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Samenvatting 
 
De creatieve en culturele sector in China groeit in een enorm tempo. De Chinese overheid heeft in 
de laatste jaren een groot aantal nieuwe theaters, bioscopen, concertzalen en musea gebouwd. 
Binnen deze culturele content liggen kansen voor de Nederlandse culturele sector. In het voorjaar 
van 2014 ondertekende minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 
Beijing een Memorandum of Understanding waarmee het voor Nederlandse culturele 
ondernemers gemakkelijker wordt om met China samen te werken. Vanuit de Nederlandse 
museale sector zijn de eerste stappen gezet voor het geven van trainingen aan Chinese 
museummedewerkers door de Reinwardt Academie en het Van Gogh Museum aan Chinese 
museummedewerkers. Een gewenst resultaat van de nieuwe mogelijkheden voor de museale 
sector is meer uitwisseling van tentoonstellingen tussen Nederland en China. 

In de scriptie ‘Een weloverwogen beslissing’ is de tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland 
en China onderzocht. Hierbij gaat het om tentoonstellingen die vanuit Nederland naar China zijn 
gegaan, tentoonstellingen die vanuit China naar Nederland zijn gekomen of een zogeheten 
‘reizende tentoonstelling’, waarbij de expositie in zowel Nederland als China te zien is. 
Nederlandse musea die een uitwisseling met China hebben gehad zijn bij deze samenwerking 
tegen een aantal zaken aangelopen en hebben ervaringen opgedaan die nuttig zijn voor musea 
die in de toekomst een uitwisseling op tentoonstellingsgebied met China willen hebben. 

Voor deze musea is het allereerst belangrijk om te beseffen dat de mate van professionaliteit in 
Chinese musea kan verschillen met de westerse standaard. Medewerkers in Chinese musea zijn 
vaak ongeschoold en hechten andere normen en waarden aan museale collecties dan westerse 
instellingen. Daarnaast dient er bij een museale samenwerking met China rekening te worden 
gehouden met het cultuurverschil. Binnen de Chinese cultuur is het bij onderhandelingen heel 
belangrijk om eerst een vriendschapsband  - of guānxi  - op te bouwen voordat er tot een zakelijke 
overeenkomst kan worden overgegaan. Een investering in China kost mede hierdoor veel tijd en 
geld.  Daarnaast gelden er in China andere regels rondom het invoeren en uitvoeren van 
erfgoedcollecties.  

Voor Nederlandse musea is het belangrijk om een goede ingang te hebben in het Chinese 
museumveld. Veel Nederlandse steden en gemeenten hebben vriendschapsrelaties met steden 
in China. Dit soort ingangen kunnen worden gebruik om een samenwerking met een Chinees 
museum op te zetten. Organisaties als de Nederlandse ambassade in Beijing en de China desk 
van DutchCulture bieden ook een uitgebreid netwerk en veel kennis voor een culturele 
uitwisseling met China. 

Een samenwerking met China moet een weloverwogen beslissing zijn. Een investering in China 
met het doel er financieel voordeel uit te behalen is geen goede overweging. In de Chinese 
museale sector is op dit moment meer geld beschikbaar dan in de Nederlandse museale sector, 
maar bij een uitwisseling met China zijn het vooral de Nederlandse musea die voor de kosten 
opdraaien. Het zijn vaak de Nederlandse initiatieven die de uitwisseling mogelijk maken.  

 

   



 

Summary 
 
The creative and cultural sector in China is growing at a tremendous rate. In recent years the 
Chinese government has built a large number of new theatres, cinemas, concert halls and 
museums. This creates possibilities for the Dutch cultural sector. In the spring of 2014, Dutch 
minister of Education, Culture and Science Jet Bussemaker, signed a Memorandum of 
Understanding that makes it easier for Dutch cultural entrepreneurs to work together with China 
on a cultural level. In order to create more exhibition exchange between the Netherlands and 
China, the Reinwardt Academy and the Van Gogh Museum have made the first steps in providing 
training to Chinese museum staff.  

In the thesis "An informed decision", I have researched the exhibition exchange between China 
and the Netherlands. The exhibition exchange between both countries can happen in various 
ways, for example Chinese exhibitions shown in the Netherlands,  Dutch exhibitions that is shown 
in China or in the form of a ‘travelling exhibition’: an exhibition shown in both countries. 
Experiences of Dutch museums that conducted exhibition exchange with China in the past, are 
very useful for museums that plan to have future exchanges with China. 

For these museums it is important to realize that the degree of professionalism in Chinese 
museums may differ from the western standard. Employees in Chinese museums are often 
uneducated and attach different values to museum collections than Western museums. Another 
problem that Dutch museums in China might face, is the cultural differences between the two 
countries. According to the Chinese tradition it is very important to invest in the friendship – or 
guānxi – between two parties that want to work together. An investment in China can cost a lot, 
both in time and financially.  Furthermore the different regulations for the import and export of 
cultural heritage collections in and out of China should be taken into account. 

It is important for Dutch museums to have an entrance into the Chinese museum field. Many 
Dutch cities or multiplicities have friendship relations with Chinese cities, relations which can be 
used to connect with Chinese museums. Other valuable information sources for a cultural 
collaboration with China are the Dutch embassy in Beijing and the China desk of the organisation 
DutchCulture. Both organisations have extensive networks and possess a lot of information on 
how to work in China. 

Collaboration with China should be based on informed decisions. Investing in a museum 
collaboration with China, just for the financial benefits would be a wrong consideration. At this 
point the Chinese museum sector may hold more money than the Dutch one, but the financial 
input from the Chinese site is still very small. Initiatives for collaboration between Dutch and 
Chinese museums are therefore usually initiated by the Dutch museums. 

  



Voorwoord 
 

In de zomer van 2007 stapte ik als 仄声铁牛jarig meisje voor de eerste keer van mijn leven in 
een vliegtuig. Negen uur later landde ik op het vliegveld van Beijing, China. Ik ging naar China toe 
voor vakantie en om mijn zus Judith op te zoeken, die voor haar studie in Beijing verbleef. Deze 
reis was voor mij oprecht een cultuurshock: ik keek mijn ogen uit in de miljoenenstad waarin alles 
en iedereen zo anders is dan ik in Nederland gewend ben. Tijdens dit bezoek ben ik naar het 
Capital Museum geweest, wat gaat over de geschiedenis van de stad Beijing. Ik weet nog dat ik 
het een heel imposant museum vond. Als iemand mij toen had verteld dat ik zes jaar later weer 
naar dit museum terug zou gaan om zelfstandig een onderzoek te doen en een interview af te 
nemen met één van de medewerkers, dan had ik dat waarschijnlijk niet geloofd.  

Toch is het waar, door een mooie samenkomst van omstandigheden heb ik als student aan de 
Reinwardt Academie stage mogen lopen bij de Nederlandse ambassade in Beijing,  waar ik 
onderzoek heb gedaan naar de musea in China. Een onderwerp dat niet gemakkelijk is en waar ik 
in het begin erg mee worstelde is nu, bijna een jaar later, heel vanzelfsprekend geworden. Na vier 
maanden van onderzoek in Beijing kon ik bij terugkomst in Nederland het onderwerp niet 
loslaten. Voor mijn afstudeerscriptie wilde ik heel graag doorgaan met China. Voor u ligt deze 
afstudeerscriptie en het gaat inderdaad over China: Een onderzoek naar 
tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China. 

Na een tweede bezoek aan China in 2009 en het verblijf in Beijing tijdens mijn stage is de 
cultuurshock wat afgenomen, en beschouw ik Beijing als een tweede thuis. Mijn horizon is 
verbreedt en hiervoor wil ik mijn lieve zus Judith van de Bovenkamp heel erg bedanken: Zonder 
jouw fascinatie voor de Chinese taal en cultuur was ik nooit naar Beijing gegaan en zou ik nooit 
met het onderwerp van musea in China in aanraking zijn gekomen. Jouw adviezen, hulp en 
aanwezigheid hebben mij enorm geholpen. 

Ook wil ik alle mensen bedanken die de tijd hebben genomen om hun kennis en ervaringen met 
mij te delen en daarmee een grote bijdrage aan dit onderzoek hebben geleverd: 
 
 

Anouchka van Driel 
Bo Haikun 
Janet Fong 
Zheng Yan 
Xu Jia 
Yang Lei 
Frits Loomeijer 

Carolien Arnold 
Peter Schonewille 
Léanne Selles 
Han Meeter 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Marcel Feil 
Monique Knapen 

 
Tot slot een speciale dank aan Jan Sas, die mij tijdens mijn stage in Beijing en tijdens het 
schrijven van dit onderzoek heeft ondersteund en zonder wiens tips en aanbevelingen ik deze 
scriptie niet had kunnen schrijven. 
 

Esther van de Bovenkamp 
Amsterdam, 28 mei 2014
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 

In het voorjaar van 2014 liet de Nederlandse ambassade in Beijing via een persbericht weten dat 
China de deuren verder zal open zetten voor de Nederlandse creatieve industrie.1 Minister 
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tekende op 24 maart in Beijing een 
Memorandum of Understanding (MoU) waarmee het voor Nederlandse culturele ondernemers 
gemakkelijker wordt om zaken te doen in China, met China samen te werken en om zich in China 
te vestigen. Er liggen veel kansen voor Nederland in de Chinese creatieve en culturele sector. Er 
zijn beginnende samenwerkingen opgezet met de Nederlandse filmindustrie en de Nederlandse 
museale sector.2 Het centrale punt bij deze samenwerkingen is uitwisseling.  

Voor de uitwisseling op museaal gebied tussen Nederland en China zijn de eerste stappen gezet 
voor het geven van trainingen aan Chinees museumpersoneel. De Reinwardt Academie en het 
Van Gogh Museum zullen in China trainingen gaan geven over collectiebeheer en 
tentoonstellingsontwerp.3 De Nederlandse overheid verwacht dat deze samenwerking ook zal 
gaan leiden tot meer tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China.4 

1.1. Aanleiding 
De afdeling Pers & Culturele Zaken van de Nederlandse ambassade in Beijing richt zich onder 
meer op het promoten van de Nederlandse cultuur in China en het ondersteunen en begeleiden 
van Nederlandse creatieve en culturele initiatieven in China. Het onderwerp van musea in China 
is één van key-topics van de afdeling Pers & Culturele Zaken. Dit betekent dat er vanuit de 
ambassade de komende jaren veel aandacht aan dit onderwerp besteed zal worden. De culturele 
sector in China groeit snel en met name het aantal musea is in een korte periode enorm 
toegenomen. Patrick de Vries, hoofd van de afdeling Pers & Culturele Zaken, ziet de snelle 
toename van het aantal musea in China en de behoefte aan professionalisme in deze museale 
sector. Hierin ligt een kans voor Nederlandse museumprofessionals om hun kennis naar China te 
brengen. De ambassade heeft hiervoor de hulp van de Reinwardt Academie ingeroepen. De 
Reinwardt Academie beschikt als opleidingsinstituut over veel museale kennis, is internationaal 
georiënteerd en staat open voor internationale samenwerking. Binnen de academie is een 
duidelijk beeld van wat een museum is en waar de musea als instanties in de toekomst naar toe 
gaan. Dit kan op een samenwerkende manier worden overgedragen naar de museumsector in 
China.5 
 
In het voorjaar van 2013 zijn directeur Teus Eenkhoorn, lector Cultureel Erfgoed Riemer Knoop 
en docent Jan Sas van de Reinwardt Academie op uitnodiging van Patrick de Vries en in 
samenwerking met de Chinese museumautoriteiten, op een oriënterende rondreis geweest langs 
verschillende musea in China om te kijken hoe de situatie in Chinese musea is en wat de 
mogelijkheden zijn voor Nederlands museumprofessionalisme om trainingen te gaan geven aan 

                                                            
1 Nederlandse vertegenwoordigingen, China, “China zet deuren verder open voor Nederlandse cultuurmakers” (versie 25 maart 2014) 
http://china.nlambassade.org/nieuws/2014/03/china-zet-deuren-verder-open-voor-nederlandse-cultuurmakers.html, geraadpleegd 
op 28 april 2014. 
2 Ibidem 
3 J. van de Klundert – Verhoeven, business manager Van Gogh Museum Consultancy (VGMC), geïnterviewd door E. van de Bovenkamp 
op 7 mei 2014 in het Van Gogh Museum, Amsterdam. 
4 Nederlandse vertegenwoordigingen, China, “China zet deuren verder open voor Nederlandse cultuurmakers” (versie 25 maart 2014) 
http://china.nlambassade.org/nieuws/2014/03/china-zet-deuren-verder-open-voor-nederlandse-cultuurmakers.html , geraadpleegd 
op 28 april 2014. 
5 J. van de Klundert – Verhoeven, business manager Van Gogh Museum Consultancy (VGMC), geïnterviewd door E. van de Bovenkamp 
op 7 mei 2014 in het Van Gogh Museum, Amsterdam. 
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Chinese museumedewerkers.6 Zo is de samenwerking ontstaan tussen de Reinwardt Academie, 
het Van Gogh Museum, de Nederlandse ambassade in Beijing en de Chinese Museumvereniging. 
Het resultaat van de samenwerking op dit moment is dat de Reinwardt Academie en het Van 
Gogh Museum trainingen gaan aanbieden aan Chinese museummedewerkers. De Nederlandse 
ambassade is dit initiatief gestart en maakt het mogelijk dat de samenwerking door zowel de 
Nederlandse als de Chinese overheid erkend wordt. 

 
Afbeelding 1: Docent Jan Sas en lector Cultureel Erfgoed Riemer Knoop op oriënterend bezoek in één van 
de Chinese musea. 

Mijn afstudeerstage als student aan de Reinwardt Academie aan de ambassade in Beijing heb ik 
gelopen in de periode dat de initiatieven voor deze museale trainingen werden opgezet. Van 
augustus tot november 2013 heb ik op de afdeling Pers & Culturele Zaken onderzoek gedaan 
naar musea in China, en interviews afgenomen met Chinese museummedewerkers en 
professionals die veel ervaring hebben in het Chinese museumveld. Het hoofddoel van het 
onderzoek was om inzicht te krijgen in de musea in China, het opleidingsniveau van de 
museummedewerkers, waar de medewerkers zelf vinden dat verbetering nodig is en hoe 
Nederlandse musea hier een bijdrage aan kunnen leveren. De belangrijkste conclusies van dit 
onderzoek zijn verwerkt in het eindrapport ‘Research Report - Museums in China’7 dat in bijlage 1 
is toegevoegd. 

