklenen
aan tijdelijke tentoonstellingen in 2007 en 2008
bijlage 4.

Ontzamelen
Het Centraal Museum was in 2007 een van de deelnemers in het door het Instituut Collectie Nederland
georganiseerde project Haal een stukje museum in
huis. Via de veilingsite eBay werden objecten aangeboden die niet meer pasten in de verzamelingen
van de deelnemende musea. Ter afsluiting van het
project vond een veiling plaats in het Venduehuis der
Notarissen te Den Haag. Het Centraal Museum heeft
via de verschillende veilingen circa 250 objecten uit
de studiecollectie mode en kostuums afgestoten.
De opbrengst is bestemd voor nieuwe aankopen.
Aan Museum Boijmans Van Beuningen werden
Matti Suuronens Futuro en acht werken op papier uit
de voormalige collectie Hedendaagse Kunst-Utrecht
(HK-U) overgedragen. Uit dezelfde collectie werden
21 kunstwerken overgedragen aan het Stedelijk
Museum, Amsterdam.

In 2008 zijn ten behoeve van de tentoonstelling
Script uit de collectie Mode en kostuums drie stuks
dameskleding en één herenkostuum gerestaureerd.
Voor de collectie Moderne kunst is een tiental
schilderijlijsten gerestaureerd. Het werk ‘La noyée
(de drenkelinge)’ van Karel Appel was niet meer
exposabel vanwege opvallende barsten in de verflaag
en opstaande craquelé. Het schilderij is na grondige
restauratie weer toonbaar.
Voor de collectie Stadsgeschiedenis werd het
schilderij door Jan Hendrik Brandon, Portret van
Deliana Margaretha Voet van Winssen, echtgenote
van Jacob Martens gerestaureerd. De lijst van het
schilderij van Pieter Gerardus van Os, De aankomst
van de kozakken in Utrecht in 1813 onderging een
uitgebreide restauratie ten behoeve van opstelling in
de vaste presentatie Utrechters dromen van Rome.
Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door een
bijdrage van St. Het Evert Zoudenbalch Huis, van
wie het Centraal Museum dit werk in bruikleen heeft.
Voor de collectie Oude Kunst werd het schilderij
Landschap met de rust op de vlucht naar Egypte
door Abraham Bloemaert behandeld en bij
De kruisiging door (atelier van) Jan van Scorel
werd het vernis hersteld.

In 2008 werd er niet ontzameld.

Restauraties
en onderzoek
In 2007 werd het schilderij De rijke man en de arme
Lazarus (1625) door Hendrick ter Brugghen onderzocht in verband met de gelijknamige, zesde tentoonstelling in de reeks Stichting Victor.
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B estandscatalogi
e n ontsluiting van
de collectie

In 2008 waren de boekomslagen en ontwerpen voor
boekomslagen van Dick Bruna aan de beurt. Er zijn
ca. 3000 records toegevoegd aan het collectieregistratiesysteem en de objecten zijn in 47 zuurvrije
dozen opgeborgen.

In 2007 verscheen deel 9 in de serie de Verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht, getiteld
Utrechtse geschiedenis. Evenals in deel 8 (2006)
verscheen de eigenlijke catalogus niet in druk maar
werd online beschikbaar gesteld, via de website van
het museum. Duizenden records in het collectieregistratiesysteem werden hiertoe gecontroleerd en
opgeschoond.
Ook werden alle schilderijen uit deel 5 (1999),
Schilderkunst tot 1850, online gezet. Dit zijn er bijna
900. De historische lijst van tentoonstellingen,
andere museumactiviteiten en aanverwante publicaties is gecontroleerd en waar nodig in het collectie
registratiesysteem aangepast of geplaatst. Het project
besloeg meer dan 1800 records.

Door ernstige ziekte van vrijwilligster Lieke van
Sprang kon helaas de inventarisatie en wetenschappelijke beschrijving van de collectie oosters porselein niet worden afgerond. Het museum onderzoekt
mogelijkheden om het onderzoek te kunnen afronden
en de resultaten openbaar te maken.
In 2008 is, in samenwerking met Reekx (adviesbureau voor het managen van informatiestromen),
een Informatieplan opgesteld. Dit plan is tot stand
gekomen dankzij een subsidie van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in het kader
van de regeling ‘Digitaliseren met beleid’.
Het Centraal Museum legt in dit informatieplan,
dat bestaat uit een informatiebeleidsplan en een
digitaliseringsplan, beleid en uitvoering vast voor
het bewaren, beheren en toegankelijk maken van
de collecties, de tentoonstellingsarchieven en de
overige archieven van het Centraal Museum.
Daarnaast zullen afspraken en procedures ontwikkeld worden om het digitaal archief duurzaam
toegankelijk te houden. Het informatieplan zal, net
als het collectieplan, door de afdeling C&O geïmplementeerd en periodiek bijgewerkt worden.

In 2008 zijn de collecties Mode en kostuums, Edele
en onedele metalen en Beeldhouwkunst tot 1850
toegevoegd aan de online database en is de collectie
Utrechtse geschiedenis uitgebreid.
Er staan nu ongeveer 13.000 objecten in de database, terwijl de totale collectie van het Centraal
Museum ruim 33.000 records telt. Belangrijke
deelcollecties die nog niet online staan zijn Werken
op papier tot 1850 (2004) en Moderne vormgeving
(nog geen catalogus).
In 2008 is bovendien de indeling van de online
database aangepast en zijn er extra mogelijkheden
toegevoegd. De belangrijkste uitbreiding is de
mogelijkheid om online beeldmateriaal van collectiestukken te bestellen.

Bibliotheek
De bibliotheek is in 2007 en 2008 gegroeid met
in totaal bijna twaalfhonderd boeken en catalogi:
215 schenkingen; 235 publicatieruil; 227 aankopen;
153 bewijsexemplaren; 359 overig. Bovendien zijn
er bijna zevenhonderd titels retrospectief beschreven
en zijn bijna negenhonderd artikelen ingevoerd. Het
aantal lopende tijdschriften bedraagt bijna honderd.
Ook de collecties cd-rom’s, dvd’s en video’s zijn
uitgebreid.
Met ongeveer vijftig musea bestaat een vaste ruilovereenkomst en met een groot aantal andere musea
worden incidenteel publicaties geruild.

Registratie
e n ontsluiting van
de collectie
In 2007 werden meer dan 2100 objecten uit het
bruikleen van Dick Bruna en Mercis bv in het
collectieregistratiesysteem toegankelijk gemaakt
door Marja Potters. Deze objecten kregen tevens
waar nodig een conserverende behandeling van
papierrestaurator Peter Kipp en worden nu in ruim
tachtig zuurvrije dozen bewaard.
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I n formatiecentrum

lopende tentoonstellingen. De afdeling zelf heeft de
fotografie voor de catalogus Utrechtse geschiedenis
afgemaakt en een honderdtal opnamen van Chinees
porselein. Ook zijn voor documentatie doeleinden
opnamen gemaakt van elke hoek van lopende
tentoonstellingen.
In totaal zijn in 2007 ruim 275 externe aanvragen
gedaan voor beeldmateriaal (in wisselende aantallen)
en ruim 325 interne aanvragen.

In het informatiecentrum wordt een selectie uit
de bibliotheekcollectie gepresenteerd. Het betreft
standaardwerken en een wisselende selectie publicaties en beeldmateriaal, aansluitend op de lopende
tentoonstellingen en presentaties. In het informatiecentrum is bovendien de bibliotheekcatalogus
raadpleegbaar, waardoor bezoekers ook andere titels
kunnen zoeken en opvragen.
Het informatiecentrum wordt bemand door een
groep van tien tot twaalf vrijwilligers en door medewerkers van de afdeling Collectie & Onderzoek.
Naast het beantwoorden van vragen van bezoekers,
verzorgen de medewerkers boekingen voor workshops en reserveringen voor het Rietveld Schröderhuis en andere activiteiten en houden ze een
mode- en persarchief bij. Eens in het kwartaal vergaderen de vrijwilligers. In 2007 hebben de vrijwilligers
bovendien een bezoek gebracht aan Slot Zeist en aan
het depot van het museum.
In 2008 hebben de vrijwilligers eveneens een
bezoek gebracht aan Slot Zeist (voor de tentoonstelling Isaac Israëls, tekenen met olieverf. Uit de
collectie van het Centraal Museum, Utrecht), en
aan de Rietveldwoning aan de Robijnhof, en het
vernieuwde Utrechts Archief.
In totaal beantwoorden de medewerkers van het
informatiecentrum jaarlijks ongeveer 1250 inhoudelijke vragen en 2000 overige vragen (over openingstijden, het programma etc.) beantwoord. Verder
worden er bijna 1500 boekingen en reserveringen
verricht. Bezoekers die gebruik maken van de
faciliteiten van het informatiecentrum, maar zich
niet melden aan de balie, worden niet geregistreerd
of geteld.

In 2008 is een subsidie toegekend door
Het Geheugen van Nederland om een deel van
het historisch beeldarchief te gaan digitaliseren.
Het gaat om het (analoge) beeldmateriaal van de
zaaloverzichten van tentoonstellingen, gehouden
in het Centraal Museum van 1924 tot nu. In totaal
worden ruim 2.500 opnames van ruim 300 tentoonstellingen online toegankelijk gemaakt. Samen geven
ze een bijzonder beeld van de tentoonstellings
geschiedenis in Nederland in het algemeen en in
het Centraal Museum in het bijzonder.
De ruimte waar waardevolle beeldarchieven worden
bewaard (zoals een unieke glasnegatievencollectie en
origineel audiovisueel materiaal) is opnieuw ingericht door Magista/van Keulen. De ruimte voldoet nu
aan de eisen die in deze tijd aan het beheer van het
materiaal gesteld worden.
Door een externe fotograaf zijn in 2008 55 opnames
gemaakt van objecten uit de collectie van het Centraal
Museum, en 30 overzichtsopnames van de lopende
tentoonstellingen.

Depot
De in 2006 gestarte verbouwing van het externe
depot verliep trager dan verwacht en gewenst. Als
gevolg van de sterk gestegen prijzen op de bouwmarkt moest een extra krediet worden aangevraagd.
Deze aanvraag werd gehonoreerd maar de procedure
zorgde wel voor vertraging van het bouwproces. In
het najaar van 2008 werden de nieuwe depotruimtes
opgeleverd. Nadat ook het klimaat werd goedgekeurd, is er een start gemaakt met de verhuizing
van duizenden objecten naar hun nieuwe, grotere
ruimtes. Een omvangrijk project waarbij projectmedewerkers werden ingeschakeld en dat ook grote
inspanning vroeg van de afdeling Collectie & Onderzoek. De herinrichting van de depots zal doorlopen
tot ver in 2009.

B e elddocumentatie
In 2007 is veel tijd is besteed aan de beeldredactie
van de bestandscatalogus Utrechtse geschiedenis.
Voor het beheer van de verzameling glasnegatieven
zijn stappen gezet in de richting van passieve conservering van deze deelcollectie.
Twee tweedejaars stagiaires van de Reinwardt
Academie hebben zich bezig gehouden met het
ompakken van een belangrijk beeldarchief in het
beheer van het Centraal Museum: de albums in het
Rietveld Schröder Archief.
Door externe fotografen zijn vijftig opnames
gemaakt van objecten en 45 overzichtsopnames van
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P u b l i e ksactiviteiten

Te ntoonstellingen

Daarnaast omvat het nevenprogramma speciale
activiteiten voor de leden van CM club. In 2007
werden speciaal voor de leden van CM Club in juni
rondleidingen georganiseerd over de tentoonstelling
‘Genesis’. Ook werd uitsluitend voor CM Club leden
op 21 oktober een lezing/rondleiding gehouden door
kunsthistoricus Roel Arkesteijn bij de tentoonstelling ‘Hans op de Beeck’. In 2008 werd in februari een
lunch georganiseerd met aansluitende rondleiding
door Pauline Terreehorst door de tentoonstelling
Script. In juni werd een bezoek gebracht aan de Salon
van Utrechtse kunstenaars met rondleiding door
curator Robbert Roos. In december werd een lezing
gehouden over Viktor en Rolf door mode lector José
Teunissen.

In 2007 waren er in het Centraal Museum 22 tijdelijke tentoonstellingen en presentaties te zien
waarvan er 18 in 2007 geopend werden. Er werden
twee nieuwe semi-permanente opstellingen van de
vaste collectie gerealiseerd: Beeldhouwkunst voor
de Beeldenstorm (in de Nicolaikerk) en Script.
In 2008 werden er 13 van de in totaal 23 tijdelijke
tentoonstellingen in dat jaar geopend.
Ook werd in 2008 een geheel vernieuwde semi
permanente opstelling van de collectie moderne
kunst gepresenteerd (Standpunten) en werd ook
de verzameling oude schilderkunst nieuw opgesteld
onder de titel Utrechters dromen van Rome.

Op 7 juli 2007 was er de (drukbezochte) Utrechtse
museumnacht, met als thema voor het Centraal
Museum ‘Hoogmoed’.
De diverse bijzondere activiteiten in het gebouw en
de tuin trokken grote belangstelling, met als hoogtepunten de lezingen door tv-filosoof Bas Haring en de
mogelijkheid om het eigen DNA te laten isoleren en
aan het eind van de avond mee naar huis te nemen.

Zie bijlage 5 voor een volledig overzicht van alle
tentoonstellingen in 2007 en 2008.

N evenprogramma
Het CM verzorgt sinds jaar en dag een omvangrijk
programma tijdens en naast de tentoonstellingen en
presentaties. Met dat programma worden verschillende leeftijdsgroepen bediend. Hierna is per leeftijdsgroep het aantal groepen, dat een programma
volgde opgenomen.
Leeftijdscategorie
Kinderen 3 t/m 5 jaar
- Schoolgroepen
- Feestjes
Kinderen 6 t/m 12 jaar
- Schoolgroepen
- Feestjes
Jongeren 13 t/m 17 jaar
(schoolgroepen)
Studenten
Volwassenen

2007

2008

31
3

26
6

53
4

43
24

83
47
108

114
104
126

In bijlage 6 is het complete nevenprogramma voor
2007 & 2008 geschetst.
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Sa m enst elling
e n aa nt a l bezo ek er s
In onderstaande tabel is gespecificeerd welke
groepen het museum hebben bezocht. Bij de meeste
groepen kan een toename van het aantal bezoeken
worden geconstateerd.

Categorieën

aantal 2008

2008 in %

aantal 2007

2007 in %

91.148
2.325
26.716
5.217
30.977
1.437
18.474
4.405
188
1.409

74%
2%
22%
4%
25%
1%
15%
4%
0%
1%

94.146
1.652
19.730
4.694
27.779
5.345
18.209
6.681
630
9.426

78%
1%
16%
4%
23%
4%
15%
6%
1%
8%

5.894
14
5.880

5%
0%
5%

3.763
92
3.671

3%
0%
3%

jongeren
jongeren 13-18 jaar
museumkaart jongeren
CJP pashouders
scholieren

10.511
1.598
6.649
954
1.310

9%
1%
5%
1%
1%

7.785
1.053
5.484
406
842

6%
1%
5%
0%
1%

kinderen
kinderen <13 jaar dick bruna huis
kinderen <13 jaar

15.650
11.995
3.655

13%
10%
3%

15.713
11.682
4.031

13%
10%
3%

123.203

100%

121.407

100%

volwassenen
ouderen 65+
volwassenen 18-65 jaar
groepen vanaf 10 personen
museumkaart volwassenen
overige kortingsregelingen
overige gratis bezoeken
bezoekers via receptie
Oud Amelisweerd
tentoonstelling op locatie
studenten
studenten (gratis)
studenten

totaal
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O ud-Amelisweerd

Publicaties

In landhuis Oud-Amelisweerd, onderdeel van het
Centraal Museum, werden in 2007 in de maanden
september en oktober rondleidingen gegeven.
Tevens was het in deze maanden, en in november,
mogelijk te reserveren voor exclusieve viergangen
diners. Onder het motto ‘Het Vergeten Eten’ werden
gerechten bereid, geïnspireerd op de seizoensgebonden producten van het landgoed. De opbrengsten
kwamen ten goede aan het behoud van het landgoed.

In 2007 werden de volgende uitgaven gerealiseerd:

Op 26 november 2008 werd de Chinese onderminister van cultuur en directeur van het Palace
Museum, Mr. Zheng Xinmia ontvangen op het landgoed. Hij kreeg een lunch aangeboden en een rondleiding langs de unieke en van oorsprong Chinese
behangsels in de kamers op de begane grond.
De wens tot een verruimde openstelling van het
kwetsbare interieur noodzaakt verdere planontwikkeling. Daartoe is een brede werkgroep in het leven
geroepen bestaande uit Cees Rampart (monumentenzorg gemeente Utrecht) Bart Kluck (bouwhistoricus
gemeente Utrecht, Rianne Monster (rentmeester
gemeente Utrecht), Errol van de Werdt (Centraal
Museum)
In 2008 zijn ook plannen opgesteld voor klimaatonderzoek, verdere conservering en restauratie van
de behangsels en breed achterstallig onderhoud. Deze
plannen zullen eind 2010 uitgevoerd gaan worden.

Liesbeth M. Helmus (ed.), Stichting Victor. Restauratie en natuurwetenschappelijk onderzoek in het
Centraal Museum, Utrecht (Centraal Museum) 2007.

