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In een recent nummer van Da Witte Raaf vraagt de auteur Fieke Konijn
zich aÍ hoe transparant de Nederlandse musea ziin.Ze inventariseert codes

en richtlijnen, beleidsplannen en databanken op websites, maaÍ constateeft
dat ondanks al die opgelegde dan wel vrijwillig gekozen tÍansparantie een

kwalitatieve analyse van het beleid slecht te maken valt. Beleidsplannen zijn
over het algemeen in juichende termen geformuleerd en de cijfers over de

aanwinsten voor de collectie vertellen weinig over de kwaliteit van het werk
en de manier waarop ze in de collectie passen.

De publieke onbekendheid met de inhoud van het collectiebeleid was

voor ons drie iaar geleden de reden te beginnen met dit speciale magazine.

We willen de discussie over het verzamelen voeden door meer inzicht te bie-
den in de overwegingen die musea hebben bij hun aankopen voor de collec-
tie. We doen dat in samenwerking met de musea. Zli dragen zelÍ de werken
voor die ze willen bespreken en wii vragen een auteur met de directeur o{
conser\r'ator over de aanwinst te gaan praten. In dit magazine presenteren

we 22 verhalen die beogen de nieuwe aanwinsten voor de collectie te wegen
vanuit het perspectief van het museum en ziin collectie.

In twee grote aÍikelen woÍdt het museumbeleid juist meer van buitenaf
besproken. Mariska ter Horst vraagt zich af hoe musea bezigzlin met het
grote vraagstuk van deze tijd: toegankelijkheid en inclusie, in het licht van
de discussie over de voorgestelde ICOM-museumdef,nitie en sprak daar-
over met drie museumdirecteuren die er actief mee bezig ziin. Anne Ruygt
bespreekt hoe in Nederlandse collecties fotografie verzameld wordt. Want
er zijn veel populaire Íotografietentoonstellingen, maar wordt ze wel goed

veEameld?
Het meest spannende onderdeel van dit magazine, zekeÍ vooÍ de musea

zelÍ, is altijd de enquëte waar dit jaar zeventien musea aan meedoen (een

deelnemersrecord). Hier werd drie jaar geleden duideliik dat het droevig ge-

steld is met de man-vrouwverhouding in de Nederlandse museumcollecties.
De enquëte geeÍt ook inzicht in enkele andere verhoudingen binnen de col-
lecties, bijvoorbeeld de zichtbaarheid van cle collecties. En we vragen hoeveel

er in de wetenschappelijke taken van het museum woÍdt geïnvesteerd.

Zonder de financiële ondersteuning van de musea zouden we dit did-
schrift niet kunnen maken. Wii zijn hen erkentelijk voor deze steun en

hopen dat dit magazine eraan bijdraagt de betrokkenheid van het publiek
met de museumcollecties te vergroten.
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13 NIEUWE COLLECTIE zorg

tHarry van Kuyk Cijfers, rgBB

reliëfdrukken, waaronder dus de reeks
Cijíers, waarvan zeven drukken bestaan.
Ze zijn nog nooit tentoongesteld geweest.
Wanneer de werken te ziJn zullen zijn in
Museum Het Valkhof is nog niet bekend.
Saam: 'Het museum komt net uit een diepe
financiële en bestuurlijke crisis. Er werd
ons geadviseerd om delen van de collectie
moderne kunst af te stoten. Gelukkig heb_
ben we dat niet gedaan. We richten óns nu
op de aanstaande verbouwing, waarmee
technische mankementen worden verhol_
pen en het pand beter aan gaat sluiten bij
het Valkhofkwartier. We hebben daarom
op dit.moment nog geen concrete plannen
voor de presentatie van het werk.,

Kruijsen voegt daaraan toe dat puur
associatief de serie Ciifers gekoppeld zou
Kunnen worden aan stukken uit de archeo_
logische collectie. .Met de komst van de
Romeinen is ook het schrift naar Nijmegen
gekomen. Dat is een enorme revolutie
geweest; ineens waren er lettertekens.

Deze typografische serie van Van Kuyk zou
laarom mooi passen bij de vondsten op
het gebied van het Romeinse schrift..

Deze associatieve, visuele link tussen
collectieobjecten uit verschillende perio_
den past in de nieuwe lijn van Museum Het
Valkhof. Er vindt een verschuiving plaats
van een kunsthistorisch museum. dat
collecties uit verschillende perioden chro_
nologisch toont, naar een transhistorisch
museum, dat kunst van vroeger en van_
daag samenbrengt en met elkaar confron_
teert. Voor Cool Collection, Ritme.l/orm.Blaaw,
de eerste vernieuwde collectiepresentatie
in een reeks van drie, zijn gastcuratoren
l-los Wildschut en Jessica Helbach voor
het museum op zoek gegaan naar visuele
overeenkomsten tussen objecten uít de
collecties archeologie en beeldende kunst.
Geihspireerd door de museumarchitectuuri
de ritmiek van de trappartij en plafonds,
kozen zij voor de thema,s ritme en vorm.
De opmerkelíjke kleur blauw, aanwezig

in museum en collectie, werd het derde
thema.

Voor de komende edities van Coo/ Co/_
lection in 2024 en 2OZ2 worden andere cu_
ratoren uitgenodigd om hun visie op kunst
en cultuur te tonen. Door de vertrouwde
kunsthistorische afbakeningen te over-
schrijden, zorgen deze nieuwe collectie_
presentaties in Museum Het Valkhof voor
andere inzichten in historische vooronder_
stellingen en creëren ze ruimte voor nieu_
we interpretaties van objecten in relatie tot
nun context en geschiedenis. Misschien
krijgt de serie C4fers van Harry van Kuyk in
de volgende editie ook een plekje.

LOES VAN BEUNINGEN
is kunsthistoricus
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