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IN HET KORT

- Het Centraal Museum speelt in op maatschappelijke en museale 
ontwikkelingen, heeft een transparante en coöperatieve houding 
en profileert en verbindt zich actief met het publiek en 
partners in de stad, en in binnen- en buitenland;

- Het museum ziet zichzelf als onderdeel van het collectieve 
geheugen van een samenleving. Het geheugen van het museum is 
de collectie, de collectie staat aan de basis van de identiteit 
van het museum;

- Het Centraal Museum staat voor een verankerd en geïntegreerd 
collectie-, educatie-, presentatie- en verzamelbeleid;

- Het museum is een verhalenverteller. Deze verhalen hebben hun 
grondslag in Utrecht, verhalen van toen en nu en verhalen 
die de toekomst voorspellen. De beelden die de verhalen 
vergezellen, zijn beelden die in het museum aanwezig zijn 
of daar terecht komen via aankopen. Door, via de collectie, 
verhalen te vertellen worden contexten gegeven en in onderling 
verband nieuwe inzichten geboden, met als doel het publiek te 
verrijken en verrassen;

- Drie aspecten van experimentele collectievorming krijgen 
ruim aandacht in het Centraal Museum: opdrachtgeverschap, 
verdergaande afstemming met collega-musea en het nadrukkelijker 
realiseren van presentaties gekoppeld aan het concept van de 
werkplaats;

- Het Centraal Museum handhaaft het uitgesproken eigen standpunt 
bij aankopen. Via de aanpak 5 collecties 1 museum zet het 
museum het aankoopbeleid, het presentatiebeleid en het 
educatiebeleid als één ongedeeld geheel neer, waarbij het 
museum experimenteel en publieksgericht naar buiten treedt 
en zich bewust is van de eigen positie binnen de Collectie 
Nederland;

- Het werkplaatsconcept is een succesvolle en innovatieve 
vorm van publieksparticipatie gebleken. Het concept wordt 
doorontwikkeld langs diverse lijnen. Het museum ziet 
participatie als een kerntaak en creëert vanaf 2015 ‘vaste’ 
werkplaatsen in het museum;



4

- Buiten de deuren van het museum krijgt de werkplaats nader vorm 
in samenwerking met vier Utrechtse scholen (PO, VMBO, MBO, 
HBO), die samen de werkplaatsaanpak verder ontwikkelen tot een 
structurele, meerjarige onderwijsaanpak;

- De collectie verdient op basis van zijn (internationale) 
statuur passende zorg en onderhoud. Hierin kiest het 
Centraal Museum voor kwaliteit. Goed collectiebeheer nu en 
in de toekomst vraagt om het actief blijven volgen van de 
ontwikkelingen binnen het vakgebied;

- Het integrale collectiebeleid is gericht op het zetten van 
innovatieve vervolgstappen op het gebied van collectievorming, 
zichtbaarheid en bewaaromstandigheden, waarbij altijd 
gekeken wordt naar kansen op het gebied van samenwerking en 
kennisdeling;

- Digitale ontsluiting van de collectie is een belangrijk middel 
om de zichtbaarheid van de eigen collectie, de Collectie 
Nederland én het museum zelf te vergroten, maar ook om een brug 
te slaan naar het publiek;

 
- Bewaaromstandigheden zijn een belangrijke factor in het beheer 

en behoud van een collectie. Het huidige depotgebouw is niet 
duurzaam en is op termijn niet langer geschikt als museumdepot. 
Op middellange termijn zal er gezocht moeten worden naar een 
structurele oplossing;

- Het geheel van de plannen op het gebied van conservering, 
onderzoek en delen zal er toe leiden dat de collectie in de 
nabije én verre toekomst optimaal zichtbaar en bruikbaar zal 
zijn voor de inwoners van de stad Utrecht, bezoekers aan stad 
en museum, onderzoekers en liefhebbers wereldwijd;

- Het Centraal Museum werkt bij het verzamelen en presenteren 
vanuit het perspectief pionier en brug. De pionier koppelt 
experiment aan spannende presentaties, is persoonlijk, open, 
internationaal georiënteerd en toekomstgericht. Via de brug zet 
het museum in op versterking van verbanden binnen en tussen de 
kunststromingen in de collectie;

- Als onderdeel van een groter geheel verhoudt het Centraal 
Museum zich vanuit een gekozen scherp profiel tot de Collectie 
Nederland en het Nederlandse museale bestel;
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- Samenwerken en actief relaties aangaan met instellingen, 
(zakelijke) partners, politiek en publiek, in de eigen stad en 
in binnen- en buitenland, is een basishouding van het museum;

- De omschreven ambities worden ondersteund door het 
herinrichtingsproject, waarbij de nadruk ligt op het 
verbeteren van de ondersteunende voorzieningen van het museum 
en aanvullende mogelijkheden worden gecreëerd voor cultureel 
ondernemerschap, zichtbaarheid en lokale verbondenheid.

 
Aldo Bakker 
(Amersfoort 1971)  
Swing  
(uit editie Grand Hornu) 2014- 
esdoorn, ijzersulfaat
93.5 x 68 x 47.5 cm 

Collectie Centraal Museum, Utrecht; 
aankoop 2014
Image & copyrights CMU/Adriaan van 
Dam 2015-01-14 
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INLEIDING

Onze samenleving maakt een periode van transitie door, de crises 
van de afgelopen jaren hebben (noodzakelijke) veranderingen in 
gang gezet, die natuurlijk ook hun weerslag hebben op musea. De 
culturele sector is zich aan het herijken. Het rapport Musea 
voor Morgen uit 2012 bracht een eerste analyse en reflecteerde op 
de museale wereld. Enerzijds werden de waarde en het belang van 
musea, en de positie in de samenleving, benoemd. Anderzijds werd 
aangezet tot grotere en verdergaande samenwerking en afstemming. 
Het Centraal Museum onderkende al vroeg de maatschappelijke 
veranderingen en vond de antwoorden in verbinding, profilering, 
samenwerking, transparantie en participatie en vertaalde dit 
nauwgezet naar de eigen museale praktijk.

Het rapport Musea voor Mensen dat eind 2014 verscheen en dat als 
een vervolg op het rapport uit 2012 gezien kan worden schetst 
het museum van morgen, waarin de onderscheidende kwaliteit van 
musea de collectie is, collecties verbinden verleden – heden en 
toekomst. Musea geven middels hun collecties en de verhalen die 
ze ermee vertellen context en duiding, nodigen uit tot dialoog en 
reflectie, tot actief meedoen, beleven en genieten. Musea kiezen 
wie ze willen zijn en verhouden zich tot de ambities en belangen 
van de omgeving.

Profiel
Het Centraal Museum werkt al langs deze lijnen. Wij zien onszelf 
als onderdeel van het collectieve geheugen van een samenleving. 
Het Centraal Museum heeft goed nagedacht over de rol die het 
museum vervult binnen deze samenleving. Naast het actief inspelen 
op maatschappelijk en museale ontwikkelingen, het agenderen 
en bevragen van de bestaande norm en een transparante en 
coöperatieve grondhouding, willen we ons vooral actief verbinden 
en profileren als ‘een voor iedereen aansprekend podium voor kunst 
en vormgeving, verleden, actualiteit en toekomst, praktijk en 
reflectie’.1 

De collectie is het geheugen van het museum en staat aan de 
basis van onze identiteit. Het herbergt en verhaalt over de 
maatschappelijke ontwikkelingen uit het verleden, het reflecteert 

1 Missie Centraal Museum zoals verwoord in het Museumbedrijfsplan  
Centraal Museum 2012-2015
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op en documenteert de huidige stand van onze samenleving middels 
de verwervingen die het museum doet, de tentoonstellingen die 
gemaakt worden en de interactie met het publiek én is tevens 
houvast, referentiepunt voor toekomstige verwervingen, 
programmering en positionering van het museum.

Het museum is een verhalenverteller en deze verhalen hebben hun 
grondslag in Utrecht, verhalen van toen en nu en verhalen die de 
toekomst voorspellen. De beelden die de verhalen vergezellen,  
zijn beelden die in het museum aanwezig zijn of daar terecht komen 
via aankopen of schenkingen. Door, via de collectie, verhalen te 
vertellen worden contexten gegeven en in onderling verband nieuwe 
inzichten geboden, met als doel het publiek te verrijken  
en verrassen.

