
“Maar uiteindelijk zal het SMAHK, het Stedelijk Museum 
Assen voor Hedendaagse Kunst, toch zijn eigen gezicht 
opmaken door een kennisgericht programma dat vanuit 
een lokale eigentijdsheid verbindingen legt met (inter-) 
nationale ontwikkelingen” 
 
 

 
Condition Museale 
 
Dat het tentoonstellen van kunst op zich ook al een hele krachttour is in de zin van 
vormgeving maakt steeds meer een groter deel uit van het hedendaagse museum. 
Het accent komt zodanig op de presentatie te liggen dat soms het artefact zelf van 
minder belang lijkt. Daar komt bij nog bij dat niet alleen de vormgever en zijn 
opdrachtgever - of de conservator en curator - kunstenaars blijken te zijn, maar dat 
eigentijdse kunstenaars en architecten ook heel graag de gehele 
tentoonstellingsruimte en desnoods het gehele museum en de ruimtelijke kwaliteit, 
het landschap, eromheen erbij nemen en tot artistieke invloedsfeer, tot kunstwerk, 
willen verheffen. 
 
Het hedendaags museum is a) geconcentreerd op behoud en uitbreiding van een 
historische collectie en b) informatievoorziening en publieksbereik. Het museum voor 
hedendaagse kunst kan daar als derde peiler aan toevoegen c) discussieforum 
 
Het Gedroomde Museum 
 
In 1983 exposeerde het Stedelijk Museum een serie artikelen uit het dagblad NRC 
vanwege zowel de vormgeving als de thematiek die handelde over het gedroomde 
museum waarin gepleit werd voor een meer dynamisch en esthetisch museum-
presentatiebeleid. Toen ook al was aan de orde of het publiek wel of niet meer 
betrokken moest worden, maar dan vooral op een informatief-educatieve manier. (1)  
Tegelijkertijd bleek in kunstenaarskringen een grote behoefte te bestaan om niet te 
wachten tot conservatoren langs zouden komen, maar het presenteren van kunst, 
van eigentijdse kunst, zelf ter hand te nemen. Dit leidde in korte tijd, vooral in 
Amsterdam, tot een levendige infrastructuur van initiatieven die een welkome 
aanvulling betekenden op het wat stijve en eenkennige beleid van musea en galeries 
(2) Vanaf dat moment lag de culturele vernieuwing van tentoonstellingen duidelijk in 
de marge van het institutionele en museale presentatiebeleid. Inhoudelijk en formeel, 
gezien de directe invloed van kunstenaars en de voortvarende inzet van media-
experimenten.   
 
Sindsdien zijn er diverse nieuwe aanzetten te bekennen geweest in de 
museumwereld om de presentaties te revitaliseren en tegelijkertijd een groter publiek 



te bereiken. Voorbeelden zijn onder meer het organiseren van kunsthalpresentaties 
en museumnachten, het integreren van beeldende kunstpresentaties met mode, 
vormgeving, design en specifiek historisch geladen artefacten, die inspelen op de 
tijdservaring, naast thematentoonstellingen als ‘ de schatten van...” en openingen 
met performances en bekende persoonlijkheden of het bouwen van een compleet 
nieuw(e vleugel aan het bestaande) museum. Daarbij heeft vrijwel elk museum wel 
het nodige gedaan aan het interactief maken van de collectie inspelend op gevoelde 
behoefte aan, misschien zelfs wel verplichting tot, het mogelijk maken van een 
belevenis, een actualisering van de ervaring en het spannend maken van een 
museumbezoek.  
 