Emilie Gomart (ed.), Genesis, life at the end of the
information age, Utrecht (Centraal Museum) 2007.
Renger de Bruin, Maarten Brinkman, Janna Pot,
De verzamelingen van het Centraal Museum
Utrecht 9 Utrechtse Geschiedenis, Utrecht
(Centraal Museum) 2007.

In 2008 werden geen eigen uitgaven gerealiseerd.

dick bruna huis
Het dick bruna huis was op 18 februari 2007 precies
een jaar geopend. In het eerste jaar trok het huis,
waarin een compleet overzicht van Dick Bruna’s
oeuvre te zien is, belangstelling van een groot publiek
uit de hele wereld.
In het huis bevindt zich ook de dick bruna huis
winkel, waarin speelgoed, gebruiksvoorwerpen en
boeken van en over Dick Bruna te koop zijn. In de
loop van 2007 werd het ook mogelijk artikelen uit
het winkelassortiment via het internet te bestellen.
In het dick bruna huis werd in februari 2007, naast
de dick bruna huis winkel, een designshop geopend,
met producten van hedendaagse Nederlandse
ontwerpers.
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M arketing
& c o mmunicatie
Media
Het jaar 2007 kenmerkte zich door een dynamisch
tentoonstellingsprogramma, waarin bij vier grote
tentoonstellingen een pers preview is georganiseerd:
‘The Suspended Moment’, ‘Genesis’, ‘Extensions’ en
‘Script’. Tevens werd publiciteit gegenereerd door
middel van de 43 persberichten die in het verslagjaar
zijn uitgestuurd over verschillende onderwerpen.
‘Genesis’ was het onderwerp van tientallen artikelen in de landelijke en regionale dagbladen, maar
werd ook besproken in vele tijdschriften en door
internationale pers. De tentoonstelling ‘Extensions’,
met werk van de Belgische kunstenaar Hans Op de
Beeck werd door de Volkskrant spectaculair genoemd
en ook de tentoonstelling ‘Script’, die aan het einde
van 2007 opende, werd breed aangekondigd in modeen interieurmagazines en allerlei dagbladen.
Maar ook de kleinschaliger tentoonstellingen
kwamen regelmatig in het nieuws. Bij iedere tentoonstelling, die in het verslagjaar te zien is geweest, is
een publiciteitsoverzicht verschenen.
Er vonden in 2008 in totaal vier pers previews plaats
bij vier tentoonstellingen -‘Standpunten’; ‘Rietvelds Ranke Ruimtedieren’ en ‘Utrechters dromen
van Rome’ gecombineerd vanwege de gelijktijdige
openingsdatum; ‘The House of Viktor & Rolf’ – en
de presentatie van het nieuwe museumbedrijfsplan.
De eerste drie previews werden gemiddeld door
tien journalisten bezocht. Voor de preview van ‘The
House of Viktor & Rolf’ kwamen uitzonderlijk veel
interviewaanvragen binnen en is een selectie gemaakt
van journalisten/media die een interview mochten
afnemen met het beroemde modeduo.
In totaal zijn in het verslagjaar 47 persberichten
uitgestuurd over tentoonstellingen, activiteiten,
het vertrek van directeur Pauline Terreehorst, de
totstandkoming van een nieuw Museum- en Bedrijfsplan onder directeur ad interim Gert-Jan van der
Vossen, de aanschaf van de Rietveld kinderstoel met
het Stedelijk Museum Amsterdam en het eindejaarsbericht.
Het Centraal Museum was in 2008 onder anderen te
zien op het NOS journaal, RTL 4 Nieuws, RTV Utrecht,

en te horen op Radio 1, BNR Nieuws Radio en Radio
M. Daarnaast is veel gepubliceerd in regionale,
landelijke en internationaal geschreven pers, alsook
in weekbladen en (vak)tijdschriften.

Overige
communicatie-uitingen
De grafische vormgeving van het promotie
materiaal van het Centraal Museum in de vorm
van uitnodigingskaarten, flyers, folders, brochures,
posters en advertenties voor geschreven media werd
verzorgd door het vormgeversbureau Lesley Moore.
Het drukwerk werd actief verspreid in Nederland,
met het accent op stad en provincie Utrecht. Uitnodigingen voor feestelijke openingen van tentoon
stellingen werden verstuurd naar geïnteresseerden
per deelcollectie/tentoonstelling uit het adressen
bestand van het Centraal Museum.
De website van het Centraal Museum is in 2008
bezocht door 170.226 mensen.
Gemiddeld tweewekelijks is een digitale CM
nieuwsbrief uitgestuurd naar circa 3500 leden, van
wie het aantal over het jaar gemeten met circa 5 leden
per week is toegenomen.

Publieksonderzoeken
Bij de grote tentoonstellingen voerde het Centraal
Museum in 2007 publieksonderzoeken uit, om zo
meer inzicht te krijgen in het publiek. Bezoekers van
‘Genesis’, (G) ‘Franse Passie’ (FP) en ‘Hans Op de
Beeck’ (HOB) werden hiervoor geënquêteerd. Deze
publieksonderzoeken geven een representatief beeld
van de bezoekers van het Centraal Museum, waarvan
hieronder de gemiddelden worden getoond.
- De meeste bezoekers zijn vrouw. Het gemiddelde
van de drie onderzoeken komt neer op 61%.
(FP 70%, G 55%, HOB 58%).
- 37% van de bezoekers was 55 jaar of ouder
(FP 43%, G 30%, HOB 37%).
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- Ongeveer de helft van het publiek (54%) bezocht
het Centraal Museum voor de eerste keer.
(FP 50%, G 60%, HOB 52%).
- Het gemiddelde rapportcijfer bedroeg een 7,2.
(FP 7, G 7, HOB 7,5).- Gemiddeld kwam 48,6%
van de bezoekers uit de stad of provincie Utrecht.
(FA 45%, G 45%, HOB 56% ).
- In alle gevallen geldt dat het museum een hoog
opgeleid publiek trok. Gemiddeld heeft 78% van
de bezoekers een HBO- of WO-opleiding
(FA 78%, G 79%, HOB 77%).

In 2008 openden twee grote collectiepresentaties
oude kunst, ‘Utrechters dromen van Rome’ (UdvR),
en moderne en hedendaagse kunst, ‘Standpunten’
(S). Bij beide presentaties voerde het Centraal
Museum een publieksonderzoek uit, om meer inzicht
te krijgen in het profiel van de bezoekers (per collectiepresentatie). Hieronder volgen enkele uitkomsten:
- De meeste bezoekers waren van het vrouwelijke
geslacht (UdvR: 59,5%, S: 69%);
- Verreweg de meeste bezoekers waren ouder dan
50 jaar (UdvR: 73%, S: 55%);
- Voor beide tentoonstellingen geldt dat ongeveer een
kwart van de bezoekers afkomstig was uit de stad
Utrecht en circa 15% uit de provincie Utrecht;
- De bezoekers waren gemiddeld hoog opgeleid
(UdvR: 33,3 % HBO, 34,2 % WO, S: 41% HBO,
40% WO);
- Meer dan de helft van de bezoekers had het
Centraal Museum al eens eerder bezocht
(UdvR: 58,6%, S: 69%);
- Een hoog percentage bezoekers geeft aan het
Centraal Museum nog eens te zullen bezoeken
(UdvR: 72%, S: 82%);
- Voor beide tentoonstellingen geldt dat ruim drie
kwart van bezoekers aangezet is tot bezoek via
een artikel in de krant (het NRC Handelblad en de
Volkskrant werden het meest frequent genoemd);
·- ‘Utrechters dromen van Rome’ kreeg een 7,5 als
gemiddeld rapportcijfer, ‘Standpunten’ een 6,2.

S a m e nwerkingsverbanden
Nieuwe partner BankGiro Loterij
Een belangrijk hoogtepunt in 2007 was de bekendmaking van het beneficiëntschap van het Centraal
Museum tijdens het besloten gala van de BankGiro
Loterij op 7 februari.

Hoofdstuk 3
Marketing & communicatie

De BankGiro Loterij steunt culturele instellingen
die actief zijn op het gebied van cultuur, in zoverre
dit betrekking heeft op het behoud en de verrijking
van het nationaal openbaar cultuurbezit. De BankGiro Loterij bestaat sinds 1961 en is de eerste goededoelenloterij van Nederland.
Deelnemers spelen elke maand mee voor € 6,75
(13 trekkingen per jaar), waarvan 50% bestemd is
voor culturele instellingen. Geld dat deze instellingen kunnen besteden voor de aankoop, restauratie
en presentatie van de vaste collecties en voor de
aankoop en restauratie van monumenten.
Sinds 2007 is het Centraal Museum beneficiënt en
ontvangt voor een periode van vijf jaar € 200.000
per jaar. In 2007 zijn met steun van de BankGiro
Loterij verschillende werken aangekocht; Man Kind
van Marlene Dumas; Gezicht op de Weerdpoort van
Jan Hendrik Verheyen; Venus en Adonis van Paulus
Moreelse.
In 2008 is deze samenwerking voortgezet en werd
met steun van de BankGiro Loterij de kinderstoel van
Rietveld aangekocht.
Partners in Utrecht
Voor de verschillende projecten werd intensief
samengewerkt met diverse instellingen en bedrijven.
Zo neemt het Centraal Museum deel aan het directeurenoverleg van de Utrechtse musea en het IUM
(overleg van marketingafdelingen van de musea).
Bijzonder was de museumnacht in 2007 waarin
het Centraal Museum intensief samenwerkte met
de musea in de stad Utrecht ter promotie van het
museale aanbod. Rondom het thema ‘de zeven hoofdzonden’ werd een spectaculair programma ontwikkeld dat in totaal 5.000 bezoekers trok, waarvan er
3.000 het Centraal Museum bezocht hebben.
Naast de collega-musea in de stad, werkte het
Centraal Museum ook intensief samen met Debatcentrum Tumult, dat diverse debatten organiseerde
in het kader van verschillende tentoonstellingen.
Ook met andere culturele instellingen en stichtingen
in de stad, waaronder Kunstliefde, Galerie Jas, de
Vrede van Utrecht, Stichting Utrecht Biënnale,
filmtheater ’t Hoogt, het Louis Hartlooper Complex,
Impakt en het Nederlands Filmfestival zijn samenwerkingsprojecten uitgevoerd.
Ook neemt het Centraal Museum deel aan verschillende Culturele Zondagen zoals de Vuurdoop en
het Uitfeest.
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In het najaar van 2008 vonden op meerdere plekken
in Utrecht activiteiten en presentaties plaats op het
gebied van de fotografie onder de gezamenlijke naam
‘Utrechts Licht’. Naast ‘Het Geheim van Utrecht’, in
samenwerking met de Stichting Stedelijke Fotografie
Utrecht, toonde het Centraal Museum tevens een
solotentoonstelling van de documentairefotograaf
Koen Wessing – Reizen naar China en Tibet, met
foto’s die hij tijdens zijn reizen naar China maakte.
Ook FOTODOK, het UCK en de Academiegalerie
maakten onderdeel uit van ‘Utrechts Licht’.

In 2008 startte het nieuwe project Holland Art Cities,
waar het Centraal Museum ook deel van uitmaakt.
Holland Art Cities is een initiatief van het Nederlands
Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), in
opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft zich tot doel gesteld in 2009-2011
extra toeristen naar de vier grote steden te trekken
door collectieve marketing op internationaal niveau.
Tien musea bundelen hun krachten door een wervelend tentoonstellingsprogramma te presenteren naar
aanleiding van drie verschillende thema’s.
Voor de promotie van het dick bruna huis – onderdeel van het Centraal Museum – is ook in 2008 weer
samengewerkt met het NBTC in Japan, China, GrootBrittannie en Belgie.

Landelijke partners
Het Centraal Museum is lid van het informele
museale netwerk van de grotere Nederlandse
musea – het mini-convent. Samen met het CPNB
organiseert het Centraal Museum jaarlijks de
tentoonstelling rond de uitreiking van de Penselen,
de bekroningen voor de best geïllustreerde kinderboeken. In samenwerking met het Centraal Museum
toonde Slot Zeist in 2007 werken van Pyke Koch en
Moesman uit de collectie van het Centraal Museum.
Het Slot toonde in 2008 de tentoonstelling ‘Tekenen
met olieverf’ met werken van Isaac Israels uit de
collectie van het Centraal Museum.
In samenwerking met de Jeanne Oosting Stichting
werd de Jeanne Oosting prijs gepresenteerd. Ook
werd de winnaar getoond van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs, een initiatief van de Volkskrant,
in samenwerking met de NPS, het Fonds BKVB en
het Centraal Museum Utrecht.
Het Centraal Museum is verder vertegenwoordigd in het Overleg Kunst(historische) Bibliotheken
Nederland (OKBN). Met de Nederlandse Boekverkopersbond wordt waar mogelijk samengewerkt aan
gezamenlijke projecten.
Internationale partners
Voor de promotie van het dick bruna huis werkte het
Centraal Museum intensief samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen in Japan,
Groot-Brittannië en België. Verschillende tentoonstellingen die in 2007 werden gepresenteerd in het
Centraal Museum reisden door naar musea in andere
landen. Zo werd voor de tentoonstelling ‘In Girum
Imus Nocte et Consumimur Igni’ samengewerkt met
het Musée Tinguely in Basel en werd de tentoonstelling ‘Genesis’ deels door dit museum overgenomen.

Sponsoring
Het Centraal Museum ontving in 2007 belangrijke
financiële bijdragen voor haar activiteiten. De Junior
Museumcommissie werd mogelijk gemaakt door
een meerjarige subsidie van het VSB Fonds. Aan de
tentoonstelling ‘Franse Passie’ leverde de Van Baaren
Stichting, eigenaar van de Van Baaren-collectie, een
belangrijke financiële bijdrage. Daarnaast steunden
het Elise Mathildefonds, de Provincie en Gemeente
Utrecht, het K.F. Heinfonds en SHV Fentener van
Vlissingen de totstandkoming van ‘Franse Passie’.
Voor de tentoonstelling ‘In Girum Imus Nocte et
Consumimur Igni’ ontving het Centraal Museum
een bijdrage van SNS REAAL. De opstelling ‘Genesis’
werd mede mogelijk gemaakt door Netherlands
Genomics Initiative, Mondriaan Stichting, Prins
Bernhard Cultuurfonds, de Franse Ambassade
in Nederland, het Universiteitsmuseum Utrecht,
Hubrecht Laboratorium Utrecht, Drefa Industries
Schoonhoven, Personal Space Technologies B.V.
Amsterdam.
In 2008 werd het museum gesteund door BankGiro
Loterij, Van Besouw, Elise Mathilde Fonds, Kasteel
Groeneveld, Ministerie van Landbouw, K.F. Hein
Fonds, Mondriaan Stichting, VandenEndefoundation,
Vescom, Vereniging Rembrandt, Stichting Victor,
VSB Fonds.
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I n en uit dienst

Wegens overlijden als gevolg van een korte maar
hevige ziekte moest afscheid worden genomen van
Luciën Vroom (beveiliging).
Ook een van de vrijwilligers, Madelon Wüstenberg,
is overleden, na een lang ziekbed.

Nieuwe medewerkers die in 2007 konden worden
verwelkomd waren Camiel van (Publieke Zaken),
Bonny van Sighem (Collectie & Onderzoek) en Alletta
van Wieren (directiesecretaresse). Daarnaast was
een groot aantal tijdelijke krachten werkzaam in het
museum. In totaal 26 stagiaires uit uiteenlopende
studierichtingen deden voor kortere of langere tijd
ervaring op bij de afdelingen Publiek Zaken, Collectie
& Onderzoek, de Interne Dienst en de wetenschappelijke staf.
Het informatiecentrum werd versterkt met vier
nieuwe vrijwilligers: Agaath Bultink, Niki de Jonge,
Wil Kwik en Frank Sloothaak. Eline Kleijer, Mirjam
Korrel, Floor Romer en Gaby Vanoni besloten om
uiteenlopende redenen te stoppen met hun vrijwilige
werkzaamheden.
Er werd ook afscheid genomen van vaste medewerkers Wim Klein (Technische Dienst), Roy de Kruif
(Interne Dienst), Ralph van Mechelen (Publieke
Zaken), José Pauw (Administratie), Siebe Tettero
(Publieke Zaken) en Leonie Wingen (Publieke Zaken)

Ziekteverzuim
In 2007 bedroeg het ziekteverzuim 3,62% exclusief
zwangerschap. Net als de afgelopen jaren bleef het
museum daarmee onder de gemeentelijke norm
van 4%.
In 2008 steeg het verzuim fors naar 7,72% exclusief
zwangerschap.

Scholing

In 2008 werden vier nieuwe medewerkers verwelkomd: Ron Oppelaar en Jolanda van Kempen
(beveiliging), Marije Douma (marketing en communicatie), John Veenstra (ontvangsten). Daarnaast
was een groot aantal tijdelijke krachten werkzaam in
het museum. Er werd door 19 stagiaires van diverse
opleidingen voor kortere of langere tijd ervaring
opgedaan in verschillende afdelingen van het
museum.
Het informatiecentrum werd versterkt met een
nieuwe vrijwilliger, Aart de Veer. Om uiteenlopende
redenen besloten Hellen van Gessel, Harry Kasbergen
en Frank Sloothaak hun vrijwillige werkzaamheden
te beëindigen.
Pauline Terreehorst, directeur, legde haar functie
neer om op verzoek van B&W onderzoek te gaan
verrichten naar de mogelijkheden voor een Rietveldmuseum. Haar taken werden overgenomen door
Gert-Jan van der Vossen, interim-manager.