Het belang van een verankerd collectie-, educatie-, presentatie- 
en verzamelbeleid spreekt in deze context voor zich. Het Centraal 
Museum is transparant en verbindend, niet alleen richting publiek 
en partners maar ook door museale activiteiten actief met elkaar 
te verbinden en te integreren zoals uit dit beleidsplan en de 
lopende projecten blijkt.

Naast een transparant en verbindend profiel binnen Nederland, 
duidelijk geënt in de eigen stad en provincie, kijken we ook 
buiten de eigen landsgrenzen. Welke ontwikkelingen vinden plaats, 
wat willen we in Nederland tonen en op welke wijze verwezenlijken 
we de internationale ambities van het museum en ‘onze’ kunstenaars. 
Dit perspectief op de wereld en de plaats van Utrecht en het 
Centraal Museum hierin geeft het museum gestalte door internatio-
nale samenwerkingsprojecten, zoals onder meer Europeana Fashion, 
tentoonstellingen als Liefde & Lust. De kunst van Joachim Wtewael 
(samen met de National Gallery of Art in Washington D.C. en het 
Museum of Fine Arts in Houston) en bijvoorbeeld de Europese 
projecten rondom 300 jaar Vrede van Utrecht van 2013 tot 2015.

Collectievorming
Samenwerking met internationale organisaties vraagt om een sterke 
eigen identiteit en positie, die bijdraagt aan de wisselwerking 
tussen samenwerkingspartners. Dat geldt bij uitstek op het gebied 
van collectievorming. In het Centraal Museum krijgen drie aspecten 
van experimentele collectievorming ruim aandacht die specifiek  
bijdragen aan een eigen, internationale profilering, namelijk: 
opdrachtgeverschap, verdergaande afstemming met collegamusea en 
het nadrukkelijker realiseren van presentaties gekoppeld aan het 
concept van de werkplaats. Het museum geeft voorrang aan expe- 
riment via opdrachtgeverschap en heeft bij de uitvoering van 
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het aankoopbeleid publieksbereik en de Collectie Nederland in 
gedachten. 

Het Centraal Museum heeft altijd al een uitgesproken eigen 
standpunt ingenomen bij aankopen en wil deze expliciete keuze 
blijven voortzetten. We willen experimenteel en publieksgericht 
naar buiten treden. Via de aanpak 5 collecties 1 museum zetten we 
het aankoopbeleid, het presentatiebeleid en het educatiebeleid als 
één ongedeeld geheel neer. Aankopen worden vanuit het pioniers- of 
brug-perspectief gedaan. Stijl en esthetische kwaliteit zijn niet 
de enige criteria bij verwervingen. Het Centraal Museum verbindt 
deze kwaliteiten aan de persoonlijkheid van de kunstenaar, zijn 
denkbeelden, zijn perceptie, die een sleutel bieden tot onze 
wereld en onze werkelijkheid, een holistische visie op de context 
die het museum biedt. 

Het werkplaatsconcept is een innovatieve uitwerking van het 
gevoerde publieksparticipatiebeleid en heeft zich in de praktijk 
bewezen als een succesvolle vorm ervan. Het Centraal Museum 
ontwikkelt het concept langs diverse lijnen. Intern is het een 
essentiële kern geworden in het educatiebeleid van het museum 
en zien we participatie als een kerntaak van het museum. Dit 
betekent dat de werkplaats vanaf 2015 niet alleen wordt verbonden 
aan tijdelijke tentoonstellingen, maar op verschillende ‘vaste’ 
plekken in het museum geïntegreerd, én dus aan de collectie, het 
gebouw en de tuin gekoppeld wordt.

Verbinding
Buiten de deuren van het museum krijgt de werkplaats nader 
vorm door de samenwerking met vier Utrechtse scholen (PO, 
VMBO, MBO, HBO) in het project Het vuur doorgeven, waarmee de 
werkplaatsaanpak verder wordt uitgewerkt en verdiept tot een 
structurele, meerjarige onderwijsaanpak. Naast samenwerking, 
participatie, lokale inbedding, verbinding met het onderwijs, 
verwacht het museum met dit project, door de combinatie van 
expertise, nieuwe inzichten te genereren voor de collectie én  
de beleving van de museumbezoeker te verrijken. 

Door de deuren te openen en actief relaties aan te gaan met een 
breed scala aan instellingen, (zakelijke)partners, de politiek 
en vooral het publiek, draagt het Centraal Museum uit zich te 
realiseren onderdeel te zijn van een groter geheel. Dit grotere 
perspectief vertaalt zich bijvoorbeeld naar een zich nadrukkelijk 
verhouden tot en een gekozen scherpe profilering binnen de 
Collectie Nederland en het Nederlandse museale bestel, maar 
komt ook tot uiting in de verbouwing die het museum momenteel 
ondergaat. De verbouwing beoogt meer kwaliteit voor de bezoeker te 
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bewerkstelligen, meer expositie- en werkplaatsruimte te genereren, 
cultureel ondernemerschap en samenwerking te faciliteren en de 
zichtbaarheid en lokale verbondenheid te verbeteren. 

Het Centraal Museum wil helder en open zijn in de keuzes die 
het maakt op het gebied van zijn collectie-, aankoop- en 
presentatiebeleid. Deze transparante houding is ingebed in 
de dagelijkse praktijk en is onder meer zichtbaar in het 
werkplaatsconcept, het in september 2015 te openen Atelier Dick 
Bruna, waar het kunstenaarschap van Dick Bruna centraal staat en 
bijvoorbeeld in het onderzoeksproject Collect & Connect, naar 
de verzameling 20e en 21e-eeuwse vormgeving. Het onderzoek vond 
online plaats en bood het publiek de gelegenheid tot meekijken  
en, op momenten, tot deelnemen. 

Ook op het gebied van collectiebeheer hebben we een open houding 
en proberen waar mogelijk het publiek een kijkje achter de 
schermen te bieden. De actiepunten die in het kader van de 
nulmeting, uitgevoerd naar aanleiding van de verzelfstandiging 
van het museum in 2013, voortvarend zijn opgepakt en in de 
komende jaren een vervolg krijgen, bieden hiertoe in de toekomst 
mogelijkheden. Projecten op het gebied van actieve en passieve 
conservering, beheer, ontsluiting en opslag van de collectie 
worden opgestart dan wel vervolgd met een substantiële bijdrage 

Anoniem Noord-Nederlands  
(werkzaam in Utrecht in 1ste  helft 16de  eeuw) 
Drieluik met het Laatste Avondmaal, stichters 
met heiligen en op de buitenzijden van de luiken 
de heilige Nicolaas en de heilige Catharina  
ca. 1525
paneel op multiplex; 149,5 x  96,5 cm 
(middenpaneel), 149,5 x  39 cm (linkerluik 
binnen), 149,5 x  39 cm (linkerluik buiten),  
149,5 x  39 cm (rechterluik binnen), 149,5 x  
39 cm (rechterluik buiten),  met lijst 165 x 
108,2 cm (middenpaneel), 164,5 x  54 cm 
(linkerluik), 164,2 x  53,6 cm (rechterluik) 

Collectie Centraal Museum, Utrecht; bruikleen Stichting 
Van Baaren Museum 2010
Image & Centraal Museum, Utrecht /foto Ton Hulskamp
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van de gemeente Utrecht.2 Voor het Centraal Museum is de collectie 
een essentieel onderdeel van de identiteit van het museum. Dit, 
de onmiskenbare kwaliteit en het (internationale) belang van de 
collectie maken dat passende zorg en onderhoud voor dit erfgoed  
op zijn plek is. Hierin kiest het museum voor kwaliteit.