En met succes. De Rijksmusea trekken een flink publiek, gelukkig ook meer 
betrokken sponsors, en de collecties zijn meer dan ooit ontsloten mede door 
digitalisering. Niettemin zijn er ook minder populaire musea en collecties en de 
gedachte aan vernieuwing van beleid en presentatie is daarom een terugkerend 
aandachtsveld. Vooral op het gebied van de hedendaagse kunst is deze gedachte 
tamelijk persistent, aangezien hier de eigen tijd in het geding is en daarmee ook de 
vraag naar de eigentijdsheid van het museum, de presentatie, de collectie, de 
uitstraling, de communicatie, het draagvlak en de interactie met tijdgenoten. Kortom, 
het hedendaags museum (voor hedendaagse kunst) is bij uitstek een constructie die 
zich bezighoudt met de problematiek van wat wij van de cultuur willen behouden, 
tonen, bevorderen en kritiseren. 
 
Waartoe dit object? 
Waartoe dit verhaal, deze geschiedenis, deze show? En waarmee onderscheidt het 
museum zich van schouwburg en theater/bioscoop? Een aantal opties zullen 
langskomen: het vitale, ‘katholieke’ museum (Anne Tilroe), het disruptieve museum 
(Arnoud Odding), het contemporaine museum (Charles Esche), het meervoudig 
verlichte en smaakvolle museum (Smahk) en andere modellen zoals het 
publiek/private model (3) tegen de achtergrond van leading museumdirecteuren die 
het debat over kunstmusea de afgelopen 50 tot 60 jaar hebben bepaald. 
 
 
Algemeen: Start van museum als hoeder van erfgoed 
 
De meest ruime visie op ‘museum’ zal zich vanuit het museumtheoretisch kader 
vooral verbindingen willen leggen, en laten ontstaan, tussen het traditionele 
collectiebeheer in dienst van de collectioneur (staat of particulier eigenaar) en 
sociologische analyse van de kunstreceptie. Een hedendaags museum zal ten bate 
van zijn publiek inspelen op populaire ontwikkelingen en cultuurtheorieën. Dat wil 
zeggen dat de benadering van de core bussness, de collectiepresentatie, mede 
beïnvloed wordt door veranderingen in kunstopvatting en beleving. Een tendens in 
deze stroming die ik zou willen onderbrengen bij het ‘disruptieve’ model, is dat het 



museum minder een kennisinstituut dan wel een spelparadijsvorm vertegenwoordigd. 
Geheel in lijn met relativerende ‘contemporaine’ tijdgeest zoals die lijkt te prevaleren 
in de cognitieve theorie en die de nadruk legt op mainstream cultuur en educatieve 
toegankelijkheid van de objecten, het tentoongestelde in z’n geheel. Immers, bij een 
steeds gedifferentieerder publiek, met elk een eigen doelgroepidentiteit en wellicht 
niet-Nederlandse achtergrond, is het van belang raakvlakken te creëren, die de 
voorwerpen hun betekenissen kunnen expliciteren naar de huidige tijd en plaats. 
Onderdeel van raakvlakdimensie is het belangrijke aspect van de verrassende 
attractiviteit, bijvoorbeeld het uitbeelden van een historisch verhaal middels een 
filmfragment waarin bekende acteurs de hoofdrol spelen. Een effect dat helpt de 
aandacht te trekken en de beschouwer min of meer onbewust dwingt zich te 
focussen op de mogelijke extra betekenissen, de verborgen verleiding, van het 
voorwerp/de expositie. Met andere woorden, disruptiviteit ontstelt de bezoeker, maar 
stelt deze ook weer in staat zich te conformeren aan (bege-) leidende interpretaties.  
Dit type museum lijkt vooral een mooie rol te kunnen vervullen in collecties met een 
erfgoed-functie, waar een Tropenmuseum of Naturalis goede, instructieve, 
ervaringen mee hebben opgedaan. 
 
