
Kunstbeeld Best of 2011 
Museumonderzoek 
 
Tessa Verheul | 24 Nederlandse musea, die zich voornamelijk richten op 
hedendaagse kunst, werd gevraagd naar onder meer de bezoekersaantallen en het 
aantal aankopen. Het tweede onderdeel van het onderzoek omvatte een bezoek van 
een redactielid van Kunstbeeld aan het museum. Hierbij werd niet alleen gekeken 
naar de programmering, maar ook naar de klantvriendelijkheid van de musea.  
 
Ik vroeg jaarverslagen op en belde met communicatiemedewerkers om alle in’s en out’s 
te achterhalen. De reacties vanuit de musea waren wisselend: van enthousiast tot 
bijzonder argwanend en ontwijkend. 
 
De grotere musea als het Stedelijk Museum Amsterdam en Museum Boijmans Van 
Beuningen “wonnen” het op het aantal tentoonstellingen en bezoekers per jaar en 
scoorden ook qua aankopen bijzonder goed (en ook de directeuren wonnen het met de 
hoeveelheden nevenfuncties van hun collega’s). Tijdens de redactievergadering werd al 
snel duidelijk dat deze kwantitatieve data geen sluitend antwoord geven over het 
kwalitatief beste museum van 2011. Juist kleinere en middelgrote musea buiten de 
Randstad worden door de redactie gewaardeerd. En daarbij telde ook de undercover 
museumbezoeken van de redactieleden mee.  
 
Hieronder per museum een aantal opvallende resultaten, te beginnen met de top-10 en 
vervolgens op alfabetische volgorde. Alle onderzoeksdata zijn terug te vinden in de pdf 
via kunstbeeld.nl. 
 
1. De Hallen Haarlem 
Redactiefavoriet en daarmee de winnaar van 2011. Het museum onderscheidt zich met 
een programmering van ‘spraakmakende jonge kunstenaars, en overkoepelende thema’s 
die ontwikkelingen in het kunstdiscours laten doorschemeren op een inzichtelijke 
manier’. Ook de tweejaarlijkse curatorenprijs, waarmee jonge curatoren een 
tentoonstelling realiseren, zorgt dit jaar voor een interessant resultaat. Daarnaast is de 
redactie enthousiast over de website: ‘De vormgeving is helder en bevat mooie 
afbeeldingen’. Toch blijft er ruimte voor verbetering: de suppoosten scoorden matig.  
 
2. Museum De Pont 
Museum De Pont wordt door de redactie geprezen om de consistente programmering, 
waarmee het museum internationale kunstenaars naar Nederland haalt, onder wie Walter 
De Maria, David Claerbout en Mark Wallinger. Het personeel scoort buitengewoon goed: 
er wordt vriendelijk en hulpvaardig gereageerd op een vraag over de collectie. Een 
minpunt is de ouderwetse website, die past niet bij een hedendaags museum.  
 
3. Stedelijk Museum Schiedam 
Over de vormgeving van de website van Stedelijk Museum Schiedam kan de 
Kunstbeeldredactie kort zijn: ‘onaantrekkelijk en onoverzichtelijk’, de navigatie werkt 
daarentegen goed. Voor een provinciaal museum doet Schiedam het goed. Er worden 



regelmatig goede en opvallende tentoonstellingen georganiseerd (zoals ‘All About 
Drawing’) en er heerst een vriendelijke sfeer.  
 
4. Museum Boijmans Van Beuningen 
Qua programmering beoordeelt de redactie het museum als ‘zeer goed’. Het museum 
haalt grote internationale namen naar Nederland (Elmgreen & Dragset), ook het ArtTube 
initiatief, de Onderzeebootloods en een samenwerking met de Documenta zijn opvallende 
projecten. Een nadeel is dat het museum zo is ingedeeld dat het lastig is om alle 
tentoonstellingen te zien. Je mist snel iets. De enthousiaste en behulpzame medewerkers 
maken een hoop goed. Directeur Sjarel Ex valt op met een groot aantal nevenactiviteiten 
(14), zo maakte hij deel uit van het Miniconvent (overleg directeuren van de grote 
Nederlandse musea voor moderne kunst) dat in actie kwam tegen de bezuinigingen. De 
website biedt enorm veel informatie. 
 