De grondhouding van het Centraal Museum die zich vertaalt naar  
de projecten en activiteiten in dit collectiebeleidsplan, laat 
zich samenvatten in de kernwoorden: samen – zichtbaar – delen.  
Het hoofdstuk De Collectie bestaat uit een korte verzamel-
geschiedenis en een typering van de vijf onderscheiden collecties. 
In Conserveren, onderzoeken en delen komen de aandachtspunten, 
projecten en activiteiten aan de orde op het gebied van beheer, 
behoud en ontsluiting van de collectie. Tot slot wordt in 
Presenteren, verzamelen en samenwerken duidelijk hoe en langs 
welke lijnen het museum zich positioneert, zich verhoudt tot het 
umfeld en in dialoog treedt met het publiek. De uitgangspunten uit 
het Collectiebeleidsplan#0 2016 – 2020 zijn bij onze keuzes de 
toetssteen. 

Het Centraal Museum is het podium waarop deze keuzes zich 
manifesteren, binnen de stad en regio Utrecht, en uitstralend naar 
binnen- en buitenland.

2 Meer informatie en achtergronden in Actieplan collectie Centraal Museum,  
Kiezen voor kwaliteit.



Paul Teng 
Beeldroman Jan van Scorel  
Sede Vacante  
1523 –
80 pagina’s in zwart-wit 
inkt, potlood op papier
42 x 30 cm 

Collectie Centraal Museum, Utrecht; 
aankoop 2013
Image & copyrights CMU/ Adriaan van 
Dam 2015-07-09

Jan van Scorel (1495-1562), 
Heilige Helena ontdelt het Ware 
Kruis, 1535-40, inkt, papier, 
grijsgewassen, 21 x 30 cm
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DE COLLECTIE

Sinds 1838 vervult het Centraal Museum de rol van museum van 
de stad Utrecht en omstreken. Begonnen als een verzameling van 
oudheden en kunstobjecten, geïnitieerd door burgemeester H.M.A.J. 
van Asch van Wijck, werd een kleine tien jaar later archeologie 
toegevoegd als verzamelgebied. Begin 20e-eeuw ontstond een 
brede en actieve belangstelling voor het collectioneren van 
schilderkunst en kunstnijverheid. Omstreeks 1975 kreeg moderne 
en hedendaagse kunst, mode en vormgeving een nadrukkelijke plek 
binnen de collectie en deze lijnen worden tot de dag van vandaag 
actief gecollectioneerd.

De gevarieerde en brede collectie valt tot vijf hoofdlijnen terug 
te brengen en wordt door het Centraal Museum, sinds een aantal 
jaren, vanuit een geïntegreerde visie benaderd: 5 collecties 1 
museum. Deze visie is in transitie naar 1 museum 1 collectie. 
Een museum met een caleidoscopische verzameling van elkaar 
versterkende en in elkaar overlopende clusters en onderdelen. 
Een volgende fase van integratie en verwevenheid. De keuzes en 
accenten uit dit Collectiebeleidsplan zijn onderdeel van deze 
transitie. 

Korte schets vijf collecties

1 - Oude kunst
De collectie Oude kunst (kunstenaars geboren voor 1850) omvat de 
collecties schilderkunst, beeldhouwkunst en werken op papier, 
totaal ruim 3500 stuks. Alle drie collectieonderdelen zijn 
onmiskenbaar Utrechts. Dat betekent dat de kunstenaars in de 
meeste gevallen Utrechter waren of lange tijd in Utrecht hebben 
gewoond of gewerkt. Of het onderwerp is Utrecht-gerelateerd: 
Utrechtse topografie, portretten van Utrechters, of afbeeldingen 
van historische Utrechtse gebeurtenissen. 

Kern van de beeldhouwkunst-verzameling vormt de uitgebreide 
collectie laatmiddeleeuwse en renaissance steen sculptuur, 
waaronder de befaamde aan Jan Nude toegeschreven kalkstenen en 
gepolychromeerde Dombeelden en de grote en belangrijke verzameling 
gebeeldhouwde schoorsteenfriezen, grotendeels afkomstig uit 
de stad Utrecht. Wij bewaren tevens de belangrijkste en meest 
omvangrijke verzameling pijpaarden beeldhouwwerk in Nederland. 
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De collectie schilderkunst uit de periode 1500-1650 heeft 
internationale faam. Het Centraal Museum herbergt de grootste 
en belangrijkste collectie schilderijen van Jan van Scorel, 
Abraham Bloemaert en de Utrechtse Caravaggisten ter wereld. De 
familieportretten van Joachim Wtewael vormen een uniek ensemble 
van zeer hoge kwaliteit met een internationale uitstraling. 
Daarnaast bezit het museum een mooie groep Italianisanten. De 
schilderijen uit de periode 1800-1850 behoren tot het beste dat 
Utrecht heeft voortgebracht.

De verzameling prent- en tekenkunst is complementair aan die 
van de schilderkunst. Hierin bevinden zich kleine, maar belang- 
rijke 16e en 17e-eeuwse kernen. De verzameling bevat een aantal 
zeldzame voorbeelden van tekeningen van de Utrechtse Caravaggisten. 
Belangrijk is ook de groep tekeningen en prenten van Abraham 
Bloemaert en de Italianisanten. De kwalitatief goede prenten naar 
de Caravaggisten en Italianisanten zijn voor de verspreiding en 
invloed van de Utrechtse schilderkunst van groot belang zijn 
geweest.                                                                                                                           
Het cluster werd recent versterkt met de verwerving van een 
zeldzame tekening van Jan van Scorel, De heilige Helena ontdekt 
het Ware Kruis, uit 1535-40. Dit blad is niet alleen een 
belangrijke verrijking van de collectie van het museum, maar ook 
van de Collectie Nederland, omdat zich slechts een andere tekening 
van deze kunstenaar in Nederlands museaal bezit bevindt. 

De 18e en 19e-eeuwse prent- en tekenkunst is van goed, maar 
regionaal niveau. De collectie bevat daarnaast een zeldzaam Album 
Amicorum en een groot aantal tekeningen van kunstenaars die lid 
waren van het Utrechtse Genootschap Kunstliefde. 

Het verzamelbeleid van de collectie Oude kunst zal zich de komende 
jaren richten op het verwerven van belangrijke schilderijen via 
langdurig bruikleen, zoals recent bijvoorbeeld een werk van 
Hendrick ter Brugghen uit particulier bezit in New York. Omdat 
de Utrechtse schilderkunst, denk aan werk op koper door Joachim 
Wtewael en de Utrechtse Caravaggisten, inmiddels miljoenen doet op 
de veilingen, is dit niveau voor het Centraal Museum onbetaalbaar 
geworden. Langdurige bruiklenen bieden hierin uitkomst. Een tweede 
verwervingslijn is het verder contextualiseren van de bestaande 
collectie. Gestart door het aankopen van schilderijen door de 
Romanisten, ligt de focus voor de komende jaren op het aankopen 
van schilderijen van de andere navolgers van Caravaggio, namelijk 
Vlamingen, Fransen, Italianen en Spanjaarden, waarbij het hoogste 
kwaliteitsniveau steeds het uitgangspunt is. 
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2 - Moderne en hedendaagse kunst
De collectie Moderne- en hedendaagse kunst (ca. 6800 stuks) heeft 
een overwegend Nederlandse identiteit met een sterke nadruk op 
schilderkunst. De collectie is onder te verdelen in een deel 
beeldende kunst tot 1945, waarvan de pijlers de vroege abstracten 
en de realisten en surrealisten van de jaren  dertig  zijn. De 
tentoonstelling Het Nieuwe Wereldbeeld: het begin van de abstracte 
kunst in Nederland 1910-1925, gaf een impuls aan het verzamelen 
van het vroege modernisme. De verwerving van een aantal werken van 
de Brandinggroep in 2000 completeerde grotendeels dit onderdeel. 
De werken van Koch en Moesman, beiden Utrechtse kunstenaars en 
iconen van het Centraal Museum, vormen het hart van de realismen 
van de jaren dertig en zijn goed vertegenwoordigd. 

