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Museum Catharijneconvent, het nationale museum voor christelijke
kunst en cultuur, is gevestigd in de binnenstad van Utrecht in één van
de best bewaarde kloostercomplexen uit de Middeleeuwen.
Met oude, moderne en hedendaagse kunst- en cultuurvoorwerpen –
van topstuk tot gebruiksvoorwerp – richt Museum Catharijneconvent
zich op een breed publiek. In verschillende zalen wordt de vaste
collectie op thematische wijze tentoongesteld met bijvoorbeeld de
collectie kerkelijk goud en zilver in de Schatkamer en middeleeuwse
meesterwerken in de Refter. Op die manier kan iedereen genieten van
een topcollectie met internationaal aanzien. Daarnaast organiseert
het museum regelmatig spraakmakende tentoonstellingen met een
afwisseling van oude en moderne kunst en cultuur.
De collectie is, met meer dan 60.000 voorwerpen, omvangrijk en
bestaat uit zowel katholieke als protestantse voorwerpen. Dit is uniek
in de wereld. Al deze objecten vertellen elk op eigen wijze iets over het
christendom.
Het museum staat niet stil. Een bijzondere uitdaging is de uitbreiding
van de collectie naar het heden, met moderne en hedendaagse kunst.
Nog steeds is het christendom een actueel onderwerp voor kunstenaars.
Daarnaast haakt het museum in op trends in de samenleving, want
de belangstelling voor religie is springlevend.
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Voorwoord

p 14 september 2006 opende een totaal vernieuwd
Museum Catharijneconvent zijn deuren voor het
publiek. Na bijna tien jaar van voorbereiding en
ongeveer drie jaar van uitvoering is deze veranderingsfase
succesvol afgesloten. 2006 was een gedenkwaardig jaar, waarbij momenten van vreugde en tegenspoed elkaar afwisselden.
Vreugde was er bij de onthulling van het glas-in-loodraam van
Marc Mulders, bij de presentatie van de nieuwe bedrijfskleding van modeontwerper Aziz, bij elk resultaat van de
succesvolle fondsenwerving en als sluitstuk natuurlijk bij de
heropening. Tegenspoed was er omdat we noodgedwongen
het museum enkele maanden voor het publiek moesten
sluiten. Hoe dan ook, die stralende dag in september, met
zoveel enthousiaste gasten en de vele welgemeende complimenten, zette de kroon op het werk. Meer dan tevreden kijk
ik terug op een gedenkwaardig jaar.
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Voorwoord

Een complex project als een herinrichting vraagt het uiterste
van een organisatie. Heel wat beproevingen moesten worden
doorstaan voordat het gewenste resultaat kon worden bereikt.
Ik ben bijzonder trots op mijn medewerkers. Zij hebben
allemaal zeer gemotiveerd en hard gewerkt aan dit project.
De inzet van de Rijksgebouwendienst – eigenaar van het
gebouw – en het Ministerie van OCW was ook van wezenlijk
belang. Een uitgebreid team van ontwerpers, interieurbouwers, lichtdeskundigen en andere externen was betrokken
bij de uitvoering.

Guus van den Hout, algemeen directeur
fotografie, die in de zomermaanden al in het museum te zien
was, bleek een opvallend evenement, waarbij een zelfbewust
Museum Catharijneconvent opnieuw zijn proactieve houding
richting de hedendaagse kunst manifesteerde.
Met De 7e Hemel organiseerden de zeven Utrechtse musea een
bijzonder zomerfestival in en rond het voormalige Paleis van
Justitie. Bovendien opende op 19 oktober de tentoonstelling
Van kelk tot koffiekan. Jan Noyons, edelsmid en ging op 8 december de traditionele kersttentoonstelling Zin in Kerst. Engelen
van start, die wederom zeer succesvol was.

Het afgelopen jaar stond niet alleen in het teken van de heropening. De tentoonstelling De God van Nederland. Hedendaagse

drs. Guus van den Hout
algemeen directeur Museum Catharijneconvent
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Raad van Toezicht

erugkijkend op 2006 kun je zeggen dat het een succesvol jaar was waarin veel is bereikt. De heropening in
september van het museum was het hoogtepunt waarbij een nieuwe aanpak van de museuminrichting gestalte
heeft gekregen. Het resultaat is prachtig.

convent is de toegankelijke manier waarop de geschiedenis
van de christelijke cultuur zichtbaar wordt gemaakt.
Interessant is hoe het christendom aan de hand van kunsten cultuurvoorwerpen wordt gepresenteerd. Het onderwerp
is niet gemakkelijk, maar het museum is erin geslaagd de
collectie op een uitdagende manier tentoon te stellen.

T

Door alle betrokkenen zijn er in het afgelopen jaar extra
inspanningen geleverd rond de modernisering van het
museum. Het was een spannende tijd. Na jaren van voorbereiding, bouw en de heropening in 2006 is er een enorme
klus geklaard. Maar dat wil nog niet zeggen dat het karwei af
is. Voor de toekomst zullen de uitdagingen voor het museum
liggen in het aantrekken van een breed publiek, het beschikbaar stellen van de vaste collectie en het voeren van een
interessant tentoonstellingsbeleid. Het mooie is echter, dat we
nu al kunnen genieten van alles wat tot nu toe is bereikt.
Via deze weg wil ik directie, staf en medewerkers hartelijk
bedanken en feliciteren met het vernieuwde museum.
Wat mij persoonlijk fascineert aan Museum Catharijne-

Verslag van een kort gesprek met
de heer drs. J.F. van Duyne, voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) kwam in 2006 vijf maal bijeen voor
overleg met de directie. In april en in november werden deze
vergaderingen voorafgegaan door het zogenaamde tripartiet
overleg tussen de directie, de RvT en Stichting Het Catharijneconvent.

Bijlage A: Samenstelling Raad van Toezicht
Bijlage B: Samenstelling onderliggende stichtingen
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Vereniging Vrienden van het
Catharijneconvent

et afgelopen jaar was veelbewogen. De verbouwing en
tijdelijke sluiting van het museum brachten hectische
momenten met zich mee. Achter de schermen is hard
gewerkt om alles voor de heropening gereed te krijgen. Hoe
hectisch het ook was, het eindresultaat mag er zijn. Het
vernieuwde Museum Catharijneconvent ziet er geweldig uit.
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Vereniging Vr ienden

Voor het vernieuwde museum hebben de Vrienden het glasin-loodraam Apocalypse van Marc Mulders gefinancierd. In
april 2006 is dit kunstwerk in het trappenhuis van het
grachtenpand van het museum geplaatst. Een delegatie van
de Vrienden is gedurende de vervaardiging van dit kunstwerk
op atelierbezoek bij de kunstenaar geweest. Het was bijzonder
om te zien hoe Marc Mulders voor een dergelijke opdracht te
werk gaat. Ik vind het glas-in-loodraam een prachtige aanwinst voor het museum. Het is echt een pronkstuk.

van

Met de heropening hoop ik natuurlijk te zien dat het publiek
in groten getale het museum zal bezoeken om te kijken, leren
en genieten van de collectie van Museum Catharijneconvent.
Soms is het verbazingwekkend om te merken dat mensen uit
onze samenleving geen of weinig kennis (meer) hebben van
de geschiedenis van het christendom. Terwijl daar juist de
wortels liggen van onze samenleving. Kijk bijvoorbeeld maar
naar de vele kunstwerken die zijn geïnspireerd door religie en
geloof. De collectie van Museum Catharijneconvent bevestigt
dat en dé uitdaging voor het museum is deze historie voor
een breed publiek op een aantrekkelijke manier toegankelijk
te maken.

het
Catharijneconvent

Verslag van een kort gesprek met mr. A. Herstel, voorzitter
Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent
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De Vrienden worden nauw betrokken bij alles wat er in het
museum gebeurt. Ze krijgen vier keer per jaar de rijk geïllustreerde Catharijnebrief toegestuurd. De vereniging telt 1202
leden. Vorig jaar waren het er 1344. Het werven van nieuwe
leden is voor de vereniging een belangrijk aandachtspunt.
Op 27 mei werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. De
in 2005 aangekondigde contributieverhoging voor 2007 is aan
de leden voorgelegd en bij meerderheid van stemmen goedgekeurd.
De financiële stukken werden gecontroleerd door mevrouw
E.L.M. Görts-van Laere en door de heer J.W. Schaberg.

Bijlage C: Bestuur Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent
Bijlage D: Activiteiten Vereniging Vrienden van het
Catharijneconvent

Vereniging Vr ienden

van

het

Catharijneconvent
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Toelichting Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent
Sinds de oprichting van de Vereniging Vrienden van het
Catharijneconvent ondersteunt de vereniging het museum in
al zijn activiteiten. Daarbij is de belangrijkste doelstelling het
museum financiële steun te verlenen om bepaalde aankopen
mogelijk te maken en zo een bijdrage te leveren aan het in
stand houden van ons nationaal christelijk erfgoed.
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Het jaar van de heropening

Even helemaal dicht
oor de buitenwereld was het een raadsel wat er binnen
de muren van Museum Catharijneconvent plaatsvond.
Het enige zichtbare was de nieuwe uitbouw aan de
Lange Nieuwstraat. Met de plaatsing van een nieuwe trap in
deze uitbouw, spectaculair van bovenaf erin getakeld, wist het
museum de aandacht van de media te trekken.
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V

Heropening

Uitstel van de opening
In de loop van 2006 werd steeds duidelijker dat een volledige
heropening in juni een te ambitieuze doelstelling was. Een
aantal onderdelen voor de beveiliging van de kunstwerken
kon helaas niet op tijd geleverd worden, waardoor het uitstel
van de heropening een feit werd. In juni ging het museum
echter gedeeltelijk open met de tentoonstelling De God van
Nederland. Hedendaagse fotografie. Tevens werden de presentaties Bijbelse vrouwen in de kunst en 17e-eeuwse schilderkunst
alvast voor het publiek toegankelijk gemaakt. Het belangrijkste argument voor de gedeeltelijke openstelling was het
feit dat het museum een gesubsidieerde instelling is en
daarmee een verplichting heeft naar haar publiek.
Bedrijfskleding
Op 31 augustus werd de nieuwe bedrijfskleding geshowd aan
de medewerkers van het museum. Modeontwerper en performancekunstenaar Aziz tekende voor het ontwerp. De keuze is
gevallen op een diepbruine ondergrond waarop in gouddraad
het beeldmerk van het museum is geborduurd. De kostuums,
waarvan verschillende versies bestaan, aangepast aan functie
en gelegenheid, zijn zowel modern als passend in de bijzondere omgeving van het museum.
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Heropening
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Performance met drie zangkoren
tijdens het openingsfeest

volgende ruimtes aan het publiek getoond: de Introductieruimte, de Schatkamer, de Refter, de kloostergangen en op de
eerste verdieping in het grachtenpand de presentatie Feest!
Weet wat je viert.