Een gewenst resultaat van de trainingen die het Van Gogh Museum en de Reinwardt Academie 
gaan aanbieden aan Chinese musea is meer uitwisseling van collecties en tentoonstellingen 
tussen Nederland en China.8 Mede door het tekenen van de Memorandum of Understanding zal 
museale uitwisseling tussen beide landen meer gestimuleerd worden. Het onderwerp van 
tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China is daarom relevant en interessant. Voor 

                                                            
6 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, “Delegatie Reinwardt Academie bezoekt China” (versie 22 mei 2013) 
http://www.ahk.nl/reinwardt/actueel/nieuws/bericht/titel/delegatie-reinwardt-academie-bezoekt-china/, geraadpleegd op 22 maart 
2014. 
7 E. van de Bovenkamp, “Research Report: Museums in China” (rapport gepresenteerd aan de afdeling Pers & Culturele Zaken van de 

Nederlandse ambassade in Beijing, Beijing, China, 8 november 2013). 
8 Nederlandse vertegenwoordigingen, China, “China zet deuren verder open voor Nederlandse cultuurmakers” (versie 25 maart 2014) 

http://china.nlambassade.org/nieuws/2014/03/china‐zet‐deuren‐verder‐open‐voor‐nederlandse‐cultuurmakers.html, geraadpleegd op 28 
april 2014. 
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de Nederlandse musea die met een tentoonstelling naar China gaan, een tentoonstelling uit 
China hebben of een wederzijdse uitwisseling hebben is het nuttig om te weten wat er allemaal 
bij een uitwisseling met China komt kijken. In dit onderzoek wordt er ingegaan op de museale 
uitwisseling tussen Nederland en China en wordt een kader geschetst van waar Nederlandse 
musea op moeten letten als ze een samenwerking met China aangaan. 

1.2. Hoofdvraag en deelvragen 
De hoofdvraag die in dit onderzoek behandeld wordt is: 
 
Waar moeten Nederlandse musea op letten bij een samenwerking met China op het gebied van 
tentoonstellingen? 
 
Om een zo compleet mogelijk antwoord te krijgen op deze vraag zijn er zes deelvragen 
geformuleerd:  
 
1. Hoe ziet het Chinese museumveld eruit? 
2. Wat is een reizende tentoonstelling? 
3. Wat voor soort samenwerking tussen Nederland en China op het gebied van 

tentoonstellingen zijn er in het verleden al geweest? 
4. Wat zijn de redenen voor Nederlandse musea om tentoonstellingen en/of objecten uit te 

wisselen met China? 
5. Wat zijn aandachtspunten voor Nederlandse musea die een tentoonstellingsuitwisseling met 

China hebben? 
6. Wat zouden Nederlandse musea bij een toekomstige samenwerking met China anders 

aanpakken? 
 
Deelvraag 1 en 2 bieden een algemeen kader rond het onderwerp van 
tentoonstellingsuitwisseling met China. Deelvraag 3 tot en met 6 gaan specifiek in op het 
onderwerp van tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China. 
 
  
1.3. Methode van Onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek, aan de hand van interviews 
met museummedewerkers uit Chinese musea en interviews met musea in Nederland die een 
uitwisseling met China hebben gehad op het gebied van tentoonstellingen.  

1.3.1. Literatuuronderzoek 
Om een theoretisch kader te scheppen is er eerst literatuuronderzoek gedaan naar museale 
uitwisseling tussen China en andere landen. Het aantal musea in China is de laatste jaren 
toegenomen en er zijn diverse artikelen en publicaties verschenen die op deze groei ingaan. Toch 
vind de museale groei in China pas sinds kort plaats waardoor het aantal gepubliceerde bronnen 
vrij beperkt is. Het onderwerp van tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China is ook 
zeer specifiek waardoor er voor dit onderwerp ook nauwelijks geschreven bronnen beschikbaar 
zijn. Hierom zijn de bevindingen en conclusies in dit onderzoek vooral gebaseerd op mondelinge 
bronnen in de vorm van interviews met betrokkenen zowel in China als in Nederland.  
Door de beperkte beschikbaarheid van specifieke bronnen is het literatuuronderzoek breder 
getrokken. De geraadpleegde literatuur richt zich op musea in China en reizende 
tentoonstellingen. 
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1.3.2. Interviews 
In een onderzoek naar uitwisseling van tentoonstellingen tussen Nederland en China en waar 
Nederlandse musea op moeten letten bij een samenwerking met China zijn de ervaringen van de 
musea die al een samenwerking met China hebben gehad heel belangrijk. In totaal zijn er vijf 
interviews afgenomen met musea in Nederland die een tentoonstellingsuitwisseling hebben 
gehad met China waarbij de tentoonstelling in Nederland te zien was, de tentoonstelling in China 
te zien was of waarbij de tentoonstelling in beide landen te zien was. Verder is er een interview 
afgenomen met Monique Knapen, projectleider bij DutchCulture, een organisatie die bemiddelt 
bij culturele uitwisseling tussen Nederland en China en een interview met Anouchka van Driel, 
werkzaam op de afdeling Pers & Culturele Zaken van de Nederlandse ambassade in Beijing.  
Ook is er een interview afgenomen met Jessy van de Klundert – Verhoeven,business manager bij 
het Van Gogh Museum. Dit interview gaat in op de trainingen die het Van Gogh Museum in 
samenwerking met de Reinwardt Academie gaat aanbieden in China. Daarnaast heeft het Van 
Gogh Museum veel ervaring in het samenwerken met Chinese partijen. Deze informatie is 
relevant voor dit onderzoek. 

Alle afgenomen interviews zijn semigestructureerd. De vragen stonden van te voren vast maar 
eventuele aanvullingen buiten het kader van deze vragen om konden ook in de interviews 
opgenomen worden. De interviews met de Nederlandse musea vonden plaats in de 
desbetreffende musea en met een persoon die nauw betrokken is geweest bij de samenwerking 
met China. De tijdsduur van de interviews varieerde van 45 minuten tot een uur. Alle interviews 
zijn als geluidsfragment opgenomen en vervolgens uitgewerkt in transcriptie. Deze transcriptie is 
vervolgens teruggestuurd naar de geïnterviewde en aan hen is gevraagd om eventuele 
aanvullingen en verbeteringen aan te brengen en tevens akkoord te geven voor het gebruik van 
de gegeven informatie in dit onderzoek. 
 
Naast de interviews in Nederland zijn er in Beijing zeven interviews afgenomen met Chinese 
museummedewerkers. Deze interviews zijn niet specifiek afgenomen voor het onderwerp dat in 
deze scriptie wordt besproken, maar de informatie is wel relevant voor het onderzoek. De 
informatie uit vijf van deze interviews is relevant voor dit onderzoek en zijn hierin verwerkt. Deze 
interviews waren ook semigestructureerd en zijn als geluidsfragment opgenomen en in 
transcriptie uitgewerkt. Citaten uit deze interviews zijn in dit onderzoek verwerkt en door de 
auteur vertaald van het Engels naar het Nederlands. 
 

1.4. Leeswijzer 
Dit scriptieonderzoek bestaat uit een aantal onderdelen die in deze paragraaf besproken worden. 
  

ACHTERGROND 
Om het onderwerp van tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China te begrijpen is het 
belangrijk om eerst meer te weten over de musea in China. In hoofdstuk 2 wordt er gekeken naar 
de musea in China en worden de interviews met de Chinese museummedewerkers behandeld.  
In hoofdstuk 3 wordt er gekeken naar de reizende tentoonstelling. Nederlandse collecties die 
naar China gaan of Chinese collecties die naar Nederland komen hebben veel elementen in zich 
die kenbaar zijn voor de reizende tentoonstelling. Dit soort tentoonstellingen hebben specifieke 
kenmerken die in hoofdstuk 3 behandeld worden. Hoofdstuk 2 en 3 vormen gezamenlijk het 
antwoord op deelvragen 1 en 2. 
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UITWISSELING TUSSEN NEDERLAND EN CHINA 
In hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 worden alle bevindingen vanuit de interviews met de Nederlandse 
musea die een tentoonstellingsuitwisseling met China hebben gehad besproken. Dit gebeurt door 
middel van het beantwoorden van de gestelde deelvragen. 
Hoofdstuk 4 geeft antwoord op deelvraag 3: Wat voor soort samenwerkingen tussen Nederland 
en China, op het gebied van tentoonstellingen, zijn er in het verleden al geweest? Verder gaat dit 
hoofdstuk in op de tentoonstellingen die de geïnterviewde musea vanuit hun samenwerking met 
China hebben gehad. 
Hoofdstuk 5 geeft antwoord op deelvraag 4: Wat zijn de redenen voor Nederlandse musea om 
een samenwerking met China aan te gaan op het gebied van tentoonstellingen? 
Hoofdstuk 6 geeft antwoord op deelvraag 5: Wat zijn aandachtspunten voor Nederlandse musea 
die een tentoonstellingsuitwisseling met China hebben? 
Hoofdstuk 7 bespreekt de ervaringen van de geïnterviewde Nederlandse musea en de 
aanbevelingen die de musea hebben voor andere instellingen die een samenwerking met China 
willen aangaan. Dit hoofdstuk vormt het antwoord op deelvraag 7: Wat zouden Nederlandse 
musea bij een volgende samenwerking met China anders aanpakken? 

CONCLUSIE 
De conclusie van het onderzoek vormt het antwoord op de gestelde hoofdvraag: Waar moeten 
Nederlandse musea op letten bij een samenwerking met China op het gebied van 
tentoonstellingen? In de conclusie worden de zes deelvragen kort besproken. Vanuit deze 
bevindingen wordt aangegeven waar Nederlandse musea op moeten letten bij een uitwisseling 
met China.  

BIJLAGEN 
De bijlagen dienen als achtergrond van het onderzoek. In de bijlagen zijn de transcripties van 
interviews te vinden en het eindrapport ‘Museums in China’.   
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Hoofdstuk 2 – Musea in China 

Voor een onderzoek naar tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China is het belangrijk 
om een beeld te hebben van het Chinese museumveld; het zijn immers  de musea in China waar 
de Nederlandse musea een samenwerking mee aangaan. In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar 
de enorme groei van het aantal musea in China, hoe Chinese musea in elkaar zitten, de 
problemen binnen Chinese musea en op wat voor manier museale kennis vanuit het westen kan 
helpen om deze problemen op te lossen. 
 
2.1. De musealisering van China 
Het aantal musea in China is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Verschillende bronnen 
spreken over verschillende aantallen. In het boek ‘Museums in China’9 uit 2013 wordt gesproken 
over een totaal van 263 musea in heel China in 1976. In 2012 is dit aantal gestegen tot 283810; 
een toename van 2489 musea in minder dan 40 jaar tijd.  
Om de museale groei in China te begrijpen is het belangrijk om inzicht te hebben in de 
economische groei die het land doormaakt. Het onderwerp van de economische groei in China is 
natuurlijk heel omvangrijk, dit onderwerp zou voldoende zijn voor een apart scriptieonderzoek. 
Toch wordt er in paragraaf 2.1.1. een korte, maar beperkte samenvatting geven van de groei die 
China op dit moment doormaakt omdat er vanuit deze groei een link wordt gelegd met de groei 
van het aantal musea in China. 

2.1.1. Economische groei in China 
Na de dood van Mao Zedong in 1976 is China onder leiding van Deng Xiaoping veranderd van 
een gesloten communistische staat in een kapitalistisch land, waar de invloed van de 
communistische partij nog sterk aanwezig is.11 Sinds de economische hervormingen die zijn 
doorgevoerd aan het einde van de jaren zeventig en de het openstellen van de Chinese markt, 
groeit de Chinese economie gemiddeld met 10% per jaar. Door deze spectaculaire groei is China 
nu de vierde economie van de wereld12. China krijgt wereldwijd steeds meer invloed, zowel op 
politiek als op economisch gebied.13 Het aantal Chinezen dat onder de armoedegrens van één 
dollar per dag leeft is in de periode 1992 – 2005 gehalveerd.14  
Toch leeft het grootste deel van de bevolking nog steeds onder deze grens. De groei en de 
welvaart beperken zich vooral tot de steden, waardoor mensen van het platteland naar de stad 
toe trekken om werk te vinden. Steden raken hierdoor overbevolkt en de kloof tussen stad en 
platteland neemt toe. Op dit moment behoort maar 18,2% van de Chinese bevolking tot de 
middenklasse15 terwijl honderden miljoenen Chinezen onder de armoedegrens leven.16   

 
 
 

                                                            
9 L. Lu Tracey, Museums in China: Power, Politics and Identities. (Oxford en New York: Uitgeverij: Routledge, 2013). 
10 Ibidem, 198. 
11 D. L., Shambaugh, China's Communist Party: Atrophy and Adaptation. (Berkeley: Uitgeverij: University of California Press, 2008),    
167. 
12 J. Bakens, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, China and the Dutch economy: Stylised facts and prospects. No 
127 (Den Haag, 2006) http://www.cpb.nl/persbericht/329130/opkomst-china-gunstig-voor-nederlandse-economie, geraadpleegd op 
10 april 2014. 
13 Rijksoverheid, Het Nederlandse China-beleid: Investeren in waarden en zaken (Den Haag, 2012), 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/11/04/het-nederlandse-china-beleid-investeren-
in-waarden-en-zaken/het-nederlandse-china-beleid-investeren-in-waarden-en-zaken.pdf., geraadpleegd op 21 april 2014. 
14 G. Geeraerts, J. Holslag, Macht of Mythe? Achter de schermen van het Chinese groeimirakel. (Brussel: Uitgeverij Politeia, 2006), 
27. 
15 L. Birkeland Seim, “China worstelt met groeiende verstedelijking” (versie 2 januari 2013), http://www.ipsnews.be/artikel/china-
worstelt-met-groeiende-verstedelijking (2 januari 2013), geraadpleegd op 10 april 2014. 
16 W. Zwart, “Armoede in China”, (versie 11 mei 2012), http://nieuwsuur.nl/onderwerp/364038-armoede-in-china.html (19 april 
2012), geraadpleegd op 10 april 2014. 
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De Chinese regering streeft ernaar om China een economisch sterk en welvarend land te laten 
zijn met een grote middenklasse. Xi Jinping, sinds 2013 president van China, spreekt over ‘De 
Chinese Droom’.17 De boodschap van ‘De Chinese Droom’ is via een grote campagne door heel 
China verspreid te lezen op posters en billboards. President Xi Jinping sprak voor het eerst over 
‘De Chinese Droom’ tijdens de slotzitting van het volkscongres in maart 2013.18 ‘De Chinese 
Droom’ moet alle Chinezen de kans geven om een prachtig leven te leiden, dit onder meer door 
de voordelen van de economische groei eerlijker te verdelen. Xi Jinping heeft toegegeven dat het 
idee van ‘De Chinese Droom’ gebaseerd is op de wereldwijd bekende ‘Amerikaanse Droom’. Het 
verschil is alleen dat de Amerikaanse droom zich op het individu richt en de Chinese droom richt 
zich op een sterk en welvarend land.  