De naoorlogse ontwikkelingen in de Nederlandse kunst werden 
enigzins beperkt gevolgd. Met de collectie kunst na 1945 kan 
een adequaat overzicht gegeven worden van de ontwikkelingen in 
de Nederlandse kunst tot 1985: aanwezig zijn werken van Cobra, 
informelen, Structure (de erfgenamen van de Stijl), geometrische 
abstractie, nul, pop art en nieuwe figuratie. In de jaren tachtig  
werden de bakens voorzichtig verzet en werd associatief-figuratief 
werk van een jonge generatie Nederlandse kunstenaars aangekocht. 

Vanaf de jaren negentig  werd er een begin gemaakt met het 
verkennen van de internationale markt. Het Amerikaans foto- 
realisme, uit de begin jaren negentig  overgedragen HK-U collectie, 
bood een eerste internationale context. De andere kern, Nederlandse 
nieuwe figuratie, sloot aan bij de ontwikkelingen uit de jaren 
tachtig. Het hedendaags aankoopbeleid heeft in de laatste tien-
tallen jaren een steeds scherper profiel gekregen. 

Overige belangrijke hedendaagse clusters worden gevormd door de 
in 2012 overgedragen provinciale collectie hedendaagse tekeningen 
van Nederlandse kunstenaars en de Dick Bruna collectie. Deze 
verzameling, via Mercis bv in 2006 in bruikleen gegeven aan 
het Centraal Museum, biedt een overzicht van het werk van de 
wereldberoemde Utrechtse kunstenaar en wordt geëxposeerd in het 
nijntje museum waar  jonge kinderen een eerste museale ervaring 
geboden wordt. Bruna’s karakteristieke, ogenschijnlijk eenvoudige, 
en strakke vormgeving spreekt internationaal een breed publiek 
aan. Recente toevoeging betreft het atelier van Dick Bruna, 
dat vanaf september 2015 een permanent onderkomen vindt in het 
Centraal Museum. In Atelier Dick Bruna krijgt de bezoeker van 
dichtbij een kijkje in het creatieve proces van de kunstenaar en 
wordt in wisselende presentaties zijn veelzijdigheid getoond. 
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Een laatste belangrijke kern binnen de collectie Moderne kunst 
wordt gevormd door het permanente bruikleen van de particuliere 
collectie Van Baaren. Bijeengebracht door Josephina en Lambertus 
van Baaren, bestaat deze collectie vooral uit schilderijen en 
beelden van Franse en Nederlandse kunstenaars uit de tweede helft 
van de 19e en de eerste helft van de 20e-eeuw. Deze typisch 
Nederlandse particuliere collectie, met nadrukkelijke invloed van 
de vermaarde kunstpaus H.P. Bremmer, geeft de collectie vroeg 
moderne kunst van het museum een basis. 

Toekomstige verwervingen op het gebied van hedendaagse kunst  
vinden hun achtergrond in de programmering en het collectie-
beleidsplan en de hierin verwoordde diverse vormen van 
opdrachtgeverschap. Daarnaast schenken we vanuit het pioniers-
perspectief nadrukkelijk aandacht aan hedendaagse beeldende kunst 
en koppelen we deze stap aan de nieuwe positionering van het 
museum, namelijk een sterkere verhouding tot de eigen geschiedenis 
en met een verbinding naar Utrecht. 

Het museum transformeert naar een plek voor een andersoortig  
avant-garde. Hedendaagse beeldende kunst met een sterk 
stilistische visuele beeldtaal en met referenties naar populaire 
cultuur, mode en vormgeving. Beeldende kunst die zich thuis 
voelt tussen het toegepaste en de in de collectie aanwezige 
tradities (ontwikkeling van de licht-donker tegenstelling in de 
schilderkunst via de Caravaggisten, de eenvoud van De Stijl en 
zijn utopische, multidisciplinaire denkbeelden, het psychologisch 
‘zwarte’ realisme van Pyke Koch) met namen als Craigie Horsfield, 
Edward Lipski, Marlene Dumas, Pippilotti Rist, Thomas Huber, Han 
Schuil, Lieven Hendriks, Michael Kirkham, Koen Delaere, Droog, 
Craig Green, Bas Kosters en Iris van Herpen. 

Deze kunstenaars onder een noemer plaatsen is lastig, want 
allen hebben een sterke eigen signatuur, maar staan ook stevig 
in een ontwikkeling in de hedendaagse beeldende kunst die haar 
wortels ontleent aan internationale tendensen die meervoudig zijn 
zowel in beeldtaal als in zeggingskracht. Deze meervoudigheid 
is gebaseerd op een vervaging van grenzen tussen beeldende 
kunst, mode en vormgeving, tegen een bredere achtergrond van 
ontwikkelingen in architectuur en popmuziek en die de kunst een 
zeker stijlvolle lichtheid meegeeft. Dat heeft geleid tot een 
kunst die visueel aantrekkelijk is, niet te zwaar, creatief, 
stijlvol en nadrukkelijk artistiek. In andere woorden gezegd, geen 
rauwe gebaren, geen loodzware conceptuele kunst, eerder fijnzinnig, 
kleurig en poëtisch. 
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Deze lijn sluit aan bij de visie van en ontwikkelingen in het 
Centraal Museum in de afgelopen jaren en heeft reeds geleid tot 
aankopen van jonge kunstenaars als Emma van der Put,  Marisa 
Rappard, Roos Holleman, Midas Zwaan en iets oudere kunstenaars als 
Navid Nuur en Erik van Lieshout, en mid career kunstenaars als 
Franck van der Broek en Olphaert den Otter. 

3 - Toegepaste kunst en vormgeving
Binnen de verzameling (20.000 stuks, deels overlappend met 
Geschiedenis van Utrecht) wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
oude en moderne toegepaste kunst. De oude toegepaste kunst bestaat 
uit fragmenten en onderdelen van Utrechtse gebouwen, Utrechtse 
interieurs en Utrechts zilver en keramiek. De collectie is deels 
verzameld om een overzicht van de Utrechtse cultuurgeschiedenis te 
kunnen presenteren in stijlkamers ten tijde van de opening van het 
Centraal Museum in 1921 en bevat daarom ook veel Nederlandse en 
buitenlandse voorwerpen. De aard van de objecten is uiteraard zeer 
divers, van zilver en glas tot textiel en meubelen. Topstukken in 
deze collectie zijn de vroeg 17e-eeuwse meubelen en het zilver van 
de Van Vianens.

De moderne vormgeving omvat een verzameling 20e-eeuws Nederlands 
aardewerk, een zilvercollectie van Nederlandse, hoofdzakelijk 
Utrechtse ontwerpers, meubelen en interieuronderdelen van 1880  
tot heden van Utrechtse herkomst en naoorlogse vormgeving van 
Nederlandse ontwerpers. In de jaren zeventig is het verzamelgebied 
uitgebreid naar Nederlands eigentijds design met het interieur  

Studio Makkink & Bey 
Pixelated Chair  
2008- 
vuren hout, vilt
92 x 64 x 55 cm 

Collectie Centraal Museum, Utrecht; 
aankoop 2015
Image & copyrights CMU/ Adriaan van 
Dam 2015-05-11 
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als richtlijn. Belangrijk en aansprekend cluster in deze deel- 
verzameling wordt gevormd door de objecten van Droog Design, een 
internationaal toonaangevend eigentijds Nederlands vormgevers-
collectief. Het Centraal Museum verzamelt Droog Design sinds 1993, 
het jaar waarin het collectief internationaal doorbrak en bezit de 
grootste collectie binnen Nederland. 

Door de overdracht van het beheer van het Rietveld Schröderhuis en 
dito archief aan het Centraal Museum in 1985 werd de deelcollectie 
moderne toegepaste kunst en vormgeving substantieel verbeterd. In 
de afgelopen vijfentwintig jaar is de omvang en het belang van de 
collectie Rietveld, inclusief drie woningen, zodanig gegroeid dat 
het de grootste en belangrijkste collectie ter wereld is en als 
een op zichzelf staande deelverzameling kan worden beschouwd. 