Heropening
Het openingsfeest op 14 september was een groot succes. In
de Catharinakerk verzorgde Aziz een performance met drie
zangkoren en een aantal modellen, die op de ruim 600 aanwezigen grote indruk maakte. Daarna kon het museum
bezocht worden en was er een receptie voor genodigden op
de binnenplaats.
Topstuk in bruikleen van het Staatshistorisch Museum in
Moskou
Het Staatshistorisch Museum en Museum Catharijneconvent
onderhouden zeer warme banden. Als teken van die vriendschap ontving Museum Catharijneconvent ter gelegenheid
van de heropening een beroemd altaarkruis uit de 17e-18e
eeuw in bruikleen. Het is afkomstig uit het Novodevitsjiklooster te Moskou, een dependance van het Staatshistorisch
Museum.

In de Introductieruimte – die de verbinding vormt tussen het
grachtenpand en het kloostergebouw – kan het publiek in
grote wandvitrines een dwarsdoorsnede uit de museumcollectie bewonderen: van eeuwenoude kunstvoorwerpen tot
de ‘reli-kitsch’ die vandaag de dag in winkels te koop is.
Andere verwijzingen naar het christendom in ons dagelijks
leven ziet men terug in de introductiefilm. Hierin zijn bijvoorbeeld symbolen als het kruis, abdijbieren, kleding van het
merk Gsus en videoclips van Madonna te zien. Daarbij
vertellen verschillende mensen over hun beleving van het
christelijk geloof, maar ook de visies van niet-gelovigen op
het christendom komen aan bod.

Nieuwe vaste inrichting
In de nieuwe vaste inrichting van het museum worden
verschillende facetten van de cultuur van het christendom in
Nederland belicht. De collectie wordt achtereenvolgens in de

Katholiek en protestants liturgisch vaatwerk schittert in de
Schatkamer. Deze voorwerpen, die tijdens kerkdiensten
werden gebruikt, staan tentoongesteld in de compleet zwarte
kloosterkelder en zijn in mystiek, paars licht gehuld.
8
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De Refter: middeleeuwse kunst
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De geschiedenis van het christendom in Nederland wordt
getoond in de kloostergangen van het conventgebouw. In deze
sfeervolle kloostergangen is de middeleeuwse uitstraling van
het gebouw in ere hersteld. In het midden staan vitrines met
boeiende en karakteristieke kunst- en cultuurvoorwerpen.
Schilderijen hangen op oranjerode panelen aan de wanden.
Samen vertellen de objecten aan de hand
van zeven thema’s de geschiedenis van het
christendom in Nederland en de invloed
ervan op onze huidige samenleving.

Kloostergang: christendom in Nederland

Heropening
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In de voormalige eetzaal van de kloosterlingen – de Refter –
worden de middeleeuwse meesterwerken uit de museumcollectie getoond. Het kleurrijke Middelrijns altaar, het
bijzondere Theodosia-altaar en heiligenbeelden zijn hier
goede voorbeelden van. In deze zaal staat eveneens het
grootste 15e-eeuwse beeld van ons land: de Heilige Christoffel.
Voor bezoekers is uitgebreide informatie over de tentoongestelde meesterwerken te vinden in de multimediale
informatiepanelen.

Nieuw is de audiotour (verkrijgbaar
in het Nederlands en Engels) die de
bezoeker bij verschillende onderwerpen
uit de vaste presentatie uitgebreide
achtergrondinformatie geeft.
In de kleurrijke, interactieve presentatie Feest! Weet wat je viert staan de
christelijke feesten met bijbehorende
tradities en gebruiken centraal. Ook
feesten en rituelen uit andere culturen
worden belicht. Volwassenen frissen hun
kennis over de feestdagen op en kinderen maken – door te kijken én te doen –
kennis met de eeuwenoude gebruiken
van Sinterklaas tot en met Sint-Maarten. In deze presentatie
worden topstukken gepresenteerd
tussen alledaagse voorwerpen.

Schatkamer: liturgisch vaatwerk

In het kader van Feest! Weet wat je
viert zijn er lespakketten
ontwikkeld voor diverse
Heilige Christoffel
onderwijsdoeleinden.
circa 1521-1530
10
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Bijzondere momenten

altijd levende kracht van de christelijke cultuur en de rijkdom
van zijn eeuwenoude gedachtegoed.

D

De God van Nederland. Hedendaagse fotografie
Voor de tentoonstelling De God van Nederland. Hedendaagse
fotografie koos het museum een aanpak die getuigt van het
nieuwe elan: een hedendaags onderwerp met een hedendaagse kunstvorm. Deze tentoonstelling bood een verrassend
overzicht van de christelijke geloofsbeleving in Nederland. In
opdracht van Museum Catharijneconvent verbeeldden jonge
vooraanstaande fotografen op eigentijdse wijze de volgende
thema’s: gezagsdragers en voorgangers – door Anuschka
Blommers en Niels Schumm -, plaatsen voor geloofsbeoefening –
door Gertjan Kocken -, geloofsgemeenschappen – door Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek – en christelijke symbolen en attributen
– door Maurice Scheltens. De tentoonstelling was te zien van
18 juni tot en met 1 oktober 2006.

Het raam van Marc Mulders
In het centrale trappenhuis is een nieuw glas-in-loodraam
gerealiseerd van de bekende Tilburgse kunstenaar Marc
Mulders. Het nieuwe raam (1.70 x 10.50 meter) met de titel
Apocalyps is een cadeau van de Vereniging Vrienden van het
Catharijneconvent ter gelegenheid van de vernieuwing van
het museum. De Apocalyps is een bijzonder werk met vele
sprekende elementen, die het geheel een fascinerende,
inhoudelijke gelaagdheid geven. Het kunstwerk toont de
11

momenten

Collectie Goudstikker
Tijdens de eerste maanden van 2006 speelde de affaire rondom de collectie Goudstikker, waarvan de nazaten juridisch
de teruggave bedongen van een groot aantal werken in
Nederlandse musea. Museum Catharijneconvent heeft ook
schilderijen in bruikleen die zijn geclaimd door de erfgenamen van de joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. De
bruikleengever, het Instituut Collectie Nederland, heeft het
museum van de claim op de hoogte gebracht. In 2006 heeft
Museum Catharijneconvent via Instituut Collectie Nederland
vier geclaimde kunstwerken teruggegeven.

Bijzondere

Dear Son
Naast de aanwinst van het glas-in-lood raam van Marc
Mulders werd vanaf 18 juni Dear Son van Rini Hurkmans
vertoond in de dakkamer van het museum. In deze zes
minuten durende video speelt het thema de ‘Piëta’ (Maria, die
de overleden Christus op haar schoot beweent) de hoofdrol.
De video toont een vrouw zittend op de rand van een bed.
Terwijl zij telkens weer een wit overhemd opvouwt, hoor je
keer op keer dezelfde stem die dezelfde brief voorleest met de
aanhef ‘Dear Son’. De situatie herhaalt zich waarbij de kleding
van de vrouw, de sprei op het bed en de omgeving telkens
wisselen. De video wordt groot geprojecteerd (2.60 m breed) en
heeft een enorme impact, doordat het verhaal van de moeder
en de zoon direct refereert aan alle moeders met alle zonen
en natuurlijk ook aan Maria met Christus.
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Het slot van De Kruistochten
e eerste week van 2006 was tevens de laatste week van
de zeer succesvolle tentoonstelling De Kruistochten. Veel
mensen grepen de gelegenheid aan nog even naar het
museum te komen. De tentoonstelling, die vier maanden te
bezoeken was, eindigde met een totaal van 30.474 bezoekers.
Voor de medewerkers van het museum was dit een enorme
opsteker. Het betekende dat het museum op de goede weg
was met het realiseren van haar nieuwe missie: inzicht bieden
in het christendom, waarin de wortels van de Nederlandse
samenleving zijn gelegen. Een controversieel onderwerp als
het tijdvak van de kruistochten hoort daar zeker bij.
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momenten
Bijzondere

Opening 7e hemel
Meerdere musea hadden iets te vieren in en rond 2006. De
gemeente Utrecht had dit dankbaar aangegrepen voor haar
eigen citymarketing en ontwikkelde samen met de zeven
grote musea het concept van De 7e hemel. Museum Catharijneconvent richtte in hotel Karel V een kamer in met als thema
reizigers en beschermheiligen.
Voor het openingsfeest van het zomerfestival De 7e hemel trok
een processieachtige optocht van alle musea door de stad. De
binnenplaats van Museum Catharijneconvent was het vertrekpunt en de optocht eindigde op een catwalk met een complete
modeshow, waarbij kardinaal Simonis een speciaal voor hem,
door Aziz ontworpen, gewaad toonde. Dit bijzondere schouwspel vond plaats op 5 augustus 2006. Na de sluiting van het
zomerfestival kwam het gewaad van kardinaal Simonis,
inclusief het videobeeldmateriaal, in bezit van Museum
Catharijneconvent.

De God van Nederland. Hedendaagse fotografie
In een serie gelijknamige artikelen heeft dagblad Trouw van
februari 2005 tot januari 2006 wekelijks aandacht besteed aan
de actualiteit omtrent christelijke geloofsbeleving in Nederland. In de tentoonstelling waren deze artikelen in bewerkte
vorm met de bijbehorende foto’s te zien. De volledige teksten,
zoals deze waren verschenen in Trouw, waren ook beschikbaar. Daarnaast was er in samenwerking met de IKON een
achtdelige documentaireserie op de televisie te zien over de
veranderende verschijningsvormen van christelijke tradities
en trends, eveneens getiteld De God van Nederland.
De belangstelling voor de tentoonstelling was groot, zowel van
de zijde van het publiek als van de media. Opvallend was dat
Museum Catharijneconvent er onmiddellijk in slaagde een
heel ander, jonger publiek binnen zijn muren te halen.
Gastconservator: Colin Huizing, Amsterdam
Vormgeving: devrijervandongen, Amsterdam
Belichting: Licht – Joost de Beij, Zaltbommel

Presentaties eigen collectie
Vanaf 2006 wordt een gedeelte van de bovenverdieping van
het klooster gebruikt voor wisselende presentaties. In principe
worden deze presentaties samengesteld met werken uit de
eigen collectie die voor een periode van enkele jaren te zien
zijn. Voorbeelden van deze presentaties zijn Bijbelse vrouwen in
de kunst en 17e-eeuwse schilderkunst.

Kardinaal Simonis draagt het door Aziz (midden) ontworpen gewaad
12

Museum als gastheer bij overlijden Willebrands
Op woensdag 2 augustus overleed op zeer hoge leeftijd kardinaal Willebrands. Op de dag van de begrafenis stelde Museum
Catharijneconvent de gehele dag haar ruimtes beschikbaar
voor alle (internationale) genodigden. De mis vond plaats in
de naastgelegen Catharinakerk.

Van kelk tot koffiekan. Jan Noyons, edelsmid

Gastconservator: Geesje Haensel, Rotterdam
Vormgeving:

Willem Noyons, Utrecht
Manifesta, Rotterdam

Belichting:

Licht – Joost de Beij, Zaltbommel

Zin in Kerst. Engelen
Traditiegetrouw organiseert Museum Catharijneconvent een
kersttentoonstelling met als motto ‘Zin in Kerst’. Het grote
pronkstuk hierbij is de beroemde 18e-eeuwse Napolitaanse
kerststal. Ook na de heropening besloot het museum deze
traditie voort te zetten.