Ondanks dat er op dit moment maar een klein percentage van de Chinese bevolking profiteert 
van de economische groei, is er in China een groep nieuwe rijken ontstaan. Deze groep heeft een 
nieuwe interesse voor kunst en cultuur en investeert hier ook in.19 Rijke kunstverzamelaars 
kunnen het zich veroorloven om een museum te openen om de eigen kunstverzameling te tonen. 
Dit is één van de redenen waarom het aantal musea in China toeneemt. 

2.1.2. Steeds meer musea in China 
Tijdens het achtste nationale congres van de CCP (de communistische partij van China) in 2013 
maakte voormalig president Hu Jintao bekend dat het langetermijnbeleid van de partij zich zal 
richten op de verdere culturele ontwikkeling van China, waarbij culturele activiteiten en de 
creatieve sector ondersteund zullen worden.20 Het cultuurbeleid werd eerder omschreven in een 
vijfjarenplan dat in 2010 werd gepresenteerd. In dit vijfjarenplan staat onder meer beschreven 
dat in 2015 de spoorwegen voor hogesnelheidslijnen in totaal 45 000 km lang moet zijn en dat 
er in het hele land 3500 musea gerealiseerd moeten worden.21 Cultuur lijkt daarmee in China net 
zo maakbaar als infrastructuur. 
 
Het doel van de realisatie van 3500 nieuwe musea in China tegen het einde van 2015 werd 
echter al drie jaar eerder bereikt, in 2012. In dat jaar openden er 451 musea waardoor er aan 
het eind van 2012 al 3866 musea in China waren.22 Het aantal van 3866 musea in China in 
2012 is genoemd door An Laishun, president van de Chinese Museum Association.23 Laishun 
noemt hier een ander aantal dan L. Lu Tracey in haar studie ‘Museums in China’.24 Dit geeft aan 
dat er verschillende standaarden worden gehanteerd voor wat een museum is. In China is er ook 
een onderscheid tussen privémusea en overheidsgesubsidieerde musea. Paragraaf 2.2.2. gaat 
dieper in op het verschil tussen deze twee soorten musea. 
 
 

 

                                                            
17 M. Vlaskamp, “Chinese droom, of nachtmerrie?”, Trouw, 7 juli 2013. 
18 Volkskrant, “Nieuwe president Xi Jinping wil 'Chinese droom'” (versie 17 maart 2013), 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2812/China/article/detail/3410639/2013/03/17/Nieuwe-president-Xi-Jinping-wil-Chinese-
droom.dhtml, geraadpleegd op 12 april 2013. 
19 K. Crown, Wall Street Journal, “Art’s New Pecking Order” (versie 13 januari 2012), 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970204124204577153370615259922?mg=reno64_wsj&url=http%3A%2F%
2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052970204124204577153370615259922.html, geraadpleegd op 20 april 2014. 
20 L. Lu Tracey, Museums in China: Power, Politics and Identities. (Oxford en New York: Uitgeverij Routledge, 2013), 198. 
21 S. Gaskin, “China's aggressive museum growth brings architectural wonders” (versie 30 april 2014), 
http://edition.cnn.com/2014/04/29/world/asia/china-museums/, geraadpleegd op 14 mei 2014. 
22 The Economist, “Mad about museums”, (versie 21 december 2013), http://www.economist.com/news/special-report/21591710-
china-building-thousands-new-museums-how-will-it-fill-them-mad-about-museums, geraadpleegd op 14 mei 2014. 
23 Ididem. 
24 L. Lu Tracey, Museums in China: Power, Politics and Identities. 198. 
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Het precieze aantal musea in China mag dan variëren; het staat vast dat er veel nieuwe musea 
openen in China en dat deze ontwikkeling nog steeds gaande is. In onderstaande tabel is de groei 
van het aantal musea sinds 2000 weergegeven. 

 
De ‘musealisering’ van China, van 2000 tot 2012.25 

Gemiddeld openen er in China 400 nieuwe musea per jaar en het totale aantal van 3866 
musea dat door An Laishun wordt genoemd is zelfs voor een groot land als China enorm. 
In China mag er dan geen gebrek aan musea zijn, er is wel een gebrek aan goed 
opgeleidde professionals die in de musea kunnen werken. Chinese musea lopen tegen 
grote problemen aan. Zo is er weinig specifieke kennis over hoe een museum bestuurd 
moet worden, van het ontwerpen van tentoonstellingen tot aan het opbouwen van 
collecties.26  

  

                                                            
25 The Economist, “Mad about museums”, (versie 21 december 2013), http://www.economist.com/news/special-report/21591710-
china-building-thousands-new-museums-how-will-it-fill-them-mad-about-museums, geraadpleegd op 14 mei 2014. 
26 L. Lu Tracey, Museums in China: Power, Politics and Identities. (Oxford en New York: Uitgeverij Routledge, 2013), 196. 



9 
 

2.2. Interviews met medewerkers Chinese musea 
In Beijing heb ik in de periode september - oktober 2013 interviews afgenomen met 
medewerkers van Chinese musea. De geïnterviewden hebben hun ervaringen in het Chinese 
museumveld gedeeld en aangegeven waar zij vinden dat verbetering nodig is en hoe ze met 
westerse musea zouden willen samenwerken. In totaal zijn er zeven interviews afgenomen en de 
resultaten van vijf van deze interviews zijn relevant voor dit onderzoek. Deze geïnterviewden 
staan in onderstaande tabel beschreven met naam, functie, het museum waar ze werkzaam zijn 
of waren en de datum waarop het interview is afgenomen. Alle interviews zijn in het Engels 
gehouden en als digitaal geluidsbestand opgenomen. De transcripties van deze interviews zijn in 
Bijlage 2 toegevoegd. 

Geïnterviewd Functie Instelling Datum interview 
Zheng Yan Curator NAMOC, Ullens Center for 

Contemporary Art, CMoDA* 
30 – 09 – 2013  

Yang Lei Curator CMoDA* 09 – 10 – 2013  
Janet Fong Hoofd afdeling educatie CAFA Museum* 22 – 10 – 2013  
Xu Jia Hoofd internationale 

betrekkingen 
Chinese Central Art 
Academy 

23 – 10 – 2013  

Bo Haikun Medewerker 
tentoonstellingen 

Capital Museum 29 – 10 – 2013  

 

*NAMOC: National Art Museum of China in Beijing 
*CMoDA: China Millenium Monument Museum of Digital Arts in Beijing 
*CAFA: Chinese Central Art Academy Museum in Beijing 
 
Aan de hand van de bevindingen vanuit de interviews met de Chinese museummedewerkers 
wordt er in de volgende paragrafen een beeld geschetst van de musea in China en de problemen 
die in deze musea plaatsvinden. De personen die zijn geïnterviewd hebben allemaal 
buitenlandervaring door werkzaamheden, uitwisseling of studies in westerse musea. Hierdoor 
konden ze de westerse museumsituatie goed vergelijken met de Chinese. Zo onderstreept ook 
Zheng Yan, die meer dan 10 jaar werkervaring heeft als curator bij verschillende Chinese musea. 
Voordat Zheng als curator begon heeft ze onder andere in Engeland gestudeerd. Hierdoor kan ze 
de Chinese en westerse musea goed met elkaar vergelijken. 

“Ik heb mijn bachelor kunstgeschiedenis hier in China gevolgd, bij de Tsinghua Universiteit in 
Beijing. Het master programma heb ik gevolgd bij de University of Southampton in Engeland. 
Tijdens deze studie heb ik ook in een museum gewerkt. Na deze geweldige ervaring ben ik terug 
naar China gegaan en heb ik de Europese musea kunnen vergelijken met de Chinese musea. Ik 
moet zeggen dat de westerse manier van een museum besturen heel erg verschilt van de 
Chinese manier.”27 

  

                                                            
27 Zheng Yan, freelance curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 30 september 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, 
China. 
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2.2.1. Het ontstaan van musea in China: een korte geschiedenis 
De eerste musea in China werden gevestigd door westerse missionarissen aan het einde van de 
19e en het begin van de 20e eeuw.28 Deze musea werden vooral gebruikt door westerlingen in 
China om onderzoek te doen. In de jaren 20 van de vorige eeuw veranderden veel van deze 
musea in publieke instellingen waar de belangrijkste collecties tentoongesteld werden.29 
Het 1905 opende het Nantong Museum, in de provincie Jiangsu. Dit is het eerste museum in 
China dat door Chinezen is opgezet.30 Voor de invulling van dit museum werden Japanse en 
Europese museummodellen samengevoegd, waarin zowel traditionele Chinese tuinarchitectuur 
als  Europese tentoonstellingselementen en het tentoonstellen van natuurhistorische objecten 
samen kwamen.31 Onder het bewind van Mao in de periode 1949 - 1976 besteedden de musea 
in China voornamelijk aandacht aan nationalistische en politieke tentoonstellingen, waarin er een 
duidelijk standpunt tegen het Amerikaanse imperialisme werd gemaakt.32 Na deze periode 
bleven veel musea een sterke nationale invalshoek houden met veel aandacht voor de eigen 
geschiedenis. 
 
Musea in China kunnen als erg statisch en traditioneel bestempeld worden: Er is weinig interactie 
met het publiek. Specifieke kennis en professionalisme over hoe een museum bestuurd moet 
worden is lang niet overal te vinden.33 De vraag naar deze kennis groeit samen met de groei van 
het aantal musea. Het belang van het museum als instelling verschilt daarmee ook met het 
belang dat het museum heeft in westerse landen. Het mag dan een wens zijn van de Chinese 
overheid om veel musea te realiseren, voor de gemiddelde Chinees wordt het museum toch 
vooral gezien als een tijdsbesteding voor de rijken.34 Jessy van de Klundert – Verhoeven werkt als 
business manager bij het Van Gogh Museum en werkt veel samen met China, onder meer voor de 
gezamenlijke trainingen die het Van Gogh Museum en de Reinwardt Academie in China gaan 
aanbieden.35 Over de toename van het aantal musea in China zegt ze het volgende: 

 “Ik denk dat de Chinezen een ontwikkeling proberen door te maken die misschien te snel gaat 
en niet goed doordacht is. De verschillende strategische beslissingen op de korte, midden en 
lange termijn mis ik vaak volledig. Ik denk dat ze een volledig andere insteek hebben als het gaat 
om cultureel erfgoed, zeker veel nieuwe musea worden in mijn optiek opgericht als middel van 
status en investeringsdoeleinden dan om het behoud van het cultureel erfgoed. Het idee van het 
instituut ‘museum’ is in het westen allicht anders dan in China en het jargon dat wij ermee 
gebruiken kan volledig afwijken van hoe het is ingericht in China.”36 

 
 
 

  

                                                            
28 L. Lu Tracey, Museums in China: Power, Politics and Identities. (Oxford en New York: Uitgeverij Routledge, 2013), 6. 
29 L. Lu Tracey, Museums in China, 52. 
30 Su Donghai, “Chinese museums: Traditions and changes”, Museologia e Patrimonio 1 (2008), 120. 
31 Ibidem, 120 
32 Ibidem, 121 
33 M. Knapen, projectleider China, DutchCulture, e-mail interview met E. van de Bovenkamp, 14 mei 2014. 
34 A. Simons, “Wildgroei van musea in China”, (versie 9 april 2014), http://www.nd.nl/artikelen/2014/april/09/wildgroei-van-musea-
in-china, geraadpleegd op 14 mei 2014. 
35 Nederlandse vertegenwoordigingen, China, “China zet deuren verder open voor Nederlandse cultuurmakers” (versie 25 maart 
2014) http://china.nlambassade.org/nieuws/2014/03/china-zet-deuren-verder-open-voor-nederlandse-cultuurmakers.html, 
geraadpleegd op 28 april 2014. 
36 J. van de Klundert – Verhoeven, business manager Van Gogh Museum Consultancy (VGMC), geïnterviewd door E. van de 
Bovenkamp op 7 mei 2014 in het Van Gogh Museum, Amsterdam. 
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2.2.2. Overheidsbemoeienis binnen Chinese musea 
Om de culturele sector in China beter te begrijpen is het belangrijk om te realiseren dat de 
overheidsbemoeienis binnen deze sector zeer groot is, en dat deze overheidsbemoeienis ook in 
de musea plaatsvindt. In China kunnen kortweg twee soorten musea worden onderscheden als 
het gaat om overheidssubsidie en daarmee overheidsinvloed: de overheidsgesubsidiëerde musea 
en de privé musea. 

OVERHEIDSGESUBSIDIËERDE MUSEA 
Alle nationale musea in China ontvangen subsidies van de Chinese nationale overheid onder het 
Ministerie van Cultuur. Hierbij gaat het om de financiering van het gebouw, elektriciteit en water 
tot de financiering van tentoonstellingen, aankopen van collecties en ook het salaris van de 
medewerkers.37 Voorbeelden van dit soort musea zijn het National Museum of China en het 
National Art Museum of China (NAMOC), beide in Beijing gevestigd.  
 