Voor de uitbreiding van de collectie wordt een duidelijke invals-
hoek gekozen. In de komende jaren staan innovatie, experiment en 
maatschappelijke betrokkenheid centraal, waarbij het soort object 
van ondergeschikt belang is. Hiermee zet het Centraal Museum in op 
een hedendaags profiel, in de lijn van Rietveld en onderscheidt het 
zich tegelijkertijd duidelijker van andere museale collecties.
Recent verworven stukken die deze uitgangspunten al duidelijk 
laten zien zijn Prooff Stand van Studio Makkink & Bey en de Bone 
Chair van Joris Laarman. Voor de toekomst valt te denken aan open 
source design en werk waar recycling en procesinnovatie voorop 
staan zoals bij Ronan en Erwan Bouroullec en studio Dirck Vander 
Kooij. Ook zal worden gekeken naar oudere ontwerpen met deze 
grondslagen. 

4 - Geschiedenis van Utrecht 
Met zijn historische verzameling (meer dan 11.000 stuks) heeft het 
Centraal Museum de mogelijkheid 2000 jaar Utrecht te presenteren, 
met dwarsverbanden tussen politiek, religie, wetenschap, kunst, 
economie en sociale verhoudingen. Aan de hand van historische 
stukken wordt de Utrechtse geschiedenis in een geïntegreerde, 
brede cultuurhistorische context geplaatst en wordt de relevantie 
van Utrecht in een internationaal perspectief getoond. 

De historische collectie vindt zijn oorsprong in het Stedelijk 
Museum van Oudheden, dat in 1838 is gesticht als historisch museum 
van de stad Utrecht en in 1921 opging in het Centraal Museum. 
De collectie werd in de loop van de tijd breder en ging ook 
objecten bevatten die geen direct verband hadden met de Utrechtse 
geschiedenis. In 2007 is de, in de loop van de tijd diffuser 
geworden, historische collectie opnieuw scherp gedefinieerd.
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In de 19e en begin 20e-eeuw zijn vooral objecten verzameld uit de 
middeleeuwen, de 16e en 17e-eeuw en uit de Napoleontische tijd 
(1780-1813). De verzameling tot 1850 is zeer omvangrijk. Voor de 
periode na 1850 is de dekkingsgraad van de historische collectie 
veel lager en de meest recente geschiedenis, grofweg de tijd na 
1945, is nauwelijks vertegenwoordigd. Voor de gehele collectie 
geldt dat deze sterk op de stad Utrecht is georiënteerd, terwijl 
de provincie matig vertegenwoordigd is. 

De historische collectie van het Centraal Museum vervult een 
belangrijke erfgoedfunctie voor Utrecht, samen met de collecties 
van het Utrechts Archief en de Sectie Cultuurhistorie van de 
gemeente Utrecht. In de 19e-eeuw zijn veel voorwerpen van de 
ondergang gered, dit kreeg in de 20e-eeuw een vervolg met de 
berging en presentatie van het Utrechtse schip als belangrijkste 
wapenfeit.
 
Het toekomstige verzamelbeleid zal enerzijds gericht zijn op het 
versterken van het verhaal van 2000 jaar Utrecht in nationale 
en internationale context en anderzijds op het verzamelen en 
veiligstellen van die stukken erfgoed die anders verloren dreigen 
te gaan. Concreet betekent dit aandacht voor de ontwikkelingen van 
de laatste 150 jaar in de stad Utrecht en de provincie. De wording 
van de moderne stad, met thema’s als de ontwikkeling van nieuwe 
wijken, renovatie van de binnenstad, gezondheidszorg, democratie 
en immigratie, zal zo zichtbaar gemaakt kunnen worden. Verder 
zullen thema’s met een bredere, internationale context, zoals de 
Vrede van Utrecht, uitgebouwd worden. 

De historische collectie van het Centraal Museum Utrecht vervult 
een belangrijke functie voor de identiteit van de Utrechtse 
burgers. Met een actief verwervings- en expositiebeleid kan deze 
functie nog versterkt worden en kunnen Utrechters trots zijn op en 
onderdeel uitmaken van 2000 jaar geschiedenis.

5 - Mode en kostuums
Het Centraal Museum bezit een uitgebalanceerde kostuumcollectie 
van circa 10.000 stukken, accessoires meegerekend. De collectie 
mag tot één van de belangrijkste gerekend worden voor zowel 
historische kostuums als voor hedendaagse mode in Nederland. 

Deze deelcollectie is vanaf 1917 actief bijeengebracht en is 
daarmee één van de vroegste openbare kostuumcollecties van 
Nederland. Al eerder maakten kostuums deel uit van de vaste 
presentatie van wat toen nog het Museum van Oudheden heette. 
Vanaf 1921 bestaat  er een voortvarend verzamelbeleid en 
werden adellijke families aangeschreven met de vraag of er nog 
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‘oude kleren op zolder’ lagen. De collectie vrouwenmode is wat 
stijlperiode betreft van 1750 tot aan 1970 vrijwel compleet. De 
mannen- en kindermode is minder volledig, onder andere doordat 
deze kledingstukken minder veranderlijk zijn en dus langer werden 
gedragen. 

Belangrijke Nederlandse representanten zoals Iris van Herpen en 
Jan Taminiau zijn in de collectie vertegenwoordigd. Dit geldt ook 
voor ‘Utrechtse’ ontwerpers als Nico Verhey, Saba Tark, Winde 
Rienstra of viltkunstenaar Claudy Jongstra. Van deze ontwerpers 
bevinden zich één of meerdere stukken in de collectie. Hedendaagse 
modevormgevers worden actief verzameld en aan het museum verbonden 
door commissies aan of aankopen uit tentoonstellingen, zoals in 
het geval van Bas Kosters. Door het vroegtijdig presenteren en 
verwerven van werk van jonge ontwerpers loopt het museum voor de 
troepen uit, vangt het de tijdsgeest en deelt dit met een breder 
publiek.

Het museum heeft een toonaangevende collectie internationale 
modevormgevers zoals Comme des Garçons en Maison Martin Margiela. 
Sinds het einde van de jaren negentig  is het verzamelbeleid meer 
gericht op conceptuele en internationale mode, die bij voorkeur 
de grenzen van de eigen discipline opzoekt. Recente aanwinsten en 
actuele voorbeelden van deze visie zijn werk van Craig Green, Bart 
Hess en Charlie le Mindu.

Mattijs van Bergen 
Blouse en broek uit de 
collectie “Blanco” 2009-2010 
najaar/winter
ongebleekt katoen en BIC pen 
inkt 

Collectie Centraal Museum, Utrecht; 
aankoop 2014
Image & copyrights CMU/ Ernst Moritz 
2014-11-24
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CONSERVEREN, ONDERZOEKEN EN DELEN

Het Centraal Museum beheert een collectie van ruim 50.000 
objecten: de collectie van de Gemeente Utrecht en enkele 
belangrijke collecties die door derden in bruikleen zijn gegeven 
(onder andere de Van Baaren collectie, de Bruna-collectie en het 
Rietveld Schröder Archief). 

In voorbereiding op de verzelfstandiging van het Centraal 
Museum, is in 2012 een nulmeting gedaan naar de toestand en 
bewaaromstandigheden van de collectie. Dit leverde inzicht 
in de staat van registratie, documentatie en conditie van de 
collectie, de kwaliteit en omvang van het depot en de behoefte 
aan richtlijnen ten aanzien van risicobeheer. Op deze onderdelen 
was in meer of mindere mate actie vereist, te verklaren door 
onder meer de ruim 175 jarige leeftijd van het museum en het op 
momenten ontbreken van financiële middelen om alle noodzakelijke 
restauraties uit te voeren en investeringen in de huisvesting 
te doen. Het geheel aan plannen voortkomend uit de nulmeting is 
beschreven in het Actieplan collectie Centraal Museum, Kiezen voor 
kwaliteit. Hieronder een aantal hoofdpunten uit dit plan nader 
toegelicht. 