Rammelaar van Willem-Alexander - 1967
13

momenten

Een bekend object van Noyons’ hand is de rammelaar van
prins Willem-Alexander. In 1967 kreeg Noyons van het
gemeentebestuur van Utrecht – de stad waar de kroonprins
geboren is – de opdracht een rammelaar voor de jonge prins
te ontwerpen. In het atelier van Noyons werd drie dagen en
drie nachten aaneengesloten gewerkt om de rammelaar op
tijd af te krijgen. Bij de aangifte van de geboorte werd de
rammelaar aangeboden aan Prins Claus. De rammelaar werd
in Museum Catharijneconvent tentoongesteld, evenals de
imposante explosie van schetsen en ideeën die hebben
geresulteerd in dit bijzondere object.

Bijzondere

veranderingen in de liturgie naar aanleiding van het Tweede
Vaticaanse Concilie (1962-1965) zorgden ervoor dat Noyons
zich steeds meer ging richten op wereldlijke voorwerpen.
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Van kelk tot koffiekan. Jan Noyons, edelsmid
Vanaf 20 oktober 2006 was de tentoonstelling Van kelk tot
koffiekan. Jan Noyons, edelsmid te zien. De tentoonstelling stelde
het werk van de Utrechtse edelsmid en kunstenaar Jan
Noyons centraal. Noyons (1918-1982) heeft in de Nederlandse
kunst van de jaren vijftig en zestig een belangrijke rol
gespeeld. Hij was vakman én kunstenaar. De tentoonstelling
belichtte zijn werk van kelk tot koffiekan. Jan Noyons was
namelijk niet alleen ontwerper van kerkelijke objecten, maar
ook van kleurrijke sieraden en gebruiksvoorwerpen. De

Van 7 december 2006 tot en met 7 januari 2007 presenteerde
het museum Zin in Kerst. Engelen. Met engelen in de hoofdrol
werd dit jaar het kerstverhaal verteld aan de hand van
engelen in sculpturen, op prenten, schilderijen en in kerststallen. Ook werden er diverse toepasselijke activiteiten
georganiseerd. De tentoonstelling was zeer succesvol met
ruim 15.000 bezoekers in een maand tijd.
Vormgeving: Rein van der Pol, Amerongen
Manifesta, Rotterdam

Bijzondere

momenten
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Belichting:

Licht – Joost de Beij, Zaltbommel

De Paulusabdij
Gedurende het hele jaar is er regelmatig overleg geweest met
de benedictijnen van de Paulusabdij in Oosterhout omtrent
hun voorgenomen schenking van liturgische objecten aan
Museum Catharijneconvent. Deze bijzonder omvangrijke
schenking, bestaande uit circa 1.500 objecten, neemt belangrijke hiaten in de collectie van het museum weg. De inventarisatie van deze collectie is nog gaande.

Zin in Kerst. Engelen

Schenking Moeyaert
Ook heeft Museum Catharijneconvent dit jaar een belangrijke
schenking uit privé-bezit ontvangen van de schilder Moeyaert.
Het schilderij stelt de prediking van Johannes voor. Deze
voorstelling kwam nog niet voor in onze schilderijencollectie.
Het schilderij is gerestaureerd door Menno Dooijes.
Converting Sacred Spaces
Veel tijd en energie werd gestoken in de voorbereiding van de
expositie In Godsnaam! 1000 jaar kloosters. De aanleiding voor
deze reizende tentoonstelling vormt het Europese Interreg IIIB
NWE project Converting Sacred Spaces, ofwel Herbestemming van
religieus erfgoed. Behalve Museum Catharijneconvent werken
ook de Abdij van Park in Leuven, de Fountains Abbey in
Engeland, het Foundation House of the Presentation Sisters in
het Ierse Cork en vijf abdijen in Noord-Frankrijk hieraan mee.
Medewerkers van het museum woonden in 2006 onder meer
de opening van de tentoonstelling bij in Frankrijk en in
Engeland. Voor het Nederlandse en Belgische publiek is de
tentoonstelling aangevuld met kunstwerken uit de eigen
collectie en met een aantal bruiklenen. Ook is het educatieve
pakket en de promotie eromheen sterk aangepast en uitgebreid. De tentoonstelling opende op 7 februari 2007.

Affiche ‘In Godsnaam! 1000 jaar kloosters’
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Conservering en belangrijke restauraties

Depots
et de verbouwing van het museum werden ook alle
depots grondig onder handen genomen. Een gedeelte
van de collectie werd daarom in externe depots
ondergebracht. Enkele van de oude depots werden verbouwd
en aangepast volgens de huidige museale normen. Het textieldepot is ontmanteld en bij de tentoonstellingsruimte
getrokken. Hiervoor in de plaats is een nieuw depot gecreëerd,
evenals voor de schilderijen in de oude kantoorruimten van
het gebouw aan de Zuilenstraat. Het depot voor handschriften
en oude drukken wordt eveneens aangepast.
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M

Restauratie van het Theodosia-altaar door Simone Bretz

Conservering

Restauraties
In verband met de herinrichting werden veel kunstvoorwerpen gerestaureerd, geconserveerd en/of presentabel gemaakt.
In het onderstaande worden de belangrijkste restauraties uitgelicht.

/

Theodosia-altaar
Het Theodosia-altaar, dat rond 1545 is gemaakt, was aan een
grondige restauratie toe. Het middenstuk van dit werk over
het martelaarschap van de Heilige Theodosia is geschilderd op
glasplaatjes. Deze schildertechniek wordt ook wel ‘achterglasschildering’ genoemd. Van deze uiterst zeldzame techniek zijn
maar weinig voorbeelden bewaard gebleven. Om ervoor te
zorgen dat de glasplaatjes ook de komende eeuwen aan het
publiek getoond kunnen worden, is het werk gerestaureerd
door Simone Bretz in München. Deze kostbare en tijdrovende
restauratie werd in 2006 afgerond.

Meester van Delft
Het triptiek van de Meester van Delft, vervaardigd circa 1500,
is door Carolien van der Elst ingrijpend gerestaureerd. De
verflagen waren, esthetisch gezien, in uiterst slechte staat.

Plafondschildering
De plafondschildering van Jacob de Wit, een op doek geschilderde voorstelling van de heilige naam van Maria omkranst
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restauraties

door cherubijnenkopjes uit 1741, had een sterk vergeeld vernis
en veel oppervlaktevuil. Hierdoor en door de vele verkleurde
retouches en onnodige overschilderingen over het gehele
verf-oppervlak, werd het algemene beeld verstoord. Ook de
originele kleurstelling was hierdoor slecht te interpreteren.
De overschilderingen, vergeelde vernislagen en verkleurde
retouches zijn verwijderd en de opstaande en loszittende
verfdelen zijn geconsolideerd. De plafondschildering heeft een
afmeting van circa 290 x 290 cm. Voor restaurator Milko den
Leeuw was het een tijdrovende restauratie. Het plafond zal te
zijner tijd geplaatst worden in de centrale hal van het
museum.
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restauraties
/
Conservering

Meester van Delft, circa 1500, na restauratie
Drieluik met Maria en kind, Jozef, engelen en heiligen in besloten tuin
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door de latten rondom te verwijderen en te verstevigen met
een schuivend parket. Dit is gedaan door Jean-Albert Glatigny.
Het tabernakel
Het belangrijkste middeleeuwse tabernakel uit de collectie,
met onder andere voorstellingen van Christus in de Hof van
Olijven, het Laatste Avondmaal en de Gevangenneming,
vervaardigd circa 1540-1559, is gerestaureerd door Aleth Lorne.
Dit tabernakel is een voorwerp van bijzondere historische en
kunsthistorische waarde. Besloten werd de restauratie uit te
voeren in twee fasen, te beginnen met de restauratie van de
houten constructie, waarbij ontbrekende delen zijn vernieuwd
om de structuur van de architectuur weer duidelijk te maken.
Daarna volgde een complete schoonmaak van het tabernakel
met minimale retouches van de verflagen en restauratie van
de albasten fragmenten. De albasten en marmeren onderdelen
zijn schoongemaakt en weer gemonteerd door Adriaan van
Rossem.

Enkele gepolychromeerde beelden en een tabernakel kwamen
in aanmerking voor een volledige en uitgebreide restauratie.
Alle andere gepolychromeerde beelden in de nieuwe vaste
presentatie zijn geconserveerd en presentabel gemaakt door
Aleth Lorne. Van alle gepolychromeerde beelden is een conditierapport gemaakt gericht op restauraties in de toekomst.
Overige restauraties
Het portret van Luther, geschilderd door Cranach in 1546. Bij
dit schilderij was de vernislaag sterk toe aan restauratie. Het
opschrift VIVUS DOCET was volledig en slordig overschilderd
tijdens een in het verleden uitgevoerde retouche-sessie. Deze

Het Middelrijns Altaar, circa 1410, na de behandeling
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restauraties

- een beeld van Johannes onder het kruis, circa 1200
- een zittende Maria met kind, 13e eeuw
- een zittende Maria met kind, 14e eeuw

/

Beeldhouwkunst
De collectie gepolychromeerde beeldhouwkunst van Museum
Catharijneconvent is de belangrijkste in Nederland. De
sculpturen behoren tot de meest kwetsbare objecten uit de
collectie. Ook een aantal van deze objecten was toe aan een
grondige restauratie. Met behulp van de Stichting Dioraphte
konden drie van deze belangrijke beelden volledig gerestaureerd worden:

Conservering

Het Middelrijns altaar
Het Middelrijns altaar, één van de belangrijkste topstukken uit
de collectie, is geconserveerd en presentabel gemaakt. De
huidige voor- en achterkanten zaten oorspronkelijk aan
elkaar. Door het splitsen en het niet verder aanbrengen van
een parket of andere versteviging van hout, zijn de panelen
gaan werken en omdat zij werden tegengehouden door de
latten aan de achterzijde, zijn de meeste panelen vervormd en
gebarsten. Om eventuele calamiteiten in de toekomst te voorkomen was het van belang de panelen te laten behandelen
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Er waren vele kleinere en grotere lacunes met daarover verkleurde retouches, vullingen en overschilderingen. Daarnaast
waren de verflagen verkleurd en sleets. De schade aan de
zijpanelen was voornamelijk ontstaan tijdens een eerdere
restauratie waarbij, door splitsing van de panelen, stukken
origineel hout – en dus ook verf – verloren zijn gegaan. De
oude vernislagen waren zo hard dat gehele verwijdering
onmogelijk bleek. De meest storende lagen zijn daarom
geretoucheerd.
Tijdens de restauratie heeft het museum in overleg met het
Rijksmuseum besloten de twee al in het verleden verwijderde
achterpanelen weer samen te voegen, waardoor het triptiek
weer in zijn originele staat te bewonderen zal zijn.
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Conservering

A. Brouwer, De opwekking van
het dochtertje van Jaïrus, 1871,
tijdens de restauratie
retouches werden verwijderd, waarna het opschrift opnieuw
werd aangebracht.