Marije Verduijn (coördinatie informatiecentrum)
en Eveline Reeskamp (coördinatie publieksbegeleiding/educatie) volgden de leergang aan de Utrechtse
Management School.
Edgar van Riessen, Dea Rijper en Cecile Ogink
(fotodocumentatie)hebben diverse workshops
gevolgd over het opzetten van digitale beeldarchieven
en het beheer hiervan. Bovendien volgden zij een
cursus audiovisuele opslag.
Sigrid Noordijk, Manon van den Berg en Veronique
Konings (educatie) namen deel aan de cursus projectmatig werken.
Marjan van Zijtveld (collectieregistratie) volgde
de cursus Erfrecht en schenkingen voor musea.
Bonny van Sighem (collectieregistratie) volgde
de cursus Adlib Designer.
Arthur Schoonderwal (hoofd interne dienst) heeft
een cursus Facility Management gevolgd bij het
ISBW, een cursus hoofd Bedrijfs Hulpverlening en
een mentortraining bij de Gemeente Utrecht.
Erwin van Veen (coördinatie beveiliging) heeft een
cursus Security Management gevolgd, een cursus
hoofd Bedrijfs Hulpverlening en een mentortraining
bij de Gemeente Utrecht.
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Een aantal centralisten heeft de basis- dan wel
vakopleiding centralist alarmcentrale afgerond.
Alle beveiligers hebben de Bedrijfs Hulpverlening
herhalingscursussen gevolgd.
In 2008 volgde Dea Rijper (fotodocumentatie)
de cursus ‘Het determineren van historische
fotoprocédé’s’.

O n der nemingsraad
De Ondernemingsraad heeft in 2007 vier keer een
overlegvergadering gehad met de bestuurder van het
museum. Een vijfde overlegvergadering, die gepland
stond in december, is verschoven naar januari 2008.
De eerste overlegvergadering vond plaats met Pauline
Terreehorst, de andere vergaderingen met interimmanager Gert-Jan van der Vossen.
Begin 2007 zaten de volgende personeelsleden in
de ondernemingsraad: Marije Verduijn (voorzitter),
Meta Knol, Roy de Kruif, Catrien Schreuder (secretaris) en Gaudia van Tilburg.
In 2007 vonden tussentijdse verkiezingen plaats
op 29 maart. Hierna was de samenstelling van de
ondernemingsraad als volgt: Catrien Schreuder
(voorzitter), Albert Rijgersberg, Gaudia van Tilburg,
Meta Knol, Marjan van Zijtveld (secretaris).
In december kondigde de OR verkiezingen aan op
8 januari 2008 wegens het vertrek van de voorzitter,
Catrien Schreuder.
Een langdurige periode van onrust in de organisatie heeft in het voorjaar van 2007 geresulteerd
in het rapport Berenschot. Na het verschijnen van
dat rapport heeft de Ondernemingsraad namens
het personeel in maart het vertrouwen in directeur
Pauline Terreehorst opgezegd. Hierop volgde het
besluit van B&W om naast de huidige directeur van
het Centraal Museum een interim-manager aan te
stellen. De Ondernemingsraad heeft aan B&W laten
weten deze oplossing niet te kunnen onderschrijven,
maar in het belang van het museum constructief te
willen meewerken aan alle noodzakelijke stappen om
de organisatorische en communicatieve problemen
te verhelpen. De redenen voor de bezwaren zijn dat:
- de oplossing niet bijdraagt aan het herstel
van vertrouwen;
- de Ondernemingsraad vindt dat er een onevenredig groot deel van de verantwoordelijkheid
voor de ontstane problematiek bij het personeel
wordt gelegd.

Tijdens de raadsvergadering van 15 maart werd
de motie ‘Centraal Museum er bovenop’ unaniem
aangenomen. Hierin werd onder meer met de Raad
afgesproken dat er een driemaandelijkse tussenrapportage over het verbetertraject zou komen en in
januari 2008 zou een eindrapportage volgen. De OR
zou hierbij steeds in de gelegenheid worden gesteld
haar zienswijze als bijlage bij te leveren en zou zich
na de interimperiode uitspreken over de mate van
herstel van vertrouwen in Pauline Terreehorst als
directeur. Dit standpunt zou, naast de eindevaluatie
van de interim-manager, een rol spelen bij de verdere
besluitvorming van het College. Uiteindelijk werd één
officiële tussenrapportage gerealiseerd op 2 juli met
bijlagen van zowel de directeur als de OR. De eindrapportage volgde, zoals was bepaald, in 2008.
Per 1 juni volgde de aanstelling van Gert-Jan van
der Vossen als interim-manager, met als opdracht
te werken aan:
a. het verhelderen van de organisatiestructuur;
b. het verbeteren van de interne communicatie;
c.		het bijdragen aan veranderingen in de bedrijfs
cultuur;
d.	het ondersteunen van de directeur bij het
herstellen van vertrouwen.
Onder zijn leiding en in nauwe samenspraak met het
museumpersoneel is gewerkt aan de totstandkoming
van een nieuw Museum- en Bedrijfsplan. In zomer/
najaar 2007 werd begonnen met het inventariseren
van visies van in- en externe deskundigen op de
toekomst van het Centraal Museum (CM) door het
houden van werkconferenties. Bij deze bijeenkomsten was steeds een waarnemer van de OR aanwezig.
Vervolgens is eerst een kort inhoudelijk deel van het
plan geschreven, waaraan later een bedrijfsmatig
deel werd toegevoegd. Tijdens het ontstaansproces is
regelmatig teruggekoppeld naar bepaalde personen
of groepen binnen het museum voor toetsing van
de inhoud. Ook de OR heeft in verschillende stadia
de gelegenheid gekregen een uitspraak te doen of
suggesties te geven. De definitieve versie van het
MBP kwam begin 2008 gereed.
De Ondernemingsraad heeft in 2008 zes keer een
overlegvergadering gehad met de bestuurder van het
museum. De eerste overlegvergadering vond plaats
met Pauline Terreehorst, de andere vergaderingen
met directeur a.i. Gert-Jan van der Vossen.
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Er werden in totaal vijf OR-Nieuwsbrieven
geschreven en verspreid binnen de organisatie.

op onderdelen die nog nader uitgewerkt moesten
worden, aanvullend advies uit te brengen.

Na het vertrek in december 2007 van de voorzitter,
Catrien Schreuder, bestond de OR begin januari 2008
uit de volgende personeelsleden: Gaudia van Tilburg
(voorzitter), Meta Knol, Marjan van Zijtveld (secretaris) en Albert Rijgersberg. Op 10 januari 2008
vonden tussentijdse verkiezingen plaats, waarbij Jan
Wasmus als nieuw lid van de OR werd verkozen.

De invoering van het MBP hield voor het museum
een formele reorganisatie in. Alle medewerkers
ontvingen een belangstellingsformulier. Met
sommigen vonden vervolgens plaatsingsgesprekken
plaats. Bij deze gesprekken was steeds een vertegenwoordiger namens de OR aanwezig. Naar aanleiding
van deze gesprekken stelde de interim-directeur een
tijdelijke splitsing voor van de functie Hoofd CO&I.
Hierop besloot de OR haar achterban te raadplegen.
Het bleek dat er geen draagvlak was voor dit voorstel.
Het streven was de reorganisatie per 1 april 2009 af
te ronden.

In januari 2008 schreef interim-manager Gert-Jan
van der Vossen zijn eindrapportage betreffende het
verbeterproces Centraal Museum. Hierin werden
de belangrijkste aandachtspunten, resultaten en
processen, die sinds 1 juni 2007 in gang waren gezet,
vermeld. Deze eindrapportage werd met bijlagen van
directeur Pauline Terreehorst en de ondernemingsraad aan de CPD (Commissie Personeelszorg Diensthoofden) van de gemeente Utrecht verzonden.

Museumcommissie
De museumcommissie van het Centraal Museum
adviseert bij de aankoop van kunstwerken en ondersteunt de directie informeel bij het te voeren beleid.
Vanwege het op afstand plaatsen van het museum
per 1 januari 2007 is de omvang van de commissie
in 2007 veranderd en verbreed.
De commissie kwam in 2007 vier keer bijeen.
De commissie kwam in 2008 twee keer bijeen.

Op 24 januari kondigde Pauline Terreehorst aan
per 1 maart 2008 terug te treden als directeur van
het Centraal Museum. Zij ging in opdracht van de
Gemeente Utrecht plannen uitwerken voor een
Rietveldmuseum in Utrecht. De Ondernemingraad
stond positief ten aanzien van het besluit van Pauline
Terreehorst om deze opdracht aan te nemen. Ook
steunde zij het besluit om vanaf 1 maart de dagelijkse leiding over het museum aan Gert-Jan van der
Vossen over te dragen, totdat de benoeming van een
nieuwe directeur een feit was.
Tegelijkertijd werd de laatste hand gelegd aan het
nieuwe Museum- en Bedrijfsplan Centraal Museum
(MBP). De OR hield op twee dagen een spreekuur
voor alle medewerkers naar aanleiding van de interne
verspreiding van de voorlaatste versie van het MBP.
Hiermee kreeg elke medewerker de mogelijkheid
bezwaren of twijfels over het plan via een andere weg
nog eens kenbaar te maken. Alle reacties werden door
de OR geïnventariseerd en met de interim-manager
besproken. Naar aanleiding daarvan werd het MBP
op verschillende punten aangepast.
De definitieve versie van het MBP d.d. 27 maart
2008 werd uiteindelijk aan de OR ter advies voorgelegd. Dit werd op 29 april gevolgd door een conceptmemorandum met een voorstel voor wijzigingen in
de implementatie van het MBP, vanwege het besluit
van het college geen extra middelen ter beschikking
te stellen aan het museum. De OR adviseerde op
hoofdlijnen positief, maar behield zich het recht voor

De samenstelling van de commissie eind 2008 was
als volgt:
- De heer M. Doorman (hoogleraar filosofie en
kunstkritiek);
- De heer A. Veenman (president directeur NS),
voorzitter;
- De heer R. Ekkart (directeur Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie);
- De heer J. Berger (oud-directeur Nederlandse
Bijenkorf BV);
- De heer W.H. Gispen (rector magnificus
Universiteit Utrecht);
- De heer N. Jansen (Hoofd Kunstzaken
Gemeente Utrecht).
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Hoofdstuk 5
Financiën

F inanciën

Samenvattend
e x ploitatieoverzicht
2007/2008
2007
Baten		
Bijdrage gemeente Utrecht
5.643.000
Eigen inkomsten
1.887.600
Bijdragen projecten
508.800
Totaal Baten
8.039.400
		
Lasten		
Loonkosten
3.189.600
1.025.700
Afschrijving en rente
1.608.700
Bedrijfsvoering
940.300
Huisvesting
6.764.300
Subtotaal
395.600
Inkopen
1.106.500
Projecten
8.266.400
Totaal lasten
		
Resultaat
-227.000

Het financiële resultaat over 2007 viel ca. € 300.000
lager uit dan begroot. Dat was het gevolg van o.a.
hoger dan begrote projectlasten en beveiligingslasten
en lagere bijdragen derden dan begroot.
Over 2008 kwam geld beschikbaar om de structurele achterstand op het onderhoud te gaan inlopen.
Per saldo werd minder dan begroot uitgegeven aan
de vast formatie en meer aan projectlasten. Het jaar
is afgesloten met een positief resultaat van ruim
81 duizend euro. Er is ongeveer twee maal zo veel aan
projecten (tentoonstellingen) besteed als begroot.
Dit was mogelijk doordat een hogere omzet is bereikt.
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2008
6.746.500
1.918.000
676.800
9.341.300

3.074.000
1.281.300
1.446.900
1.374.400
7.176.600
390.800
1.692.500
9.259.900
81.400
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Bijlage 1
Verwervingen 2007 en 2008

Bijlage 1

Ve r wervingen
2 0 07 en 2008
Aankopen
2007
* aankoop met steun van de BankGiro Loterij,
Stichting Bedrijfsvrienden Centraal Museum en
de Mondriaan Stichting
Cornelissen, Robbie
Het grote geheugen (The capacious memory), 2006
animatiefilm
inv.nr. 30447
Dumas, Marlene *
Man Kind, 2006
schilderij
inv.nr. 30194
Jansen, Jan
Paar damesschoenen, Linea Erotica, 1991
inv.nr. 30195

Jonxis, Jan Lodewijk
De muziekles, 1825
schilderij
inv.nr. 30210
Laarman, Joris / Droog Design
Bone chair, 2007
meubel
inv.nr. 30239
Moreelse, Paulus
Venus en Adonis, 1614
schilderij
inv.nr. 30227
Verheyen, Jan Hendrik
Gezicht op de Weerdpoort in Utrecht, 1821
schilderij
inv.nr. 30427

Aankopen
2008

Jansen, Jan
Paar damessandalen, 2000
inv.nr. 30196
Jansen, Jan
Paar klompschoenen, 1997
inv.nr. 30197
Jansen, Jan
Paar veterschoenen, 1984
inv.nr. 30198
Jansen, Jan
Paar dameslaarsjes, 2002
inv.nr. 30199
Jansen, Jan
Paar dameslaarsjes, 1979
inv.nr. 30200

* aankoop met Stedelijk Museum Amsterdam,
met steun van de Mondriaan Stichting,
Vereniging Rembrandt en KF Hein Fonds
Boelens, Nynke
A 1000 flowers for my love, 2007
t-shirt
inv.nr. 31087
Booms, Ricky
Denizli Horozu, 2007
t-shirt
inv.nr. 31088
Brom, Johanna Wilhelmina Francisca Paula
Hanger met voorstelling van Sint Joris te paard, 1944
sieraad
inv.nr. 31126
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Pluymaekers, Mirjam
Balinese dans, 2007
t-shirt
inv.nr. 31089
Rietveld, Gerrit Thomas
Penning 70e verjaardag van S. van Haeften –
Van Eik, 1911
inv.nr. 30550
Rietveld, Gerrit Thomas*
Witteveen kinderstoel, eind 1921-1922
inv.nr. 2008.1.0631
Steenbergen, Anne van
Just Married, 2007
t-shirt
inv.nr. 31090
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Bijlage 2
Langdurige bruiklenen

Bijlage 2

L a ngdurige
b r uiklenen
Bruiklenen
* Bruikleen H+F Collection
** Verzameling hedendaagse tekeningen
van de provincie Utrecht
*** Bruikleen Felix en Alice Visser

Langdurige
bruiklenen
2007
Berchem, Otto *
Deadheading, 2003
installatie
inv.nr. 30238
Chalayan, Hussein *
Airborne, mechanical Blossom Dress,
herfst/winter 2007-2008
inv.nr. 30228
Chalayan, Hussein *
Airborne, hoed met rood licht,
herfst/winter 2007-2008
inv.nr. 30229
Chalayan, Hussein *
Airborne, corset en onderjurk,
herfst/winter 2007-2008
inv.nr. 30230
Dam, Karin van **
The collapsible black house (pop-up voor
Het grote tekenwerkboek), 2006
tekening
inv.nr. 30444/001-002

Dokkum, Hans Marinus van ***
Zelfportret, ca. 1960-1965
tekening
inv.nr. 30434
Dokkum, Hans Marinus van ***
Domkerk, (?)
tekening
inv.nr. 30435
Dokkum, Hans Marinus van ***
Voor Erika, 1982
tekening
inv.nr. 30443
Dumas, Marlene
Billie Holiday, 1994
beeld
inv.nr. 30425
Graham, Dan *
Three part pavilion with Chinese moon gates,
1989-1990
beeld
inv.nr. 30240
Kuik, William ***
Dover beach, ca. 1960
tekening
inv.nr. 30433
Lucassen, Reinier **
Opkomst en ondergang van de symmetrie, 1987
tekening
inv.nr. 30224
Lucassen, Reinier **
Pin up, 1965
tekening
inv.nr. 30225
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Lucassen, Reinier **
Zillion, 1999
tekening
inv.nr. 30226

Visser, Erika ***
Zelfportret, 1941 (?)
tekening
inv.nr. 30432

Luijn, Dick van ***
Bomen in maanlicht, (?)
ets
inv.nr. 30431

Visser, Erika ***
Portret van Nico Rypkema, ca. 1960-1965
tekening
inv.nr. 30436

Nassenstein, Paul **
Papieren winterlandschap, 2001
tekening
inv.nr. 30222

Visser, Erika ***
Naakt, ca. 1942
tekening
inv.nr. 30437/001-003

Nassenstein, Paul **
Fragmentarisch landschap, 2003
tekening
inv.nr. 30223

Visser, Erika ***
Portret van Huub Sluis, 1962
tekening
inv.nr. 30438

Strik, Berend
Electric Church; Jimi Hendrix Niche, 1997
installatie
inv.nr. 30231