Bewaaromstandigheden
De bewaaromstandigheden vormen een belangrijke factor in het 
beheer en behoud van de collectie. Uit onderzoek in de afgelopen 
jaren is steeds duidelijk geworden dat het depotgebouw niet 
duurzaam is en het op termijn niet langer geschikt is als 
museumdepot. Op middellange termijn zal er dus gezocht moeten 
worden naar een structurele oplossing. Tot dat moment is het 
mogelijk om aspecten van de bewaaromstandigheden te verbeteren. 
Zo is de verhuizing van een deel van de papiercollectie naar het 
externe, beter toegeruste depot, in voorbereiding. Daarnaast 
zijn en worden binnen de bestaande financiële kaders aanpassingen 
doorgevoerd waarbij het depot duurzamer en energiezuiniger wordt 
en er bovendien belangrijke ruimtewinst mogelijk is. Naast 
bovengenoemde aanpassingen worden bij het metaaldepot maatregelen 
getroffen die het mogelijk maken dat het Archeologisch depot van 
de gemeente gebruik maakt van de voorzieningen, wat bijdraagt aan 
efficiëntie en samenwerking binnen de Utrechtse stadsgrenzen. Deze 
aanpassingen leiden tot een omgeving waarin de collectie voor een 
periode van vijf tot tien jaar stabiel kan worden gehouden, in 
afwachting van een duurzame oplossing.
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Beheer
Het (internationale) belang van de collectie maakt dat 
passende zorg en onderhoud voor dit erfgoed op zijn plaats 
is. Hierin kiezen we voor kwaliteit. Goed collectiebeheer nu 
en in de toekomst vraagt om het actief blijven volgen van de 
ontwikkelingen binnen het vakgebied en de eigen werkwijze daarop 
voortdurend af te stemmen. Concreet betekent dit enerzijds 
dat collectieonderdelen gerestaureerd zullen worden (actieve 
conservering), anderzijds zullen ook de bewaaromstandigheden 
en het beheer voor de collectie als geheel verbeterd moeten 
worden (passieve conservering en beheer). Beheer houdt ook 
het onderzoeken of collectievreemde en overbodige objecten 
ontzameld dienen te worden, in. Om tot deze afweging te komen 
is veel onderzoek nodig. Verantwoord ontzamelen kan alleen als 
de verzamelgeschiedenis van een object zorgvuldig in kaart is 
gebracht en het proces goed gedocumenteerd wordt. 

De ambities van het Centraal Museum reiken verder dan alleen het 
stabiliseren van de collectie. Het museum werkt op transparante 
wijze vanuit een integraal collectiebeleid aan de hiervoor 
genoemde aandachtspunten en kijkt tegelijkertijd actief naar 
mogelijkheden tot samenwerking en kennisdeling. Daarnaast hebben 
we een open houding naar aansprekende en zinvolle ontwikkelingen 
binnen en buiten het vakgebied, vanuit de verwachting op deze 
wijze innovatieve vervolgstappen te kunnen zetten op het gebied 
van collectievorming, zichtbaarheid en bewaaromstandigheden.

Zichtbaarheid
Het Centraal Museum zet zich al jaren in voor zichtbaarheid van 
de collectie, ook buiten de muren van het museum. Zo was het een 
van de eerste musea in Nederland die de hele collectie online 
toegankelijk maakte. Digitale ontsluiting van een collectie is 
een belangrijk middel om de zichtbaarheid van de eigen collectie, 
de Collectie Nederland én het museum zelf te vergroten, maar ook 
om een brug te slaan naar het publiek. Een ontsloten collectie 
vergemakkelijkt daarnaast de collectiemobiliteit. In de afgelopen 
jaren hebben we grote stappen gezet met het fotograferen van 
de collectie, duizenden objecten hebben een gezicht gekregen, 
worden online gedeeld en veranderen van een anoniem object op 
een plank in een depot in een aansprekend plaatje dat nieuwe 
(digitale) verbindingen kan aangaan. Naast de eigen website waarop 
de collectie zichtbaar is, worden onderdelen van de collectie 
additioneel getoond op specialistische nationale en internationale 
websites als modemuze.nl en europeanafashion.eu. Naast 
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zichtbaarheid kan dit soort ontsluiting leiden tot gezamenlijke 
aankopen en een betere afstemming van het verzamelbeleid.

Een andere wijze van delen en zichtbaar maken is het 
bruikleenbeleid. Het Centraal Museum opereert zeer ruimhartig 
op dit gebied en toont honderden objecten jaarlijks in vele 
tientallen musea in binnen- en buitenland. Naast het vergroten van 
de zichtbaarheid draagt een actief bruikleenbeleid bij aan een 
toename van object-gerelateerde kennis en biedt het mogelijkheid 
tot kennisuitwisseling en collegiale samenwerking. Dit laatste is 
specifiek het geval in het project Zwerfkeien, een samenwerking 
tussen het Haags Gemeentemuseum, het Kröller-Müller Museum en 
het Centraal Museum, gericht op uitwisseling van ‘ontheemde’ 
topstukken. Ook zijn we in Utrecht partner in verschillende 
initiatieven in de stad en worden delen van de collectie getoond 
op locaties als: het Castellum Hoge Woerd, Hoog Catharijne, de 
Limes, Stadhuis, Paushuize, de Domkerk en de Jaarbeurs. Daarnaast 
start per september 2015 bij vier scholen in Utrecht, met wie het 
Centraal Museum samenwerkt, het project Het vuur doorgeven en ook 
op deze scholen zullen kunstwerken worden getoond. 
  
Het geheel van de plannen zal er toe leiden dat de collectie in 
de nabije èn verre toekomst optimaal zichtbaar en bruikbaar zal 
zijn voor: de inwoners van de stad Utrecht, bezoekers aan stad en 
museum, onderzoekers en liefhebbers wereldwijd. 

Craigie Horsfield  
Zoo
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PRESENTEREN, VERZAMELEN EN SAMENWERKEN

Het Centraal Museum werkt in het collectiebeleid vanuit een aantal 
noties, die altijd aan actualisering en groeiend inzicht worden 
onderworpen:

- 5 collecties 1 museum
- Pionier en brug: verzamelperspectieven
- De werkplaats: actieve publieksparticipatie
- Samenwerking 

5 collecties 1 museum

Dit principe krijgt vorm door een samenhangend presentatie- en 
verzamelbeleid, waarin de collecties moderne en hedendaagse kunst, 
oude kunst, toegepaste kunst en vormgeving, mode en geschiedenis 
van Utrecht, een geheel vormen. Het onderlinge verband wordt 
doorlopend onderzocht. Er is aandacht voor de randen en erkenning 
van het vloeibare, organische karakter van de disciplines 
vormgeving en toegepaste kunst, mode en beeldende kunst. Het 
museum neemt de toenemende grensoverschrijdende mentaliteit 
binnen de deelgebieden waar en geeft daar rekenschap van. Door 
collecties door of bij elkaar te laten zien, kan het publiek zelf 
verbindingen leggen. Dit leidt tot extra aandacht en een andere 
manier van kijken. Objecten uit totaal verschillende tijden, 
verbinden zich door esthetiek, techniek of het gevoel dat het werk 
oproept. 

Het 5 collecties 1 museum-concept manifesteert zich ook in het 
verzamelbeleid. Aankopen vloeien voort uit de programmering en 
bij tentoonstellingen neemt het museum de rol van opdrachtgever 
aan, waarbij het de rol van coproducent vervult. Verder is er 
speciale aandacht voor aankopen die de samenhang tussen verzamelen 
en presenteren bevorderen, of die de samenhang binnen de bestaande 
collectie bevorderen.3

 
 

3 Zie voor meer informatie onder het kopje Pionier: Met andere ogen, Markante 
aanwinsten tussen topstukken uit de Utrechtse museumcollectie.
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Pionier en brug

In de beoordeling en selectie van aankopen werkt het Centraal 
Museum met twee perspectieven die tot focus in het verzamelen en 
presenteren leiden:
- Pionier: vooraantreden in concepten en experiment, plaatst de 

collectie in de voorhoede en treedt op als opdrachtgever;
- Brug: verbinden van collecties binnen het museum en tussen 

musea met het oog op collectieversterking.

Pionier

De Pionier koppelt experiment aan spannende presentaties, is 
persoonlijk, open, internationaal georiënteerd en toekomstgericht. 
Binnen dit perspectief verkennen we de breedte van de beeldende 
kunst en hoe de beeldende kunst zich verder gaat ontwikkelen. We 
identificeren wat nu de sterke posities zijn en wie die inneemt. 
Dat kunnen we niet zonder samen te werken met partners in het 
veld.