Marion Bosc en Lisa Elbers en zijn er conditierapporten opgesteld. De lijsten van sommige schilderijen waren in slechte
staat en detoneerden met de net afgeronde restauraties. Deze
zijn gerestaureerd door Renée Velsink. Alle in de vaste presentatie geëxposeerde lijsten zijn geconserveerd door Ariaan van
Lelieveld.

De opwekking van het dochtertje van Jaïrus, een schilderij van
A. Brouwer uit 1871, heeft in de nieuwe vaste opstelling een
prominente plaats gekregen. Er waren grote deformaties zichtbaar, de doekspanning was slap en er waren meerdere oude
scheuren in het doek. Vanwege deze problematiek kwam er
veel retoucheerwerk aan te pas. Deze langdurige, lastige en
ingrijpende restauratie is verricht door Lisa Elbers.

Alle zilveren voorwerpen (circa 150) voor de schatkamer en
de rest van de vaste opstelling zijn vakkundig gereinigd in
het atelier van het museum door Michiel Langeveld. Maud
Schermer heeft enkele achterglasschilderingen en een groot
aantal keramieken voorwerpen gerestaureerd.

Verder zijn circa 25 schilderijen presentabel gemaakt door
18
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Bibliotheek en documentatie

oewel de bibliotheek vanaf augustus 2005 tot juni 2006
niet toegankelijk was voor bezoekers, konden de
dagelijkse werkzaamheden doorgaan in de tijdelijke
kantoorlocatie in de kloostergang van het conventgebouw.
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Bibliotheek

In 2006 werd de bibliotheek verrijkt met 460 titels en was er
de normale uitbreiding als gevolg van de circa 50 tijdschriftabonnementen. Ook de productie van (digitaal) beeldmateriaal
ging gestaag voort, met name voor de herinrichting van het
museum, de nieuwe publicaties en de tentoonstellingen.
Zowel foto’s gemaakt door Ruben de Heer van de museumobjecten, als foto’s gemaakt door Dick Termijn, in opdracht
van de afdeling Communicatie, werden aan het Fotoarchief
toegevoegd.

en

De leeszaal van de bibliotheek

documentatie

Van Fontys Hogescholen in Amsterdam werd in januari een
schenking van circa 100 titels aanvaard en door de SintPaulusabdij te Oosterhout werd een collectie van circa 150
boeken overgedragen aan de museumbibliotheek.
In februari is op de zolder boven de westelijke kloostervleugel
de nieuw gebouwde boekenberging ingericht, zodat de daar
geplaatste boeken en tijdschriften weer toegankelijk werden.
In maart kon de nieuwe leeszaal annex het kantoor van de
bibliotheek op de eerste verdieping van het grachtenpand
worden betrokken. Er is voorzien in vier werkplekken met
computers voor bezoekers. Vanaf begin oktober is de leeszaal
weer toegankelijk voor het publiek.
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Bedrijfsvoering
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Bedrijfsvoering

Interne verhuizing
n het zicht van de heropening moesten er door de medewerkers de eerste maanden van het jaar nog topprestaties
worden geleverd in de noodhuisvesting met deels geïmproviseerde werkplekken, wat niet altijd eenvoudig was. Gelukkig
werden in maart de volledig verbouwde kantoorruimtes
opgeleverd en konden de medewerkers hun nieuwe werkplek
betrekken. Als onderdeel van de verbouwing is een nieuwe
kantoorverdieping gecreëerd op de bovenste verdieping van
het grachtenpand. Ook de al bestaande kantoren op de verdieping daaronder, die nodig aan een opknapbeurt toe waren,
werden bij de verbouwing volledig gemoderniseerd. Tengevolge
van deze operatie zijn de kantoorruimtes nu zo ingedeeld dat
de medewerkers, die beschikken over een vaste werkplek,
grotendeels op de twee bovenste verdiepingen van het
grachtenpand zijn gehuisvest. In de vroegere situatie waren
de werkplekken veel meer verspreid over de verschillende
gebouwen. Daarbij is een verdieping toegewezen aan de
directie, de administratie en de staffuncties en een verdieping
aan de uitvoerende afdelingen.

mede vorm te geven aan de versterking van de marketingfunctie, ten behoeve van de organisatie van evenementen in het
museum en rondom tentoonstellingen. Bij de afdeling Bedrijfsvoering werd de formatie voor de beveiligingsmedewerkers
weer teruggebracht naar het niveau van voor de gedeeltelijke
sluiting van het museum ten gevolge van de verbouwing.
In het algemeen werd er bij de vervulling van vacatures naar
gestreefd medewerkers aan te stellen die gestalte kunnen
geven aan de identiteit die het museum in zijn vernieuwde
vorm wenst uit te dragen, te weten: deskundig, veelzijdig,
toegankelijk en inzicht biedend aan een breed publiek.

I

Personeelsbeleid
Het jaar 2006 kende relatief veel mutaties in het personeelsbestand. Dit had voor een belangrijk deel te maken met het feit
dat voor de afronding van de herinrichting gespecialiseerde
medewerkers op tijdelijke basis werden aangesteld. Zo was bij
de afdeling Collectiebeheer extra ondersteuning nodig voor de
uiteindelijke inrichting van de nieuwe vaste opstelling van de
collectie en werden bij de afdeling Onderzoek & Educatie tijdelijke medewerkers aangesteld om bij te dragen aan de voltooiing van de ‘content’ voor de diverse multimediamiddelen
in het museum. Bij de afdeling Communicatie was extra personele inzet nodig voor de totstandkoming van de vernieuwde
website en werd er een nieuwe medewerker aangetrokken om
20

Facilitaire Dienst
In de loop van 2005 werd duidelijk dat de afdelingen Beveiliging
en Gebouwbeheer als twee gescheiden entiteiten niet optimaal
functioneerden door een tekort aan onderlinge communicatie
en informatie-uitwisseling. Omdat de activiteiten van beide
afdelingen nauw verwant zijn, bestond de verwachting dat de
afdelingen efficiënter zouden kunnen werken door ze samen te
voegen. Na uitgebreid overleg met de medewerkers van de
betreffende afdelingen en de Ondernemingsraad en na een
onderzoek door een extern organisatieadviesbureau, zijn de
afdelingen Beveiliging en Gebouwbeheer in 2006 samengevoegd
tot een nieuwe afdeling Facilitaire Dienst. Dit heeft geleid tot
een meer efficiënt en effectief beheer van de facilitaire ondersteunende taken. Zo is het bijvoorbeeld eenvoudiger geworden
om beveiligingspersoneel incidenteel voor technische werkzaamheden in te zetten, waarmee de uitbesteding van onderhoudswerkzaamheden kan worden beperkt.
De nieuwe afdeling Facilitaire Dienst wordt geleid door een
hoofd met een beleidsmatig georiënteerd takenpakket. Daarnaast geven twee groepsleiders beveiliging als meewerkend
voorman directe sturing aan de dagelijkse uitvoering van het
takenpakket van de afdeling.
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achterste rij v.l.n.r. Nicolette Bartelink, Sieske Binnendijk, Jolanda van Beurten, Marije de Nood, Marjolein de Boo, Will van der Vlies,
Olivia Korver, Margaretha Piels, Peter den Held, Kees van der Lit, Dick Bakker, Saskia Waterman, Joep Schellekens
middelste rij v.l.n.r. Simone de Koster, Amanda Elshout, Tanja Kootte, Casper Staal, Saskia van Haaren, Arno van Os, Theo Kompier,
Natalie Bos, Kees van Schooten
voorste rij v.l.n.r. Bianca Daamen, Manfred Oyevaar, Humphrey van der Beesen, Anite Haverkamp, Guus van den Hout, Florens Booij,
Inge Schriemer, Heidi van Halewijn
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Fondsen en sponsoring

n 2006 is de in 2005 ingezette koers om fondsen te werven
voor de herinrichting doorgezet. Met steun van het Comité
Fondsenwerving en adviesbureau Van Dooren zijn in 2006
vele toezeggingen binnengekomen. Grote successen zijn de
bijdragen van onder andere het Bouwfonds Cultuurfonds
(€ 75.000,-) voor de inrichting van de Schatkamer en van het
KF Hein Fonds voor de nog in te richten Utrechtzaal
(€ 100.000,-).

I

Vele andere partijen hebben ons gesteund om de herinrichting
tot een succes te maken. Om een indruk te geven: de educatieve ruimte is door ENECO Energie gesponsord, dankzij de
Jurriaanse Stichting staat er een prachtige vitrine in het
entreegebied voor onze aanwinsten. Er zijn diverse lespakketten ontwikkeld bij de presentatie Feest! Weet wat je viert door
bijdragen van de Van Baaren Stichting, SkaN Fonds en
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.
Al met al is er voor het herinrichtingproject in totaal ruim
€ 1,1 miljoen fondsen geworven sinds 2005. We kijken terug op
een succesvolle werving, die onze verwachtingen heeft overtroffen in een korte tijd. Het museum zal het beleid in 2007
doorzetten, omdat er nog een aantal zalen ingericht moet
worden. Wij hopen dat dit traject net zo succesvol zal zijn.
Bijlage K: Toewijzingen Fondsen, Stichtingen en Bedrijven 2006
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9

Ondernemingsraad

inds december 2005 bestond de ondernemingsraad nog
slechts uit twee leden, waarmee hij feitelijk niet functioneerde. In 2006 is de ondernemingsraad weer op sterkte
gebracht met een derde lid, drs. Florens Booij. Daarmee
beschikt het museum weer over een functionerende ondernemingsraad. In 2006 vergaderde de ondernemingsraad twee
keer met de directie.
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Bijlage T: Samenstelling ondernemingsraad
Ondernemingsraad
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Jaarrekening

Jaarrekening
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Balans per 31 december 2005 na verwerking resultaat (€)
Balans per

Balans per

Balans per

31-12-2006 31-12-2005

Activa
I. Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Herinrichting vaste presentatie
Inventaris en inrichting
Totale Vaste Activa
I. Voorraden
Onderhanden activiteiten
Voorraden catalogi en kaarten
II. Vorderingen
Op debiteuren
Overige vorderingen
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overlopende activa
Vordering OCW inzake achterstallige
afschrijving
Subsidieverstrekkers
III. Liquide middelen
Totale Vlottende Activa

Passiva
I. Algemene reserve
-407.193
-384.576
II. Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds OCW
170.436
341.674
Bestemmingsfonds herinrichting
748.662
767.564
Bestemmingsfonds OCW veiligheid
33.768
0
Vervangingsreserve bedrijfsinstallaties 373.268
273.221
III. Overige reserves
15.682
15.682
_________ _________
Totaal Eigen Vermogen
934.623 1.013.565

2.141.396 1.189.383
1.967.771
508.158
341.022
145.765
_________ _________
4.450.189 1.843.306

16.680
38.576

61.395
24.355

56.443
45.319

19.415
99.555

210.303
26.352

89.854
44.074

p.m.
505.825
632.217
_________
1.531.715

p.m.
0
480.799
_________
819.447

Voorzieningen
Investeringssubsidies
Langlopende leningen
Achterstallige afschrijvingen
Totale Langlopende Schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Aflossingsverplichtingen leningen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totale Kortlopende Schulden

Totaal activa

Balans per

31-12-2006 31-12-2005

5.981.904 2.662.753

Totaal passiva
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206.641

88.655

633.602
1.597.108
p.m.
_________
2.230.710

535.075
0
p.m.
_________
535.075

1.642.732

600.271

78.151
27.645
571.672
0
26.646
27.781
290.729
369.761
_________ _________
2.609.930 1.025.458
5.981.904 2.662.753

Categoriale exploitatierekening (€)
Baten
Directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Totaal opbrengsten

Exploitatie

Stichting ontvangt van het Rijk een subsidie voor de museale
taken; daarnaast worden inkomsten verworven door entreegelden, winkel- en huuropbrengsten, sponsorgelden, bijdragen
en schenkingen.