Zowel op provinciaal, gemeentelijk en stedelijk niveau zijn er musea die in grote mate 
overheidssubsidies ontvangen. Een voorbeeld van een gesubsidieerd museum op provinciaal 
niveau is het Shaanxi Historical Museum dat subsidie ontvangt van de provincie Shaanxi. 
Voorbeelden op stedelijk niveau zijn het Capital Museum in Beijing en het Shanghai Museum in 
Shanghai. Beide musea zijn stadsmusea maar trekken nationaal en internationaal een groot 
publiek en hebben belangrijke collecties waardoor ze subsidies van de stadsgemeente 
ontvangen.38 

 

 
Afbeelding 2: Een groep kinderen poseert voor een beeld van Chinese soldaten in het National Museum of 
China in Beijing. 

 

                                                            
37 Yang Lei, freelance  curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 9 oktober 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, China. 
38 Bo Haikun, medewerker tentoonstellingen Capital Museum, Beijing geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 29 oktober 2013 in 
het Capital Museum, Beijing, China. 
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Daarnaast is er een grote groep musea in China die geen overheidssubsidies ontvangen in de 
vorm waarin de nationale musea deze krijgen, maar die voor subsidies wel afhankelijk zijn van 
overheidsinitiatieven.39 Deze musea zijn vaak opgezet op initiatief van overheidsgerelateerde 
instanties en ook gesubsidieerd uit overheidsgelden. Subsidies voor het maken van 
tentoonstellingen en projecten kunnen bij overheidsinstanties aangevraagd worden. Een 
voorbeeld van een museum met deze financieringsstructuur is het China Millennium Monument 
Museum of Digital Art (CMoDA) in Beijing. 

PRIVÉ MUSEA 

Privé musea zijn een relatief nieuw fenomeen in China, de eerste particuliere musea openden in 
China pas in het midden van de jaren negentig.40 In sommige provincies is bijna de helft van het 
aantal musea privé omdat er strenge eisen worden gesteld op basis van collecties en 
staatsreguleringen.41 Maar ook voor privé musea  bestaan er mogelijkheden om subsidies aan te 
vragen bij overheid gerelateerde instanties. Privé musea kunnen een non-profit certificaat 
aanvragen bij de overheid.42 Het Today Art Museum in Beijing is een voorbeeld van een 
privémuseum met dit certificaat. Daarnaast ontvangt dit museum een subsidie van een 
overeheids-gerelateerd cultureel bureau in Beijing om de tentoonstellingen te financieren.43 Een 
ander voorbeeld van een privémuseum dat subsidies ontvangt van overheidsgerelateerde 
instanties is The Rockbund Museum for Contemporary Art in Shanghai. Dit `privémuseum´ is 
geregistreerd als een cultureel bedrijf en niet als een museum. Hierdoor komt het museum in 
aanmerking voor overheidsfondsen voor projecten.44 Door dit soort voorbeelden valt te 
betwijfelen hoe privé de privé musea in China werkelijk zijn. Veel van dit soort musea worden 
vooral opgezet voor bedrijfsdoeleinden en sociale doeleinden, niet voor het tentoonstellen en 
beheren van kunst voor het Chinese publiek. 
 

 
Afbeelding 3: The Rockbund Museum for Contemporary Art in Shanghai. 

 

                                                            
39 Yang Lei, freelance  curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 9 oktober 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, China. 
40 Zheng Yan, persoonlijk interview, Beijing, China, 30 september 2013 
41 R. Knoop, T. Eenkhoorn, J. Sas, Verkenning museale samenwerking China – Nederland (23 mei – 2 juni 2013) 
42 Zheng Yan, freelance curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 30 september 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, 
China. 
43 Zheng Yan, freelance curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 30 september 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, 
China. 
44 L. Movius, “Vanity, vanity: the problems facing China’s private museums” (versie 2 november 2011),  
http://www.theartnewspaper.com/articles/Vanity-vanity-the-problems-facing-Chinas-private-museums/25037, geraadpleegd op 3 mei 
2014. 
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De privé musea zijn een snel groeiende groep in China. Dit soort musea wordt vaak opgericht op 
initiatief van rijke kunstverzamelaars die een museum openen om de eigen collectie te tonen.45 
De privémusea in China hebben het niet makkelijk, ze moeten concurreren met de bekende 
nationale musea waarvan de Chinese overheid in 2008 heeft besloten dat ze gratis toegankelijk 
zijn46. Volgens Wang Ziyong, eigenaar van een particulier museum in Shijiazhuang in het 
noordoosten van China, kapen de gratis musea bezoekers weg van de privé musea die nog wel 
een toegangsprijs vragen.47 Daarnaast hebben de privé musea meer moeite om steun te krijgen 
van hun lokale overheid. Veel van dit soort musea zijn daarom gedwongen hun deuren te sluiten. 

Uit de interviews met de Chinese museummedewerkers kwam naar voren dat de situatie in de 
Chinese museumwereld aan het veranderen is, maar dat er nog steeds veel overheidscontrole en 
-invloed is binnen de musea. Dit maakt het extra lastig om veranderingen door te voeren. Met 
name in de musea die overheidssubsidies ontvangen is de invloed van de overheid merkbaar, in 
de interviews met de museumedewerkers kwam deze invloed ook naar voren. 

Bo Haikun werkt sinds 2007 bij het Capital Museum in Beijing waar hij eerst 
publieksrondleidingen gaf, onder meer aan verschillende wereldleiders die tijdens de Olympische 
Zomerspelen van 2008 Beijing bezochten. Bo Haikun is werkzaam op de afdeling 
tentoonstellingen en is onder meer verantwoordelijk voor het samenstellen en opbouwen van 
tentoonstellingen en het schrijven van tentoonstellingsteksten. In het interview gaf hij aan dat het 
Capital Museum volledig wordt gesubsidieerd door de gemeente Beijing. Op de vraag of hij deze 
financiering als positief of negatief beschouwt gaf hij het volgende antwoord:  

“De overheidssubsidie heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat we ons geen zorgen 
hoeven te maken over onze inkomsten. Het nadeel is dat we compleet gecontroleerd en bestuurd 
worden door de overheid. Ik zie het zo: de overheid geeft ons geld dus wij moeten aan hen 
gehoorzamen.  
De overheid bepaalt daarmee wat we wel en niet tentoonstellen. Het gevolg hiervan is dat 
Chinese musea een propaganda machine zijn geworden van de overheid. Als ik het goed begrijp 
zijn westerse musea geheel vrij in wat voor onderwerpen ze behandelen in hun tentoonstellingen. 
In China is de inhoud veel meer politiek gericht. 
 
Een voorbeeld is een recente tentoonstelling die we in opdracht van de overheid hebben opgezet. 
Het ging om een aantal olieverf schilderijen van onder andere Mao Zedong en andere politieke 
leiders belangrijk voor de CCP. Deze schilderijen waren schildertechnisch en artistiek gezien heel, 
heel slecht. De schilderijen werden alleen tentoongesteld vanwege het politieke thema.”48 

 
Yang Lei was werkzaam bij het China Millennium Monument Museum for Digital Arts (CMoDA). 
Ten tijde van het interview had hij zijn baan daar net opgegeven om een carrière als freelance 
curator te beginnen. Voor hem was de overheidscontrole en bureaucratie binnen het museum 
één van de redenen om het museum te verlaten. 

 

                                                            
45 L. Movius, “Vanity, vanity: the problems facing China’s private museums”  
46 Zhang Wenbin, “Preface: 1948 – 2008”, Museum International vol. 60 1-2 (2008), 10 
47 Shi Yingying, “Private museums struggle in tough market” (versie 4 september 2012), 
http://usa.chinadaily.com.cn/business/2012-09/04/content_15731052.htm, geraadpleegd op 3 mei 2014. 
48 Bo Haikun, medewerker tentoonstellingen Capital Museum, Beijing geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 29 oktober 2013 in 
het Capital Museum, Beijing, China. 
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 “Het China Millennium Monument Museum of Digital Arts valt onder de Beijing Gehua Cultural 
Development Group en deze instantie heeft zeer nauwe banden met de overheid van Beijing. Het 
museum moet zich ook bij deze instantie verantwoorden als het gaat om de inhoud van de 
tentoonstellingen en censuur. De culturele inhoud  wordt in China strikt gecontroleerd door de 
overheid, met name bij publieke instanties zoals musea. Op dit moment heb ik een goed beeld 
van het Chinese museumsysteem en voor mij is het niet langer noodzakelijk om nog meer tijd te 
besteden aan dit bureaucratische systeem. Ik jaag liever mijn eigen carrièreplan na.”49 

De overheidsinvloed binnen de overheidsgesubsidieerde musea kan het voor 
museummedewerkers lastig maken om hun werk goed te doen. In de privémusea vindt deze 
overheidsinvloed plaats als het museum overheidssubsidies aanvraagt. Een groter probleem 
waar privémusea mee te maken hebben is echter collectievorming. 

2.2.3. Collectievorming in Chinese musea 
Onder het bewind van Mao Zedong in de periode 1949-1976 heerstte er in China een streng 
beleid rondom kunst en cultuur. Alleen kunst en cultuur die door de communistische partij was 
toegestaan kon in musea tentoongesteld worden.50 In deze periode zijn grote delen van de 
nationale collecties, onder meer van de keizerlijke dynastieën, en daarmee de geschiedenis van 
China, vernietigd of aan het buitenland verkocht.51 In deze periode stonden kunstacademies 
onder streng toezicht van de communistische partij en al het werk van kunstenaars werd 
gecontroleerd op inhoud. 

Circa 20 jaar geleden is de Chinese kunstmarkt weer tot bloei gekomen. De stilstand in de 
periode 1949 – 1976 heeft nog steeds invloed op de huidige situatie in Chinese musea als het 
gaat om collectievorming. Veel van de nieuwe musea die openen hebben geen collectie. Het 
opbouwen van collecties is lastig omdat de belangrijke historische collecties in China allemaal al 
zijn ondergebracht bij de nationale musea, voornamelijk in Beijing gevestigd zoals het National 
Museum of China.52 Hier komt de vraag al snel naar boven waarom er in China zoveel nieuwe 
musea worden geopend als er niet genoeg collecties zijn om al deze nieuwe musea mee te 
vullen? Veel nieuwe musea in China richten zich vanwege de beperkte beschikbaarheid van 
collecties op kunstcollecties. Er is veel moderne kunst beschikbaar en Chinese 
kunstverzamelaars hebben genoeg geld om hierin te investeren. De Chinese biljonair en 
kunstverzamelaar Wang Jianlin kocht eind 2013 voor 22 miljoen euro een schilderij van Picasso 
tijdens een kunstveiling in New York. In 2014 zal Wang Jianlin zijn eigen kunstmuseum in Beijing 
openen, waarin onder meer de Picasso te bewonderen zal zijn.53 Deze manier van 
collectievorming door rijke kunstverzamelaars komt veel voor in China. Het probleem is echter dat 
rijke kunstverzamelaars dan wel het geld hebben om een kunstcollectie te verzamelen en hier 
een museum voor te bouwen, maar dat de kennis over hoe een museum werkt en bestuurd moet 
worden ontbreekt. 

 

 

 

                                                            
49 Yang Lei, freelance  curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 9 oktober 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, China. 
50 L. Lu Tracey, Museums in China: Power, Politics and Identities. (Oxford en New York: Uitgeverij Routledge, 2013), 113. 
51 M. Hockx, J. Strauss, Culture in the Contemporary PRC. (Cambridge: Uitgeverij: Press Syndicate, 2005), 44 
52 Zhang Wenbin, “Preface: 1948 – 2008”, Museum International vol. 60 1-2 (2008), 10. 
53 A. Simons, “Wildgroei van musea in China”. 
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2.2.4. Opleidingsachtergrond Chinese museummedewerkers 
Voor Nederlandse musea die met een tentoonstelling naar China gaan of die een Chinese 
tentoonstelling naar China laten komen is het belangrijk om te weten dat de mate van 
professionaliteit binnen veel Chinese musea verschilt van de westerse standaard. Musea in China 
worden vaak geleid door ongeschoolde professionals die vaak in hun positie terecht zijn gekomen 
op basis van vriendschapsrelaties of politieke benoemingen en niet op basis van professionaliteit 
of geschiktheid.54 Dit is één van de problemen waar Chinese musea tegenaan lopen: er is niet 
genoeg specifiek opgeleid museumpersoneel om de nieuwe musea te besturen. 

De museale sector in China merkt zelf ook dat dit tekort aan professionalisme een steeds groter 
probleem vormt. Toch gebeurt het specifiek opleiden van mensen voor museale functies pas 
sinds een paar jaar. Volgens Zheng Yan, die gewerkt heeft bij zowel nationale als privé musea in 
China, vindt deze verandering sinds 2005 plaats. 

“Voor 2005 waren de Chinese musea erg gesloten. Mensen die in de musea werkten hadden hun 
baan niet gekregen door te reageren op een advertentie of door te solliciteren. Het Ministerie van 
Cultuur bepaalde wie de banen in de musea kreeg. Soms waren dit mensen van 
kunstopleidingen maar lang niet altijd. Museummedewerkers werden niet gekozen vanwege hun 
professionalisme maar op basis van wie ze kenden. Sinds 2005 is er een nieuw beleid ingevoerd 
binnen culturele instellingen om zich meer open te stellen richting het publiek. Nu kan een 
nieuwe generatie afgestudeerden van kunstopleidingen en universiteiten solliciteren voor 
museumbanen.”55 

Zheng Yan bedoelt hiermee dat de problemen die in Chinese musea plaatsvinden ook door de 
musea zelf zijn opgemerkt en dat er nieuwe programma’s opgezet worden om 
museummedewerkers op te leiden. 

Op verschillende universiteiten in China worden de studies museologie en cultureel erfgoed 
aangeboden. Deze opleidingen bereiden studenten voor op museale functies.  
Een toonaangevende Chinese erfgoedprofessional is An Laishun: Vicepresident van de Chinese 
Museum Association en voorzitter van de Chinese International Council of Museums. An Laishun 
is Reinwardt alumni en volgde in 2001 de Master of Arts in Museology.56 Daarnaast is An Laishun 
gast professor in erfgoed en museologie studies op verschillende Chinese universiteiten, onder 
meer op de Fudan University in Shanghai, de Zhejiang University in Hangzhou en de Central 
University for Nationalities of China in Beijing.  