Binnen de pioniersmentaliteit wijst het Centraal Museum ook graag 
ontwikkelingen aan. De scheiding tussen kunst, wetenschap en 
maatschappij, maar ook tussen kunstdisciplines zal er minder toe 
gaan doen. We kiezen voor kunstenaars die deze grensvervaging 
aanspreekt. Kunstenaars die de dichotomie tussen autonome en 
niet-autonome, toegepaste kunst en ontwerp hebben losgelaten 
en hun beeldende kunst maken tegen een achtergrond van sociale 
media, film, fotografie, mode, wetenschap en journalistiek. Via 
presentaties en samenwerkingen wil het museum deze ontwikkeling 
goed over het voetlicht brengen. 

Het Centraal Museum is pionier door de zes stappen die de RCE 
definieert in Op de museale weegschaal toe te passen om waarde 
aan museale objecten en (deel)collecties toe te kennen. Er wordt 
onder meer gesproken over maatschappelijke en sociaalhistorische 
waarde. Wij betrekken in de waardering van objecten en (deel)
collecties ook ‘het systeem’ en ‘de tijd’. De wijze waarop het 
museale systeem werkt, het systeem van de beeldende kunst, het 
systeem van het waarderen, de posities die musea kiezen, zijn 
allemaal relevante factoren in de beschouwing van de actuele en 
historische waarde. Het Centraal Museum wil een meer objectieve 
blik integreren in het collectiebeleid. 

Als pionier organiseert het Centraal Museum spannende 
publiekspresentaties rond samenwerkingen tussen kunstenaars en 
het museum. Als een dergelijke experimentele presentatie uitmondt 
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in een aankoop, dan kan het publiek over de aankoop meedenken en 
meepraten.
 
Een andere vorm van spannende publiekspresentaties gebeurt onder 
de terugkerende titel Met andere ogen, Markante aanwinsten 
tussen topstukken uit de Utrechtse museumcollectie. Bijzondere 
nieuwe aankopen, vaak als gevolg van een tentoonstelling, worden 
getoond naast topstukken uit de museumcollectie. De kijker wordt 
uitgenodigd om zijn verbeelding te laten spreken en verbanden te 
leggen. Deze vorm van presenteren dicht het gat tussen recente 
verwerving en de bestaande collectie, en tussen de bestaande 
collectie en de tentoonstelling waaruit de aankoop voorkomt.

Het Centraal Museum bereidt zich voor op de toekomst door zich 
er een voorstelling van te vormen met tentoonstellingen en 
presentaties, door actief om te gaan met informatie, digitaal 
aanwezig te zijn en de doorontwikkeling van het museaal concept 
van de werkplaats. Het concept heeft zich in de praktijk bewezen 
als een succesvolle en innovatieve vorm van publieksparticipatie. 
Binnen het museum heeft dit er toe geleid dat we participatie zien 
als een kerntaak van het museum en dat vanaf 2015 de werkplaats 
niet alleen wordt verbonden aan tijdelijke tentoonstellingen, maar 
op verschillende ‘vaste’ plekken in het museum wordt geïntegreerd.

Bovengenoemde activiteiten bieden handvatten om als pionier de 
toekomst op een stimulerende manier te benaderen. Een toekomst 
waarin de ontwikkelingen in de kunst en het museum doorgaan. 

Brug

Het museum creëert focus door bij retrospectieve aankopen niet in 
lacunes te denken maar in bruggen. Het museum legt zich minder 
toe op het idee van het kopen van sleutelwerken zoals in een 
eerder stadium is geformuleerd. Retrospectieve aankopen verrijken 
de collectie in plaats van dat zij een lacune opvullen. Via Brug 
zetten we in op versterking van verbanden binnen en tussen de 
kunststromingen in de collectie. De verwerving van een 16e-eeuws 
Utrechts altaarstuk, Drieluik met het laatste avondmaal, door de 
Van Baaren stichting is een mooi voorbeeld van een brug tussen de 
collectie Oude kunst en de collectie Geschiedenis van Utrecht. 

De onderlinge verbondenheid van deelcollecties verrijkt het 
museum in diepte en maakt de collectie als geheel aantrekkelijk. 
Structurele aandacht van het Centraal Museum voor deze samenhang 
versterkt het (internationale) profiel van het museum ten opzichte 
van bijvoorbeeld Gemeentemuseum Den Haag en het Stedelijk 
Museum. En de koppeling van samenhang binnen deelcollecties, aan 



28

kunst van eigen bodem, van lokaal tot nationaal, versterkt het 
internationaal onderscheidende profiel.

Het perspectief Brug versterkt de grondslag van de gehele 
collectie. Onderzoek naar zingeving en duiding gekoppeld aan 
consolidering van de collectie, dat is waar Brug over gaat. De 
uitbreiding van de bestaande collectie en de presentatie van 
tentoonstellingen komen steeds meer met elkaar in verband te 
staan. Hierin zullen eerdere afbakeningen enerzijds gehandhaafd 
worden, en tegelijk ook minder scherp worden gehanteerd. Dit 
creëert meer interpretatieruimte om ook andere relaties te 
leggen met de bestaande collectie en tentoonstellingen. Bij 
verwervingen voor de modecollectie bijvoorbeeld wordt rekening 
gehouden met eventuele toepassingen voor andere collecties. Zo 
wordt in de aanstaande tentoonstelling HAAR! (werktitel) mode en 
beeldende kunst gecombineerd opgesteld. Een andere brug vormt het 
stripverhaal dat Paul Teng in opdracht van het museum vervaardigde 
over Jan van Scorel, een van de iconen uit de collectie Oude 
kunst. Het stripverhaal is opgenomen in de collectie Hedendaagse 
kunst van het Centraal Museum.

Naast de hierboven beschreven perspectieven in het verzamelen, 
hechten we eraan in het aankoopbeleid na te denken over hoe 
complexe aankopen in de toekomst opgesteld en geconserveerd gaan 
worden. Bij een aankoop of opdracht kan met een kunstenaar of 
ontwerper afgesproken worden dat het werk in de toekomst opnieuw 
door de kunstenaar of ontwerper wordt uitgevoerd, en hoe te 
handelen als dat om enige reden niet meer mogelijk is. Dit biedt 
het museum een mogelijkheid tot het verkennen van nieuwe vormen 
van opdrachtgeverschap en samenwerking.
Ook de gewenste blijvende zichtbaarheid en de mogelijkheden om 
(delen van) aanwinsten anders of elders te presenteren, moeten 
meteen bij de aankoop of opdracht met de kunstenaar, fondsen en 
andere financiers worden besproken. Dit zal bijdragen aan een 
duurzamere museale praktijk op termijn. Het Centraal Museum stelt 
het bovenstaande aan de orde bij verwervingen, heeft het onderdeel 
gemaakt van de werkprocessen en wijt in 2016 een tentoonstelling 
aan dit onderwerp om het publiek mee te nemen in deze afwegingen 
en inzage te geven in museale vraagstukken.  

De werkplaats: actieve publieksparticipatie

Het doel van deze vorm van publieksparticipatie is tweeledig. 
Terwijl het museum op een aantrekkelijke manier zijn grenzen 
verkent en de deuren verder opengooit, krijgt de bezoeker de kans 
ook ‘met de handen te kijken’. De gedachte is dat zelf tekenen, 
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timmeren of een ontwerp maken tot een ervaring leidt die het 
tentoongestelde werk in een nieuw perspectief plaatst.

‘Wat je ziet is niet alles’ is wat de werkplaats zegt. Het 
beschouwt de totstandkoming van kunst als een gedeelde ervaring 
met het publiek, en kunst als proces. Daarmee draagt het 
werkplaatsconcept bij aan een groter publieksbereik en spannende, 
meer onderscheidende presentaties.

Het Centraal Museum onderscheidt in het kunstlandschap productie, 
receptie en reflectie. Met productie wordt de rol van kunstenaars 
en hun ontwikkeling bedoeld, receptie is de publieksfunctie van 
beeldende kunst, of wel de relatie met het brede publiek. Reflectie 
is gekoppeld aan het vakpubliek, van student tot kunstwereld en 
andere professionals, ook op internationaal niveau. 