Exploitatie

2006

2005

478.363
19.760
498.123

310.169
12.823
322.992

1.071.804
3.071.711
617.285
4.760.800

Totale baten

5.258.923 4.619.910

Materiële vaste activa
Waardering vindt plaats tegen de verkrijgingsprijs verminderd
met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden
berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de
lineaire methode op basis van de economische levensduur.

792.692
3.034.829
469.397
4.296.918

Voorraden
Deze worden gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijzen.
Onder onderhanden activiteiten zijn de kosten van diverse
projecten geactiveerd.

Lasten
2.207.229
216.665
989.230
33.147
1.862.386

Totale lasten

5.308.657 3.841.483

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

1.912.932
128.288
640.333
22.430
1.137.500

- 49.734

778.427

Saldo rentebaten/-lasten
- 93.079
Saldo overige buitengewone baten/lasten
0
Mutatie aankoopfonds
0

- 15.205
0
0

Exploitatieresultaat

763.222

- 142.813

Overdracht bedrijfsinstallaties
In 2005 is een deel van de bedrijfsinstallaties om niet overgedragen door de Rijksgebouwendienst aan het Museum. De
bedrijfsinstallaties zijn in 2006 gewaardeerd volgens opgaaf
van de Rijksgebouwendienst, met dien verstande dat een deel
van de overgedragen bedrijfsinstallaties tijdens de verbouwing
van het museum al is vervangen. Daarvoor is de waarde aangepast. De bedrijfsinstallaties zijn met een boekwaarde van
€ 63.871 geactiveerd. Eenzelfde bedrag is toegevoegd aan de
vervangingsreserve bedrijfsinstallaties. Deze reserve is in 2005
opgebouwd met een eenmalige vergoeding van het ministerie
van VROM/RGD voor de vervanging en het onderhoud van de
installaties. Jaarlijks ontvangt het museum van het ministerie
van OCW een subsidie van € 72.921 als bijdrage in de servicekosten.

Algemene toelichting
De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2006
van Stichting Museum Catharijneconvent. Bij deze jaarrekening heeft KPMG Accountants op 19 april 2007 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.

Voorziening garantieregeling
In de CAO 2005-2007 voor de Verzelfstandigde Rijksmusea is
een garantieregeling voor het overgangsrecht van vut naar
prepensioen opgenomen, bedoeld voor werknemers die reeds
op 1 oktober 2000 in dienst waren. Deze regeling brengt toekomstige kosten met zich mee.

Deze jaarrekening heeft betrekking op de per 1 januari 1995
verzelfstandigde Stichting Museum Catharijneconvent. De
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Jaarrekening

Salarislasten
Afschrijvingen
Huur
Aankopen
Overige lasten

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening
wegens incourantheid.
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Subsidie OCW CuNo
Onderdeel huren
Onderdeel exploitatiebijdrage
Subsidie provincie CuNo
Subsidie gemeente CuNo
Overige subsidies/bijdragen
Totaal bijdragen

Waarderingsgrondslagen

Jaarrekening
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De contante waarde van de tot en met 2019 te verwachten
kosten (€ 206.641) is in de voorziening opgenomen. Deze zal in
de komende jaren worden aangevuld tot de contante waarde
van de totaal uit hoofde van deze regeling te verwachten
kosten (€ 372.337).
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva
Het eigen vermogen van het museum in 2006 bedraagt
€ 934.623. Dit eigen vermogen bestaat echter (meer dan)
geheel uit bestemmingsfondsen en -reserves. De algemene
reserve is nog negatief.
Van het negatieve resultaat is, na toevoegingen en onttrekkingen aan de verschillende bestemmingsfondsen, 88%
onttrokken aan het Bestemmingsfonds OCW en het restant,
€ 22.617, is onttrokken aan de algemene reserve.

Exploitatierekening
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar
waarop zij betrekking hebben.

Algemene reserve per 31 december 2005
Onttrekking 11,7% regulier
exploitatieresultaat 2006

Pensioenen
De stichting is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds
SFP. De door het fonds verzorgde pensioenregeling is een
toegezegde pensioenregeling. De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval
van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het voldoen
van hogere toekomstige premies. De stichting verwerkt de
toegezegde pensioenregeling als een toegezegde bijdrageregeling waardoor de pensioenlasten in de jaarrekening gelijk
zijn aan de betaalde premies aan het fonds. Dit betekent
tevens dat niet alle mogelijke risico’s verbonden aan deze
regeling in de balans tot uitdrukking zijn gebracht.

Algemene reserve per 31 december 2006
Bestemmingsreserves per 31 december 2005
Onttrekking 2006
Bestemmingsreserves per 31 december 2006

€ – 384.576
€ – 22.617
___________
€ – 407.193
€ 1.398.142
€ – 56.326
___________
€ 1.341.816

Onder voorzieningen is de voorziening voor de garantieregeling voor het overgangsrecht van vut naar prepensioen
opgenomen (€ 206.641). De vorig jaar nog aanwezige voorziening reorganisatie is opgeheven. De langlopende schulden
bestaan uit vooruit ontvangen investeringssubsidies
(€ 633.602) en de langlopende leningen (€ 1.597.108). Deze
leningen zijn aangegaan om de herinrichting en verbouwing
te kunnen financieren.
De kortlopende schulden bestaan voor het grootste gedeelte
uit op balansdatum nog niet betaalde facturen van het
ministerie van VROM. Het betreft een factuur m.b.t. de huur
(€ 700.092) en facturen inzake de eindafrekening van de verbouwing (€ 617.876). Verder is onder de kortlopende schulden
de aflossingsverplichting over 2007 over de langlopende
schuld opgenomen (€ 571.672).

Toelichting op de balans
Activa
Het pand Nieuwegracht 63B is in 1993 aangekocht voor € 0,45
mln. en wordt in 40 jaar afgeschreven. De in 1996 uitgevoerde
verbouwing is per einde 2006 geheel afgeschreven.
In verband met de in 2006 afgeronde verbouwing van het
museumcomplex is in totaal € 1.816.224 aan lasten geactiveerd.
In 2006 is er € 1.545.705 geïnvesteerd in de herinrichting van
de vaste presentatie van het museum en voor € 252.988 in
hardware en inventaris. Hieronder is de overdrachtswaarde
van de bedrijfsinstallaties begrepen (€ 63.871).
Onder de vorderingen is een bedrag van € 210.303 opgenomen
aan te vorderen omzetbelasting. Ook zijn hieronder subsidies
en bijdragen opgenomen die betrekking hebben op 2006, maar
op balansdatum nog niet ontvangen waren (€ 505.825).

Toelichting op de exploitatierekening
In 2006 heeft het museum een negatief resultaat van € 142.813
gerealiseerd. Op de normale exploitatie van het museum werd
een negatief resultaat van € 193.855 gerealiseerd. Dit negatieve
resultaat is voor een groot deel te verklaren door de noodzakelijke toevoeging aan de voorziening garantieregeling
(€ 141.300).
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Het resterende deel van het resultaat, € 51.042, is toegevoegd
aan verschillende bestemmingsreserves en -fondsen.
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De directe opbrengsten waren hoger dan in 2005. Het museum
trok meer bezoekers dan in 2005. Ook de winkel boekte een
hoger resultaat.
De subsidie van het ministerie van OCW was in 2006 hoger
dan vorig jaar. Dit hangt samen met de aanpassing in het
huurcontract, die vanaf 2006 tot hogere huurlasten leidt, en
die grotendeels gecompenseerd wordt door een hogere subsidie.
Het museum verkreeg ook meer inkomsten uit sponsoring en
andere bijdragen. Deze waren alle bestemd voor een specifiek
doel en zijn daartoe aangewend of gereserveerd.

Jaarrekening

De lasten waren bijna € 1,5 mln. hoger dan in 2005. Deze
stijging wordt met name veroorzaakt door hogere salarislasten en hogere overige lasten.
De stijging in de salarislasten is voor het grootste deel te
verklaren uit de aan te leggen voorziening garantieregeling. In
2006 moest hier € 141.300 aan worden toegevoegd, terwijl de
salarislasten in 2005 juist extra laag waren door een vrijval uit
de prepensioenvoorziening van € 117.650. Het totale verschil
in salarislasten (€ 294.000) is hiermee goeddeels verklaard.
De stijging in de Overige lasten is vooral toe te rekenen aan
de herinrichting, die in 2006 is afgerond.
Ook de afschrijvingskosten zijn hoger dan in 2005, dit is het
gevolg van de vele investeringen in de verbouwing en herinrichting van het museum.

27

English

summary

jaarverslag 2006

11

English summary

n 14 September 2006, the totally modernised Museum
Catharijneconvent opened its doors to the public. After
a preparation phase lasting almost ten years and three
years in the make, the redevelopments were finally
completed. 2006 was a memorable year, interspersed with
periods of both joy and despair. There was joy at the unveiling
of the stained glass window designed by Marc Mulders, during
the presentation of the new line of work wear by the fashion
designer Aziz, with the results of every successful fund-raising
venture and finally of course, at the re-opening. However,
there was also despair when we were forced to close the
museum to the public for several months. But the undeniable
jewel in the crown was that glorious day in September when
we happily accepted the heartfelt compliments of countless
enthusiastic guests. I look back on this memorable year with a
great deal of satisfaction.

the efforts of the Government Buildings Agency (owner of the
premises) and the Ministry of Education, Culture and Science?
An extensive team of designers, interior finishers, lighting
experts and other external specialists were involved in
executing the project.

O

But the reopening was not the only high point of last year. The
exhibition De God van Nederland. Hedendaagse fotografie (God
among the Dutch. Contemporary photography), which was
held in the museum during the summer months, was a marked event that allowed the confident Museum Catharijne-convent to re-emphasise its proactive attitude towards
contemporary art.
De 7e Hemel (The 7th Heaven) was a splendid summer festival
organised in and around the former Law Courts by the seven
Utrecht museums. 19 October saw the opening of the Van kelk
tot koffiekan. Jan Noyons, edelsmid (Chalice and coffee pot. Jan
Noyons, silver and goldsmith) exhibition, and the traditional
Christmas exhibition Zin in Kerst. Engelen (In the Mood for Christmas. Angels), which started on 8 December, was a huge success as always.