Wat betreft kunstmusea, met de nadruk op het tonen van hedendaagse en moderne 
kunst, kan het disruptieve model enerzijds als te educatief worden geïnterpreteerd en 
anderzijds verwacht de doorgewinterde beschouwer niets anders dan disruptiviteit 
waardoor mogelijk het model als theoretisch overbodig weggeschreven zou kunnen 
worden. Overigens zou een combinatie van erfgoedcollecties met hedendaagse 
kunst en bijvoorbeeld ook wetenschappelijke collecties, een disruptie plus kunnen 
betekenen met andersoortige verstoringen. Met deze expositievorm wordt trouwens 
regelmatig geëxperimenteerd wanneer curatoren of kunstenaars worden uitgenodigd 
om met hun specifieke visie andere facetten van de collectie uit te lichten.  
 
De belangrijkste vernieuwing in het Nederlandse museumwezen waar de diverse 
presentatievormen van hedendaagse kunst aan gerelateerd kunnen worden - 
evengoed het disruptieve als het verlichte en smaakvolle museumtype - is het beleid 
geweest van Jhr. Sandberg in het Stedelijk Museum van Amsterdam. Zijn 
consistentie koestering van eigentijdse kunst en kunstenaars - en zijn eigen grafische 
vormgeving daarvan - bracht niet alleen disruptie teweeg, maar ook een nieuwe 
vitaliteit ten opzichte van zijn voorgangers, van voor 1945. 
 
Naast Sandberg zijn het vooral zijn opvolgers en collegae geweest, Wim Beeren, 
Leering, Fuchs, Hoet en Esche, die de actualiteit van het Museum voor hedendaagse 
kunst in het - kritische - centrum van de belangstelling hebben geplaatst. Naast hen 
zijn er natuurlijk veel andere directeuren en curatoren die van grote invloed zijn 
geweest op innoverende presentatiemethoden, bijvoorbeeld Harald Szeeman, Obrist, 
Bouurriaud. Maar gezien de huidige Nederlandse condities en het debat dat hier 
wordt gevoerd, houden we de lijn Sandberg-Esche aan om de onderscheiden 



museummodellen adequaat te kunnen plaatsen. Echter, meer nog dan de invloed 
van buitenlandse tentoonstellingsmakers, is de bijdrage van kunstenaars en 
kunstenaarsinitiatieven van een dermate voorbeeldig groot belang gebleken dat deze 
wél meegenomen zullen moeten worden in de analyse van de eigentijdse museum-
typologie.  
 
 
Eerste samenvatting: globale indeling van het eigentijdse kunstmuseum. 
 
A) het vitale museum (Anne Tilroe) 
B) het disruptieve museum (Arnoud Odding),  
C) het contemporaine museum (Charles Esche),  
D) het meervoudig verlichte en smaakvolle museum (Smahk) 
E) andere modellen: Publiek/privaat 
F) de museale niet-musea, kunstenaarsinitiatieven e.a. 
 
A) het vitale museum zoals Anne Tilroe dat in haar publicatie (2010) beschrijft is 
een combinatie van traditionele conservering met toevoeging van een soort 
‘verjonging’ van beleid door presentaties nauw te koppelen aan de inbreng van het 
publiek, zoals de stad en de wijk waar het museum is gehuisvest, en daarbij 
kunstthema’s uit te zoeken die geëngageerd heten, die zich duidelijk relateren aan 
sociale betrokkenheid van de kunstenaar of vormgever. De pretentie is dat alle 
hedendaagse kunst met bijbehorende issues in het museum getoond en 
bediscussieerd kunnen worden. De ambitie is aandacht te besteden aan het idee van 
‘ dat alles niet alleen is, maar ook geworden’.  
Kritiekpunten:  
De inbreng van het publiek ziet er vitaal uit en vooral spontaan naar het voorbeeld 
van de optocht die Tilroe organiseerde bij de opening van Sonsbeek 10 (8 juni 2008) 
en die weerspiegeld werd in de optocht van W139 die door Gijs Frieling werd 
georganiseerd bijna tegelijkertijd (1 november 2008). Maar in welke mate wordt dit 
gereflecteerd in het tonen van objecten en in hoeverre is het een extra franje om het 
museum heen? Er lijkt niet getwijfeld aan het idee dat sommige hedendaagse kunst 
juist niet in een museum getoond wil worden. 
 