Sinds 2005 worden de opleidingen art management en art education aangeboden op de China 
Central Academy of Fine Arts (CAFA). CAFA is de kunstacademie van Beijing en biedt veel 
verschillende cultureel gerelateerde opleidingen aan. De structuur is vergelijkbaar met de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.57 De museum-gerelateerde opleidingen van CAFA 
vallen onder de School of Humanity. Deze school bestaat uit vier departementen: kunst 
geschiedenis en theorie, kunst management en educatie, kunstadministratie en cultureel 

                                                            
54 J. Fong, hoofd afdeling educatie CAFA Museum, Beijing, China geinterviewd door E. van de Bovenkamp op 22 oktober 2013 in het 
CAFA Museum in Beijing, China. 
55 Zheng Yan, freelance curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 30 september 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, 
China. 
56 Biografie Prof. Dr. An Laishun: http://www.thebestinheritage.com/about-us/an-laishun-biography/, geraadpleegd op 28 mei 2014. 
57 R. Knoop, Reinwardt Academy China Position Paper (2013) 
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erfgoed.58 Het departement kunst management en educatie is opgezet om te voldoen aan de 
vraag naar meer specifieke kennis in het Chinese museumveld.  

Xu Jia is werkzaam bij CAFA en betrokken geweest bij het opzetten van de nieuwe opleidingen. Ze 
zegt hier het volgende over: 

“Wij zijn met deze opleidingen gestart omdat we wisten dat het de culturele sector in China 
enorm zou gaan groeien in de nabije toekomst en daarmee ook het aantal musea. De vraag naar 
professionalisme binnen deze sector neemt toe. Er is vanuit de kunstwereld veel vraag naar 
afgestudeerden van deze opleidingen. Ze kunnen banen vinden in musea, galerieën en 
veilinghuizen in heel China.” 59 

De opleidingen art management en art education bereiden studenten voor op bestuurlijke 
functies in de culturele sector. De precieze invulling van deze opleidingen is echter onduidelijk. 
Beide opleidingen zijn opgezet in samenwerking met de Columbia University in New York en vrij 
letterlijk overgenomen van het Amerikaanse versie met weinig tot geen aanpassingen aan het 
Chinese systeem. Hierdoor zijn de opleidingen, bijna tien jaar na invoering, nog steeds niet 
compleet. 

Initiatieven van CAFA om studenten specifiek op te leiden voor museale functies geven aan dat 
het probleem binnen de musea in China ook is opgemerkt door de Chinezen zelf. 
Opleidingsinstituten in China zijn zich ervan bewust dat de nodige museale kennis op dit moment 
in China niet genoeg aanwezig is. Daarom wordt er op dit moment hulp ingeroepen van andere 
landen waar deze kennis wel aanwezig is. Dit is te zien in onder meer de trainingen die de 
Reinwardt Academie en het Van Gogh Museum in China gaan aanbieden. 

“Er is vraag gekomen vanuit de Chinese musea of wij wat kunnen aanbieden op het gebied van 
museummanagement en ze hebben ook de onderwerpen ingediend waar zij geïnteresseerd in 
zijn. Aan de andere kant hebben het Van Gogh Museum, de Reinwardt Academie en ook de 
Nederlandse ambassade zelf ingezien dat er vraag is naar bepaalde kennis door ontwikkelingen 
die je mee krijgt vanuit je eigen netwerk of vanuit de media.”60 

 

2.2.5. Samenwerken met westerse musea 
Eén van de doelen van de interviews met de Chinese museumprofessionals was om een beeld te 
krijgen van de behoeften binnen Chinese musea en hoe de museale kennis die in Nederland 
beschikbaar is, in deze behoeften zou kunnen voorzien. In elk interview is daarom de vraag 
gesteld wat de museummedewerkers zelf als het grootste probleem binnen musea zien en op 
welke manier een samenwerking met een westers museum zou kunnen helpen om dit probleem 
op te lossen. 
 
De antwoorden op deze vraag liepen uiteen. Wel werd door alle geïnterviewden de mening 
gedeeld dat hulp van westerse musea een oplossing kan bieden. Zheng Yan benoemde het 
probleem van restauratie in Chinese kunstmusea. Zheng Yan heeft een aantal jaar als curator 
gewerkt bij het National Art Museum of China in Beijing en het viel haar op dat dit museum geen 
eigen restauratieafdeling heeft. Het museum heeft een grote collectie kunst van na 1900.  
                                                            
58 China Central Academy of Fine Arts: http://www.cafa.edu.cn/aboutcafa/lan/?c=1105,  geraadpleegd op 14 februari 2014. 
59 Xu Jia, hoofd internationale betrekkingen China Central Academy of Fine Arts geinterviewd door E. van de Bovenkamp op 23 
oktober 2013 in het CAFA Museum in Beijing, China. 
60 J. van de Klundert – Verhoeven, business manager Van Gogh Museum Consultancy (VGMC), geïnterviewd door E. van de 
Bovenkamp op 7 mei 2014 in het Van Gogh Museum, Amsterdam. 
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Pas recentelijk zijn medewerkers erachter gekomen dat een aantal van deze kunstwerken 
gerestaureerd moeten worden.61 Binnen het museum is er geen specifieke kennis over hoe dit 
gedaan moet worden. Het is opvallend dat het grootste nationale kunstmuseum van China deze 
kennis niet in huis heeft.  

Een ander probleem waar vooral de grote nationale musea in China mee te maken hebben zijn de 
bezoekers. In 2009 heeft de Chinese regering alle nationale musea gratis toegankelijk gemaakt. 
Dit geeft elke Chinees de kans om kennis te maken met de eigen cultuur en geschiedenis. Op 
papier is dit een mooi initiatief maar in de praktijk werkt het anders. Omdat alle nationale musea 
gratis zijn en op prominente plekken in steden gevestigd, trekken de musea enorme 
bezoekersaantallen. Iedereen kan de musea gratis bezoeken maar voor een groot deel van de 
Chinese bevolking is het bezoeken van een museum nog relatief nieuw. Vooral lager opgeleide 
bezoekers weten niet hoe ze zich in een museum moeten gedragen. In het interview met Yang Lei 
kwam dit ook naar voren. 

“Voor 2009 vroegen de nationale musea een kleine entreeprijs en trokken ze de bezoekers die 
echt geïnteresseerd waren in de collecties. Nu alle musea gratis toegankelijk zijn kan iedereen 
het museum bezoeken en niet altijd met de juiste bedoelingen. Een voorbeeld is dat in de zomer 
grote groepen mensen naar de musea komen voor de airconditioning. Het gebeurt ook dat 
mensen objecten aanraken en dingen kapot maken. Dit gebeurt echt. Veel mensen weten niet 
hoe ze zich in musea moeten gedragen.”62 

Dit is dus een probleem waar de nationale musea tegen aan lopen. Musea krijgen grote 
bezoekersaantallen maar maken geen onderscheid in het soort bezoeker. Bezoekersaantallen 
worden wel geteld in Chinese musea maar er wordt geen onderscheid gemaakt in zaken als 
leeftijd of opleidingsniveau. Dit zorgt ervoor dat elke bezoeker in het museum op dezelfde manier 
benaderd wordt. Het educatie aspect binnen Chinese musea is daarmee onderbelicht. Opvallend 
is dat het museumbezoek voor kinderen in het westen vaak een vast onderdeel uitmaakt van hun 
schooljaren. Binnen Chinese musea zie je zelden groepen schoolkinderen. Educatieprogramma’s 
bestaan wel maar de invulling van deze programma’s is erg eentonig. 

“In Chinese musea bestaan wel educatieve programma’s voor verschillende leeftijden maar deze 
programma’s kunnen veel aantrekkelijker, veel kleurrijker gemaakt worden. De programma’s zijn 
op dit moment zeer beperkt: kinderen krijgen bijvoorbeeld een vel papier en een aantal kleurtjes 
en kunnen een tekening maken. Er is geen duidelijke connectie met de museumcollectie of 
duidelijke reden voor waarom dit gedaan wordt. Hier kan nog veel verbetering in plaats vinden.”63 

Bo Haikun, werkzaam bij het Capital Museum, zegt dat Chinese musea wel interesse hebben om 
een jongere doelgroep te bereiken, onder meer door het scholenbezoek te stimuleren, maar dat 
het museumbezoek op dit moment nog geen deel uitmaakt van het Chinese onderwijssysteem. 
Als het museumbezoek onderdeel wordt van het onderwijssysteem dan is dit niet een taak voor 
de musea zelf maar voor het Ministerie van Educatie. 

 

                                                            
61 Zheng Yan, freelance curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 30 september 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, 
China. 
62 Yang Lei, freelance curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 9 oktober 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, China. 
63 Zheng Yan, freelance curator geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 30 september 2013, Nederlandse ambassade in Beijing, 
China. 
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“Schoolgroepen die het Capital Museum bezoeken komen van zowel basis- als middelbare 
scholen. Toch zijn het vooral de jongere leerjaren die het museum bezoeken omdat de hogere 
leerjaren volledig bezig zijn met het maken van tentamens. In China bepaalt je eindcijfer naar wat 
voor universiteit je na je middelbare school kunt gaan. Dit is denk ik de reden waarom er zo 
weinig schoolgroepen naar de musea komen. Het maken van tentamens is belangrijker.64 

Aspecten zoals het restaureren van objecten, omgaan met bezoekers en educatieprogramma’s 
zijn in westerse musea vanzelfsprekend maar in Chinese musea zijn ze nog relatief nieuw en 
ontbreekt de kennis over hoe deze elementen in het museum ingevoerd kunnen worden. De 
Chinese museummedewerkers zien hier een mogelijkheid voor westerse musea om hun kennis 
over deze onderwerpen met Chinese musea te delen. De trainingen die de Reinwardt Academie 
en het Van Gogh Museum in China gaan aanbieden zijn een voorbeeld van een Nederlands 
initiatief in het ondersteunen van Chinese musea. Nederland is niet het enige land dat inspeelt op 
de mogelijkheden in het Chinese museale veld. Veel internationale samenwerkingen zijn al 
opgestart. De International Council of Museums is in 2014 begonnen met het geven van museale 
trainingen in het Palace Museum in Beijing en verschillende westerse musea hebben 
zusterrelaties met Chinese musea.65  

Een manier waarop de kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Chinese musea zou kunnen 
plaatsvinden, is in samenwerking met het uitwisselen van tentoonstellingen. Nederlandse musea 
die een tentoonstelling naar China brengen kunnen niet alleen collecties in China tonen maar 
ook, waar nodig, kennis uitwisselen met Chinese museummedewerkers. 

   

                                                            
64 Bo Haikun, medewerker tentoonstellingen Capital Museum, Beijing geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 29 oktober 2013 in 
het Capital Museum, Beijing, China. 
65 R. Knoop, T. Eenkhoorn, J. Sas, Verkenning museale samenwerking China – Nederland (23 mei – 2 juni 2013) 
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Hoofdstuk 3 – De reizende tentoonstelling 

Al een aantal jaar is er een verandering te zien in de manier waarop musea met collecties en 
publiek omgaan. Door de enorme bezuinigingen op cultuur die in 2011 door Kabinet Rutte I 
ingevoerd werden, is ook de museale sector in Nederland getroffen. Een genoemde reden voor de 
bezuinigingen is dat musea te afhankelijk zijn geworden van subsidies.66 Door deze bezuinigingen 
binnen de Nederlandse culturele sector hebben veel musea subsidies zien afnemen en zijn veel 
instellingen noodgedwongen naar nieuwe manieren gaan zoeken om inkomsten te genereren. 
Hierdoor zijn veel musea innovatiever gaan denken en is er meer samenwerking ontstaan tussen 
instellingen. Ondanks de bezuinigingen trokken de 15 grootste musea in Nederland in 2013 9,7 
miljoen bezoekers. Dat is 1,7 miljoen meer dan in 2013, wat een stijging van 21% betekent.67 Het 
stijgende bezoekersaantal geldt niet alleen voor de grotere musea; ook de kleinere musea 
hebben hun bezoekersaantallen zien groeien. 

Een goede manier voor musea om hun bestaande bezoekers te behouden en om nieuwe 
doelgroepen aan te trekken, is de tijdelijke tentoonstelling. Een interessante tijdelijke 
tentoonstelling met een goede promotie kan een museum in de spotlights zetten en kan zorgen 
voor toenemende bezoekersaantallen. Een tijdelijke tentoonstelling vraagt echter veel investering 
in tijd en geld. Deze investeringen kunnen door een museum als ‘zonde’ worden beschouwd als 
de tentoonstelling maar één keer te zien is en daarna niet meer bestaat. Musea hebben de 
mogelijkheid om krachten te bundelen met een ander museum of instantie, en gezamenlijk een 
tentoonstelling te ontwikkelen. Dit soort tentoonstellingen kunnen van het ene naar het andere 
museum reizen en worden daarom reizende tentoonstellingen genoemd, of in het Engels 
travelling exhibitions.  

Nederlandse tentoonstellingen die naar China gaan, Chinese tentoonstellingen die naar 
Nederland komen of tentoonstellingen die in beide landen te zien zijn hebben veel elementen van 
de reizende tentoonstelling in zich. Om beter te begrijpen hoe deze uitwisseling tussen Nederland 
en China verloopt, is het belangrijk om eerst dieper in te gaan op het begrip van de reizende 
tentoonstelling. Wat is een reizende tentoonstelling, waarom kiezen musea voor een reizende 
tentoonstelling en wat komt er allemaal bij kijken? In dit hoofdstuk aandacht voor de reizende 
tentoonstelling.  

3.1. Wat is een reizende tentoonstelling? 
Een reizende tentoonstelling is een tentoonstelling die ontwikkeld is om in twee of meerdere 
instellingen tentoongesteld te worden. Bij een reizende tentoonstelling gaat het vaak om 
uitwisseling van collecties tussen musea die zowel op nationaal als internationaal niveau kunnen 
plaats vinden.68 De reizende tentoonstelling is altijd een tijdelijke tentoonstelling. Het verschil 
tussen een reizende- en een tijdelijke tentoonstelling is dat de reizende tentoonstelling in 
verschillende musea, of op verschillende plaatsen te zien is terwijl een tijdelijke tentoonstelling in 
één museum slecht eenmalig te zien is. De objecten die in de reizende tentoonstelling te zien zijn 
blijven niet binnen de muren van het eigen museum. Voor musea is een reizende tentoonstelling 
een goede manier om het publiek kennis te laten maken met nieuwe objecten en verhalen.  