A complex project like a redevelopment requires the utmost
of an organisation. The finished result was only achieved after
enduring the obligatory trials and tribulations. I am especially
proud of my staff, who all worked hard and passionately to
realise this project. And where would we have been without
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Feest! Weet wat je viert
Feast! Know what you celebrate
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A

Samenstelling Raad van Toezicht

Vanuit het Bisschoppelijk Museum Den Bosch
• Drs. E.B.A. van Deutekom

• Drs. J.F. van Duyne (voorzitter)
• Mw. mr. M.E.C. Pernot (vicevoorzitter)

Vanuit het Bisschoppelijk Museum Roermond

• Prof. dr. S.L. de Blaauw

• Ir. R.L.M.A. Brouwers

• Mw. drs. S. Bruines
• Dr. Ch.E.S. Choenni

Stichting Aartsbisschoppelijk Museum

• Mr. B.I.M. Hudig

• Prof. dr. S.L. de Blaauw (voorzitter)

• Vacature

• Drs. A.J.M. Sturkenboom (secretaris)
• Drs. P.C.J.M. van Zoest (penningmeester)

B

• Mw. drs. M.M.C.F. de Jong

Samenstelling onderliggende Stichtingen

• Dr. A.H.M. van Schaik
• Drs. H.W. Woorts

Stichting Het Catharijneconvent
Vanuit de Stichting Aartsbisschoppelijk Museum

Stichting Oud-Katholiek Museum

• Prof. dr. S.L. de Blaauw (voorzitter)

• Drs. S.J. Eman

• Drs. A.J.M. Sturkenboom (secretaris)

• Dr. P. Lindeboom

• Dr. A.H.M. van Schaik

• Mw. H. Schoon-Wennis
• E.M.P.P. Verheij

Vanuit het Bisschoppelijk Museum Haarlem

• Drs. mr. K.J. Visser

• Mw. drs. J. Olyslager
• Mr. J.C.G.M. Bakker

Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst
• Drs. R.W.J. Soeters (voorzitter)

Vanuit de Stichting Oud-Katholiek Museum

• Drs. J.C.M. van Haastrecht (secretaris)

• Drs. S.J. Eman

• Mw. G. van der Laan-de Boer (penningmeester)

• E.M.P.P. Verheij

• Prof. dr. P.N. Holtrop
• Mw. drs. M. van der Meij-Tolsma

Vanuit de Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst

• Mw. drs. M. Meurs

• Prof. dr. P.N. Holtrop

• Drs. M.L. Wijngaarden

• Mw. drs. M. van der Meij-Tolsma
• Drs. J.C.M. van Haastrecht
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C

Bestuur Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent

Zwolle : Waanders ; Utrecht : Museum Catharijneconvent. – 112 p. :
ills. – ISBN 90-400-8175-1

De heer Emmens is benoemd tot penningmeester. Er is afscheid geno-

• Engelen in de kunst / Inge A. Schriemer ; inleiding Twan Geurts ;

men van de bestuursleden mevrouw Van Manen-van Mierlo en van de

redactie Tanja Kootte. – Zwolle : Waanders ; Utrecht : Museum

heer Lindeboom. Van oud-katholieke zijde woont de heer Verheij de

Catharijneconvent. – 144 p. : ills. – ISBN 90-400-8266-9

bestuursvergaderingen als toehoorder bij in plaats van de heer Visser,
die vanwege zijn verblijf in New York zijn bestuurslidmaatschap heeft

Artikelen

moeten beëindigen.

• Haaren, S.E. van, ‘In Godsnaam! 1000 kloosters’, in: Catharijnebrief 96,

De bestuursamenstelling was aan het eind van het verenigingsjaar:

• Kootte, T.G., ‘Twee avondmaalsbekers uit Ameide’, in: Nieuwsblad van

2006, p. 9-10
• Mr. A. Herstel (voorzitter)

de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven 17 (2006) 5, p. 26-28
• Staal. C.H., ‘Het opheffen van de kloosters. De andere kant van de

• Drs. J.A. Emmens (penningmeester)

Reformatie’, in: J. Verschoor (red.), Chronologie van de Nederlandse

• Mw. drs. A.A.M. Kuiper-Mokkenstorm

geschiedenis. 25 beslissende episoden uit de Nederlandse geschiedenis. –

• Mw. dr. L.E. van den Bergh-Hoogterp

Haarlem/Rijswijk 2006, p. 9

• Mw. mr. T.J. van Vuren

• Staal, C.H., ‘Beeldenstormen in de Dom’, in: Domkerk. Bericht van de

• Jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland

Stichting Vrienden van de Domkerk 18 (2006) 1 (mei), p. 10-18, ill.
• Staal, C.H., ‘Emmaüsgangers’, in: Op tocht. Aartsbisdom Utrecht, 2006,
nr. 4, p. 22-23

Activiteiten Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent

• Staal, C.H.,’Kijk op kerkvensters’ : glas-in-lood in de Utrechtse Kerken
Kijk-kerken. – Utrecht 2006, 6p. (folder bij het project Kerken Kijken

01-07-2006

Speciale Vriendenbijeenkomst in het kader van het

Utrecht)

vernieuwde museum.
13-07-2006

• Staal, C.H., ‘Aanwinsten uit de Sint-Paulusabdij’, in: Catharijnebrief 95,

Zomerexcursie naar Münster met een bezoek aan het

2006, p. 8-10

Stadsmuseum en het Raadhuis.

• Staal, C.H., ‘Ans van Zeijst – zuster Theofoor : een Utrechts kunstenaarsarchie’, in: Nobelmagazine 3 (2006) 2, p. 3-6

E

• Staal, C.H., ‘Jan Noyons, edelsmid : Van kelk tot koffiekan’, in: Nobel-

Publicaties Museum Catharijneconvent

magazine 3 (2006) 3/4, p. 17-19
• Staal, C.H., ‘Maria op de zodenbank’, in: Catharijnebrief 96, 2006,

Boeken

p. 15-16

• Bijbelse vrouwen in de kunst – Zwolle : Waanders ; Utrecht : Museum
Catharijneconvent, 2006. – 96 p. : ills. – ISBN 90-400-8169-7

F

• Catharijneconvent : van klooster tot museum / Tarq Hoekstra, Casper

Tijdelijke tentoonstellingen en presentaties

Staal. – Zwolle : Waanders ; Utrecht : Museum Catharijneconvent,
• De Kruistochten – t/m 8 januari 2006

2006. – 96 p. : ills. – ISBN 90-400-8177-8

• De God van Nederland. Hedendaagse fotografie – 18 juni t/m 1 oktober

• De God van Nederland. Hedendaagse fotografie – Zwolle : Waanders ;

2006

Utrecht : Museum Catharijneconvent, 2006. – 204 p. : ills. – ISBN 90-

• Van kelk tot koffiekan. Jan Noyons edelsmid – 20 oktober 2006 t/m

400-8176-X

7 januari 2007

• Apocalypse : een glas-in-loodraam van ; a glass stained window by Marc

• Zin in Kerst. Engelen – 7 december 2006 t/m 7 januari 2007

Mulders / met een bijdrage van Daan Van Speybroeck. – Zwolle :
Waanders ; Utrecht : Museum Catharijneconvent, 2006. – 96 p. : ills. –
ISBN 90-400-8275-8
• Christendom in Nederland : topstukken uit Museum Catharijneconvent –
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• Mw. drs. H.M.E. Höppener-Bouvy (secretaris)

G

Bezoekersaantallen
De Zevende Hemel

Trouw

01-04-2006

Totaal

Betalend

in %

MK-bezoek*

In %

De Zevende Hemel

Sp!ts

06-04-2006

1996

88.893

77.852

88

38.431

43

De Zevende Hemel

De Volkskrant

06-05-2006

1997

62.660

54.651

87

32.987

53

De Zevende Hemel

Algemeen Dagblad

28-06-2006

1998

55.248

46.566

84

31.680

57

De Zevende Hemel

Friesch Dagblad

29-06-2006

1999

87.519

81.312

93

57.657

66

De Zevende Hemel

Trouw

30-06-2006

2000

54.409

48.195

89

28.072

52

De Zevende Hemel

Intermediair

20-07-2006

2001

71.718

64.055

89

38.233

53

De Zevende Hemel

Trouw

04-08-2006

2002

85.903

75.710

88

47.912

56

De Zevende Hemel

De Volkskrant

07-08-2006

2003

78.247

72.124

92

43.884

56

Heropening

Nederlandse Staatscourant 04-09-2006

2004

34.987

30.459

87

19.341

55

Heropening

Elsevier

2005

38.254

34.137

89

21.267

56

Heropening

AD Utrechts Nieuwsblad

13-09-2006

2006

43.348

38.010

88

21.070
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Heropening

De Gelderlander

13-09-2006

Heropening

NRC Handelsblad

13-09-2006

Heropening

Reformatorisch Dagblad

13-09-2006

In 2004, 2005 en een deel van 2006 was de vaste collectie in verband

Heropening

Trouw

13-09-2006

met de herinrichting niet te zien.

Heropening

De Volkskrant

13-09-2006

Heropening

De Telegraaf

15-09-2006

Heropening

Trouw

15-09-2006

Heropening

Historisch Nieuwsblad

31-10-2006

Heropening

Museumtijdschrift Vitrine

31-10-2006

Bijlagen
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Jaar

* Museumkaart

H

Publiciteit (selectie)

09-09-2006

Onderwerp

Media

Datum

Heropening

NCRV Radio 1 – Casa Luna 12-09-2006

Algemeen

De Volkskrant

07-02-2006

Feest! Weet wat je viert

De Volkskrant

11-10-2006

Algemeen

FD Persoonlijk

20-05-2006

Feest! Weet wat je viert

Trouw

11-10-2006

Algemeen

Kunstbeeld

31-05-2006

Van kelk tot koffiekan.

Dagblad van het Noorden

03-10-2006

Algemeen

NRC Handelsblad

18-06-2006

Van kelk tot koffiekan.

Friesch Dagblad

03-10-2006

Algemeen

NCRV Radio 5 –

Van kelk tot koffiekan.

NRC Handelsblad

02-11-2006
03-11-2006

Schepper en Co

31-12-2006

Van kelk tot koffiekan.

Eindhovens Dagblad

Marc Mulders

AD Utrechts Nieuwsblad

12-04-2006

Van kelk tot koffiekan.

Origine

31-12-2006

Marc Mulders

Trouw

22-04-2006

Van kelk tot koffiekan.