B) het disruptieve museum (Arnoud Odding),  
Dit model gaat uit van de sympathieke gedachte dat een museum in staat moet zijn 
zijn collectie altijd in een nieuw daglicht te kunnen plaatsen. Het publiek wordt steeds 
weer verrast, ondanks dat de voorwerpen, het getoonde, het erfgoed, heel dicht bij 
de mensen staat. Hier lijkt vormgeving van tentoonstellingen de ultieme oplossing 
voor een op voorhand als belegen beoordeeld expositiebeleid te gelden. Het accent 
ligt bij de participatie van een betekenisverlenende gemeenschap zonder ‘leken of 
amateurs’ 
 



Kritiekpunten: 
Het lijkt erop dat hier inderdaad de theorie van de spektakelmaatschappij recht wordt 
gedaan binnen een gedemocratiseerde netwerkcommunity. Erfgoed krijgt een 
spetterend display. Het idee van een bijzondere ervaring of belevenis wordt 
verkregen door aansluiting bij een ruime keuze uit hedendaagse technologie, dat 
soms de bovenhand krijgt terwijl het juist de bedoeling is het kennisaspect van de 
collectie aan te scherpen. Voorbeelden schitteren door een educatieve aanpak 
(Naturalis, Scheepvaartmuseum).  
 
C) het contemporaine museum (Charles Esche),  
Het contemporaine museum zoals het Van Abbe dat uitstraalt is een bij uitstek 
kunstmuseum dat zichzelf mede onderdeel maakt van het concept ‘hedendaagse 
kunst’. Het maakt gebruik van internationale én lokale expertise en zet de eigen 
collectie duidelijk in het middelpunt als referentiekader waar vanuit de ruimere 
culturele context wordt belicht en ook letterlijk besproken door middel van publicaties 
en documentatie. 
Kritiekpunten: 
Door de gerichtheid op het aantonen van het eigen gelijk als museum, dreigen de 
presentaties te verdrinken in ideevorming, waarbij de lust van de kunst als materieel 
object te kort komt. De twijfel aan het voortbestaan van het museumconcept is 
enerzijds inherent aan zelfkritiek, anderzijds te weinig experimenteel in utopische 
zin.(4)  
 
D) het meervoudig verlichte en smaakvolle museum (SMAHK)  
Een museumtype als het SMAHK vermengt een museale uitstraling met het idee van 
een kunsthal of galerie en het beleid van een debatcentrum. Het beschikt weliswaar 
over een collectie, deze is echter zeer bescheiden van aard en heeft meer het 
karakter van een aandenken, een samenvatting van het expositiebeleid, dan gericht 
op het representeren van een specifiek aankoop- verzamelbeleid met (post-)modern 
actuele en geografische kenmerken. Er is, evenals het Van Abbe, veel ruimte voor 
publieke discussie en (theoretisch) debat, maar overheerst niet. Wel is hier het 
transdisciplinaire kennisaspect van de beeldende kunst van groot belang, dat door 
samenwerking met een architectuur- en filosofieafdeling bijdraagt aan een actueel 
veelzijdig aansprekend activiteitenprogramma, ook incidenteel buiten de eigen 
locatie (5). Brengt in de jaarlijkse novemberlezing een schatplichtige ode aan oud-
Assenaar Willem Sandberg. 
Kritiekpunten:  
Er is mogelijk meer ambitie dan realiteitszin in het voorbeeld van SMAHK aanwezig. 
Vraag blijft of dit model de nodige cultuurliefhebbers weet te binden indien niet meer 
direct inspelend op wat men traditioneel van een museumuitstapje verwacht. 
Kwaliteit lijkt een grotere rol te spelen dan veronderstelde museale kwantiteit 
(collectie, getoonde objecten). 
 