5. Museum voor Moderne Kunst Arnhem 
Het MMKA valt op door zijn meer dan gemiddelde aandacht voor niet-westerse kunst en 
kunst door vrouwen. Daarnaast zijn er regelmatig collectiepresentaties, vaak gericht op 
het grote publiek. De redacteur concludeert: ‘Het is een sympathiek museum dat goede 
dingen doet vanuit de beperkte mogelijkheden die het heeft. Het is vervelend dat de 
Randstadpers er meestal aan voorbijgaat. Het museum verdient beter.’ Directeur Hedwig 
Saam zit in verschillende adviescommissies op het gebied van architectuur en ontwerp. 
Een positief element van de website, die over het algemeen ruim voldoende scoort, is dat 
je tien maanden vooruit kunt blikken. 
 
6. De Paviljoens 
Hoewel Museum De Paviljoens misschien niet heel signalerend is wat betreft nieuw en 
jong talent, waardeert Kunstbeeld het vaste kader waar het museum aan vasthoudt. Het 
museum scoort laag qua aantal tentoonstellingen per jaar maar de redactie is te spreken 
over het overwegend Nederlandse programma (zoals de serie over de Nederlandse 
identiteit) dat als ‘inhoudelijk en gedegen’ wordt omschreven. De suppoost, die tevens 
bureaumedewerker is, was zeer hulpvaardig. Mascha Roesink was dit jaar onder andere 
scout voor de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2012 en gastcurator van een 
tentoonstelling in AAMU. De museumwebsite biedt veel informatie. 
 
7. Van Abbemuseum 
Bij het Van Abbemuseum raakte de Kunstbeeldredacteur in gesprek met een betrokken 
gastvrouw, nadat werd geïnformeerd naar de betrokkenheid van de familie Van Abbe bij 
het huidige museum. De redacteur concludeert: ‘Beetje praatgraag, maar erg enthousiast 
en wist veel.’ Daarnaast waardeert de redactie de programmering, zoals ‘Play Van Abbe’. 
Maar met de kanttekening dat de vaak theoretische insteek kan afschrikken. Charles 
Esche is naast zijn functie als museumdirecteur onder andere werkzaam als 
hoofdredacteur van Afterall Journal en adviseur van de Rijksakademie. In tegenstelling 
tot een aantal ander musea, bevat de website te veel informatie waardoor het 
onoverzichtelijk wordt.  
 
8. Foam 



Foam scoort als kleiner museum opvallend goed: een groot aantal tentoonstellingen en 
ook veel bezoekers. Daarnaast beoordeelt Kunstbeeld het tijdschrift van Foam, Foam 
Magazine, als ‘uitstekend’. De slimme programmering laat dit jaar een goede mix zien 
van presentaties voor het grote publiek en meer specifieke thema’s. Een punt van 
verbetering is de klantvriendelijkheid bij de receptie. Directeur Marloes Krijnen is jurylid 
bij verschillende fotoprijzen en is bezig met de organisatie van een grote fotomanifestatie 
die volgend jaar zal plaatsvinden. De webvormgeving ziet er volgens de redacteur ‘lekker 
uit’, maar qua duidelijkheid scoort de site niet hoog. 
 
9. GEM 
GEM is een museum dat over het algemeen goed scoort. De voorzieningen zijn goed en 
het personeel is goed geïnformeerd. Hoewel het tentoonstellingsaantal per jaar niet hoog 
is, waardeert de redactie het signalerende karakter van de programmering (zoals Gert en 
Uwe Tobias en Jonathan Meese). Een extra pluspunt is dat het GEM en het Fotomuseum 
in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. De website wordt beoordeeld als ‘goed en helder’. 
 
10. Bonnefantenmuseum 
Hekkensluiter van de top-10 is het Bonnefantenmuseum. Op het gebied van social media 
scoort het museum goed. Verder prijst de redactie de programmering van sterke 
solotentoonstellingen van kunstenaars die er toe doen maar elders in Nederland niet of 
nauwelijks de ruimte krijgen, zoals in het verleden o.a. Elizabeth Peyton, Roman Signer 
en Francis Alÿs. Dit trekt ook kunstpubliek uit de Randstad. Na 25 jaar dienst is 2011 het 
laatste jaar voor directeur Alexander van Grevenstein. 
 