Visser, Erika ***
Portret van Bertus Jonkers, 1961
tekening
inv.nr. 30440

Verkerk, Emo
Ornette Coleman, 1993
beeld
inv.nr. 30426

Visser, Erika ***
Portret van Marten Toonder, 2004
tekening
inv.nr. 30441

Vermeulen, Piet ***
Stilleven met kastanjes, 1987
schilderij
inv.nr. 30439

Visser, Erika ***
Portret van J.H. Moesman, 1983
tekening
inv.nr. 30442

Visser, Erika ***
Portret van Wouter Paap, ca. 1950
schilderij
inv.nr. 30428
Visser, Erika ***
Portret van Laurens Kuik, 1960
schilderij
inv.nr. 30429
Visser, Erika ***
Portret van Josche Roverts, 1960-1970
schilderij
inv.nr. 30430

Langdurige
bruiklenen
2008
* bruikleen Verzameling hedendaagse tekeningen van
de provincie Utrecht
** bruikleen Instituut Collectie Nederland 2008
*** bruikleen H+F Collection
**** bruikleen Guus en Liesbeth de Boer
Eeden, Marcel van *
Matheus’ dream, 2007-2008
tekening
inv.nr. 30552/001-019
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Emmerich, Hadassa *
10.000 Francs, 2008
tekening
inv. nr. 31128
Monach, Greta
Pentekeningen, collages, partituren en documentatie
van concrete poëzie en klankpoëzie gemaakt bij het
Instituut voor Sonologie te Utrecht, 1966-1986
nog te inventariseren
Moreelse, Paulus**
Portret van Philips Ram (1585-1632), 1625
schilderij
inv.nr. 30548
Moreelse, Paulus**
Portret van Anna Ram-Strick (1591-1637), 1625
schilderij
inv.nr. 30549
Sassen, Viviane
Cover. Dasha. Bolshoi Ballet Academy, 1998-1999
Serie van foto’s
inv.nr. 31131/001-007
Vries, Henk de****
Kamerscherm, 1984
inv.nr. 31123

Bijlage 2
Langdurige bruiklenen

Fragment van een fluitglas, 1600-1624
inv.nr. 31121
Fragment van een luizenkam van hout, 1600-1624
inv.nr. 31098
Fragment van een tinnen lepel, 1600-1624
inv.nr. 31095
Fragment van een tinnen lepel, 1600-1624
inv.nr. 31094
Kan van wit aardewerk, 1600-1624
inv.nr. 31102
Kegelbal van hout, 1600-1624
inv.nr. 31099
Kookkan met oor en drie pootjes, 1600-1624
inv.nr. 31115
Kookkan van wit aardewerk met oor en drie pootjes,
1600-1624
inv.nr. 31092
Kookpot met twee oren en drie pootjes, 1600-1624
inv.nr. 31118
Olielamp van tin, 1600-1624
inv.nr. 31105

Viktor & Rolf***
The Fashion Show: Maryna, najaar/winter
2007-2008
inv.nr. 30544

Papkom met oor op een ronde voet en inwendig
glazuur, 1600-1624
inv.nr. 31119

Afwasborstel van hout, 1600-1624
inv.nr. 31097

Papkom van wit aardewerk met drie oren, 1600-1624
inv.nr. 31091

Baardmankruik, 1625
inv.nr. 31093

Plooischotel van Noord-Italiaanse faience, 1650-1724
inv.nr. 31100

Bord van rood aardewerk met groen glazuur,
1625-1649
inv.nr. 31104

Pseudo Wanli schaaltje, 1625-1649
inv.nr. 31114

Gatenpot met twee oren en op drie pootjes, 1600-1699
inv.nr. 31110
Fragment van een berkemeier, 1600-1624
inv.nr. 31120

Schoenzool van leer van babyschoentje, 1600-1624
inv.nr. 31112
Schoenzool van leer van babyschoentje, 1600-1624
inv.nr. 31113
Schoenzool van leer van babyschoentje, 1600-1624
inv.nr. 31111
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Stenen knikker, 1600-1624
inv.nr. 31116
Stenen knikker, 1600-1624
inv.nr. 31117
Twee fragmenten van een vogelfluitje, 1600-1624
inv.nr. 31096
Westbrabants bord, 1600
inv.nr. 31103
Westerwald kan, 1625
inv.nr. 31101
Zalfpotje van rood aardewerk met geglazuurde
binnenkant, 1600-1624
inv.nr. 31107
Zalfpotje van rood aardewerk met geglazuurde
binnenkant, 1600-1624
inv.nr. 31106
Zalfpotje van wit aardewerk met geel geglazuurde
binnenkant, 1600-1624
inv.nr. 31109
Zalfpotje van rood aardewerk met geglazuurde
binnenkant, 1600-1624
inv.nr. 31108
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Bijlage 3
Schenkingen, legaten, overdrachten

Bijlage 3

S c h e n k i ngen, legaten,
o v erdrachten
S c h e nkingen, legaten,
overdrachten
2007
* Overdracht Het Utrechts Archief, Utrecht
** Overdracht CODA Museum, Apeldoorn
*** Overdracht Gemeente Utrecht
**** Overdracht Museum TwentseWelle, Enschede
***** Overdracht Museum Flehite, Amersfoort
Aardewerkfabriek Westraven
Tegel ‘Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid
en Handel’, 1967
inv.nr. 30237
Agterberg, Cris
Zonder titel, ca. 1920-1930
beeld
inv.nr. 30241
Broos, Anton
Ontwerp voor landelijk monument spoorweg
ongevallen, 2004
beeld
inv.nr. 30445
Comme des Garçons
Herencolbert, ca. 2000
inv.nr. 30293
Comme des Garçons
Herenspencer, ca. 2000
inv.nr. 30294
Countess Mara
Herenvest, ca. 2000
inv.nr. 30295
Dispa, Ada
Nieuwjaarskaart, 2007
inv.nr. 30448

Dolce & Gabbana
Herensmoking, ca. 2000
inv.nr. 30290/001-002
Dolce & Gabbana
Herenbroek, ca. 2000
inv.nr. 30291
Ébneth, Lajos d’
Compositie, 1928
schilderij
inv.nr. 30209
Gaultier, Jean Paul
Herencolbert uit de collectie Les fous de la
photographie, 1992-1993
inv.nr. 30246
Gaultier, Jean Paul
Avondjurk uit de collectie Passés enfuis, souvenirs
ainsi passe le temps, winter 1990-1991
inv.nr. 30247
Gaultier, Jean Paul
Spijkerbroek met bretels, waarschijnlijk uit de collectie
Les andro-jean’s, zomer 1993
inv.nr. 30251/001-002
Gaultier, Jean Paul
Motorbustier uit de collectie Adam et Ève, rastas
d’aujourd’hui, zomer 1991
inv.nr. 30253
Gaultier, Jean Paul
Jurkje uit de collectie Les classiques Gaultier revisités,
1993
inv.nr. 30254
Gaultier, Jean Paul
Herenkostuum uit de collectie Latino lover des
années 40, 1995
inv.nr. 30255/001-003
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Gaultier, Jean Paul
Herenkostuum uit de collectie Les rétro-modernes,
zomer 1988
inv.nr. 30256/001-002
Gaultier, Jean Paul / Aeffe
Herencolbert, 1995-2000
inv.nr. 30257

Bijlage 3
Schenkingen, legaten, overdrachten

Gaultier, Jean Paul
Herenoverhemd, 1990-2000
inv.nr. 30271
Gaultier, Jean Paul
Damesoverall, ca. 1995
inv.nr. 30272

Gaultier, Jean Paul
Herenkorset, ca. 1985-1990
inv.nr. 30258

Gaultier, Jean Paul
Robe manteau uit de collectie French cancan,
winter 1991-1992
inv.nr. 30273

Gaultier, Jean Paul / Aeffe
Korsetjurk, 1995
inv.nr. 30259

Gaultier, Jean Paul
Damesoverall, 1990-2000
inv.nr. 30274

Gaultier, Jean Paul
Herencolbert met capuchon uit de collectie
French cancan, winter 1991-1992
inv.nr. 30260

Gaultier, Jean Paul
Damespakje, 1985-1995
inv.nr. 30277/001-002

Gaultier, Jean Paul
Herenjack uit de collectie Pin-up boys, zomer 1996
inv.nr. 30261
Gaultier, Jean Paul
Herenjumpsuit uit de collectie Latino lover des
années 40, zomer 1995
inv.nr. 30262
Gaultier, Jean Paul
Herencolbert, 1985-1989
inv.nr. 30263
Gaultier, Jean Paul
Herencolbert, 1990-2000
inv.nr. 30265

Gaultier, Jean Paul
Damesblouse, 1985-1995
inv.nr. 30278
Gaultier, Jean Paul
Damestrui uit de collectie Lovers of the forties,
voorjaar 1995
inv.nr. 30279
Gaultier, Jean Paul
Kabeltrui, 1988-1995
inv.nr. 30280
Gigli, Romeo
Japon, 1990-2000
inv.nr. 30267

Gaultier, Jean Paul
Herencolbert, 1995-1999
inv.nr. 30266

Halmans, Frank
De grijze haren van de kunstenaar, 2007
grafiek
inv.nr. 30446

Gaultier, Jean Paul
Damescolbert uit de collectie French cancan,
winter 1991-1992
inv.nr. 30268

Horsthuis, J.G.
Naamlijst der leden van Rederijkerskamer
Jan van Beers, 1866
inv.nr. 30541

Gaultier, Jean Paul
Herenoverhemd met singlet, 1990-2000
inv.nr. 30270

Margiela, Martin
Rok, 1990-2000
inv.nr. 30275
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Margiela, Martin
Damescolbert, 1990-2000
inv.nr. 30276

Starck, Philippe
Kruk, ca. 1980-1990
inv.nr. 30233

Moschino
Spencer, ca. 2000
inv.nr. 30296

Starck, Philippe
Kruk, ca. 1980-1990
inv.nr. 30234

N-O-2
Herenkostuum, ca. 2000
inv.nr. 30292/001-002

Starck, Philippe
TV-toestel, ca. 1980-1990
inv.nr. 30235

Puck & Hans
Damescolbert ‘patchwork’, 1990-1999
inv.nr. 30250

Starck, Philippe
Wandmeubel, ca. 1980-1990
inv.nr. 30236

Read or dead
Paar herenschoenen, ca. 2000
inv.nr. 30297

Starck, Philippe
Kruk, ca. 1980-1990
inv.nr. 30282

Richmond, John
Motorjack, 1990
inv.nr. 30252

Steenbergen, Chris
Broche, na 1953
inv.nr. 30211

Rietveld, Gerrit Thomas
Bank, 1950-1960
inv.nr. 30208

Steenbergen, Chris
Ring, ca. 1975-2000
inv.nr. 30212

Simons, Raf
Herenponcho, herfst/winter 1998-1999
inv.nr. 30281

Steenbergen, Chris
Armband, ca. 1970
inv.nr. 30213

Smith, Paul
Herenjas, ca. 2000
inv.nr. 30284

Steenbergen, Chris
Ring, 1989
inv.nr. 30214

Smith, Paul
Herenjas, ca. 2000
inv.nr. 30285

Steenbergen, Chris
Armband, 1989
inv.nr. 30215

Smith, Paul/ Burberry
Herenkostuum, ca. 2000
inv.nr. 30286/001-002

Steenbergen, Chris
broche, 1989
inv.nr. 30216

Smith, Paul
Herencolbert, ca. 2000
inv.nr. 30287

Steenbergen, Chris
Ketting met hanger, 1976
inv.nr. 30217/001-002

Starck, Philippe
Stoel, ca. 1980-1990
inv.nr. 30232

Westwood, Vivienne
Wikkelrokje waarschijnlijk uit de collectie
Vive la cocotte, 1995-1996
inv.nr. 30248
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Westwood, Vivienne
Damesblouse met ruches uit de collectie Vive la cocotte,
1995-1996
inv.nr. 30249
Westwood, Vivienne
Herenjas, ca. 2000
inv.nr. 30288
Westwood, Vivienne
Herenkostuum, ca. 2005
inv.nr. 30289/001-002
Wibaut, Constance ***
Portretkop van Dick Bruna, 2007
beeld
inv.nr. 30283
Yamamoto, Yohji
Herencolbert, 1990-2000
inv.nr. 30264
Yamamoto, Yohji
Herenkostuum, 1990-2000
inv.nr. 30269/001-002
Anoniem
Portret van Jan van Beers (1821-1888), ca. 1875-1900
schilderij
inv.nr. 30421
Anoniem
Foto van Rederijkerskamer Jan van Beers,
ca. 1911-1940
inv.nr. 30422
Zakmes De Dom, ca. 1910-1940 *****
inv.nr. 30193
Servet huwelijk Philips V, 18de eeuw ****
inv.nr. 30218
Fragment van damast, Generaal Malborough,
18de eeuw ****
inv.nr. 30219
Servet, 18de eeuw ****
inv.nr. 30220/001-002
Vaandel van het Utrechtse Operette Gezelschap
“Grienzing”, (?)
inv.nr. 30244

Vaandel van het Utrechtse Operette Gezelschap
“Grienzing”, (?)
inv.nr. 30245
Paar herenschoenen, ca. 2000
inv.nr. 30298
Clichés van Gemeente Utrecht, ca. 1880-1980 *
inv.nrs. 30299 t/m 30419
Mouwband uit de Tweede Wereldoorlog,
ca. 1940-1945 **
inv.nr. 30420
Vaandel van de Utrechtsche Rederijkerskamer
Jan van Beers, ca. 1861
inv.nr. 30423
Vaandel Rederijkerskamer Jan van Beers, (?)
inv.nr. 30424
Prijsbeker met deksel Rederijkerskamer
Jan van Beers, 1883
inv.nr. 30449
Wisselbeker U.R.K. Molière, 1946
inv.nr. 30450
Prijsbeker met deksel Landjuweel Bodegraven, 1952
inv.nr. 30451
Prijskrans Rederijkerskamer Jan van Beers, 1881
inv.nr. 30452
Prijskrans Rederijkerskamer Jan van Beers, 1886
inv.nr. 30453
Prijskrans Rederijkerskamer Jan van Beers,
ca. 1860-1940
inv.nr. 30454
Prijskrans Rederijkerskamer Jan van Beers,
ca. 1860-1940
inv.nr. 30455
Prijskrans Rederijkerskamer Jan van Beers, 1894
inv.nr. 30456
Prijskrans Rederijkerskamer Jan van Beers, 1913
inv.nr. 30457
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Prijskrans Rederijkerskamer Jan van Beers,
ca. 1860-1940
inv.nr. 30458

Vianen, Paulus van (kopie naar)
Plaquette, 1850-1900
inv.nr. 31132

Prijspenningen Rederijkerskamer Jan van Beers,
ca. 1860-1980
inv.nrs. 30459 t/m 30540

Meisjesjapon, ca. 1830
inv.nr. 30546

S c h e nkingen, legaten,
overdrachten
2008

Deel van dashboard van Engels gevechtsvliegtuig,
zca. 1940-1945
inv.nr. 31125
Anoniem
Kinderstoel, 1930-1940
inv.nr. 31122

Schenkingen
Bruna, Dick
Kleine kinderen kunnen lezen. Leesspel voor kinderen
vanaf 2 jaar, 1965
speelgoed
inv.nr. 30553
Comme des Garçons
Herencolbert, 1990-1995
inv.nr. 31124
Grasmayer, C.
Maquette van de Domtoren in Utrecht, z.j.
inv.nr. 30547

Overdracht
Röling, Marte
Portret van burgemeester A.H. Brouwer-Korf, 2008
tekening
inv.nr. 31085
Maquette, ca. 1970-1990
Inv. nr. 30542
Maquette, ca. 1970-1990
Inv. nr. 30543

Moreelse, Johannes (kopie naar)
Democritus, na 1630-1699
schilderij
inv.nr. 31129
Rietveld, Gerrit Thomas
Buffet, 1935
inv.nr. 30551
Rietveld, Gerrit Thomas
Hopmi-stoel, ca. 1932
inv.nr. 31127
Spijkers en Spijkers
Herenkostuum Alex, 1999
inv.nr. 30545/001-003
Studio Job
XXL kroonluchter, 2008
inv.nr. 31130
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B r u i klenen aan
t e n t o onstellingen
Bruiklenen aan
t e ntoonstellingen
2007
Altkirch, Crac Alsace
Si près – si loin / So close – so far away / Zo dichtbij –
zoveraf / So nah -so fern. Collection H&F
04-03 t/m 20-05-2007
(5)
Amersfoort, Armandomuseum
In het woud – op zoek naar betekenis
09-10-2007 t/m 16-03-2008
(2)
Amersfoort, De Zonnehof
Ode aan het Rietveldpaviljoen. Een naderend afscheid.
05-06 t/m 29-07-2007
(1)

Apeldoorn, CODA Museum
Jan, Jans en de Mode
14-04 t/m 19-08-2007
(8)
Arken, Arken Museum for moderne kunst
Duane Hanson. Sculptures of the American dream
07-01 t/m 03-06-2007
(1) (zie ook: Helsinki en Völklingen)
Arnhem, Museum voor Moderne Kunst
Het Mankes perspectief. Jan Mankes 1889-1920
13-10-2007 t/m 27-01-2008
(3) (zie ook: Assen en Spanbroek)
Assen, Drents Museum
Het Mankes perspectief. Jan Mankes 1889-1920
10-02 t/m 13-05-2007
(zie: Arnhem en Spanbroek)

Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum
Modehuizen in Amsterdam 1890-1960
26-04 t/m 26-08-2007
(9)