Kunst en Antiek Journaal

31-12-2006

Marc Mulders

VolZin

21-07-2006

Kruistocht in spijkerbroek

Trouw

11-11-2006

Marc Mulders

Katholiek Nieuwsblad

11-08-2006

Kruistocht in spijkerbroek

Parool

18-11-2006

Bijbelse vrouwen

De Telegraaf

16-06-2006

Kruistocht in spijkerbroek

Nederlands Dagblad

25-11-2006

Bijbelse vrouwen

De Volkskrant

16-06-2006

Kruistocht in spijkerbroek

NRC Handelsblad

30-11-2006

Bijbelse vrouwen

EO Visie

29-07-2006

Kruistocht in spijkerbroek

VPRO gids

01-12-2006

Bijbelse vrouwen

Katholiek Nieuwsblad

04-08-2006

Zin in Kerst. Engelen

ANWB

24-11-2006

Bijbelse vrouwen

Opzij

30-09-2006

Zin in Kerst. Engelen

NRC Handelsblad

07-12-2006

Bijbelse vrouwen

EO Eva

31-10-2006

Zin in Kerst. Engelen

Avrobode

15-12-2006

De God van Nederland

Trouw

24-05-2006

Zin in Kerst. Engelen

De Telegraaf

16-12-2006

De God van Nederland

AD Utrechts Nieuwsblad

23-06-2006

Zin in Kerst. Engelen

Trouw

07-12-2006

De God van Nederland

Friesch Dagblad

05-07-2006

Zin in Kerst. Engelen

Radio M

12-07-2006

De God van Nederland

Camera Magazine

30-09-2006

Zin in Kerst. Engelen

Tros Radio 1 – Nieuwsshow 12-07-2006

De God van Nederland

Nederlands Dagblad

30-09-2006

Zin in Kerst. Engelen

Avro Radio 1 – Opium
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12-09-2006

I

Lidmaatschappen/overlegorganen
Medewerker

Functie

Sectieraad Nederlandse Museumvereniging (tot mei 2006)

A.H.P.J. van den Hout

Voorzitter

Pauselijke Commissie voor het Kerkelijk Erfgoed

A.H.P.J. van den Hout

Adviseur

Stichting De Heilige Driehoek, Oosterhout

A.H.P.J. van den Hout

Adviseur

Stichting Piet Verdonk, Den Bosch

A.H.P.J. van den Hout

Adviseur

Nederlandse Museum Vereniging (tot mei 2006)

A.H.P.J. van den Hout

Bestuurslid

Stichting Ondersteuning Stille Omgang

A.H.P.J. van den Hout

Bestuurslid

Utrecht Museum Overleg

A.H.P.J. van den Hout

Lid

Thesauri Europae

A.H.P.J. van den Hout

Lid/ Founding member

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici, CODART, ENID

A.H.P.J. van den Hout

Lid

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici, CODART, ENID

S.E. van Haaren

Lid

Museum Elisabeth Weeshuis in Culemborg

S.E. van Haaren

Bestuurslid

Werkgenootschap van Katholieke Kerkhistorici in Nederland

C.H. Staal

Penningmeester

Stichting Sormani Fonds, Nijmegen

C.H. Staal

Bestuurslid

Historisch Overleg Utrecht

C.H. Staal

Lid

Redactie Utrechtse Wijkenboek

C.H. Staal

Redactie

C.H. Staal

Bestuurslid

Interieurcommissie Domkerk

C.H. Staal

Lid

Kerken Kijken Utrecht

C.H. Staal

Begeleidingswerkgroep

Bulletin Vrienden van de Domkerk

C.H. Staal

Redactielid

Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving

M. de Boo

Lid

Informatieoverleg Utrechtse Musea

M. de Boo

Lid, a.i.

Sint Maartensberaad

M. de Boo

Lid, a.i.

Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

T.G. Kootte

Redactielid

KNHG

T.G. Kootte

lid

Vereniging Oud-Utrecht

J.T.N. Bartelink

Secretaris

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici

J.T.N. Bartelink

Penningmeester

International Association of Curators of Contemporary Art (IKT)

J.T.N. Bartelink

Lid

Nederlandse Registrars Groep

J.T.N. Bartelink

Lid
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Stichting Kunstcollecties Utrecht 1990-2000
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Organisatie

J

Representatie, deelname congressen, symposia,
overige activiteiten (selectie)

• Promotie Dr. E. Verheggen, Radboud Universiteit, Nijmegen, 1 februari

• Samas-Groep N.V.

In natura

Meubilair

• ANWB Fonds

15.000,00

Bewegwijzering

• ENECO Energie

15.000,00

Educatieve ruimte

15.000,00

Restauratie collectie

• Stichting Dr. Hendrik Muller’s

2006

Vaderlandsch Fonds

• Diverse musea in Moskou/Sint-Petersburg (februari 2006)

• Vd. Berch v. Heemstede Stichting

10.000,00

• Studiemiddag ‘collectiemobiliteit’ Centraal Museum (2 maart 2006)
• CODART-congres in Leiden (maart 2006)

• Stichting Drs. C. van

• Opening en congres CSS-tentoonstelling in Frankrijk (maart 2006)
Nederlandse Kerkgeschiedenis, Janskerk Utrecht, 13 mei 2006
• IKT congres Parijs, 18-21 mei 2006
jaarverslag 2006

10.000,00

Zadelhoff Fonds

• Studiedag “Twee handboeken: religie versus kerk” van Vereniging van

Bijlagen

Feest!
Educatie feestgids

• Presentatie ‘Utrechtse schilderkunst in de Gouden Eeuw’ in het Stad-

• J.E. Jurriaanse Stichting

6.000,00

Aanwinstenvitrine

• OPG Groep N.V.

6.000,00

Algemeen sponsor

• M.A.O.C. Gravin van

4.000,00

Bylandt Stichting

huis van Utrecht, 19 mei 2006

• Stichting Madurodam

• Congres Religieuze geschiedschrijving, georganiseerd door de Vereniging

Herinrichting/
restauratie

Feest! educatie
Niet-NL pakket

2.340,00

Educatieve ruimte

Steunfonds

van Nederlandse Kerkgeschiedenis, Janskerk Utrecht, 23 mei 2006

Totaal

€ 417.450,00

• Lustrumviering Botterevenement van de Provincie Utrecht op het
Eemmeer bij Spakenburg, 23 juni 2006

Comité van Aanbeveling Museum Catharijneconvent

• Opening en congres CSS-tentoonstelling in Engeland, juli 2006

• Ir. M.J.J. Bielders, Voorzitter Kamer van Koophandel Utrecht

• Studieweek ‘Plätze zum Beten. Devotionsorte im Kirchenraum’, Franz

• Mw. mr. A.H. Brouwer-Korf, Burgemeester van Utrecht

Hitzehaus, Akademie, Münster, 4-8 september 2006

• Prof. drs. G.J. Cerfontaine, President & CEO Schiphol Group

• Expositie ‘Canossa 1077’, Paderborn, Erzbischöfliches Diözesan-

• Drs. J.F. van Duyne, Voorzitter RvT Museum Catharijneconvent

museum, 16 oktober 2006

• Mr. P. Elverding, Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V.

• Vertegenwoordiging bij een delegatie van Gemeente Utrecht naar

• Drs. H. Heemskerk, Voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Nederland

Malta, 26-29 oktober 2006

• Mr. A. Herstel, Voorzitter Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent

• Opening tentoonstelling Poolse meesterwerken in Pfäffikon, Zwitser-

• Mw. drs. C.A.M. Peters, Directeur K.F. Hein Stichting

land, november 2006

• Dr. B. Plaisier, Scriba van de Protestantse Kerk Nederland

• Symposium De refogeschiedenis opnieuw bekeken Vrije Universiteit

• Mw. mr. Y.C.M.T. van Rooy, Voorzitter College van Bestuur Universiteit

Amsterdam, 24 november 2006

Utrecht
• Dr. Kardinaal A.J. Simonis, Aartsbisschop van Utrecht, Aartsbisdom Utrecht

K

• Mr. B. Staal, Commissaris van de Koningin, Provincie Utrecht

Toewijzingen Fondsen, Stichtingen en Bedrijven

• J.A.O.L. Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht, Oud-Katholieke Kerk
Nederland

• Toewijzingen

Bedrag in €

• K.F. Hein Fonds
• Bouwfonds Cultuurfonds

Doel

• Drs. M.J.M. Verhagen, Fractievoorzitter CDA

100.000,00

Utrechtzaal

• Dr. A.H.E.M. Wellink, President van De Nederlandsche Bank N.V.

75.000,00

Schatkamer

• Noaber Foundation

53.000,00

Scriptorium

Comité Fondsenwerving Museum Catharijneconvent

• Mondriaan Stichting

44.115,00

Restauratie

• Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, Oud-Commissaris van de Koningin

collectie
• Van Baaren Stichting

24.495,00

• Mr. Paul de Gruyter Stichting

20.000,00
17.500,00

in de Provincie Utrecht

Feest! educatie

• Drs. J.F. van Duyne, Voorzitter RvT Museum Catharijneconvent

Basisonderwijs

• N. Janssen, J&B Conseil B.V.

Kloostergang

• F. Knol, Oud-directeur Fondsenwerving en Sponsoring van de Univer-

Geschiedenis

• Drs. J.D. de Viet, Hoofd Economische Zaken van de Gemeente Utrecht

christendom

• Mw. mr. T.J. van Vuren, Notaris en partner bij Nauta Dutilh

• College van Regenten van
het Sint Jacobs-Godshuis

siteit Utrecht

34

L

Rondleidingen

Aanvullende informatie onderwijs & educatie
• Aangevraagd lesmateriaal 2006 (vanaf 15 september 2006):

Resultaten aantallen rondleidingen Periode 15 sept. t/m 31 dec. 2006

• Lespakket Basisvorming Naar de hemel en weer terug: 28 scholen
• Lespakket Tweede fase Naar de hemel en weer terug: 35 scholen

Onderwerp

• Lespakket CKV 2 Rondje klooster: 18 scholen

Aantal rondleidingen

Algemene rondleiding

52

Bijbelse vrouwen in de kunst

• Infobladen: 35 scholen

6

• Docentendag: 64 docenten

De God van Nederland. Hedendaagse fotografie
(periode 15 september t/m 1 oktober 2006)

2

Feest! Weet wat je viert

4

Van kelk tot koffiekan. Jan Noyons, edelsmid

N

Lezingen

10
10

Namens het museum hielden diverse personen lezingen waarvan

Totaal

83

een selectie:
• Lezing over de Beeldenstrom in de Lage Landen voor de donateurs

N.b. Een rondleiding bestaat uit 20 personen

van Stichting Vrienden van de Domkerk (Casper Staal), d.d. 31 maart
2006.

Rondleidingen onderwijs
Onderwerp

• Inleiding over de herinrichting (Saskia van Haaren) en de totstand-

Aantal rondleidingen

Feest! Weet wat je viert

26

Project Middeleeuwen

9

Totaal

koming van de tentoonstelling (Nicolette Bartelink) De God van Nederland. Hedendaagse fotografie voor de Vereniging van Nederlandse

35

Kunsthistorici in Museum Catharijneconvent d.d. 15 juni 2006.
• Voorbezichtiging van de herinrichting en de tentoonstelling De God van
Nederland. Hedendaagse fotografie voor leden van de Vereniging OudUtrecht (Saskia van Haaren en Nicolette Bartelink) d.d. 16 juni 2006.

Groepsbezoeken

• Lezing over het heringerichte Museum Catharijneconvent op het
congres Europae Thesauri in Beja, Portugal (Saskia van Haaren en

Resultaten aantallen groepsbezoeken Periode 15 sept. t/m 31 dec. 2006

Guus van den Hout) d.d. 22-25 november 2006.
• Lezing over God in Beeld aan de Nederlandse Federatie van Vrienden

Groepsbezoeken (vooraf aangemeld)
Onderwerp

van Musea in het auditorium van Museum Catharijneconvent (Casper
Staal), d.d. 21 oktober 2006.