Via de werkplaatsaanpak, synoniem voor publieksparticipatie, is 
‘receptie‘ een vast gegeven geworden zowel binnen het verzamelen 
als presenteren. Reflectie komt bijvoorbeeld tot uiting in 
bijzondere aankopen zoals die van Jonas Staal die de collectie in 
een zelf opgerichte internationale kunstacademie plaatst en er als 
een meervoudig instituut vorm aan geeft. Productie tot slot krijgt 
vorm via de rol van opdrachtgever.

Een tentoonstelling wordt als iets tijdelijks gezien en een 
aankoop als iets dat blijft, iets wat in de toekomst terugkomt. 
Het museum verduurzaamt tentoonstellingen door deze te koppelen 
aan aankopen of opdrachten, al dan niet in combinatie met een 
werkplaats. Op deze wijze wordt een tijdelijke activiteit 
(een tentoonstelling) verankerd in de collectie en krijgt een 
plaats in het collectieve geheugen van het museum, zoals in 
de tentoonstelling Blue jeans uit 2013, waar Koen Tossijn op 
zaal aan zijn ontwerpen werkte. Dit proces en de verschillende 
ontwerpstadia zijn vervolgens opgenomen in de collectie. 

Onderscheidend element hierin is de actieve rol van het museum  
als opdrachtgever. Met deze benadering toont het museum zijn 
pioniersgeest, zwenkt het naar de praktijk van het maken van kunst 
en raakt het aan de praktijk van de academie. De academie zoomt 
in op het ontstaan van kunst, het maakproces. De praktijk van de 
academie is de praktijk van vraagstukken. Er wordt met kunstenaars 
gesproken over wat ze doen en waarom, er wordt getheoretiseerd en 
gereflecteerd. Via de Nieuw Utrecht Kamers richten we ons op de 
lokale en regionale productie, verlenen opdrachten en presenteren 
deze in samenhang met de collectie. 
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Een balans vinden tussen productie (opdrachtgeverschap), receptie 
(werkplaatsconcept) en reflectie is wat het museum beoogt. 
Dat betekent een vrije, lossere en spontane benadering van 
samenwerking met kunstenaars, per keer bekeken, met als richtlijn 
dat het bijdraagt aan de visie die het museum via de hedendaagse 
beeldende kunst uitdraagt. Ultiem resultaat van deze aanpak is het 
actief verbinden van de collecties. 

In dit kunstlandschap speelt het Centraal Museum zijn eigen rol 
door vanuit deze visie, gerelateerd aan de eigen geschiedenis en 
collectie, te selecteren, te definiëren en dus een unieke positie 
binnen de Collectie Nederland in te nemen. 

Samenwerking

De krachtigste vorm van samenwerking tussen musea start veelal 
vanuit de collectie. Het Centraal Museum werkt actief samen met 
andere musea bij het gezamenlijk aankopen, herplaatsen, afstoten 
of presenteren van objecten of collectieonderdelen. 

Veel samenwerkingen die in de afgelopen jaren zijn gestart, hebben 
concrete resultaten gebracht en leiden tot structurele relaties 
zoals bijvoorbeeld het project ModeMuze, waarin zeven mode-, 
kostuum- en textielcollecties kennis delen en beleid afstemmen en 
recent modemuze.nl hebben gelanceerd, het online platform voor 
liefhebbers van mode en kostuums in Nederland.4  Dit geldt ook 
voor de Europese modedatabase Europeana Fashion, die in februari 
2015 live ging via europeanafashion.eu, met het Centraal Museum 
als belangrijke inhoudelijke Nederlandse partner. Beide platforms 
zoeken actief contact met externe deskundigen en het publiek. 
Ook de meerjarige samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag 
en het Kröller-Müller Museum, onder de noemer Zwerfkeien, wordt 
voortgezet. Niet primair, zoals beschreven in Focus in verzamelen 
en presenteren 2014-2015, als derde verwervingslijn naast Pionier 
en Brug, maar veel meer als representatief voorbeeld van een 
nauwe samenwerking tussen musea, die recent opnieuw bekrachtigd 
is. Naast deze formeel afgesproken samenwerking, wil het Centraal 
Museum incidentele samenwerkingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van gezamenlijk aankopen, verder uitbreiden. Dit kan met de 
structurele partners, maar natuurlijk ook met andere musea. 

4 Samenwerkende musea in ModeMuze zijn het Amsterdam Museum, het Fries Museum, 
het Gemeentemuseum Den Haag, Museum Rotterdam, Paleis het Loo Nationaal Museum, 
het Rijksmuseum en het Centraal Museum.
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Een andere vorm van samenwerking, gericht op steviger inbedding 
in de eigen stad en vergroting van de zichtbaarheid, komt 
voort uit de Stichting Utrechtse Musea. Negen Utrechtse musea 
hebben een meerjarige visie geformuleerd, die vertaald is in 
vier concrete deelprogramma’s, waarmee de samenwerking tussen 
deze musea, culturele instellingen en scholen op het gebied van 
publieksbereik, cultuureducatie en duurzaam collectiebeheer wordt 
verdiept en versterkt. 

Een nadere samenwerking met scholen vindt plaats binnen het 
project Het vuur doorgeven, waarmee de werkplaatsaanpak verder 
wordt uitgewerkt en verdiept tot een structurele, meerjarige 
onderwijsaanpak, in samenspraak met vier Utrechtse scholen. 
Het betreft de Agatha Snellenschool voor primair onderwijs, de 
X11 school voor grafimedia (VMBO), het Grafisch Lyceum Utrecht 
(MBO) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht-beeldend (HBO). 
Er wordt samengewerkt binnen vier programmalijnen, vanuit een 
gedeelde overtuiging van de waarde van creativiteit, op basis 
van gelijkwaardigheid en met een geïnteresseerde en respectvolle 
uitwisseling van kennis en expertise. Het Centraal Museum verwacht 
dat deze samenwerking innovatieve en verrassende invalshoeken 
kan opleveren voor zowel het onderwijs als het museum en zijn 
bezoekers. 

Tot slot is het herinrichtingsproject Het Centraal Museum treedt 
naar buiten, dat momenteel gerealiseerd wordt, een fysieke 
vertaling van het bovenstaande. Het project is volledig geënt op 
het publieksvriendelijker en transparanter maken van het pand 
en de ruimte voor collectie, tentoonstellingen en educatie te 
vergroten. Dat wil zeggen het verbeteren van de ondersteunende 
voorzieningen van het museum met als doel meer kwaliteit voor 
de bezoeker door het verplaatsen van de entree, het vergroten 
van de museumwinkel, het verbeteren van de horeca-, informatie- 
en auditoriumfaciliteiten, het vergroten van de expositie- en 
educatieruimtes (inclusief de herinrichting van het dick bruna 
huis tot het nijntje museum) en het verbeteren van de routing in 
het museum.

Door het realiseren van een multifunctionele ruimte voor 
culturele en commerciële evenementen en ontvangsten worden meer 
mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap en samenwerking 
gecreëerd. We willen een belangrijk cultureel podium zijn voor 
het bedrijfsleven, het onderwijs en culturele partners uit de 
stad en provincie. De Nicolaïkerk is als buurman een belangrijke 
partner in cultureel ondernemerschap. De ontwikkeling van het 
Nicolaaskerkhof tot hart van het museumkwartier zal verbindend 
werken tussen de verschillende gebouwen, (culturele) instellingen 
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en bewoners en bezoekers. Het vergroot op aantrekkelijke wijze de 
zichtbaarheid van het Centraal Museum, de verbondenheid met de 
omgeving en de inbedding in het culturele klimaat van Utrecht. Met 
deze inspanning bieden we in de nabije toekomst ons publiek en 
onze partners een complete culturele beleving. 

Het Centraal Museum ziet er naar uit op actieve, transparante en 
verbindende wijze deel uit te maken van het culturele landschap in 
Utrecht, Nederland en daarbuiten: SAMEN - ZICHTBAAR - DELEN

Maarten Baas  
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