Assen, Drents Museum
Max Liebermann (1847-1935) en zijn banden met
Nederland
18-03 t/m 17-06-2007
(1)

Amsterdam, Art Affairs
21 years later ...
23-03 t/m 21-04-2007
(9)

Assen, Drents Museum
Meesters en Molens. Van Rembrandt tot Mondriaan
18-09 t/m 19-12-2007
(1) (zie ook: Den Bosch en Den Haag)

Amsterdam, Nieuwe Kerk (organisatie: Rijksmuseum, Amsterdam)
Held
11-08 t/m 11-11-2007
(1)

Basel, Museum Tinguely
In girum imus nocte et consumimur igni. The Situationist International (1957-1972)
04-04 t/m 05-08-2007
(4)

Amsterdam, Rijksmuseum
Willink [tentoonstelling t.g.v. aankoop van schilderij
Willink]
07-03 t/m 02-05-2007
(1)

Chamarande, Domaine de Chamarande
Urban connections
13-05 t/m 30-09-2007
(1)
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Darmstadt, Institut Mathildenhöhe
Henk Visch. Wait and see what happens
30-09 t/ 11-11-2007
(1)
Den Bosch, Noordbrabants Museum
Meesters en Molens. Van Rembrandt tot Mondriaan
27-01 t/m 28-05-2007
(zie: Assen en Den Haag, Museum Bredius)
Den Bosch, Noordbrabants Museum
WAUW! Nederland in de jaren ’70
29-09-2007 t/m 27-01-2008
(1)
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag
Vazen met tuiten. 300 jaar pronkstukken
31-03 t/m 29-07-2007
(1)
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag
Volmaakt Verchroomd. D3 en het avant-garde meubel
22-06 t/m 07-10-2007
(3)
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag
Haagse Hofmode
15-09 t/m 02-12-2007
(8)
Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag
César Domela
24-11-2007 t/m 13-04-2008 (incl. verlenging)
(1) (zie ook: Hannover)
Den Haag, Heden. Kunst van nu
Frank Halmans. De kunstenaar verzameld
14-11 t/m 15-12-2007
(1)
Den Haag, Louis Couperus Museum
De grenzen der betamelijkheid, vrouwen en lezen
rond 1900
23-06 t/m 18-11-2007
(2)
Den Haag, Museum Bredius
Meesters en Molens. Van Rembrandt tot Mondriaan
15-06 t/m 02-09-2007
(zie: Assen en Den Bosch)

Bijlage 4
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Den Haag, Museum Mesdag
Dwars door de stad. Stadsgezichten uit de 19de eeuw.
Floris Arntzenius als potretteur van Den Haag
21-09-2007 t/m 06-01-2008
(2)
Domburg, Marie Tak van Poortvliet Museum
Kleur en zon! Kunstenaarskolonies aan zee
10-06 t/m 23-09-2008
(1)
Dordrecht, Dordrechts Museum
De kroon op het werk. Hollandse schilderkunst
1680-1750
17-02 t/m 27-05-2007
(1) (zie ook: Kassel)
Eindhoven, Centrum Kunstlicht in de Kunst
Woody van Amen
27-01 t/m 03-06-2007
(1)
Groningen, Groninger Museum
P. Struycken. Het digitale paradijs
22-09 t/m 02-12-2007
(2)
Haarlem, Frans Halsmuseum (de Hallen)
Israels aan zee. Hollandse en Italiaanse strand
taferelen
09-06 t/m 19-08-2007
(2)
Hannover, Sprengel Museum
César Domela
05-08 t/m 11-11-2007
(zie: Den Haag)
Hasselt, Z33
The suspended moment. H&F collection
21-01 t/m 22-04-2007
(15)
Heerlen, Stadsgalerij
Jan Roeland. Schilderijen 1997-2007
08-03 t/m 27-05-2007
(1)
Heidelberg, Galerie Uwe Sacksofsky
Gerrit Rietveld
13-04 t/m 08-06-2007
(14 RSA)
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Helsinki, City Art Museum
Duane Hanson. Sculptures of the American dream
15-06 t/m 30-09-2007
(zie: Arken en Völklingen)
Kampen, Stedelijk Museum Kampen
Jubileumexpositie Jan Voerman sr. 1857-1941
27-01 t/m 12-05-2007
(4)
Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister, Schloss
Wilhelmshöhe
Vom Adel der Malerei. Holland um 1700
21-06 t/m 30-09-2007
(zie: Dordrecht)
Laren, Singer Museum
Altijd prijs! Kermis & kunst
09-05 t/m 02-09-2007
(3)
Leeuwarden, Fries Museum
Overdaad baat. Grafiek en monotypes van Erik
Andriesse
05-05 t/m 09-09-2007
(1)
Leeuwarden, Fries Museum
Pier Pander (1864-1919). Nederlands beroemdste
beelhouwer
02-06-2007 t/m 20-01-2008
(1)
Leiden, Museum De Lakenhal
Johan Creten beelden
09-02 t/m 06-05-2007
(1)
Marugame, Japan, Marugame Genichiro – Inokuma
Museum of contemporary art
Marlene Dumas. Broken white
21-10-2007 t/m 20-01-2008
(3) (zie ook: Tokyo)
Milaan, Palazzo Reale
L’arte delle donne dal rinascimento al surrealismo
05-12-2007 t/m 09-03-2008
(4)
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München, Pinakothek der Moderne. Die Neue
Sammlung
Gijs Bakker and jewelry
10-03 t/m 20-05-2007
(2)
Osnabrück, Kulturgeschichtliches Museum /
Felix-Nussbaum-Haus
Geometrie der Figur. Luca Cambiasso und die
moderne Kunst
28-01 t/m 15-04-2007
(1)
Otterlo, Kröller-Müller Museum
Het raadsel van ‘dubbel-Ingres’. Van Goghs tekeningen
in het Kröller-Müller Museum opnieuw bekeken
11-10-2007 t/m 27-01-2008
(1)
Parijs, Institut Néerlandais
Choix d’artistes. Sept artistes néerlandais de la
Collectio H+F invitent sept artistes français / Artists’
choice. Seven Dutch artists of the H+F Collection invite
seven French artists
24-05 t/m 08-07-2007
(5)
Praag, Valdstejnska jizdarna
Albrecht of Waldstein and his era
15-11-2007 t/m 17-02-2008
(1)
Rotterdam, Kunsthal
Willem Roelofs (1822-1897). De adem der natuur
17-03 t/m 13-05-2007
(2)
Rotterdam, Kunsthal
Richard Hutten. Homo Ludens
28-04 t/m 07-10-2007
(1)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Joost Conijn. Solo
03-02 t/m 06-05-2007
(1)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Kurt Schwitters en de avant-garde
03-03 t/m 28-05-2007
(5)
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Rotterdam, Schielandshuis
Rotterdam ontwerpt. 400 jaar design en de stad
13-03 t/m 26-08-2007
(2)
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Schiedam, Stedelijk Museum
Onmetelijk optimisme. Galeriehouders en hun kunstenaars 1945-1970
09-12-2007 t/m 02-03-2008
(3)

Venlo, Limburgs Museum
Zwerkballen, grobbebollen en toverkollen, heksen en
tovenaars van toen en nu
21-03 t/m 31-10-2007
(4)
Völklingen, UNESCO Kulturerbe Völklinger Hütte,
Völklingen
Duane Hanson. Sculptures of the American dream
20-10-2007 t/m 27-04-2008
(zie: Arken en Helsinki)

Spanbroek, Scheringa Museum voor Realisme
Het Mankes perspectief. Jan Mankes 1889-1920
27-05 t/m 23-09-2007
(zie: Arnhem en Assen)

Washington, Corcoran Gallery of Art
Modernism: Designing a new world
05-02 t/m 24-08-2007
(2 RSA)

Spanbroek, Scheringa Museum voor Realisme
De magie van Carel Willink
07-10-2007 t/m 06-01-2008
(1)

IJsselstein, Stadsmuseum
Art Deco. Expressie in vorm en functie
08-09 t/m 25-11-2007
(4)

Straatsburg, Musée d’Art Moderne et Contemporain
de Strasbourg
Cesar Domela. Typographie, photomontages & reliefs
16-02 t/m 27-05-2007
(1)

Zeist, Slot Zeist
Pyke Koch en J.H. Moesman uit de collectie van het
Centraal Museum
06-02 t/m 09-04-2007
(28)

Tilburg, De Pont, Stichting voor Hedendaagse Kunst
De Stijl in Tilburg. Boeiend verslag van een bijzondere
vrienschap
08-09-2007 t/m 06-01-2008
(41)

In 2007 totaal 251 werken en
59 tentoonstellingen.

Tokyo, Museum of Contemporary Art, Tokyo
Marlene Dumas. Broken white
14-04 t/m 01-07-2007
(zie: Marugame)
Turijn, Galleria Civica d’arte Moderna e
Contemporanea,Turijn
Collage/Collages from cubism to new dada
09-10-2007 t/m 06-01-2008
(1)
Utrecht, Nicolaïkerk
Beeldhouwkunst voor de Beeldenstorm
11-05 t/m 09-09-2007
(23)

Bruiklenen aan
tentoonstellingen
2008
Alicante, Centro Cultural Bancaja de Alicante
Las partes y el todo
08-06 t/m 08-09-2008
Locatie: Centro Cultural Bancaja de Alicante, Alicante
(6)
Amsterdam, De Appel
Marc Camille Chaimowicz “...In The Cherished
Company of Others...”
05-07 t/m 07-09-2008
(3) (zie ook: Oostende)
Amsterdam, Van Gogh Museum
Me, Ophelia / Ik, Ophelia
15-02 t/m 18-05-2008
(1)
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Amsterdam, Van Gogh Museum
125 grote liefdes. Met steun van de Vereniging
Rembrandt
02-10-2008 t/m 18-01-2009
(5)
Amsterdam, Huis Marseille
Edwin Zwakman. Fake but accurate
01-03 t/m 25-05-2008
(3)
Amsterdam, Nieuwe Kerk
Black is beautiful, van Rubens tot Dumas
26-07 t/m 26-10-2008
(5)
Apeldoorn, CODA Museum
De ontdekking van Nederland. Vier eeuwen landschap
door Hollandse meesterschilders
11-06 t/m 28-09-2008
(1)
Bergen, Museum Kranenburgh
Jan van Herwijnen. Schilder uit zelfbehoud
11-03 t/m 15-06-2008
(1)
Bergen, Museum Kranenburgh
Charley Toorop. Werken op papier
11-11-2008 t/m 05-04-2009
(3)
Berlijn, Akademie der Künste
Notation. Kalkül und Form in den Künsten
20-09 t/m 16-11-2008
(1)
Den Bosch, Noorbrabants Museum
Muziek – gespeeld en verbeeld
26-04 t/m 31-08-2008
(3)
Den Haag, Gemeentemuseum
De gebroeders Oyens. Schilderstweeling
12-04 t/m 13-07-2008
(1)
Den Haag, Gemeentemuseum
De ideale man. Mode voor echte mannen
26-07 t/m 26-10-2008
(8)

Bijlage 4
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Den Haag, Gemeentemuseum
Jozef en Isaäc Israels. Vader en zoon
20-09-2008 t/m 08-02-2009
(3)
Den Haag, Museum Mesdag
Vluchten in schoonheid. De prerafaëlieten en Nederlandse kunstenaars rond 1900
13-02 t/m 18-05-2008
(1)
Florence, Palazzo Strozzi
Painting light. The hidden techniques of the impressionists
11-07 t/m 28-09-2008
(1)
(zie ook: Keulen)
Heerenveen, Museum Willem van Haren
Dolf Zwerver. Terug in Friesland
15-03 t/m 25-05-2008
(1)
Jakarta, Erasmushuis
Miffy
van 03-04 t/m 22-05-2008
(128)
Keulen, Wallraf-Richartz-Museum – Fondation
Corboud
Painting light. The hidden techniques of the impressionists
29-02 t/m 22-06-2008
(zie: Florence)
Laren, Singer Museum
Strip en kunst
07-02 t/m 27-04-2008
(4)
Le Havre, Musée Malraux
Arts Le Havre 08. Biennale d’Art Contemporain
07-06 t/m 30-06-2008
(1)
Londen, Barbican Art Gallery
The house of Viktor & Rolf
18-06 t/m 21-09-2008
(9)

33

Centraal Museum
Jaarverslag 2007/2008

Bijlage 4
Bruiklenen aan tentoonstellingen

Los Angeles, Museum of contemporary art
Marlene Dumas. Measuring your own grave
22-06 t/m 22-09-2008
(1) (zie ook: New York)

New York, Museum of Modern Art
Van Gogh and the colors of the night
21-09-2008 t/m 05-01-2009
(2)

Lugano, Museo Cantonale d’Arte
Enigma Helve Museo Cantonale d’Arte tia. Arti, riti
e miti della Svizzera moderna / The arts, rites and
myths of modern Switzerland
27-04 t/m 17-08-2008
(1)

New York, Museum of Modern Art
Marlene Dumas. Measuring your own grave
14-12-2008 t/m 16-02-2009
(zie: Los Angeles)

Maastricht, Nederlands Architectuurinstituut
State Alpha, on the architecture of sleep
29-06 t/m 05-10-2008
(3)
Madrid, Museo Nacional de Artes Decorativas
Rietveld. Utopiá y Pragmatismo
12-03 t/m 07-05-2008
(8)
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza
Contexts of the Permanent Collection – Pieter Saenredam
10-11-2008 t/m 15-02-2009
(1)

Nieuwegein, Museum Warsenhoeck
Het gevecht aan de Vaart
04-04 t/m 27-07-2008
(1)
Nijmegen, Museum Het Valkhof
Watersnood
21-03 t/m 22-06-2008
(1)
Oostende, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
(PMMK)
Georges Vantongerloo 1886-1965. Pionier van de
moderne beeldhouwkunst
19-04 t/m 31-08-2008
(2)

Marseille, Centre de la Vieille Charité
Van Gogh Monticelli
16-09-2008 t/m 11-01-2009
(1)

Oostende, Kunstmuseum aan zee
Marc Camille Chaimowicz “...In The Cherished
Company of Others...”
28-09 t/m 15-12-2008
(zie: Amsterdam)

Middelburg, Zeeuws Museum
Terug naar Zeeland
24-05 t/m 14-09-2008
(1)

Ottawa, National Gallery of Canada
The 1930s. The making of “The new man”’
06-06 t/m 07-09-2008
(1)

München, Haus der Kunst
Spuren des Geistigen / Traces du sacré
19-09-2008 t/m 11-01-2009
(2) (zie ook: Parijs)

Parijs, Centre Georges Pompidou
Traces du sacré
07-05 t/m 11-08-2008
(zie: München)

Münster, Ausstellungshalle Zeitgenössische Kunst
Lügen.nirgends. Zwischen Fiktion, Wirklichtkeit und
Dokumentation
12-01 t/m 30-03-2008
(1)

Philadelphia, Philadelphia Art Alliance
Gijs Bakker and jewelry
07-02 t/m 18-05-2008
(2)
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Rastatt, Wehrgeschichtliches Museum
Extra Schön. Markgräfin Sibylla Augusta und
ihre Residenz
12-07 t/m 21-09-2008
(18)
Rhenen, Streekmuseum Het Rondeel
Zappen door 750 jaar Rhenen
van 26-04 t/m 13-09-2008
(1)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late
Middeleeuwen
16-02 t/m 18-05-2008
(1)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Harmen Brethouwer. Over nutteloze zaken
22-02 t/m 18-05-2008
(3)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Roy Villevoy detours
14-06 t/m 10-08-2008
(1)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Vooral geen principes! Charley Toorop
27-09-2008 t/m 18-01-2009
(9)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Erasmus in beeld
08-11-2008 t/m 08-02-2009
(2)
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Straatsburg, Musée d’art moderne et contemporain
Art is Arp
17-10-2008 t/m 15-02-2009
(1)
Tenerife, Tenerife Espacio de las Artes
Cosmos. En busca de los orígines de Kupka a Kubrick
31-10-2008 t/m 31-01-2009
(1)
Utrecht, Genootschap Kunstliefde
Dolf Zwerver – schilderijen, tekeningen, litho’s,
voorstudies
11-10 t/m 09-11-2008
(1)
Utrecht, Museum Catharijneconvent
Met Passie Geschilderd, Topstukken uit de
Gouden Eeuw
26-04 t/m 14-09- 2008
(1)
Utrecht, Museum Catharijneconvent
Allemaal Engelen
04-10-2008 t/m 15-01-2009 (verleng t/m
22-02-2009)
(6)
Zeist, Slot Zeist
Isaac Israëls. Tekenen met olieverf. Uit de collectie van
het Centraal Museum, Utrecht
15-01 t/m 30-03-2008
(28)
Totaal 293 werken naar 52 tentoonstellingen,
waarvan 20 buiten Nederland.

Schiedam, Stedelijk Museum
Verloren Paradijs. Monumentaal tekenen
16-03 t/m 08-06-2008
(1)
Schiedam, Stedelijk Museum
Constant. In het atelier. Tegen de stroom in naar
essentie
14-12-2008 t/m 22-03-2009
(1)
Stockholm, Nationalmuseum
The deluded eye. Five centuries of deception
25-09-2008 t/m 11-01-2009
(1)
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Vo l l e dig overzicht
t e n t o o nstellingen en
p resentaties
Te ntoonstellingen
d o orlopend vanuit
2006

Tentoonstellingen
geopend in
2007

t/m 7 januari 2007
Humor vs Art
Cabaretiers en stand up comedians reageerden op
hedendaagse kunst in een expositie georganiseerd
door Xpose, de junior museumcommissie van het
museum.