                                                            
66 Rijksoverheid, “Kabinet maakt scherpe keuzes in cultuur” ( 10 juni 2011) http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-
cultuur/nieuws/2011/06/10/kabinet-maakt-scherpe-keuzes-in-cultuur.html, geraadpleegd op 24 mei 2014. 
67 D. van Lent en P. van Os, “Musea doen het goed: aantal bezoekers in 2013 fors gestegen” (versie 27 december 2013),  
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/27/musea-doen-het-goed-aantal-bezoekers-in-2013-fors-gestegen/, geraadpleegd 28 april 
2014. 
68 J. Morris. "Shared Values", Museum Practice 32 (2005), 49. 
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De reizende tentoonstelling kan op verschillende manieren tot stand komen. In paragraaf 3.1.1. 
tot en met 3.1.4. worden een aantal voorbeelden genoemd. 

3.1.1. Onverwachte interesse 
Soms komt er onverwachte interesse van een ander museum of instelling in een tentoonstelling 
die op dat moment in een museum te zien is. Op die manier kan een tijdelijke tentoonstelling een 
reizende worden. Dit brengt vaak problemen met zich mee doordat de tentoonstelling in eerste 
instantie niet is ontworpen om te reizen.69 Objecten uit de tentoonstelling kunnen moeilijk 
vervoerbaar zijn en ook het ontwerp van de tentoonstelling, displays en onderdelen zijn vaak niet 
gemaakt om opnieuw af- en opgebouwd te worden. Uiteindelijk is het hierbij de keuze van het 
desbetreffende museum om de tentoonstelling te laten doorreizen of niet. 

3.1.2. Ontworpen om te reizen 
Tentoonstellingen die speciaal zijn gemaakt om te reizen kunnen zijn ontworpen door een 
museum, galerie of tentoonstellingsontwikkelaar. Vervolgens kan er worden gezocht naar andere 
partners om de tentoonstelling aan door te verkopen. Een voorbeeld van een organisatie die 
reizende tentoonstellingen maakt is Nomad Exhibitions.70 Dit is een Schotse organisatie die 
tentoonstellingen ontwikkelt en deze vervolgens aan musea verkoopt. De Ming tentoonstelling die 
van 5 oktober 2013 tot en met 2 februari 2014 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te zien was, is 
bijvoorbeeld ontwikkeld door deze organisatie. Een ander voorbeeld is de Zweedse organisatie 
‘Riksutställningar’. Dit is een overheidsagentschap dat de taak heeft om reizende 
tentoonstellingen te ontwikkelen die gemakkelijk door Zweden kunnen reizen en een groot bereik 
hebben.71 Zo heeft de ‘Riksutställningar’ zelfs tentoonstellingen gehad in treinen en in bussen. 

3.1.3. Samenwerking tussen meerdere musea 
Een gezamenlijke tentoonstelling is een tentoonstelling tussen twee of meerdere musea waarbij 
productie, collecties, kosten, personeel en overige zaken gedeeld worden door de meewerkende 
instellingen. Een voorbeeld van een geslaagde gezamenlijke tentoonstelling is: “The Mysterious 
Bogpeople” die in het Drents Museum in Assen te zien is geweest. Deze tentoonstelling over veen 
en veenvondsten in Noordwest Europa is ontwikkeld in samenwerking met verschillende musea 
in Noord-Europa en Canada. In deze archeologische tentoonstelling waren objecten te zien 
afkomstig uit musea in Denemarken, Duitsland en Nederland.72 De tentoonstelling is naast Assen 
ook te zien geweest in Hannover, Ottowa, Calgary, Assen, Manchester, Pittsburgh, Los Angeles en 
Wenen.73  
 
3.1.4. Commerciële doeleinden 
Weinig reizende tentoonstellingen zijn puur en alleen ontwikkeld om er geld mee te verdienen. Dit 
zou geen goed uitgangspunt zijn omdat de investeringen hoog zijn waardoor er zelden winst uit te 
behalen valt. Toch zijn er ook initiatieven bekend waarbij de volledige investeringskosten van de 
tentoonstelling terugverdiend werden. Dit zijn vaak grootschalige producties met een hoog 
entertainment gehalte. Een voorbeeld is de tentoonstelling “Body Worlds” waarin geconserveerde 
menselijke lichamen tentoongesteld zijn. Deze tentoonstelling is over de hele wereld te zien en 
trekt enorme bezoekersaantallen. Opvallend bij “Body Worlds” is dat de tentoonstelling niet in 

                                                            
69 J. Morris. "Shared Values". 
70 Nomad Exhibitions, “Ming: The Golden Empire” http://www.nomadexhibitions.com/ming_exhibition.asp, geraadpleegd op 7 april 
2014. 
71 Riksutställningar, Swedish Exhibition Agency: http://www.riksutstallningar.se/ , geraadpleegd op 17 mei 2014 
72 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
73 P. Schonewille. 
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musea te zien is maar vaak een apart beschikbaar gestelde ruimte. Sinds 2014 is er een 
permanente expositie van Bodies op de Damrak in Amsterdam.74 Het is kenmerkend voor dit 
soort ‘blockbuster’ tentoonstellingen dat ze zelden in musea te zien zijn.  
 
3.2. Voordelen van een reizende tentoonstelling 
In de 32e editie van het tijdschrift ‘Museum Practice’ is uitgebreid aandacht besteed aan reizende 
tentoonstellingen. In het artikel “Spread the word – why tour an exhibition?” worden de voordelen 
van een reizende tentoonstelling benoemd. Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat een 
reizende tentoonstelling niet alleen maar is weggelegd voor de grote musea; ook kleine(re) musea 
kunnen dit soort tentoonstellingen ontwerpen. Als een reizende tentoonstelling op de juiste 
manier is ontworpen levert het voor een museum vooral voordelen op. Een reizende 
tentoonstelling maakt het ook mogelijk om buiten de museumuren te treden. De tentoonstelling 
kan plaats vinden in een andere culturele instelling maar ook op een hele nieuwe locatie zoals 
bibliotheken, scholen, gemeentehuizen en zelfs winkelcentra.75 Een recent voorbeeld van een 
tentoonstelling op een bijzondere locatie is de Claude Monet tentoonstelling die in maart 2014 
drie maanden in een winkelcentrum in Shanghai  te zien was.76 Veertig werken van Monet, 
afkomstig van het Marmottan Monet Museum in Parijs, werden in het souterrain van het K11 
shoping centre tentoongesteld. De organisatoren hopen, door de tentoonstelling in een 
winkelcentrum te plaatsen, bezoekers te bereiken die normaal niet naar het museum komen.  
Het winkelcentrum bevindt zich in het hart van Shanghai en geïnteresseerden in de 
tentoonstelling hoeven hun bezoek niet apart te plannen maar dit kan tijdens het winkelen 
gebeuren. 
 

 
Afbeelding 4: Monet tentoonstelling in het K11 shopping centre in Shanghai, China. 

                                                            
74 Het Parool, “'Body Worlds' in Amsterdam: gevilde lijven, is dat geluk?” (versie 16 januari 2014), 
http://www.parool.nl/parool/nl/984/SHOWNIEUWS/article/detail/3578379/2014/01/16/Body-Worlds-in-Amsterdam-gevilde-lijven-
is-dat-geluk.dhtml, geraadpleegd op 25 mei 2014. 
75 J. Morris. "Speaking from experience", Museum Practice 32 (2005), 56. 
76 All Art News, “Shoppers queue up as China mall shows country’s biggest ever exhibition of Monets” (versie 10 maart 2014), 
http://www.allartnews.com/shoppers-queue-up-as-china-mall-shows-countrys-biggest-ever-exhibition-of-monets/, geraadpleegd op 7 
mei 2014. 
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Voor veel musea is het lastig om bepaalde doelgroepen te bereiken en met een tentoonstelling 
op een externe locatie brengt het museum de collectie naar die doelgroep toe: als de doelgroep 
niet naar het museum wil komen dan komt het museum wel naar de doelgroep. Het organiseren 
van een reizende tentoonstelling biedt verschillende voordelen, waarvan een aantal hieronder zijn 
beschreven.77 
 
1. HET AANTREKKEN VAN NIEUWE DOELGROEPEN EN HET BEHOUDEN VAN BESTAANDE DOELGROEPEN 
Met een reizende tentoonstelling kan een museum over de grenzen van de eigen collectie heen 
gaan. Het biedt de mogelijkheid om collecties te tonen die dicht bij het museum staan maar die 
het bestaande publiek nog niet eerder in het museum gezien heeft.  

2. HET DELEN VAN KOSTEN EN RISICO’S 
Door krachten te bundelen door een tentoonstelling te ontwikkelen samen met een ander 
museum worden de risico’s rondom de investering gedeeld. Een voordeel hiervan is dat er meer 
geld geïnvesteerd kan worden dan bij een tijdelijke tentoonstelling door één museum.  

3. OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN MUSEUMCOLLECTIES 
Een reizende tentoonstelling geeft een groot publiek de kans om kennis te maken met bepaalde 
collecties. Daarnaast kunnen reizende tentoonstellingen collecties uit verschillende musea 
samen brengen in één tentoonstelling. De reizende tentoonstelling maakt het daarmee mogelijk 
om buiten de museummuren te treden.  

4. HET UITWISSELEN VAN KENNIS 
Bij de ontwikkeling en uitvoering van een reizende tentoonstelling komen verschillende 
instellingen en musea samen. Hierdoor kan er kennis worden uitgewisseld tussen 
museummedewerkers en kunnen medewerkers van elkaar leren. 

5. HET VERBETEREN VAN HET IMAGO VAN HET MUSEUM 
De reizende tentoonstelling maakt het mogelijk om buitenlandse collecties of grote collecties uit 
musea uit het eigen land tijdelijk “eigendom” te maken van een ander museum. Dit gaat vaak om 
unieke collecties die bezoekers anders niet zo snel te zien zouden krijgen. Dit soort 
tentoonstellingen brengt veel positieve promotie voor het museum. Daarnaast wordt het museum 
geassocieerd met toonaangevende musea in het eigen land of in het buitenland, dit helpt het 
imago van het museum. 

3.3. The Touring Exhibitions Group’s Manual of Good Practice  
Om het uitwisselen van tentoonstellingen te stimuleren en om daarmee het publiek kennis te 
laten maken met verschillende historische en kunst gerelateerde onderwerpen is in 1985 in 
Groot-Brittannië de Touring Exhibition Group opgericht.78 De TEG bestaat uit verschillende 
organisaties die zich bezig houden met tentoonstellingen in een tal van onderwerpen van kunst 
tot en met wetenschap. Iedereen die betrokken is bij het organiseren van tentoonstellingen in 
musea, bibliotheken, kunst- en wetenschapscentra of elke andere locatie die voor het publiek 
toegankelijk is kan lid worden van deze organisatie. TEG maakt het mogelijk om ideeën, 
materialen en kennis rondom reizende tentoonstellingen uit te wisselen. 

Om een duidelijk kader rondom reizende tentoonstellingen te creëren heeft de Touring Exhibition 
Group in samenwerking met het Britse Museums, Libraries and Archives Council een handboek 

                                                            
77 J. Morris. "Spread the word", Museum Practice 32 (2005), 46. 
78 Touring Exhibition Group: http://www.teg.org.uk/index.php?id=2, geraadpleegd op 28 april 2014 
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gepubliceerd: Touring Exhibitions: The Touring Exhibitions Group’s Manual of Good Practice.79  
De eerste editie verscheen in 1995 en is inmiddels ook via de website van het TEG beschikbaar 
voor leden. Het handboek biedt richtlijnen aan over hoe een reizende tentoonstelling gerealiseerd 
en uitgevoerd kan worden.80 Het handboek is door een Engelse organisatie gepubliceerd, maar 
het is voor musea over de hele wereld relevant en kan gebruikt worden bij het opzetten en 
uitvoeren van een reizende tentoonstelling.  

Bij een reizende tentoonstelling moet er door de verschillende deelnemende partijen met een tal 
van zaken rekening worden gehouden. The Touring Exhibitions Manual omschrijft belangrijke 
punten die van belang zijn bij het organiseren en opzetten van een reizende tentoonstelling.  
Van het opstellen van een concept, het educatie programma tot en met het promoten van de 
tentoonstelling. Ook wordt er aandacht besteedt aan de reizende tentoonstelling op 
internationaal niveau, een onderwerp wat voor dit onderzoek relevant is. Een reizende 
tentoonstelling die twee of meer landen aandoet vraagt om een goede voorbereiding en een grote 
financiële investering.81  Op internationaal gebied kunnen musea voor informatie over reizende 
tentoonstellingen terecht bij The International Committee on Exhibition Exchange (ICEE), deze 
organisatie maakt deel uit van The International Council of Museums82 en beschikt over een groot 
internationaal netwerk en kennis over internationale tentoonstellingen. 

3.4. De reizende tentoonstelling en China 
Tentoonstellingen die van Nederland naar China gaan, van China naar Nederland  of in beide 
landen te zien zijn, zijn reizende tentoonstellingen. Zelfs als de tentoonstelling in één land is 
ontwikkeld en opgebouwd, krijgen de betrokkenen toch te maken met het vervoer van objecten 
en samenwerken met een andere instelling. Maar wat is nu precies de connectie tussen de 
reizende tentoonstelling en China? Musea wisselen al jaren lang collecties en tentoonstellingen 
met elkaar uit. Deze uitwisseling is echter niet langer beperkt tot een nationaal niveau; 
uitwisseling vind steeds vaker op internationaal niveau plaats waarbij de zogeheten BRIC-landen 
een steeds belangrijkere rol spelen en China is er daar één van. Vanuit China is er een 
toenemende vraag naar voornamelijk westerse kunstcollecties.83 Met name onder Chinese 
jongeren is er veel belangstelling en interesse voor de westerse wereld en de westerse manier 
van leven. Hierbij horen ook de vele kunstobjecten die voor een Chinees publiek veel minder 
vanzelfsprekend zijn dan voor mensen in het westen omdat er in elk land, in elke grote stad wel 
van dit soort kunstwerken te bewonderen zijn. Mede hierdoor is er een toenemende vraag vanuit 
China om voornamelijk westerse kunst te exposeren. 
 