Aantal groepsbezoeken

De God van Nederland. Hedendaagse fotografie
(periode 15 september t/m 1 oktober 2006)

2

Vaste collectie

40

TOTAAL

42

O

Verhuur

Opbrengsten verhuur (exclusief BTW) vanaf 15 september t/m 31

N.b. Een groep bestaat uit 20 personen

december 2006
Groepsbezoeken onderwijs (vooraf aangemeld)
Onderwerp

Feest! Weet wat je viert

Aantal groepsbezoeken

Opbrengsten

Bedrag

13

Verhuur museale ruimten

€ 6.270,00

Project Middeleeuwen

19

Verhuur auditorium

€ 12.882,00

Zin in Kerst. Engelen

15

Totaal

€ 19.152,00

Totaal

47

N.b. Een groep bestaat uit 20 leerlingen

35

Bijlagen

N.b. Een rondleiding bestaat uit 20 leerlingen

M
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Zin in Kerst. Engelen

P

Organisatiestructuur Museum Catharijneconvent
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Directie

Bijlagen

Sponsoren fondsenwerving

Onderzoek
en
educatie

Onderzoek

Educatie

Tentoonstellingen en
evenementen

Bibliotheek

Collectiebeheer

Communicatie

Communicatie

Commerciële
activiteiten
(winkel,
zaalverhuur,
catering)

Bedrijfsvoering

Facilitaire
Zaken

Financiën

Beveiliging

Gebouwbeheer

36

Secretariaat

P&O

Automatisering

Q

Personeelsbestand in 2006

Afdeling Collectiebeheer
• Mw. G.A. Binnendijk (afdelingshoofd)

Directie

• H.L. van Aller (medewerker collectiebeheer, t/m 30-09-2006)

• Drs. A.H.P.J. van den Hout (algemeen directeur)

• H.J. van der Beesen (medewerker collectiebeheer)
• P. den Held (medewerker collectiebeheer)

Stafmedewerkers

• Mw. A. Huisman (medewerker collectiebeheer)

• Mw. drs. M. de Boo (beleidsmedewerker, v.a. 01-11-2006 afdelings-

• A.D.M. van Os (medewerker collectiebeheer/registrator)

hoofd Marketing & Communicatie a.i.)
• Drs. C.H. Staal (senior conservator)

Afdeling Marketing en Communicatie
• Mw. drs. S.M.N. de Koster (afdelingshoofd, v.a. 01-01-2006)
• Drs. F. Booij (medewerker marketing en PR, t/m 14-08-2006)

• Mw. C.A.M. van der Lee (afdelingshoofd, plv. directeur)

• Mw. N. Bos (medewerker marketing en PR, t/m 30-04-2006)
• Mw. R.M. Boone (medewerker evenementen, v.a.18-09-2006)

Secretariaat

• Mw. K.I. Drost (medewerker marketing en PR,

• Mw. A.C. Blokzijl (managementassistent, t/m 31-01-2006)

24-04-2006 t/m 30-06-2006)

• Mw. W. Ramselaar (managementassistent, 23-05-2006

• A.E.H. Marle (medewerker museumwinkel, t/m 31-01-2006)

t/m 31-07-2006)

• Mw. M. van der Steen (medewerker museumwinkel, v.a. 01-07-2006)

• Mw. M. Takken (managementassistent, v.a. 01-09-2006)

• Mw. W.J. van der Vlies (coöördinator museumwinkel, catering

• Mw. M.D. Filius (secretarieel medewerker)

jaarverslag 2006

Afdeling Bedrijfsvoering

en verhuur)
• Mw. drs M. Wagener (medewerker marketing en PR,

Financieën

• Mw. I.W.R. Withfield (medewerker museumwinkel)

01-08-2006 t/m 31-12-2006)
• J.P.M. Gruters (medewerker boekhouding en budgetbeheer)
• T.R. Weijers (medewerker boekhouding en budgetbeheer)

Afdeling Onderzoek en Educatie
• Mw. drs. S.E. van Haaren (afdelingshoofd)

Facilitaire Zaken
• A. Verkerk (hoofd facilitaire zaken)

Onderzoek

• T.B. Kompier (huismeester)

• Mw. drs. T.G. Kootte (conservator)

• A. Heijgen (groepsleider beveiliging)

• Mw. dr. J.E. Raaijmakers (onderzoeker, 02-09-2006 t/m 31-12-2006)

• A.B.J. Odijk (groepsleider beveiliging)
• A.H.A. al Baadani (beveiligingsmedewerker, v.a. 20 november 2006)

Educatie

• D.J. Bakker (beveiligingsmedewerker)

• Mw. drs. J.W.G. Haverkamp (medewerker educatie)

• Mw B. Damen (beveiligingsmedewerker)

• Mw. drs. M. de Nood (medewerker educatie)

• R. Esposito (beveiligingsmedewerker)

• Mw. drs. F.M. Schrijver (medewerker educatie, 01-01-2006 t/m

• J.W. du Floo (beveiligingsmedewerker, v.a. 01-07-2006)

31-05-2006 en 01-08-2006 t/m 31-12-2006)

• R. Hernandez Garcia (beveiligingsmedewerker)

• Mw. drs. S. Waterman (medewerker educatie, t/m 28-02-2006

• J.M. de Koning (beveiligingsmedewerker, v.a. 01-07-2006)

en 11-04-2006 t/m 10-06-2006)

• W.H. van Krieken (beveiligingsmedewerker, t/m 31-03-2006)
• J.K. van der Lit (beveiligingsmedewerker, t/m 30-09-2006)

Bibliotheek

• M. Oijevaar (beveiligingsmedewerker, t/m 31-07-2006)

• C.J.F. van Schooten (bibliothecaris)

• R. Piek (beveiligingsmedewerker)
• Mw. N.E. Rowaan (beveiligingsmedewerker)
• P. Tolov (beveiligingsmedewerker)
• R.G.H. Wouters (beveiligingsmedewerker)
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Bijlagen

• Mw. H. van Halewijn (secretarieel medewerker)

T

Afdeling Tentoonstellingen en Evenementen

Ondernemingsraad

• Mw. drs. J.T.N. Bartelink (afdelingshoofd, v.a. 01-11-2006 afdelings• De heer T.R. Weijers

hoofd Marketing & Communicatie a.i)
• Drs. F. Booij (assistent projectleider v.a. 15-08-2006)

• De heer D.J. Bakker

• Mw. L. van Oosten (projectleider: 12/04/2006 t/m 21/08/2006)

• De heer drs. F. Booij

Stagiaires

U

Afdeling Onderzoek en Educatie

Aanwinsten, retouren en tijdelijke uitleningen

• Mw. I. Schriemer: van 05/09/2005 t/m 03/03/2006
• 16 aankopen collectie Museum Catharijneconvent

• Mw. J. van Beurten: van 15/09/2005 t/m 15/01/2006,

• 10 aankopen collectie Stichting Catharijneconvent

Bijlagen

jaarverslag 2006

daarna aansluitend vrijwilligerswerk (per 2006)
• Mw. S. Frééquin (vrijwilligerswerk; voorjaar 2006)

• 17 bruiklenen collectie Stichting Aartsbisschoppelijk Museum

• Mw. V. Estevez: v.a. 1 oktober 2006

• 76 bruiklenen collectie Museum Catharijneconvent
• 41 foto’s in opdracht van Museum Catharijneconvent

Afdeling Tentoonstellingen en Evenementen

• 33 schenkingen collectie Museum Catharijneconvent

• Mw. M. van den Heuvel: van 14/11/2005 t/m 02/02/2006

• 58 schenkingen collectie Stichting Aartsbisschoppelijk Museum

• Mw. G. Jansen: van 14/11/2005 t/m 02/02/2006

• 8 beëindigde langdurige bruiklenen aan Stichting
Aartsbisschoppelijk Museum

• Mw. M. van der Steen: van 28/03/2006 t/m 14/07/2006

• 24 beëindigde langdurige bruiklenen aan Stichting Bisschoppelijk

R

Museum Haarlem

Formatieve opbouw

• 6 beëindigde langdurige bruiklenen
• 11 bruiklenen voor tentoonstellingen en manifestaties

Aantal
formatieplaatsen

Aantal
personen
vast

type
dienstverband
tijdelijk

Mannen

21

22

Vrouwen

15

Totaal

36

type
aanstelling
parttime

fulltime

17

5

16

6

20

14

6

6

14

42

31

11

22

20

Het gedetailleerde overzicht is van onze website te downloaden.

V

Verbouwing en herinrichting

De totale kosten van de verbouwing en herinrichting bedroegen

Instroom

7

€ 12.500.000 euro; dit is gefinancierd door het ministerie van OCW en

Uitstroom

8

door de Rijksgebouwendienst. Tevens is een bedrag van € 1.177.205
euro beschikbaar gekomen door bijdragen van fondsen en sponsoren.

S

Ziekteverzuim

Architect: Henket & Partners architecten
2002

2003

2004

2005

2006

incl. langdurig zieken

5.3

7.7

9.5

7.6

7.3

excl. langdurig zieken

2.4

3.1

2.2

2.7

3.3

Projectleider bouw: Joep Schellekens, Kreijn & co
Projectleider inhoud: Liz Kreijn, Kreijn & co
Samenstellers: Saskia van Haaren, Anite Haverkamp, Babette Hellemans, Jeroen Koch, Tanja Kootte, Marije de Nood, Janneke Raaijmakers,
Casper Staal, Joost de Wal.
Vormgeving: Maarten Meevis, Kinkorn, Tilburg
Taco de Bie, Platvorm, Amsterdam
Ad van der Kouwe, Manifesta, Rotterdam
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Introductiefilm: Gretel Vaesen, Diana Mosterd, Roulé mediadesign,
Eindhoven
Lichtplan: Licht – Joost de Beij, Zaltbommel
ICT: IJsfontein, Amsterdam
Zappwerk, Delft
Bouw: Bruns BV, Dijkoraad, Imtech, Jurriens Bouw, Karma Design
Fondsen en sponsoren
De vernieuwing van Museum Catharijneconvent is mogelijk gemaakt
jaarverslag 2006

door bijdragen van diverse stichtingen en bedrijven, waaronder:
Hoofdbegunstigers: Europese Unie (NWE ENO InterregIIIB North West
Europe), VSB Fonds, Mondriaan Stichting, K.F. Hein Fonds, Noaber Foundation, Bouwfonds Cultuurfonds.
Medebegunstigers: Winter Heijnsius Stichting, College van Regenten
van het Sint Jacobs–Godshuis, ENECO Energie, Stichting Dr. Hendrik

Bijlagen

Muller’s Vaderlandsch Fonds, Stichting Madurodam Steunfonds, Stichting Diorapthe, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, J.E. Jurriaanse
Stichting, Van Baaren Stichting, SKaN Fonds, OPG Groep N.V., SamasGroep N.V., ANWB fonds, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Van den Berch
van Heemstede Stichting, Stichting Drs. C. van Zadelhoff Fonds.
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bezoekadres
Lange Nieuwstraat 38
NL-3512 PH Utrecht
www.catharijneconvent.nl
postadres
Postbus 8518
NL-3503 RM Utrecht
t +31(0)30 231 38 35
f +31(0)30 231 78 96
e info@catharijneconvent.nl
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