E) andere modellen: Publiek/privaat 
De private musea kunnen rekenen op misschien wel de grootste sympathie vanwege 
de intimiteit van het gepresenteerde, de collectievorming, en de vaak heel bijzondere 
locatie. Mooie voorbeelden zijn De Buitenplaats te Eelde, Het Belvedère in 
Heerenveen en De Caldenborgh collectie in Wassenaar. Het zou kunnen dat dit 
model voor velen een ideaal is vanwege de aandacht, de studie en de toewijding. 
Kritiekpunten: 
Kritiek? Dat bevindt zich haast logisch ook juist in het particuliere van dit type musea, 
de esthetische grenzen en de niet altijd vanzelfsprekende toegankelijkheid. 
 
F) de museale niet-musea, kunstenaarsinitiatieven e.a. 
De nietmusea hebben uiteindelijk gezorgd voor een nieuwe impuls in het presenteren 
van kunstwerken met een dynamisch en interactief aura. De meeste musea lagen of 
te verstoffen in een routineus bad van blockbuster-erkenning of om zich te 
handhaven zorgden dat zij een gerenoveerd onderkomen of nieuwe vleugel kregen.   
De nietmuseale kunst- en kunstenaarsinitiatieven droegen het debat omtrent de 
actualiteit van kunstwerken en collectievorming heel specifiek naar buiten. Het ging 
immers ook om de eigen beroepsgroep die zich wenste te manifesteren als dragers, 
voorlopers, van het nieuwe erfgoed. 
Kritiekpunten: 
Het ligt in de aard van dit soort initiatieven om van korte duur te zijn, niet op de juiste 
waarde geschat te worden of niet altijd met behoud van kwaliteit 
geprofessionaliseerd en geïnstitutionaliseerd te raken. 
 
 
Tweede samenvatting: gespecificeerde indeling van het eigentijdse 
kunstmuseum. 
 
Vitale museum 
“Het museum kiest. En het kiest uit die enorme voorraad (verhalen) met een doel: 
zichtlijnen te bieden waarlangs je de tijd inloopt. Kunst is zo’n lijn, maar ook pop- en 
massacultuur, architectuur rn wetenschap, niet-westerse kunst en 
cultuur……(..)….En de markt? Die is bij dit alles niet sturend, maar volgend, zoals 
het hoort” A.Tilroe, 2010 
 
Disruptieve museum 
“En al wat het museum kan doen is een attractor proberen te zijn: een plek waar alles 
zich snel en gemakkelijk omheen organiseert. In een netwerksamenleving is het 
netwerkmuseum hét antwoord op de vraag naar de relevantie van het museum” 
Arnoud Odding, 2011 
Zie ook manifest Meta Knol e.a. 
 
 



Autonoom museum 
“…hier kan de kunst nog zichzelf zijn, en zich ontdoen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid”… Stefaan Vervoort over Mu.Zee in Oostende n.a.v. curator 
Camiel van Winkel  in Metropolis (febr./maart, 2012) en zijn interpretatie van ‘Valery 
Proust Museum”, essay Adorno 
 
Autonoom betrokken museum 
“…het museum van Hoet is in de eerste plaats een plek die zich leent voor 
onderzoek en reflectie over de kunst van het heden, en de verborgen verbanden die 
ze niet zelden onderhoud met de kunst van het verleden…”;”….een dynamische plek 
waar specifieke vormen van kennis kunnen worden bewaard voor de toekomst en 
waar een emanciperende werking van kan uitgaan”. Hans M.deWolf, in DWR, april 
2012  
 