Een recent voorbeeld is de unieke uitwisseling tussen het National Museum of China in Beijing en 
Frankrijk84. Verschillende werken afkomstig uit het Louvre, Versailles, Musée d’Orsay, Musée 
Picasso en Centre Pompidou waren in Beijing te zien. Het gaat hierbij om een reizende 
tentoonstelling in samenwerking met vijf Franse kunstmusea.  

                                                            
79 M. Sixsmith, Touring Exhibitions: The Touring Exhibitions Group’s Manual of Good Practice( Oxford: Uitgeverij Butterworth-
Heinemann Ltd, 1995) 
80 James Ayres, “Introduction” in: M. Sixsmith, Touring Exhibitions: The Touring Exhibitions Group’s Manual of Good Practice ( Oxford: 
Uitgeverij Butterworth-Heinemann Ltd, 1995), ix-xi. 
81 Janet Moore, “International Touring” in: M. Moore, Touring Exhibitions: The Touring Exhibitions Group’s Manual of Good Practice. 
(Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd, 1995), 60-63 
82 ICEE Exhibition Exchange, http://icom.museum/the-committees/international-committees/international-committee/international-
committee-for-exhibition-exchange/, geraadpleegd op 26 mei 2014 
83 Jessy van Klundert – Verhoeven, business manager Van Gogh Museum Consultancy (VGMC), geïnterviewd door E. van de 
Bovenkamp op 7 mei 2014 in het Van Gogh Museum, Amsterdam. 
84 C. Milliard, “France Loans $1 Billion of Art to China, But Delacroix’s Liberty Remains in Paris” (versie 6 april 2014), 
http://news.artnet.com/art-world/france-loans-1-billion-of-art-to-china-but-delacroixs-liberty-remains-in-paris-8899, geraadpleegd op 
29 april 2014. 
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De verzekerde waarde van de kunstwerken is geschat op 700 tot 800 miljoen Euro. Deze 
uitwisseling met China gebeurde niet zomaar. In 2014 vieren Frankrijk en China hun vijftig jaar 
durende samenwerking die begon in 1964 toen Frankrijk de Chinese republiek officieel erkende. 
 

 
Afbeelding 5: Renoir’s “Dance at Le Moulin de la Galette” wordt opgehangen in het National Museum of China in 
Beijing. 

Nederlandse musea die een museale uitwisseling met China willen kunnen terecht bij de China 
desk van DutchCulture.85 Deze organisatie ondersteunt en bevordert culturele samenwerking 
tussen Nederland en China. Monique Knapen is projectleider bij de China Desk van DutchCulture 
en beschikt over veel kennis en informatie over de Chinese culturele sector. Vanuit China is er 
veel interesse in Nederlandse kunst, met name de bekende kunstenaars als Vincent van Gogh en 
Rembrandt zijn bekend in China.86 De China desk heeft goede contacten in het Chinese museale 
veld waar Nederlandse musea een beroep op kunnen doen. 

De Nederlandse ambassade in Beijing is ook een belangrijke informatiebron voor Nederlandse 
musea die een project in China willen realiseren. Anouchka van Driel is senior medewerker 
cultuur op de ambassade en geeft aan dat de ambassade een museale uitwisseling tussen 
Nederland en China op verschillende manieren kan ondersteunen. 
 
“De ambassade kan een museum ondersteunen door middel van het helpen met vinden van de 
juiste partners, niet alleen in de zin van partner musea maar ook producers, designers etc. 
Daarnaast kunnen we helpen met bemiddeling tussen musea en soms ook met de overheid, 
lokaal of landelijk. We kunnen helpen met het koppelen aan de consulaten en NBSO's in het land 
die lokaal in hun steden en regio's de musea kunnen ondersteunen door middel van hun lokale 
netwerk.”87 

In de volgende hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de tentoonstellingsuitwisseling tussen 
Nederland en China, welke musea een uitwisseling hebben gehad en wat er allemaal bij een 
uitwisseling met China komt kijken.  

                                                            
85 De China desk van DutchCulture: http://www.dutchculture.nl/nl/china. 
86 M. Knapen, projectleider China, DutchCulture, e-mail interview met E. van de Bovenkamp, 14 mei 2014. 
87 A. van Driel, senior medewerker cultuur Nederlandse ambassade Beijing, e-mail interview door E. van de Bovenkamp op 1 juni 
2014. 
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Hoofdstuk 4 -  
Tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China 

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de uitwisseling tussen Nederland en China op het gebied 
van tentoonstellingen die de afgelopen jaren plaats hebben gevonden. Hierbij kan het gaan om 
een tentoonstelling die vanuit Nederland naar China gaat, een tentoonstelling die van China naar 
Nederland komt of een tentoonstelling die in beide landen te zien is geweest. 

In totaal zijn er voor dit onderzoek vijf personen geïnterviewd die voor hun werk bij een 
Nederlands museum betrokken waren bij de samenwerking met China. Deze musea hebben 
allemaal een tentoonstellingsuitwisseling gehad met een museum in China. Met de 
geïnterviewden is uitgebreid gesproken over deze uitwisseling. In de volgende tabel staan de 
interviews beschreven in volgorde waarin de tentoonstelling te zien was in Nederland, beginnend 
bij het Drents Museum in 2008 en eindigend met FOAM in 2014. In de paragrafen 4.2. tot en met 
4.7. wordt dieper ingegaan op de samenwerking die de musea met China hebben gehad. 

Geïnterviewd Functie Instelling 
Peter Schonewille Tentoonstellingscoördinator Drents Museum, Assen 
Carolien Arnold Programmeur (tot maart 2014) Museum Speelklok, Utrecht 
Frits Loomeijer Algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam 
Léanne Selles Hoofd afdeling Publiek  

Collecties Erfgoed Delft 
Museum het Prinsenhof, 
Delft 

Marcel Feil Artistiek adjunct directeur FOAM, Amsterdam 
 

Naast deze vijf instellingen is er een uitgebreid interview afgenomen met Jessy van de Klundert – 
Verhoeven van het Van Gogh Museum. In dit interview is niet gesproken over tentoonstellingen 
die het Van Gogh Museum in China heeft gehad omdat dit op dat moment niet aan de orde was. 
De informatie uit dit interview is relevant voor dit onderzoek omdat het Van Gogh Museum een 
duidelijke focus heeft op China en hier veel projecten opzet. Het Van Gogh Museum heeft hierom 
veel kennis over China. Daarnaast is het Van Gogh Museum samen met de Reinwardt Academie 
gestart met het opzetten van trainingen voor museummedewerkers in China. Informatie over 
deze trainingen is ook relevant voor dit onderzoek. 

Geïnterviewd Functie Instelling 
Jessy van de  
Klundert - Verhoeven 

Business manager Van Gogh 
Museum Consultancy (VGMC) 

Van Gogh Museum, 
Amsterdam 

 
4.1. Chinese collecties in Nederland 
In het vooronderzoek naar de uitwisseling tussen Nederland en China op het gebied van 
tentoonstellingen zijn een aantal musea naar voren gekomen die een uitwisseling met China 
hebben gehad. Het onderzoek richt zich specifiek op de uitwisseling van een tentoonstelling 
tussen een Nederlands en Chinees museum. Hierdoor zijn er een aantal musea afgevallen voor 
het onderzoek omdat hun uitwisseling niet met een Chinees museum was. Daarnaast zijn er 
andere voorbeelden van uitwisselingen tussen Nederlandse en Chinese musea op het gebied van 
tentoonstellingen die voor dit onderzoek wel onderzocht zijn maar waar geen interview is 
afgenomen met de desbetreffende instelling. Deze musea en tentoonstellingen staan in deze 
paragraaf beschreven. 
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GRONINGER MUSEUM 
De tentoonstelling ‘Fuck Off 2’ was te zien in het Groninger Museum in 2013 en is samengesteld 
door kunstenaar en activist Ai Weiwei, conservator en kunsthistoricus Feng Boyi en 
hoofdconservator van het Groninger Museum: Mark Wilson.88 Deze tentoonstelling is geen 
uitwisseling met een museum in China maar een samenwerking van verschillende Chinese 
kunstenaars. Daarom is deze tentoonstelling niet opgenomen in dit onderzoek. 
 
MUSEUM DRACHTEN 
Museum Drachten heeft in 2009 de tentoonstelling ‘China Start’ gehad. Deze tentoonstelling 
toonde kunstwerken van jonge Chinese kunstenaars van de Dalian MyArt Academy in China.89 De 
tentoonstelling is georganiseerd door kunstenaar Hans Mes in samenwerking met Philips 
Consumer Lifestyle in Drachten. Omdat het bij deze tentoonstelling ging om een collectie van een 
Chinese kunstacademie en geen museum is de tentoonstelling niet opgenomen in dit onderzoek. 

Verder zijn er in Nederland nog twee grote tentoonstellingen met collecties uit Chinese musea te 
zien geweest. Het Terracottaleger in Museum Volkenkunde in Leiden en de Ming tentoonstelling 
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 
 
TERRACOTTATENTOONSTELLING MUSEUM VOLKENKUNDE 
Dit is de tweede tentoonstelling die in Nederland te zien was rondom de Terracotta’s. De eerste 
tentoonstelling vond plaats in het Drents Museum in Assen in 2008. Voor beide tentoonstellingen 
is samengewerkt met dezelfde Chinese organisaties: het het Shaanxi Provincial Cultural Relics 
Bureau en Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center.90 Er is in dit onderzoek voor gekozen om 
alleen te spreken met het Drents Museum in Assen omdat dit het eerste museum in Nederland 
was dat de Terracotta’s tentoonstelde. De onderhandelingen bij beide tentoonstellingen zijn via 
dezelfde Chinese bureaus gegaan. 

MING TENTOONSTELLING NIEUWE KERK 
Van 5 oktober 2013 tot en met 2 februari 2014 was in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de 
tentoonstelling ‘MING - Keizers en kooplui in het oude China’ te zien.91 De tentoonstelling is 
ontwikkeld door het Schotse bedrijf Nomad Exhibtions en toonde objecten van het Chinese 
Nanjing Museum. Deze tentoonstelling is buiten beschouwing gelaten omdat het een 
tentoonstelling is die ontworpen is door een Schots bedrijf en het onderzoek richt zich specifiek 
op tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China. 

 
 
 
 
 
   

                                                            
88 Groninger Museum, FUCK OFF 2: Curated by Ai Weiwei, Feng Boyi, Mark Wilson. 
http://www.groningermuseum.nl/tentoonstelling/fuck-2-curated-ai-weiwei-feng-boyi-mark-wilson, geraadpleegd op 19 mei 2014 
89 Museum Drachten, China Start. http://www.museumdrachten.nl/archief/china-start, geraadpleegd op 19 mei 2014. 
90 Rijksmuseum Volkenkunde, Achtergrondinformatie Terracotta Strijders, http://volkenkunde.nl/nl/achtergrondinformatie-terracotta-
strijders, geraadpleegd op 19 mei 2014. 
91 MING tentoonstelling, http://www.nieuwekerk.nl/nl/#/nl/pers/ming/index.htm, geraadpleegd op 26 mei 2014. 
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4.2. Drents Museum, Assen 
 
Naam tentoonstelling: Terracottaleger 
Te zien in Nederland: 2 februari tot en met 31 augustus 2008 
Samenwerking met: Verschillende musea in Xi’an, China, onder meer met het Emperor 
Qinshihuang's Mausoleum Site Museum. De onderhandelingen verliepen via het Shaanxi 
Provincial Cultural Relics Bureau en Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center, beide gevestigd 
in Xi’an. 
  
ACHTERGROND: 
Het Drents Museum werd door een ambtenaar van de gemeente Groningen geattendeerd op de 
Terracottabeelden.92 In 2005 is de onderdirecteur van het Drents Museum mee gegaan op een 
handelsmissie van de gemeente Groningen naar Xi’an. Xi’an is de hoofdstad van de provincie 
Shaanxi, gelegen in het midden van China en zeer bekend vanwege het Terracottaleger. Tijdens 
de handelsmissie is het eerste contact gelegd met Terracottamuseum en heeft het Drents 
Museum besloten om de Terracottabeelden naar Nederland te halen. 

Afbeelding 6: Beelden van het Terracottaleger te zien in het Drents Museum. 

DE TENTOONSTELLING: 
Voor de tentoonstelling waren 14 beelden – 13 strijders en 1 paard – beschikbaar gesteld en 
150 archeologische voorwerpen van goud, brons en jade.93 Het Drents Museum had hiermee de 
primeur om als eerste museum in Nederland de wereldberoemde terracottastrijders te laten zien. 
De tentoonstelling is met een bezoekersaantal van 350 000 een groot succes geweest.94 De 
objecten in kwamen uit China maar het ontwerp voor de tentoonstelling is door het Drents 
Museum gedaan. Na afloop is de tentoonstelling doorgereisd naar Maaseik, België waar de 
Terracotta’s in de Minderbroederskerk in Maaseik te zien waren.95 

Een tweede samenwerking tussen het Drents Museum en Xi’an vond plaats in 2011 voor de 
tentoonstelling ‘Gouden Eeuw van China: Tangdynastie’. In deze tentoonstelling over de 
tangdynastie waren objecten van verschillende musea in Shaanxi in Assen te zien. Deze 
uitwisseling vond plaats met de contacten die het Drents Museum had opgedaan voor de 
Terracotta tentoonstelling.96 Ook deze tentoonstelling is vervolgens doorgereisd naar Maaseik, 
België. 

   

                                                            
92 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
93 Drents Museum, “Terracottaleger” http://www.drentsmuseum.nl/tentoonstellingen/tentoonstelling-
uitgelicht/exhibition/terracottaleger-12.html, geraadpleegd op 10 mei 2014 
94 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
95 Museum Maaseik, http://www.museamaaseik.be/Xian/nl/tentoonstelling.php, geraadpleegd op 10 mei 2014. 
96 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
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4.3. Museum Speelklok 
 
Naam tentoonstelling: ‘SingSong – Schatten uit de Verboden Stad.’ 
Te zien in China: 2007 in het Guandong Museum of Art in Guangzhou. 
Te zien in Nederland: 16 oktober 2010 tot en met 28 februari 2011 
Samenwerking met: Het Palace Museum (de Verboden Stad) in Beijing. 
 