De beoordeling van de overige musea op alfabetische volgorde: 
 
Centraal Museum 
De redactie van Kunstbeeld is te spreken over de website van het Centraal Museum. Deze 
overzichtelijkheid staat echter in een schril contrast met de routing van het museum. De 
redacteur die op bezoek ging beschreef het als een gedwongen doolhof. Over de 
programmering beschrijft de redacteur: ‘De combinatie van het vikingschip en oude 
meesters maakt dat het museum geen eenduidig gezicht heeft, en niet als toonaangevend 
hedendaags museum kan worden gezien.’ Directeur Edwin Jacobs zit onder andere in de 
commissie van de Raad voor Cultuur. 
 
Cobra Museum  
De redactie is te spreken over de programmering van het Cobra Museum: ‘De Cobra-
collectie zorgt voor een duidelijk omkaderd programma. Bovendien vinden er met enige 
regelmaat exposities plaats met jonge, opvallende kunstenaars die signalerend te noemen 
zijn, zoals Nathaniel Mellors. Daarnaast is er ruimte voor exposities die actuele thema’s 
aankaarten, zoals ‘Patria o Libertad’.’ Artistiek directeur Katja Weitering is onder andere 
secretaris van de Weyland de Jong Foundation, stichting ter ondersteuning van 
initiatieven van de oudere avant-garde kunstenaar. 
 
Museum de Fundatie 



De Fundatie speelt binnen het museale spectrum van hedendaagse kunst geen grote rol, 
concludeert Kunstbeeld.‘Meer Licht’ is een hoogtepunt in de programmering (m.b.t. 
hedendaagse kunst). Hedendaagse kunst maakt maar een bescheiden onderdeel uit van de 
programmering. Wat betreft de website valt het beperkte archief op; je kunt niet ver 
terugzoeken. Directeur R.H. Keuning is tevens intendant Beeldende Kunst van de 
Provincie Overijssel. 
 
Fotomuseum Den Haag 
Het Fotomuseum Den Haag valt op met een goede en overzichtelijke website, en een zeer 
goede archief- en zoekfunctie. De redactie waardeert de programmering waarin aandacht 
is voor gevestigde namen (zoals Julian Schnabel) en voor jonge talenten (zoals te zien in 
‘The Photo Academy Award’). De suppoosten zijn er behulpzaam.  
 
Groninger Museum 
Over de programmering van het Groninger Museum is de Kunstbeeldredactie niet laaiend 
enthousiast: ‘Heel af en toe een overzicht van een leuke jonge kunstenaar, meestal dan 
een fotograaf, geregeld iets hedendaags uit Azië, maar minstens zo vaak Russische 
realisten en sprookjesschilderkunst uit bijv. Finland.’ Wel noemenswaardig is de 
GMCollector, een systeem met een sleutelhanger waarmee je zelf informatie over 
verschillende werken kunt verzamelen, die naar je e-mailadres wordt opgestuurd.  
Een opvallende nevenfunctie van directeur Kees van Twist is zijn voorzitterschap bij het 
bestuur van het Oerol festival. 
 
Museum Het Domein 
Museum Het Domein wordt geprezen om de ‘consistente programmering met 
kunstenaars wier werk een politiek- of maatschappijkritische grondslag heeft. Vaak zijn 
dit grote namen die soms in de marge van de Nederlandse kunstwereld bleven hangen 
(Roger Ballen).’ Qua website en inzet van social media loopt het museum wat achter. 
Directeur Peter Fransman is onder andere al jarenlang voorzitter van Erfgoed Brabant. 
 
Huis Marseille 
‘De revolutie breekt er niet uit, maar de kwaliteit is altijd hoog’, stelt een redactielid over 
de programmering van Huis Marseille. De website wordt beoordeeld als ‘verzorgd maar 
niet spectaculair of opvallend’. Een nadeel is dat het museumpand lastig toegankelijk is 
voor minder validen door alle trapjes. Directeur Els Barents zit daarnaast in verschillende 
jurymaatschappen.  
 
Kröller-Müller Museum 
Het Kröller-Müller Museum is het museum met de hoogste toegangsprijs: 16 euro is de 
totaalprijs van een toegang in het park en het museum. De website van het museum oogt 
verouderd en ook de zoekfunctie werkt niet accuraat, stelt een redacteur. Het museum 
gaat qua programmering niet mee met nieuwe trends en is niet signalerend wat betreft 
jong talent. Het programma is wel behoorlijk divers (van Jan Fabre tot Willum Geerts), 
maar niet erg spraakmakend. Directeur Evert van Straaten gaat na dit jaar met pensioen, 
hij heeft dan welgeteld 21 jaar het museum aangestuurd. 
 