4 februari t/m 9 april 2007
Pyke Koch en Joop Moesman in Slot Zeist
In de nieuwe tentoonstellingsvleugel van het Slot
Zeist toonde het Centraal Museum een selectie van
werken van Pyke Koch en Joop Moesman uit de
eigen collectie.

t/m 18 februari 2007
Stichting Viktor V, Werkplaats Jan van Scorel, onderzoek en restauratie
Dit was de vijfde in een serie van zes kleine tentoonstellingen, waarin steeds één of meer schilderijen
uit de collectie oude schilderkunst centraal stonden.
Dit keer werden drie gerestaureerde schilderijen uit
de omgeving van Jan van Scorel getoond.

29 maart t/m 28 mei 2007
Impakt Festival 2007, Ursula Mayer en Miriam
Bäckström
Impakt Festival biedt jaarlijks een verrassende mix
van muziek, film, video en beeldende kunst. Dit jaar
was het Centraal Museum het middelpunt met deze
twee solotentoonstellingen.

t/m 11 maart 2007
Franse Passie, Courbet, Daubigny, Monet: Franse
schilderkunst in Nederlands bezit
Getoond werden topstukken van de bekende Franse
landschaps- en genreschilders. Alle kunstwerken
behoren tot de “Collectie Nederland” en zijn grotendeels in de eerste helft van de 20ste eeuw door particulieren verzameld.
t/m 11 maart 2007
IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI,
het verloren paradijs van de Situationistische Internationale
Het Centraal Museum presenteerde de eerste overzichtstentoonstelling van de Situationistische Internationale, de laatste avant-gardebeweging van de
20ste eeuw. De tentoonstelling werd geproduceerd in
samenwerking met het Musée Tinguely in Basel, Zwitserland, waar de expositie eerder te zien was geweest.

14 april t/m 12 augustus 2007
Genesis, het leven aan het eind van het informatie
tijdperk
Deze tentoonstelling resulteerde uit een onderzoek
hoe de ‘ínformatie-metafoor’ – op verrassende
wijze – zowel in kunst als in wetenschap op dezelfde
manier terugkomt. Getoond werden werken uit de
beeldende kunst, waaronder een groot aantal installaties en wetenschappelijke werken.
Onderdelen van de tentoonstelling werden overgenomen voor een gelijknamige expositie in het Paul
Klee Museum, Bern, Zwitserland in het voorjaar
van 2008.
20 april t/m 6 mei 2007
De kunst van verzoening
De Vrede van Utrecht presenteerde een installatie
van foto’s en video’s van belangrijke momenten van
verzoening in de wereldgeschiedenis.
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Sterren, voor de schilderkunst en Marinus Fuit voor
de aquarelleerkunst.

16 juni t/m 15 juli 2007
Nieuw ontmoet oud, Kunstliefde 1807-2007
De afgelopen 200 jaar heeft het kunstenaarsgenootschap Kunstliefde een centrale rol gespeeld in de
ontwikkeling van de beeldende kunst in Utrecht.
Ter gelegenheid van het 200 jarige bestaan gingen
huidige leden een dialoog aan met werken van oudleden uit de collectie van het museum.

13 oktober 2007 t/m 13 januari 2008
Stichting Victor VI, ‘De rijke man en de arme Lazarus’door Hendrick ter Brugghen 1625
Dit was de laatste in een serie van zes kleine exposities waarin steeds één of meer schilderijen uit de
collectie oude schilderkunst centraal stonden.

21 juni t/m 15 juli 2007
World Press Photo 2007
De grootste en meest prestigieuze persfotografie
tentoonstelling ter wereld werd gepresenteerd in
het Centraal Museum door de Rabobank.

9 november 2007 t/m 6 januari 2008
De evolutie van de compositie. De onderwijsplaten van
Willem Vogelsang en Piet Swillens
Willem Vogelsang (1875-1954) was de eerste hoogleraar kunstgeschiedenis van Nederland. Met de
hulp van tekenaar Piet Swillens visualiseerde hij
tijdens zijn colleges belangrijke ontwikkelingen in
de schilderkunst vanaf de vroege middeleeuwen in
collegeplaten.

4 augustus t/m 28 oktober 2007
The Suspended Moment
In deze tentoonstelling waren hedendaagse kunstwerken te zien waarin de tijd lek te zijn stil gezet.
Alle getoonde werken maken deel uit van de
H+F Collection van verzamelaar Han Nefkens.
2 september t/m 4 november 2007
Hans op de Beeck
De presentatie van een samenhangend ensemble
met meerdere nieuwe werken van deze Belgische
kunstenaar. Te zien waren de twee nieuwe installaties
Extensions (1) en Extensions (2), de nieuwe digitale
animatiefilm The Building, een omvangrijke reeks
tekeningen en de grootschalige installatie T-mart.
4 september t/m 4 november 2007
Brieven uit Arcadia, een keuze uit de NOG collectie van
SNS REAAL
Vele tientallen werken uit uiteenlopende disciplines,
geselecteerd door gastconservator Roel Arkesteijn,
toonden onvermoede aspecten van de hedendaagse
kunst in Nederland en daarbuiten.

9 november 2007 t/m 6 januari 2008
Gerard van Rooy – etser
Het museum organiseerde deze overzichtstentoonstelling in samenwerking met gallerie Jas in Utrecht.
9 november 2007 t/m 6 januari 2008
Living Room
Onder deze titel toonde het museum een selectie van
de architecturale tekeningen van Robbie Cornelissen
en Jeroen Hermkens. Beide kunstenaars wonen en
werken in Utrecht.
11 november 2007 t/m 6 januari 2008
PUG-prijs winnaar 2007
De PUG-prijs wordt jaarlijks toegekend aan een
gepromoveerde aan de Universiteit Utrecht of een
afgestudeerde van de Hogeschool voor de Kunsten,
Utrecht. Winnaar in 2007 was Sebastiaan Verhees.
Het museum toonde twee werken van hem.

25 september 2007 t/m 6 januari 2008
De Penselen 2007
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerde
het Centraal Museum in samenwerking met Stichting
CPNB de tentoonstelling De Penselen. In een vormgeving voor kinderen en volwassenen waren de originele, bekroonde illustraties te bewonderen.

24 november 2007 t/m 10 februari 2008
Utrecht Manifest
Utrecht Manifest, de 2e Utrechtse Biënnale voor
Social Design, presenteerde twee tentoonstellingen
over het pictogram: Lovely Language en A Safe Place.

13 oktober t/m 4 november 2007
Jeanne Oosting Prijs 2007
Getoond werden weken van de twee winnaars van
de Jeanne Oosting Prijs 2007: Gé-Karel van der

1 december 2007 t/m 27 januari 2008
De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2007
De winnaar van deze prijs was Guido van der Werve.
Zijn werk, een indrukwekkende videofilm getiteld
nummer acht, was te zien in de bovenkapel van
het museum.

37

Centraal Museum
Jaarverslag 2007/2008

Bijlage 5
Volledig overzicht tentoonstellingen en presentaties

Te ntoonstellingen
geopend in
2008

17 mei t/m 28 september 2008
Matheus’ dream, een serie tekeningen van
Marcel van Eden
Deze serie tekeningen kreeg het museum in bruikleen
uit de Verzameling Hedendaagse Tekeningen van
de provincie Utrecht.

25 januari t/m 12 mei 2008
Nieuw: Oude Stadsgezichten
Een presentatie van stadsgezichten uit de late achttiende en vroege negentiende eeuw, ter gelegenheid
van de aanwinst van drie schilderijen die de stad
Utrecht rond 1800 laten zien: Gezicht op de Weerdpoort door Jan Hendrik Verheyen uit 1821 en twee
stadsgezichten van Isaac Ouwater uit 1779.
8 maart t/m 25 mei 2008
Burgemeester Fockema Andreae
Dr. J.P. Fockema Andreae (1879-1949) was een van
de meest geliefde burgemeesters uit de geschiedenis
van Utrecht. In dezelfde periode wijdde ook architectuurcentrum Aorta een tentoonstelling aan de
belangrijke stadsvernieuwer. Beide exposities samen
gaven een goed beeld van het burgemeesterschap van
Fockema Andreae, onder wie de stad Utrecht tussen
1914 en 1933 floreerde.
8 maart t/m 25 mei 2008
Benno op de tast/collectie moderne textiele kunst
In deze tentoonstelling stond de enige jaren geleden
aan het museum geschonken privé-collectie moderne
textiele kunst van Benno Premsela (1920-1997)
centraal.
De bijzondere verzameling toont Benno’s passie voor
het materiaal textiel met kunstwerken die als inspiratie dienden voor zijn eigen werk.
21 maart t/m 4 mei 2008
Willem van Malsen (1940-2005), duivelskunstenaar
Het Centraal Museum had de primeur om als eerste
museum het werk van deze veelzijdige kunstenaar te
tonen, die vooral in de jaren ’70 en ’80 een bekende
figuur was in de Amsterdamse kunstwereld. Geëxposeerd werden ruim 350 onconventionele, vaak
humoristische werken.
4 april t/m 27 april 2008
Dirkje Kuik (1929-2008)
Op 18 maart 2008 overleed de Utrechtse schrijfster
en beeldend kunstenares Dirkje Kuik. Als In Memoriam presenteerde het museum de lithografiemap
Tien Gezichten op Utrecht, die zij in 1972 maakte.

28 juni t/m 14 september 2008
Denken in werken. Solotentoonstelling Thomas
Rentmeister
Stapelen, modelleren, bouwen, gieten. Spelen met
ruimte, maat en afstand, volume en oppervlak,
openheid en geslotenheid – het zijn pure beeldhouw
kwaliteiten die centraal staan in het werk van de
Duitse beeldhouwer Thomas Rentmeister (1964).
5 juli t/m 12 oktober 2008
Rietvelds ranke ruimtedieren en andere creaturen van
de avantgarde
Deze opstelling toonde het enthousiasme en de experimenteerlust van een groep kunstenaars in het eerste
kwart van de 20ste eeuw. De Rietveld collectie van het
museum vormde de kern van deze presentatie.
30 augustus t/m 26 oktober 2008
Chinoiserieën van Harmen Brethouwer
In het werk ‘Fen Huang’ van de Brethouwer is een
Chinese phoenix afgebeeld, vervulster van de wens
voor vrede. In het Centraal Museum werd deze ‘Fen
Huang’ getoond samen met acht andere kunstwerken
die evenzoveel andere Chinese wensen verbeelden.
30 augustus t/m 26 oktober 2008
Koen Wessing, reizen naar China en Tibet
In deze tentoonstelling liet de fotograaf Koen
Wessing in een veertigtal foto’s de gewone burger
en het dagelijkse leven in China zien. De sinologe
Catherine Vuylsteke schreef de bloemrijke zaalteksten.
30 augustus t/m 26 oktober 2008
Het Geheim van Utrecht, stedelijke fotografie
In het kader van haar twintigjarige jubileum toonde
de Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht een selectie
uit de opdrachten die ze verstrekte aan jonge en
gevestigde fotografen. De fotoseries geven een goed
beeld van de ongekende diversiteit van de stad.
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27 september t/m 5 oktober 2008
Wij waren in Overvecht
Deze presentatie vormde de afronding van het kunstproject ‘In Overvecht’ waarbij vijf kunstenaars(duo’s)
tijdelijk in een hoogbouwflat in Overvecht woonden
en werkten.

stadsvernieuwing ging veel van deze beeldhouwkunst
verloren, maar er is ook veel behouden gebleven.
Later teruggevonden beeldhouwwerk behoort nu
tot de collectie van het Centraal Museum. Een deel
hiervan wordt gedurende enkele jaren gepresenteerd
in de Nicolaïkerk naast het museum.

25 november 2008 t/m 8 februari 2009
The House of Viktor & Rolf
Deze grootste overzichtstentoonstelling van het
beroemde modeduo ooit gehouden in Nederland
bood iedere bezoeker de mogelijkheid om bij een
exclusief modemoment van Victor & Rolf aanwezig
te zijn. Hoogte- en middelpunt was een imposant
poppenhuis met nauwkeurig nagemaakte miniaturen
van de originele stukken getoond op handgemaakte
porseleinen poppen. Maar ook de oorspronkelijke
ontwerpen namen een belangrijke plaats in.
De tentoonstelling werd samengesteld foor de
Barbican Art Gallery, Londen, i.s.m. Viktor & Rolf,
en mede mogelijk gemaakt door Premsela.org,
Elle en de VandenEnde Foundation.

8 december 2007 tot en met 2 juni 2009
Script
18de en 19de-eeuwse japonnen, servieskasten en
canapés, maar ook Rietveld-ontwerpen en hedendaagse mode van onder anderen Jean Paul Gaultier
en Vivienne Westwood worden in Script met elkaar
vermengd tot een doorlopende filmische ervaring.

29 november 2008 t/m 1 maart 2009
Cover. Viviane Sassen en Martine Stig in Moskou
De stichting ArtAids presenteerde vijf nieuwe
fotoseries in opdracht gemaakt door Viviane Sassen
en Martine Stig over het leven van vijf meisjes in
Moskou. De series zijn gecreëerd rond de ‘condoomjurken’ van de Braziliaanse kunstenares Adriana
Bertini.
6 december 2008 t/m 22 maart 2009
Erika Visser, schilderes van zielen
Vorig jaar overleed een van de bekendste Nederlandse portrettisten van het naoorlijkse tijdvak:
Erika Visser. Getoond werden portretten van
bekende figuren als Joop Moesman, Dirkje Kuik,
Marten Toonder en vele anderen.

B i j z o ndere presentaties
eigen collectie

16 februari 2008 t/m 13 september 2009
Standpunten. Anders kijken naar de collectie
moderne kunst
Met de tentoonstelling ‘Standpunten’ wordt de
collectie moderne kunst getoond in een nieuwe,
verfrissende context. Thema’s als massacultuur,
politiek, vrijheid en elite vormen het vertrekpunt
voor een experimentele kijk op de collectie, waarbij
de traditionele kunsthistorische kaders worden
losgelaten. Zeven hedendaagse kunstenaars voegen
er actuele en persoonlijke standpunten aan toe, door
muurtekeningen te maken die een relatie aangaan
met de getoonde kunstwerken. Met deze nieuwe vorm
van presentatie wil het museum een impuls geven
aan het debat over hedendaags artistiek engagement.
5 juli 2008 t/m 3 januari 2010
Utrechters dromen van Rome. Italiaanse invloeden op
de Utrechtse Oude Meesters
Deze nieuwe opstelling met topstukken van internationale allure geeft weer hoe de Utrechtse Oude
Meesters al vanaf de 16de eeuw werden geïnspireerd
door hun Italiaanse collega’s. Op hun beurt vormden
zij een inspiratiebron voor de 17de eeuwse Hollandse
meesters. Voordat de typische Hollandse schilderkunst van de 17de eeuw in steden als Haarlem en
Amsterdam tot bloei kwam, was Utrecht namelijk
hét schilderkunstige centrum van de Noordelijke
Nederlanden.

Semi-permanente opstellingen
12 mei 2007 t/m 1 januari 2012
Beeldhouwkunst voor de Beeldenstorm
Tot 1550 was Utrecht de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden en kende een bloeiende beeldhouwkunst. Door beeldenstormen, natuurrampen en
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Kinderen van 3 t/m 5 jaar
De activiteiten voor de allerkleinsten werden
geconcentreerd in de schoolvakantie. Tijdens de
voorjaarsvakantie (17 t/m 25 februari) was er een
voorleesmiddag door Victor Frederik, de meespeelvoorstelling ‘Zusjes’ door Carina van der Put en
Kristel van der Heijden, de theatervoorstelling ‘Is
het nu soms?’, met acht jonge acteurs, geregisseerd
door Caroline van Eijken en was er de hele vakantie
gelegenheid tot knutselen.
In de zomervakantie stond de hele maand augustus
in het teken van feestelijke activiteiten in het dick
bruna huis n.a.v. de tachtigste verjaardag van Dick
Bruna. Zo kwam het kinderkookkafé Amsterdam naar
het museum om samen de kinderen feesttaarten te
maken, konden in het atelier van het dick bruna huis
verjaardagskaarten worden getekend en waren er
voorleesmiddagen door bekende Nederlanders.
De Kinderboekenweek (t/m 13 oktober) en de
herfstvakantie (13 t/m 28 oktober) stonden in
het teken van de tentoonstelling ‘De Penselen
2007’. Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar was er een
illustratieworkshop door Yvonne Jagtenberg en een
voorleesmiddag door burgemeester Brouwer-Korf
van Utrecht.
Op zondag 4 november deed het Centraal Museum
mee aan ‘De Vuurdoop’, een culturele zondag speciaal
voor kinderen, met als voornaamste activiteiten voor
deze doelgroep een muziekworkshop en een speciale
rondleiding voor peuters en kleuters met kijk
opdrachten en spelletjes.
In de Kerstvakantie kon wederom een toneel
voorstelling worden bezocht: ‘Twee aan twee’en was
er de mogelijkheid in het atelier van het dick bruna
huis een jurk of masker te maken met glitters, en zo
in de kerststemming te komen.
In totaal bezochten 31 schoolgroepen in deze
leeftijdscategorie het museum en werden er drie
feestjes gevierd.

Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Vooral de tentoonstelling ‘De Penselen 2007’ richtte
zich zowel wat betreft de inhoud als de (interactieve)
vormgeving op deze doelgroep. Voor groep 3 t/m 6
was een schoolprogramma ontwikkeld bestaande uit
een voorbereidende les, gevolgd door een rondleiding door de tentoonstelling. Naast het bezoek aan
de tentoonstelling, regulier of in schoolverband, was
het mogelijk om tijdens de Kinderboekenweek en
de herfstvakantie deel te nemen aan rondleidingen
en uiteraard aan illustratieworkshops, gegeven door
de diverse prijswinnaars van een ‘Penseel’. Tijdens
‘De Vuurdoop’, de culturele zondag speciaal voor
kinderen was er een bijzondere workshop ‘flipboekjes’ maken.
In de kerstvakantie was er voor kinderen van 8 t/m
12 jaar, en hun familie een interactieve rondleiding
door ‘Script’. Tijdens deze familierondleiding konden
de verhalen achter de scènes worden ontdekt.
In totaal bezochten 53 schoolgroepen in deze
leeftijdscategorie het museum en werden er vier
feestjes gevierd.
Jongeren van 13 t/m 17 jaar
Op 12 januari werd het Tekenwerkboek bij de collectie
Provinciale Tekeningen gepresenteerd. Het boek
wordt gebruikt bij CKV en beeldende vorming vakken
in het voortgezet onderwijs. In aanwezigheid van
kunstenaars, ontwerpers en leerlingen liet beeldend
kunstenaar Klaske Oenema een bijzondere diavoorstelling zien.
Ter begeleiding van de tentoonstelling ‘Genesis’
werd een speciaal programma ontwikkeld voor het
voortgezet onderwijs. Na een docentenbijeenkomst
op 20 april was het mogelijk in te tekenen voor een
bijzondere rondleiding door een beeldend kunstenaar
én een natuurwetenschapper. In samenwerking met
het Centre of Genomics (Universiteit Nijmegen) werd
een practicum ontwikkeld in het informatiecentrum.
Bij de tentoonstelling ‘Script’ werd een kijkwijzer
uitgebracht voor het voortgezet onderwijs.
In totaal bezochten 83 schoolgroepen in deze
categorie het museum.
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Studenten
Door de junior museumcommissie van het museum,
Xpose, werden tal van activiteiten ontwikkeld,
speciaal voor jongeren van 18 t/m 25 jaar. Zo werd
in het kader van de culturele zondag ‘De Nieuwjaarsduik’ in het kader van de tentoonstelling
‘Franse Passie’ een Tour de France door het museum
gehouden, met allerlei Franse activiteiten.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Genesis’
presenteerde Xpose op donderdag 7 juni de Xpose
DNA Night, met o.a. een wervelende en absurde spelshow en muziek door dj Ard Bit en dj Timski.
Tijdens de zomer konden bezoekers van het festival
Rock Werchter op vertoon van hun polsband gratis
het museum bezoeken. Xpose leden maakten speciaal
voor deze bezoekers een tour vol passie en muziek.
Deze actie kwam tot stand i.s.m. de Belgische organisatie Amusee Vous.
Van 6 t/m 9 september zorgde Xpose er voor dat in
de tuin bij het landgoed Oud-Amelisweerd films in
de openlucht te zien waren. Iedere avond stond in het
teken van een thema: een Chinese avond, Italiaanse
avond, animatieavond en een studentenavond. Ook
het diner en de workshops/lezingen sloten aan bij het
thema van de avond.
Aan het eind van het verslagjaar trad de eerste
Xpose groep af en startte een niuwe groep bestaande
uit zeven leden. Zij maakten kennis met het museum
door middel van een uitgebreide introductiecursus.
Zevenenveertig groepen samengesteld uit deze leeftijdscategorie bezochten het museum

Nevenprogramma
2008

Volwassenen
Rondom de tentoonstelling ‘Genesis’ organiseerde
het museum verschillende activiteiten voor volwassenen. Op 23 juni was er een lezing door Jackie
Stacey: het Gegenetiseerde lichaam in de film’, in
samenwerking met de Universiteit Utrecht. Zondag
24 juni werd er door een vijftal sprekers gedebatteerd over de herpositionering van d kunst ten
opzichte van de wetenschap. Tot slot werd tijdens
de tentoonstelling iedere eerste zondag van de maand
een rondleiding gegeven door een kunstenaar en een
biotechnoloog.
Tijdens de tentoonstelling ‘De Penselen 2007’ werd
er op 14 oktober een schilderworkshop voor volwassenen gegeven.

Utrechters dromen van Rome
Bij de collectiepresentatie met 16de en 17de eeuwse
kunst werd voor de bovenbouw van havo/vwo een
kijkwijzer gemaakt.
In het kader van het samenwerkingsproject
Museum voor de Klas werd een schoolprogramma
voor groep 3 samengesteld.
Standpunten
Voortgezet onderwijs
Bij deze selectie uit de collectie moderne kunst van
het museum werd voor het voortgezet onderwijs
Quest ontwikkeld. Twee studenten van het IVLOS
(Wendy de Bie en Aafke Letanche) maakten in
samenwerking met de afdeling educatie en uitgaand
van nieuwe didactische vormen een programma voor
de bovenbouw havo/vwo bij Standpunten.
Themaweek
Bij de collectiepresentatie werd van 12 t/m 21 oktober
een themaweek georganiseerd met de volgende
activiteiten
- Zondag 12 oktober: Rondleiding door conservator
Meta Knol
- Donderdagavond 16 oktober: een avond vol activiteiten georganiseerd door de studentencommissie
Xpose; workshop schilderen, streetpainting, rondleidingen, eten, lezing en poetry slam.
- Zaterdag 18 oktober: Workshop door beeldend
kunstenaar Roland Sohier en Workshop door Het
Straatmuseum (voor kinderen 7 t/m 12 jaar).
- Zondag 19 oktober: dichter Ingmar Heytze trad op
met een speciaal voor deze gelegenheid geschreven
Standpunten Suite.
- Dinsdag 21 oktober: Lezing door conservator
stadsgeschiedenis Renger de Bruin over de familie
Martens.
Rondleidingen tijdens de opbouw
Tijdens de opbouw van de collectiepresentatie Standpunten volgden studenten rondleidingen. Zij konden
in gesprek gaan met kunstenaars die bezig waren de
muurschilderingen aan te brengen.

In totaal 108 groepen volwassenen bezochten het
museum.
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Educatieve activiteiten bij tentoonstellingen
Script
Publieksboekje
Bij de tentoonstelling werd een publieksboekje
gemaakt met bijzondere wetenswaardigheden over
aspecten van mode en meubels.

werk van V&R. Zij bezochten het museum tijdens de
opbouw van de tentoonstelling en werden geïnformeerd door de medewerkers van het museum over
het werk achter de schermen. Ze waren aanwezig
bij de pers preview en kregen van mode lector José
Teunissen een rondleiding. Belangrijk onderdeel van
het programma was scholing in rondleiden. Studenten
die dit programma volgden werden als rondleider
ingezet voor in het bijzonder studenten mbo.

Kijkwijzer voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs werd een kijkwijzer
ontwikkeld die vanaf de website was te downloaden.
Op 7 februari werd een docentenbijeenkomst
gehouden.

30 december: Pop Centraal Dag
Geïnspireerd op het poppenhuis van Viktor & Rolf
werd een themadag over poppen voor ouders en
kinderen georganiseerd.
De activiteiten bestonden uit: een workshop voor
kinderen, rondleidingen, filmvertoning voor volwassenen (de documentaire ‘Theatre de la Mode’ van
Thomas Ball), consulten van poppendokters, theater
van acteur Theo Schouwerwou, steltlopers in pierrot
outfits en schminken.

Themaweek Script
Van 12 t/m 20 april 2008 werd bij de tentoonstelling een themaweek georganiseerd. Het programma
bestond uit:
- Zondag 13 april: Familiedag
Workshop voor kinderen 6-12 jaar: In samenwerking met zeven 3e jaars studenten van de Mode
afdeling van de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht werd een workshop voor kinderen georganiseerd. Kinderen speelden een spel, bekeken een
filmpje, daarna ontwierpen en tekenden zij hun
eigen fantasiekleding.
Rondleiding door Script voor volwassenen
Familierondleiding door Script voor kinderen
vanaf 6 jaar in combinatie met de workshop voor
kinderen.
-	Dinsdag 15 april: Rondleidingen en lezing
‘verbeeld, verbeelding’ door Harry Peters; over
boekverfilmingen aan de hand van fragmenten uit
de film Sense&Sensibility.
-	Zaterdag 19 april: Rondleidingen en presentatie
door Judith Ter Haar (art director van Coming
Soon en eigenaresse van winkel Jones, Arnhem).
-	Zondag 20 april: Rondleidingen en lezing door
Frans Haven (schrijver van het boek ‘Wonen,
ontwerp je eigen ruimte’).
The House of Viktor en Rolf
Publieksboekje en kijkwijzer
Bij de tentoonstelling werden een zaalbrochure en
een kijkwijzer voor bovenbouw havo/vwo ontwikkeld.
28 november werd een docentenbijeenkomst
gehouden.
‘Students for students’
Negen derdejaars Studenten Fashion and Communication van de HKU volgden een intern programma
mode curation. In het programma onderzochten
de studenten alles rond de tentoonstelling en het

Dick Bruna huis
Voorleesmarathon op 21 juni
Op de 53ste verjaardag van nijntje vond in het dick
bruna huis een voorleesmarathon plaats om aandacht
te vragen en geld in te zamelen voor een actie van
Zappelin en Mercis/Dick Bruna. Voor kansarme
kinderen worden kinderbibliotheken opgezet in
ontwikkelingslanden.
De volgende mensen kwamen belangeloos voorlezen:
- Chantal Perlee (voorlezer CM)
- Pauline Verburg (Opera Tralala)
- Wouter van Reek (Illustrator)
- Poeh Mual (Brandweer Utrecht)
- Jamai (zanger en musicalster)
- Edwin Rutten (Ome Willem en Klokhuis)
- Burgemeester Aleid Wolfsen
- Sytske de Boer (Brandweer Utrecht)
- Ankie Thuis (dansstudio Lombok)
Bezoekers konden op de foto met een levensgrote
nijntje en in de Refter werden feesttaartjes versierd.
Verjaardag Dick Bruna, 23 augustus 2008
Kinderen maakten in het atelier feesttaartjes voor
Dick Bruna.
MAKE A DIFFERENCE DAY – 1 november 2008
Het dick bruna huis deed mee aan MAKE A DIFFERENCE DAY. Samen met een aantal vrijwilligers
werd er de hele dag voorgelezen aan de bezoekers van
het dick bruna huis. Ook Floris de Gelder (directeur Speelklok en Pierement) en Harm Scheltens
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(directeur Pastoe) kwamen een middag meehelpen in
o.a. de winkel en het atelier van het dick bruna huis.

Pim Palsgraaf; streetpainting door straattekenaar
Matthew May; Poetry Slam performance door het
Poëziecircus; rondleiding door de tentoonstelling
‘Standpunten’, door conservator Meta Knol; eten
geïnspireerd op de zeven thema’s van ‘Standpunten’
(bijvoorbeeld sprinkhanen, oesters en ratatouille).

Voorstelling ‘Twee aan twee’
Deze voorstelling werd gemaakt voor het dick brunahuis door Shirley van Geenen en Pauline Kalkert
van de HKU, afdeling docerend theater maken. Zij
speelden in januari en maart 2008 een aantal keren
hun voorstelling.

Rondleidingen op de vrijdagmiddag
Xpose leden verzorgden iedere vrijdagmiddag voor
studenten een rondleiding door collectie en tentoonstellingen.

Workshop voor rondleiders
Voor rondleiders van het dick bruna huis werd een
workshop met theatrale tips gegeven door Shirley
van Geenen en Pauline Kalkert van de HKU, afdeling
docerend theater maken.
Verkleedkist
Voor kinderen werd een verkleedkist van barbara
gemaakt naar aanleiding van het boekje ‘de verkleedkist van barbara’ van Dick Bruna. Door studenten van
de HKU afdeling docerend theater maken is hierbij
een programma gemaakt dat aangeboden wordt als
feestje voor 4 tot 6 jarigen.
Beeldbox, 22 januari – begin december 2008
Naast het atelier van het huis werd vanaf 17 januari
de installatie ‘Beeldbox’ van Harmke Koning opengesteld. De installatie, bedoeld voor kinderen van zes
t/m twaalf jaar, bestaat uit diverse tv- en speelboxen.
In de tv-boxen worden verschillende animatiefilms
met fantasiewezens getoond op meerdere tv’s. Na het
zien en beleven van alle boxen kunnen kinderen zelf
hun eigen animatie knutselen in het atelier.
Xpose
Xpose, de studentencommissie van het CM, organiseerde samen met de afdeling educatie de volgende
activiteiten:
Script Night, 8 februari 2008
In het kader van de tentoonstelling Script werd een
avond vol activiteiten georganiseerd: modeshow
Identity; door derdejaars fashiondesign studenten
van de HKU; installatie door Morecult, een independent modelabel liet in een spannende presentatie hun
visie op mode zien; rondleidingen door de tentoonstelling Script; lezing door filosoof Rob van Gerwen
over de invloed van nieuwe media, mode en film op
de identiteit.
Standpunten avond, 16 oktober 2008
Het programma bij de collectiepresentatie Standpunten bestond uit: een schilderworkshop door

Losse activiteiten
Culturele zondag No Label, 26 oktober 2008
De studentencommissie Xpose verzorgde een onderdeel van het programma tijdens de culturele zondag
No Label, waarin jonge kunstenaars en ontwerpers
centraal stonden.
- Het Centraal Museum opende tijdens NO LABEL
voor één dag de conceptwinkel ‘Pluriform’ van
ontwerper Lotte van Laatum.
- Een masterclass in samenwerking met Xpose en
Hester Ezra (Butterfly Works) over een project
waarin Nederlandse en Marokkaanse designers
samenwerkten met ambachtslieden van de Medina
in Fès. Creative director Hester Ezra vertelde over
het project en toonde voorbeelden uit de bijzondere
serie.
Culturele zondag De Vuurdoop, 9 november 2008
Tijdens de culturele zondag voor kinderen werden
verschillende activiteiten georganiseerd:
- ‘Zzzoeff’ een voorstelling door Lindai Boogerman
met geluiden om naar te luisteren en naar te kijken
voor kinderen vanaf 2 jaar.
- Muziekworkshop Toren van Geluid ‘Muziek is twee
geluiden tegelijk’ door Bert van Bommel.
- Danstheater Retteketet speelde: ‘Druppel’, een
dansvoorstelling voor peuters en kleuters, met filmbeelden van een eigenwijze druppel en op het toneel
een eigenwijze mevrouw.
- Peuter-Kleuter-tour door het dick bruna huis
- Knutselen met eigen nijntje maskers of een bijzondere knip- en kleurplaat van nijntje.
Kerstvakantie
- Voorstelling ‘Appelmuis’ door Rik Rikken,
21 december 2008
- Voorstelling ‘Doe maar bijzonder’ door Theatergroep de Onderbroek.
- Voorstelling ‘Wie komt er in mijn huisje’ door
Ellen Smets.
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N e v e nactiviteiten
w e rknemers
N evenactiviteiten
medewerkers

- lid van de adviesraad van de Stichtse Historische
Reeks
- lid redactie boekenreeks over Utrechtse wijken

Marja Bosma, conservator moderne kunst
Nevenfuncties 2007:
- voorzitter aankoopcommissie hedendaagse
tekeningen van de Provincie Utrecht
- lid museumcommissie van het Singer Museum,
Laren
- lid Amsterdamse Kunstraad
- hoofdredacteur Jong Holland, tijdschrift voor kunst
en visuele cultuur
Nevenfuncties 2008:
- voorzitter aankoopcommissie hedendaagse
tekeningen van de Provincie Utrecht
- lid museumcommissie van het Singer Museum,
Laren
- lid Amsterdamse Kunstraad
- gastconservator Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam waar zij de tentoonstelling en catalogus
Vooral geen principes! Charley Toorop 1891-1955
samenstelde
- samenstelster en mede-auteur van de tentoon
stelling en catalogus Charley Toorop, werken op
papier in Museum Kranenburgh, Bergen.