Intercultureel 
“Ik zou een opvatting van het museumbeleid willen verdedigen die bewust verwijst 
naar die diverse ‘contradicties’: tussen de verschillende kunstwerken en 
verschillende standpunten, tussen werken van gestorven en werken van levende 
kunstenaars, tussen kunst uit het Westen en uit niet-westerse culturen, tussen 
financiële en esthetische waarden, tussen het oordeel van een clubje van ingewijden 
en dat van het grote publiek, tussen de ‘grote kunst’ en de ‘kleine kunst’, tussen 
‘kaskrakers’ en kunst die bedoeld is voor een ‘niche’, tussen ideeën van het verleden 
en ideeën voor de toekomst.” (…)“Gegeven het huidige culturele klimaat is het 
museum praktisch de enige plek waar we afstand kunnen nemen van het heden en 
kunnen vergelijken met andere tijdperken”. Chris Dercon, in DeGroene, maart 2012 
 
Privé museum:  
Wunderkammer, mooie ruimtes met eigenzinnige collecties, publiek secundair (bv. 
Caldenborgh), zie interview David Walsh in Metropolis, febr./maart 2012. 
 
Publiek/Privaat museum 
Formeel: Privéverzameling als basis van publieke, overheidsgefinancierde instelling. 
Vb. Boymans v.Beuningen, Van Abbe, Buitenplaats. Zegt overigens, in Nederland, 
nog niets over inhoudelijk beleid. In Verenigde staten en Duitsland wel behoorlijke 
invloed verzamelaars en sponsoren. 
 
Museale galeries:  
White cube galeries met museale uitstraling, vormgeving en architectonische volume. 
Wikipedia:  “Hauser & Wirth is an independent commercial contemporary art 
galleries. In addition to representing over 40 established and emerging artists, the 
gallery represents the estates of Eva Hesse, Allan Kaprow, Lee Lozano, Jason 
Rhoades, Dieter Roth and André Thomkins, as well as the Henry Moore Family 
Collection.” Vestigingen in London, New York, Zürich.  



 
Het Belevenis Museum 
“…..het definiërende verschil tussen het Scheepvaartmuseum en het Amsterdam 
Museum: het Scheepvaart gebruikt zijn collectie om de bezoeker een experience te 
bieden, en het Amsterdam Museum gebruikt een experience om de bezoeker zijn 
collectie te laten beleven.” Joost de Vries, in DeGroene, maart 2012 
 
Het Estheticerende Museumlandgoed 
Kunst, vooral ruimtelijk werk, collectief elegant in de buitenlucht gebracht in 
beeldentuinen. De ‘historieloze’ natuur als context. 
 
Het Virtuele Museum 
Kunstcollecties die of als pendant van werkelijke objecten in een internetformat zijn te 
bezoeken, of puur en alleen als filmbeeldprogramma zijn vormgegeven. 
 
Smaakvol Museum 
Het SMAHK kan zich bedienen van al deze modellen en daar het beste en 
strategisch meest interessante uit pikken. Het zijn allemaal presentatietechnieken 
waarbij het denkbaar is dat ze bij het ene thema beter passen als een ander thema. 
Maar een contemporain museum zal toch een profiel willen dat in de kern een 
eigenzinnige onderscheidenheid bezit die het bijzonder maakt.  
In het geval van SMAHK zit dat in de culturele invalshoek van waaruit hedendaagse 
kunst wordt geconcipieerd. Namelijk als weerspannig en tegenstrijdig onderdeel van 
diezelfde cultuur dat vanuit het heden inzicht biedt op (de samenhang in) de 
werkelijkheid. Ook al wordt deze werkelijkheid in zichzelf als ‘kunstmatig’ ervaren. 
Concreet en formeel gesproken komt dat tot uiting in een combinatie van een 
productief tentoonstellingsbeleid - tentoonstellingen kunnen als proces tot stand 
komen - en debatprogramma: lezingen, discussies, werkbijeenkomsten. 
Collectievorming alleen door incidentele aanschaf van werken die in SMAHK te zien 
zijn geweest. Bovendien zou het SMAHK als stedelijk museum het kunstbezit van de 
Gemeente Assen – de door Gemeente aangeschafte werken – kunnen gaan 
beheren of semipermanent bruiklenen. Collectieonderhoud gebeurt dan in 
samenwerking met collega Stedelijke Musea, Drents Museum en Collectie 
Nederland.    
 