Nederlands Fotomuseum 
Het Nederlands Fotomuseum scoort niet hoog op klantvriendelijkheid. De 
kassamedewerkster is onaardig en de suppoosten zijn niet op de hoogte. Wel waardeert 
Kunstbeeld de programmering:‘Het Nederlands Fotomuseum haalt gerenommeerde, 
klassieke, maar niet uitgekauwde fotografen naar Nederland, zoals Eugène Atget en 
Julian Germain, maar ook jong talent. Het museum beheert 130 fotoarchieven en heeft 
een toegankelijke educatieverdieping.’ Directeur Ruud Visschedijk oefent daarnaast een 
groot aantal nevenfuncties uit, waaronder het voorzitterschap van de Zilveren Camera, en 
werkt als buitengewoon hoogleraar Fotografie aan de Universiteit van Leiden. Over de 
website van het museum is Kunstbeeld tevreden; je kunt tot 2013 vooruitblikken.  
 
Stedelijk Museum Amsterdam 
Stedelijk Museum Amsterdam scoorde kwantitatief goed, veel bezoekers voor de 
beperkte openingstijd dit jaar, ook veel aankopen en tentoonstellingen. Verder viel het 
museum vooral op door de eindeloze verbouwingen en stunts (zoals de iPad-performance 
van Kamagurka). De programmering is niet in de beoordeling meegenomen, omdat het 
museum nog niet geheel is geopend, maar over het randprogramma en de lezingen in het 
auditorium is de redactie enthousiast. Directeur Ann Goldstein zit tevens in de board van 
het CIMAM (International Committee of ICOM for Museums and Collections of Modern 
Art). Over de website is de redacteur niet enthousiast; het oogt onoverzichtelijk en een 
zoek- of archieffunctie lijkt te ontbreken. 
 
Stedelijk Museum Den Bosch 
Een opvallend pluspunt is de zoekfunctie van de website van het Stedelijk Museum Den 
Bosch, waarmee je op onverwachte onderwerpen stuit. Verder toont het museum een 
goede afwisseling van solo- en groepstentoonstellingen. De groepstentoonstellingen, 
zoals ‘Bosch Young Talent Show’ en ‘Riposte’) hebben een helder uitgangspunt en er 
wordt goed gebruik gemaakt van de tijdelijke ruimte. René Pingen is naast 
museumdirecteur ook bestuurslid van de sectie Kunstmusea van de Nederlandse 
Museumvereniging. 
 
Van Bommel Van Dam 
Een redactielid noteert: ‘Gestage presentatie, waarbij vooral de Van Bommel Van 
Damprijs leidend lijkt te zijn voor de aanwinst van werk van jonge kunstenaars. Levert 
een consistente collectie op met kunstenaars die zelden een eendagsvlieg blijken.’ 
Enigszins gedateerd zijn de multimediapresentaties met beeldschermen en koptelefoons. 
Rick Vercauteren is naast museumdirecteur onder andere bestuurslid Federatie van 
Musea Provincie Limburg, Roermond en Lid van het Roundtable Network (NMV), 
Amsterdam. Over de website velt de redacteur het volgende oordeel: ‘Hoekige 
vormgeving, maar adequaat!’. Ook de online collectiepresentatie wordt gewaardeerd. 
 
De Vleeshal 
De Vleeshal is het enige museum van de lijst waar je als bezoeker gratis naar binnen 
kunt. De redacteur prijst de directeur, Lorenzo Benedetti (nevenfuncties onbekend), met 
zijn programmering. ‘Hij weet ‘moeilijke’ kunst toegankelijk te maken door 
informatieverstrekking indien gewenst, maar vooral door de gratis entree en presentatie in 



deze historische ruimte. Het museum biedt een zeer signalerend, internationaal en jong 
programma.’ De vormgeving van de website is duidelijk maar de zoekfunctie is haast 
onvindbaar. Het museum heeft een twitteraccount maar heeft deze (nog) niet gebruikt. 
 
Zeeuws Museum 
Wat betreft het programma (met de solo van Frank Bruggeman) en de presentatie scoort 
het Zeeuws Museum, dat dit jaar vijftig jaar bestaat, redelijk tot goed. Maar de 
klantvriendelijkheid van de kassamedewerkers kan worden verbeterd, de redacteur werd 
ronduit onbeschoft behandeld. De website scoort gemiddeld, de navigatie is duidelijk 
maar je kunt niet ver vooruitblikken. Opvallend: je kunt hier inchecken met Foursquare.  
 
 
 