Nevenfuncties 2008:
- adviserend bestuurslid van de Stichting Stichtse
Geschiedenis
- lid lezingencommissie van het Provinciaal Utrechts
Genootschap (PUG)
- regent van de stichting Het Evert Zoudenbalch Huis
(eerste huismeester)
- co-editor van de reeks Ships and Boaths of the North
(deel over het Utrechts schip)
- lid van de adviesraad van de Stichtse Historische
Reeks
- lid redactie boekenreeks over Utrechtse wijken
- lid van de redactie Utrechtse canon
- lid van de redactie Database Utrechtse raadsleden
- jurylid werkstuk Boekwetenschap

Lezingen 2008
- diverse lezingen en rondleidingen tijdens de
tentoonstelling in Rotterdam.
Renger de Bruin, conservator
Stadsgeschiedenis
Nevenfuncties 2007:
- adviserend bestuurslid van de Stichting Stichtse
Geschiedenis
- lid lezingencommissie van het Provinciaal Utrechts
Genootschap (PUG)
- regent van de stichting Het Evert Zoudenbalch Huis
(eerste huismeester)
- co-editor van de reeks Ships and Boaths of the North
(deel over het Utrechts schip)

Publicaties 2007:
- Renger de Bruin & Maarten Brinkman m.m.v.
Janna Pot, De Verzamelingen van het Centraal
Museum Utrecht 9 Utrechtse Geschiedenis
(Centraal Museum, Utrecht, 2007).
- Alice Taatgen & Renger de Bruin, Beeldhouwkunst
voor de Beeldenstorm (Centraal Museum, Utrecht,
2007).
- Alice Taatgen & Renger de Bruin, Sculpture prior
to the ‘Beeldenstorm’ (Centraal Museum, Utrecht,
2007).
- Renger E. de Bruin & Anne-Christine Larsen,
‘Bloodshed and Trade: Towards a Balanced View on
the Vikings’, in: Rosmarie Beier-de Haan, MariePaule Jungblut & Wolfgang Kos (ed.), Museums
and National Heritage. History in the Area of Conlict
between Interpretation and Manipulation. History
in the Area of Conflict between Interpretation and
Manipulation. ICOM/ICMAH Annual Conference
2007 (Vienna, 20-22 August, 2007) 21.
- Renger de Bruin, ‘De Vrede van Utrecht. Keerpunt
in de godsdienstoorlogen’, in: Geschiedenis Magazine 42/7 (2007) 14-19.
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- R.E. de Bruin, ‘Nieuwe stadsgeschiedenissen in
beeld’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden 122 (2007) 411-424.
- Renger de Bruin, ‘Bespreking van De Nederlandse
Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799
door Joost Rosendaal (Nijmegen 2005) Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798. De eerste
grondwet van Nederland door Joost Rosendaal (ed.)
(Nijmegen, 2005), in: Tijdschrift voor Sociale en
Economische Geschiedenis 4/3 (2007) 139-140.
- Renger de Bruin, ‘De reorganisatie van de Balije
van Utrecht onder Unico Wilhelm van Wassenaer
(1692-1766)’(abstract), in: Clemens Guido de Dijn
(red.), Landcommandeurs en hoger gezag. De balijehoofden van Noord-West-Europa in relatie tot de
Groot- en Duitsmeesters. Colloquium ingericht door
de Landcommanderij Alden Biesen en het Historisch
Studiecentrum (Alden Biesen, 8 december 2007).

- Renger de Bruin, Tarquinius Hoekstra & Arend
Pietersma, Veinte siglos de Utrecht. Breve historia
de la ciudad (SPOU-Het Utrechts Archief)
Utrecht 2008).
- Renger de Bruin, ‘Commemorations compared:
Münster-Osnabrück (1998) and Utrecht-Rastatt
(2013)’in: Siegrid Westphal and Inken SchmidtVoges (ed.), Pax Perpetua. Neuere Forschungen
zum Frieden in der Frühen Neuzeit. Workshop
23./24.2008. Abstracts und Viten der Vortragenden,
Osnabrück 2008, p. 4.
- Renger de Bruin & Anne-Christine Larsen,
‘Bloodshed and Trade-towards a new view of the
Vikings’, in: Marie-Paule Jungblut & Rosmarie
Beier-de Haan (ed.), Museums and Universal
Heritage. History in the Area of Conflict between
Interpretation and Manipulation (ICOM-ICMAHWien Museum) Luxembourg 2008, pp. 118-135

Publicaties 2008:
- Renger de Bruin, Frederike Kappers & Hans Renes,
Zand en klei. Boeren en edellieden tussen Kromme
Rijn en Utrechtse Heuvelrug, 1600-1900 (Faculteit der Letteren/Faculteit Geowetenschappen)
Utrecht 2008.
- Renger de Bruin & Hans Renes, ‘De Langbroekerwetering: Landschap, huizen en bewoners.
Inleiding’, Het Kromme-Rijngebied 42-1, 2008, p. 1.
- Renger de Bruin, ‘Ridders aan de wetering: Een
millenium adelsgeschiedenis in Oost-Utrecht’,
Het Kromme-Rijngebied 42-1, 2008, pp. 18-25.
- Mariëtte Eijdems, Simon Sheikh & Renger de Bruin,
‘Public and Private Spheres’, in: Ricardo Basbaum
(ed.), Re-projecting (Utrecht) (Casco) Utrecht 2008,
pp. 20-22.
- Renger de Bruin & Maarten Brinkman, ‘Utrechtse
schatten’, Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad
vanaf maart 2008.
- R.E. de Bruin, T.J. Hoekstra & A. Pietersma,
Twintig eeuwen Utrecht. Korte geschiedenis van
de stad, (2e dr. SPOU-Het Utrechts Archief)
Utrecht 2008.
- Renger de Bruin, Tarquinius Hoekstra & Arend
Pietersma, The city of Utrecht through twenty
centuries. A brief history, (2e dr. SPOU-Het Utrechts
Archief) Utrecht 2008.
- Renger de Bruin, Tarquinius Hoekstra & Arend
Pietersma, Utrecht à travers vingt siècles. Un bref
récit de l’histoire de la ville (SPOU-Het Utrechts
Archief) Utrecht 2008.

Lezingen 2007:
- De Vrede van Utrecht, Orde van de Prince,
Amersfoort, 23 januari
- Bewoningsgeschiedenis Nieuwegracht-Plompe
torengracht, opening pand SSH, Utrecht, 12 april
- Duizend jaar Utrechts provinciebestuur,
introductiebijeenkomst Nieuwe Statenleden,
Paushuize, Utrecht, 16 april
- Citizens against Kings, Revolutionary Movements in
America and Europe, 1760-1830, sponsorontvangst
bij een tentoonstelling in de Royal Academy of Arts,
Londen, 19 april.
- Lodewijk Napoleon in Utrecht, Universiteits
bibliotheek, Utrecht, 25 april..
- Bloodshed and Trade. Towards a New Image of the
Vikings, ICOM-conferentie, Wenen, 18 augustus.
- Bewoners van de binnenstad, Utrechts
Monumentenfonds, Utrecht, 8 september.
- Utrechter Patrizier und Bürger als Gutsbesitzer. Ein Aristokratisierungsprozess 1750-1850,
Conferentie Arbeitskreis für historische Kulturlandschaft in Mitteleuropa, Utrecht, 13 september
- Reorganisatie, opheffing en herstel van de Balije
van Utrecht, Studiedag Duitse Orde, Utrecht,
30 november.
- De reorganisatie van de Balije van Utrecht onder
Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766),
Studiedag Alden Biesen (België), 8 december.
Lezingen 2008:
- Samen schieten in het Sterrenbos. De Utrechtse
revolutietijd (1780-1813) en de sociëteiten, Sociëteit
‘De Vereeinging’, Utrecht, 14-4
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- Public and private spheres, (presentatie en deelname forum) Casco, Utrecht, 23-4
- The Treaty of Utrecht, Musée Historique, Nantes,
14-5
- 20 eeuwen Utrecht, Centraal Museum, Utrecht,
20-9
- Der ‘Duitse Orde, Balije van Utrecht’ und ihr Sitz in
Utrecht, conferentie ‘Das Kulturerbe des Deutschen
Ordens’ van de Internationale Kommission des
Deutschen Ordens, Malbork (PL), 26-9
- 20 eeuwen Utrecht, Probus, Bilthoven, 1-10
- 20 eeuwen Utrecht (deelname aan forum), Utrecht,
20-10
- Martens, een familiegeschiedenis, Centraal
Museum, Utrecht, 21-10
- Commemorations compared: Münster-Osnabrück
(1998) and Utrecht-Rastatt (2013), Universität
Osnabrück, 23-10
- Cultuur en samenleving in de Gouden Eeuw,
nascholing geschiedenisleraren, Bonifatius Lyceum,
Utrecht, 31-10
- De adel in het oosten van de provincie Utrecht,
Hervormde Vrouwendienst, Bilthoven, 13-11
- Het onderzoek naar de Duitse Orde, kapittel van
de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht,
Utrecht, 9-12

- lid van het expertiseteam ter voorbereiding van
de tentoonstelling Vroege Hollanders, schilderkunst
in de late middeleeuwen, Museum Boijmans van
Beuningen, Rotterdam.
- vervangingssubsidie Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
- bestuurslid Stichting Art Matters, Netherlands
Technical Studies in Art.
- voorzitter restauratiecommissie Jan van Scorel,
Grote Kerk, Breda.
- Zitting in aankoopadviescommissies van de
Mondriaan Stichting.
- lid van het onderzoeksteam Utrechtse Caravaggisten: traditie en vernieuwing, in samenwerking
met het ICN (Instituut Collectie Nederland),
Amsterdam/Rijswijk en het RKD (Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie), Den Haag.

Liesbeth M. Helmus, conservator oude kunst
Nevenfuncties 2007:
- gastconservator Museo Thyssen-Bornemisza,
Madrid.
- lid van het expertiseteam ter voorbereiding van
detentoonstelling Vroege Hollanders, schilderkunst
in de late middeleeuwen, Museum Boijmans van
Beuningen, Rotterdam.
- vervangingssubsidie Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
- bestuurslid Stichting Art Matters, Netherlands
Technical Studies in Art.
- voorzitter Raad van Toezicht, MuseumgoudA.
- voorzitter restauratiecommissie Jan van Scorel,
Grote Kerk, Breda.
- bestuurslid sectie kunstmusea Nederlandse
Museum Vereniging (NMV).
- lid van de projectgroep Utrechtse Caravaggisten:
een onderzoek naar de schildertechniek (samen met
Instituut Collectie Nederland).
Nevenfuncties 2008:
- gastconservator Museo Thyssen-Bornemisza,
Madrid.

Publicaties 2007
- Liesbeth M. Helmus, Stichting Victor. Restauratie en
natuurwetenschappelijk onderzoek in het Centraal
Museum (Centraal Museum, Utrecht, 2007).
Publicaties 2008:
- Liesbeth M. Helmus & Gerdien Wuestman, Pieter
Saenredam. Contextos de la collección permanente,
Madrid 2008.
- Liesbeth M. Helmus, ‘Herkomst Holland’, in:
Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late
Middeleeuwen, tent. catalogus Rotterdam (Museum
Boijmans Van Beuningen), 2008, pp. 34-44
- Drie catalogusnummers en biografieën in tentoonstellingscatalogus Vroege Hollanders, Schilderkunst
van de late Middeleeuwen, Rotterdam (Museum
Boijmans Van Beuningen) 2008, pp. 127-129, pp.
315-317 en pp. 324-329.
- Liesbeth M. Helmus, ‘Het Culemborgse drieluik van
Jan Deys’, in: Culemborgse voetnoten. Historisch
halfjaarsbericht 38 (2008), pp.1-23.
- Liesbeth M. Helmus, Anonymous Utrecht ca. 1460,
Triptych with the Crucifixion (centre panel), The
Mass of St Gregory (inner left wing), St Christopher
(inner right wing) and the Annunciation (outer
wings), www.rijksmuseum.nl/collectie
Lezingen 2007:
- Herkomst Holland, Universitieit van Amsterdam,
Amsterdam, 17 april.
Lezingen 2008:
- Herkomst Holland, Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam, 21-4
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- Los espacios sagradas de Pieter Saenredam,
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 10-11
- Opening tentoonstelling Zien doet geloven,
Museum Elisabeth Weeshuis, Culemborg, 1-11
Meta Knol, conservator moderne &
hedendaagse kunst
Nevenfuncties 2007:
- lid stuurgroep en selectiecommissie De nieuwe
Salon van Utrechtse kunstenaars, Centrum Beeldende Kunst van de Provincie Utrecht.
- geselecteerd voor PILOT: 3 85 Artists /
85 Nominators (85 veelbelovende kunstenaars
geselecteerd dor 85 veelbelovende curatoren),
Venetië.
- deelname paneldiscussie International Curators
Forum (ICF), Venetië.
- lid commissie Beeldende Kunst en Vormgeving
van de Mondriaan Stichting, Amsterdam.
- lid examencommissie Academie Minerva,
Groningen
- voorzitter bestuur Stichting Huis voor de Kunst;
beheer en culturele programmering van ‘Het
Stroomhuis’, Neerijnen.
- Voorzitter bestuur Stichting Het Vijfde Seizoen,
kunstenaarsverblijf op het terrein van psychiatrisch
ziekenhuis Altrecht, Den Dolder.
Nevenfuncties 2008:
- lid stuurgroep en selectiecommissie De nieuwe
Salon van Utrechtse kunstenaars, Centrum Beeldende Kunst van de Provincie Utrecht.
- lid commissie Beeldende Kunst en Vormgeving
van de Mondriaan Stichting, Amsterdam.
- voorzitter bestuur Stichting Huis voor de
Kunst; beheer en culturele programmering van
‘Het Stroomhuis’, Neerijnen
(zie www.stroomhuisneerijnen.nl)
- Voorzitter bestuur Stichting Het Vijfde Seizoen,
kunstenaarsverblijf op het terrein van psychiatrisch
ziekenhuis Altrecht, Den Dolder.
- Jurylid HKU-Award.
- Jurylid The One Minutes, categorie ‘The Art
of Freedom’.
Publicaties 2007:
- Meta Knol, ‘Rene van Engelenburg’, in: Mieke
Gerritzen (ed.), Masters of Rietveld, Dutch Design
in the 21st Century by the Sandberg Institute,
Amsterdam, 2007.
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- Meta Knol, ‘Globalisering, cultureel erfgoed en
de veranderende rol van musea’, in: Nummer 3,
uitgave van de Academie voor bouwkunst in
Groningen, 2007.
- Meta Knol. ‘Heather and Patrick Burnett-Rose’in:
PILOT: 3 85 Artists / 85 Nominators, Londen, 2007.
- Meta Knol, ‘Het misverstand van Jans Muskee’,
in: tent. cat. Jans Muskee, uitgave Flatland Gallery
(Utrecht) 2007.
- Meta Knol, ‘Het laboratorium van Lisette Verkerk’,
publicatie t.g.v. Art Cologne New Talents, uitgave
galerie Schoots (Eindhoven) 2007.
Publicaties 2008:
- Meta Knol, Denken in Werken. Thomas Rentmeister,
brochure bij de gelijknamige tentoonstelling in het
Centraal Museum, Utrecht 2008.
Eveline Reeskamp, coördinator educatie en
publieksbegeleiding
Overige activiteiten 2007
- interview voor de BRT radio
- voorlichting voor studenten letteren (17 april)
- deelname NMV middag Educatie en Marketing,
sectie Publiek en Presentatie, 19 april
- deelname conferentie (people, ideas, nature & creativity), 22 mei
Overige activiteiten 2008
- Expertmeeting door CJP/Cultuurkaart, 2 oktober
Errol van de Werdt, hoofd Collectie &
Onderzoek
Nevenfuncties 2007
- lid klankbordgroep Digitale Collectiewijzer (ICN)
- lid adviescommissie Veilig Veilen (ICN)
- lid klankbordgroep ontwikkeling nieuwe LAMOrichtlijn (ICN)
Nevenfuncties 2008
- lid werkgroep Digitale Collectiewijzer (ICN)
- lid werkgroep waarde en waardering Collecties
(ICN)
- lid klankbordgroep Oud Amelisweerd
Publicaties 2007
- Errol van de Werdt, ‘Uit het depot, het experiment museumveiling een stapje verder’, in: Niets
gaat verloren, twintig jaar selectie en afstoting uit
Nederlandse musea, Amsterdam 2007.
- E.F.L.M. van de Werdt en P.C. Speekenbrink,
Het jaarboek Compliance 2008, witwassen een
klein kunstje, Nieuwerkerk a/d IJssel 2007.
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Lezingen 2007
- Verzamelen en ontzamelen, Nederlandse kostuumvereniging
- J. Voerman, Stedelijk Museum, Kampen
Marije Verduijn, coördinator bibliotheek en
informatiecentrum
Nevenfuncties 2007
- deelnemer Overleg Kunst(historische) Bibliotheken
Nederland (OKBN)
- extern deskundige examens theoretische museologie, Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
- lid adviescommissie tentoonstellingen Gemeente
Zeist/Slot Zeist.
Nevenfuncties 2008
- deelnemer Overleg Kunst(historische) Bibliotheken
Nederland (OKBN)
- lid van de adviescommissie tentoonstellingen van
de Gemeente Zeist/Slot Zeist
Lezingen 2008
- verzorgde een presentatie bij Letteren werkt,
Universiteit Utrecht
Ida van Zijl, conservator toegepaste kunst/
adjunct-directeur
Nevenfuncties
- bestuurslid Stichting Utrecht Biënnale
- bestuurslid Stichting Platform Werelderfgoederen
Nederland
Nevenfuncties 2008
- bestuurslid Stichting Utrecht Biënnale
- lid uitvoerend bureau Stichting Platform Wereld
erfgoederen Nederland
Publicaties 2008
- Ida van Zijl, ‘De woningbouw van Rietveld’, in:
C. Edens (red.), Rietvelds Robijnhof. De geschiedenis
van een moderne Utrechtse buurt. Bussum 2008,
pp.18-29.
Lezingen 2008
- Kiwani’s, Utrecht, 5-2
- In het kader van de Dutch design maand, Madrid,
8-5
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