In het SMAHK zijn dus ook elementen aanwezig van een intercultureel 
netwerkmuseum (Dercon/Odding), vitaal engagement (Esche/Tilroe) en 
autonome esthetiek (Hoet/van Winkel). Maar uiteindelijk zal het SMAHK toch 
zijn eigen gezicht opmaken door een kennisgericht programma dat vanuit een 
lokale eigentijdsheid verbindingen legt met (inter-) nationale ontwikkelingen. 
Daarbij ondersteund door het Architectuurpodium Assen Cercle Meudon en 
DeFKa Research (Departement voor Filosofie en Kunst).* 
 



In dit verband willen we wijzen op het interessante artikel van Barbara Kirshenblatt-
Gimblett, getiteld The Museum - A Refuge for Utopian Thought (2004), waarin zij 
poneert: “A history of museums could be written that would reveal the museum to be 
a series of utopian projects. It is the capacity to imagine a world in a particular key 
that distinguishes the utopian imagination, no matter what the medium of 
expression”, en even later: “To think about the museum as an art practice—not only 
museums of art but museums of anything—is to recognize that art is itself a mode of 
inquiry, that science is an art, and that the capacity to think is linked to the capacity to 
feel”. (6)  
 
Noten 
1) Laurens v. Krevelen, in NRC, 1983 
2) w139, aorta, apollohuis 
3) zie Bronnenlijstje: Metropolis febr/maart 2012 en DeGroene, maart 2012 
4) Esche in De Groene, 2011  
5) SMAHK/DeFKa is in de afgelopen 18 jaar op drie verschillende plekken 
gehuisvest; heeft debatten georganiseerd in Drents Museum, het ICO, De Oude Kolk 
en De Nieuwe Kolk; organiseerde exposities elders in binnen- en buitenland 
(Hengelo, Lingen/Keulen) en werkt in 2011/2012 samen met de gemeente aan twee 
stadsprojecten (open gaten/Kompact Assen).   
6) Dit artikel biedt in zijn verbeeldingskracht weer overeenkomsten met Het 
Gedroomde Museum van Van Krevelen en Odding. 
 
Bronnen/suggesties; 
- Volkskrant 24 en 27 augustus 2004, Het is dood tijd in Nederland museumland, 
Rutger Ponzen. 
- Volkskrant 23 maart 2012, Het elitemodel: interview Philippe de Montebello (Met), 
Arie Elshout 
- DeGroene, 1 maart 2012, De toekomst van het museum (themanmmer) 
- De Witte Raaf 156, april 2012, Lied von der Erde, over het moderne zelfvertrouwen 
van Jan Hoet, Hans M.de Wolf 
- Metropolis M, febr/maart nr.1, 2012, Future Museum, Publiek of Privaat? 
(themanummer)  
- NRC 11 en 16 september 2009, de nieuwe museumdirecteur zoekt emotie en 
techniek/ de aanpak van musea, R.Hollak 
- Boekmanstichting, bibliotheekcatalogus, trefwoord ‘kunstmusea’,  
- Renee Steenbergen, musea te gefixeerd op bezit, 16 februari, 2012 
- Katalin Herzog, Nederland-Modeland, 20 september 2009  
- Manifest Museumdirecteuren, Meta Knol e.a., Het Mondige Museum, 7 december 
2006 
- Anne Tilroe, De Ja-sprong, 2010 
- Arnoud Odding, Het gedroomde museum, 2004 met Tiziana Nespoli  
- Arnoud Odding, het disruptieve museum, 2011 



- Kirshenblatt-Gimblett, The Museum-A Refuge for Utopian Thought (2004), 
- Theodor W. Adorno, Valery Proust Museum, 1953 
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