ACHTERGROND: 
In 2006 was in Museum Speelklok de tentoonstelling ‘Royal Music Machines’ te zien waarbij het 
museum verschillende koninklijke, zelf-spelende muziekinstrumenten tentoonstelde. Voor deze 
tentoonstelling had het museum bruiklenen van over de hele wereld. Van bevriende 
restauratoren van de Hermitage in Amsterdam kreeg Museum Speelklok toen het advies om een 
bruikleen uit China aan te vragen omdat hier bijzondere collecties instrumenten zijn. Museum 
Speelklok heeft toen de bestaande contacten van de Hermitage Amsterdam gebruikt om een 
bruikleen aan te vragen uit het Palace Museum in Beijing voor de tentoonstelling ‘Royal Music 
Machines.’97  

Een aantal conservatoren van Museum Speelklok zijn toen naar China gegaan om te kijken wat 
voor bruiklenen ze wilden hebben. In het depot van het Palace Museum zagen ze dat de 
instrumenten in zeer slechte staat verkeerden.98 Toen is het idee ontstaan om een 
restauratiesamenwerking te beginnen met het Palace Museum en hier een tentoonstelling aan te 
koppelen. Het resultaat van deze samenwerking is de tentoonstelling ‘Sing Song’ die eerst in 
China en later in Nederland te zien was. 

 
Afbeelding 7: Promotieposter tentoonstelling ‘SingSong’. 

DE TENTOONSTELLING: 
‘Sing Song’ is eerst te zien geweest in het Guandong Museum of Art in de stad Guangzhou in het 
zuiden van China. Dit was mogelijk door de al bestaande vriendschapsband tussen Guangzhou 
en de provincie Utrecht. In Nederland bestond de tentoonstelling uit 24 instrumenten uit het 
Palace Museum waarvan er 8 met behulp van Museum Speelklok gerestaureerd zijn.  

                                                            
97 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
98 C. Arnold 
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4.4. Maritiem Museum Rotterdam 
 
Naam tentoonstelling: ‘Yin & Jan’ 
Te zien in Nederland: 2 april 2011 tot en met 4 maart 2012 
Te zien in China: 11 september 2012 tot en met 18 januari 2013 onder de naam ‘Routes 1600’. 
Samenwerking met: The National Maritime Museum of China in Shanghai. 

ACHTERGROND: 
Het Maritiem Museum in Rotterdam is in 2007 een samenwerking aan gegaan met The National 
Maritime Museum of China in Shanghai. Dit naar aanleiding van een interne discussie die binnen 
het Maritiem Museum werd gevoerd over het feit dat China een dominante rol speelt in de 
maritieme wereld.99 Rotterdam en Shanghai zijn al jaren lang met elkaar verbonden door de 
scheepsvaart. Rotterdam is de eerste westerse stad die na het economisch open gaan van China 
in de jaren zeventig een vaste vertegenwoordiging en vriendschapsrelatie met Shanghai kreeg.100 
Reden genoeg voor het Maritiem Museum Rotterdam om te kijken naar verdere mogelijkheden 
voor een samenwerking met Shanghai. 
 
Vanuit de gemeente Rotterdam bestaan er veel contacten met Shanghai en worden er geregeld 
handelsmissies tussen de twee havensteden georganiseerd. Directeur Frits Loomeijer van het 
Maritiem Museum Rotterdam is  in 2007 met één van deze handelsmissie meegegaan om te 
kijken naar mogelijkheden voor het museum. Op dat moment was in Shanghai de bouw van het 
National Maritime Museum of China begonnen.  Het museumgebouw is ontworpen door een 
Duitse architect en vele malen groter dan het Maritiem Museum Rotterdam. Het gebouw werd 
gerealiseerd maar het museum had nog geen volwaardige collectie.101 Het Rotterdamse museum 
is daarom gaan samenwerken met het museum in Shanghai, en het National Maritime Museum 
of China is daarmee het zustermuseum geworden van het Maritiem Museum Rotterdam.102 Deze 
relatie heeft onder meer geresulteerd in de tentoonstelling ‘Yin & Jan’. 

 Afbeelding 8: Promotieposter ‘Yin & Jan’: “Yaya heeft af en toe haar Chinese buien, dan eet ze tosti’s met 
stokjes.”  
 
                                                            
99 F. Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 10 februari 2014 in het 
Maritiem Museum, Rotterdam. 
100 F. Loomeijer. 
101 F. Loomeijer. 
102 Maritiem Museum, “MMR goes China”, Maritiem Museum Magazine 7 (2010) 10 
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DE TENTOONSTELLING: 
‘Yin & Jan’ richtte zich op de nauwe handelsrelatie tussen Nederland en China, de wederzijdse 
beïnvloeding en de belangrijke rol die de scheepsvaart hierin heeft gespeeld. Het is de eerste 
tentoonstelling ooit die aandacht besteed aan de maritieme banden tussen China en een westers 
land, in dit geval Nederland.103 Het Maritiem Museum Rotterdam heeft de tentoonstelling 
ontwikkeld, maar er zijn een aantal bruiklenen vanuit het museum in Shanghai toegevoegd aan 
de collectie in Rotterdam, onder andere een kompas uit de Song-dynastie.104 
 
Vervolgens is de tentoonstelling vier maanden in het Maritiem Museum in Shanghai te zien 
geweest. Het tentoonstellingsontwerp en diverse objecten van het Maritiem Museum Rotterdam 
zijn naar Shanghai gegaan. Wel is de tentoonstelling aangepast, zowel in content als in vorm, aan 
de situatie in China. In Shanghai kreeg de tentoonstelling de naam ‘Routes 1600’ en het ontwerp 
is aangepast aan de ruimte die in Shanhai beschikbaar was gesteld, het Maritiem Museum in 
Shanghai heeft hier een eigen ontwerp voor gemaakt.105 De tentoonstelling in China werd 
geopend door burgemeester Aboutaleb die in Shanghai aanwezig was met een delegatie.106  

 

 

4.5. Museum het Prinsenhof 
 
Naam tentoonstelling: ‘Jingdezhen-Delft: The Blue Revolution, 400  jaar exchange’ 
Te zien in Nederland: 20 april tot en met 1 september 2013 
Te zien in China: najaar 2013 in het Imperial Porcelain Museum in Jingdezhen en 24 april tot en 
met 27 juli 2014 in Dongguan. 
Samenwerking met: Het Imperial Porcelain Museum in Jingdezhen, China. 
 
ACHTERGROND: 
Het Delftsblauw waar Nederland beroemd mee is geworden is eigenlijk een kopie van het Chinese 
keramiek dat 400 jaar geleden vanuit de stad Jingdezhen met VOC schepen naar Nederland 
kwam.107 De oorsprong van het Chinees keizerlijk porselein ligt in de stad Jingdezhen waar een 
bepaald soort zand aanwezig is, waarmee het porselein zo fijn gemaakt kan worden. De 
gemeente Delft heeft het initiatief genomen om de banden met de stad Jingdezhen na 400 jaar 
weer aan te halen. Delft wil zich meer gaan profileren als de stad van het keramiek, en een relatie 
met Jindgezhen kan hier een voordeel in zijn.108 De samenwerking tussen beide steden is in 
2006 begonnen in het Artists-in-residence project, waarbij Nederlandse en Chinese 
keramiekkunstenaars elkaars steden bezochten en elkaar inspireerden bij het maken van 
keramiek.109 De resultaten van dit project zijn tentoongesteld in Museum het Prinsenhof in Delft. 
Het museum heeft daarna besloten om de samenwerking verder uit te diepen en er een 

                                                            
103 Maritiem Museum, “MMR goes China”, Maritiem Museum Magazine 7 (2010) 10 
104 F. Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 10 februari 2014 in 
het Maritiem Museum, Rotterdam. 
105 Frits Loomeijer. 
106 Nederlandse vertegenwoordigingen, China, “Burgemeester Aboutaleb bezoekt China” (versie 4 september 2012), 
http://china.nlambassade.org/nieuws/2012/09/burgemeester-aboutaleb-bezoekt-china.html, geraadpleegd op 21 mei 2014. 
107 Webserie: De Gouden Eeuw en Delft, “Deel 5: Chinees porselein en Delfts blauw” http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-
doen/thematische-achtergrondinformatie/webserie-de-gouden-eeuw-a-delft/339-deel-5-chinees-porselein-en-delfts-blauw, 
geraadpleegd op 29 maart 2014. 
108 L. Selles, hoofd afdeling publiek erfgoed collecties Delft geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 14 maart 2014 in Museum 
het Prinsenhof, Delft. 
109 Museum het Prinsenhof, “Het artist-in-residence project” (versie 30 mei 2014), http://prinsenhof-delft.nl/nieuws/32-delft-
jingdezhen-400-jaar-culturele-uitwisseling, geraadpleegd op 30 mei 2014. 
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uitgebreide tentoonstelling aan de koppelen die zowel in Delft als in Jingdezhen is te zien. Zo is 
‘Jingdezhen-Delft: The Blue Revolution, 400 jaar Exchange’ ontstaan. 

 
Afbeelding 9: Promotieposter tentoonstelling ‘Jingdezhen-Delft: The Blue Revolution, 400 jaar exchange.’ 

DE TENTOONSTELLING: 
Van 20 april tot en met 1 september 2013 was de tentoonstelling te zien in Delft. In eerste 
instantie zou de tentoonstelling tot begin juni te zien zijn maar deze is wegens succes verlengd.110 
Het thema van de tentoonstelling was ‘reizen’ en bestond uit verschillende objecten uit de vaste 
museumcollectie en de objecten die de kunstenaars tijdens het Artist-in-residence project 
gemaakt hadden. The Blue Revolution richtte zich in vormgeving zowel op het verleden, in de 
vorm van het ruim van een schip uit de VOC-tijd waarbij de objecten in grote transportkisten 
tentoongesteld werden, als op het heden waarbij een moderne Chinese stad werd uitgebeeld. 
Niet alleen de fysieke reis werd uitgebeeld maar er was ook aandacht voor de spirituele reis die 
de kunstenaars hebben gemaakt door elkaars cultuur te bezoeken en van elkaar te leren.111 

Vervolgens is de tentoonstelling naar China doorgereisd waar deze te zien was in het Imperial 
Porcelain Museum. De inhoud van de tentoonstelling hier was hetzelfde, wel is het ontwerp 
aangepast aan de beschikbaar gestelde ruimte. Het museum in Jingdezhen had vaste vitrines 
waar het ontwerp op aangepast moest worden. Vanwege het succes van de tentoonstelling in 
Jingdezhen en de connecties die Delft in deze periode in China had opgebouwd, heeft de 
tentoonstelling nog een vervolg gekregen en is doorgereisd naar het Yuan Chonghuan Memorial 
Park Museum in Dongguan.112 

                                                            
110 L. Selles, hoofd afdeling publiek erfgoed collecties Delft geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 14 maart 2014 in Museum 
het Prinsenhof, Delft. 
111 L. Selles. 
112 Museum het Prinsenhof, “Reizende Delftse tentoonstelling” http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/actueel-
nieuws/424-reizende-delftse-tentoonstelling-the-blue-revolution-maakt-alweer-zijn-volgende-stop-in-china-, geraadpleegd op 10 mei 
2014. 
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4.6. FOAM 
 
Naam tentoonstelling: ‘Dutch Photography: The Space Between Us’ 
In China: 26 april tot en met 20 juni 2014 in het He Xiangning Art Museum in Shenzhen. 
Samenwerking met: Gezamenlijke tentoonstelling van FOAM en het Hexiangning Art Museum. 
 
AANLEIDING: 
Begin 2013 was de tentoonstelling ‘WassinkLundgren - One Group Show’ te zien in FOAM. Dit was 
de eerste grote solotentoonstelling van het Nederlandse fotografen duo Thijs Groot Wassink en 
Ruben Lundgren. 113 De foto’s in deze tentoonstelling zijn gemaakt in China en een aantal van de 
foto’s is ook in China te zien geweest. Bij de opening van de tentoonstelling in China waren Ruben 
Lundgren en Marcel Feil, adjunct-directeur van FOAM aanwezig en hier hebben ze de 
toonaangevende Chinese curator en kunstverzamelaar Feng Boyi ontmoet.114 Feng Boyi is toen 
met het voorstel gekomen voor een door FOAM samengestelde tentoonstelling in China. 
Nederlandse fotografie wordt in China gewaardeerd vanwege de relevante thema’s en goede 
thematiek.115  

 
Afbeelding 10: Promotieposter ‘Dutch Photography – The Space Between Us’ 

DE TENTOONSTELLING: 
Van 26 april tot en met 20 juni 2014 is de tentoonstelling in China te zien. Marcel Feil heeft  de 
concepttentoonstelling ontworpen voor het Hexiangning Art Museum in Shenzhen op het initiatief 
van Feng Boyi en is vervolgens zelf in het museum aanwezig geweest bij de opbouw van de 
tentoonstelling.116 ‘The Space Between Us’ is een groepstentoonstelling van 9 jonge Nederlandse 
fotografen die zich richten op hedendaagse kunst. Er zullen bijna 100 werken van de 
Nederlandse fotografen te zien zijn.117 Voor deze tentoonstelling is maar liefst 800 m² 
beschikbaar gesteld in het Chinese museum. Een beoogd doel van de samenwerking is om in de 
toekomst meer uitwisseling te stimuleren tussen FOAM en China.118 

                                                            
113 FOAM, “WassinkLundgren - One Group Show” (versie 16 november 2012), http://www.FOAM.org/press/2012/wassinklundgren-
one-group-show, geraadpleegd op 10 mei 2014. 
114 M. Feil, artistiek adjunct-directeur FOAM telefonisch interview met E. van de Bovenkamp op 2 april 2014.. 
115 M. Feil. 
116 M. Feil, artistiek adjunct-directeur FOAM telefonisch interview met E. van de Bovenkamp op 2 april 2014. 
117 Orange Alert, Dutch Embassy Beijing, “Dutch Photography: The Space Between Us” (versie 30 april 2014), 
http://china.nlembassy.org/news/2014/04/the-space-between-us.html, geraadpleegd op 10 mei 2014. 
118 M. Feil. 



33 
 

4.7. Van Gogh Museum 
In het najaar van 2014 zouden er verschillende werken van het Van Gogh Museum Amsterdam in 
China te zien zijn maar deze tentoonstelling gaat niet door. Jessy van de Klundert – Verhoeven, 
business manager Van Gogh Museum Consultancy, geeft dat de reden voor het niet door gaan 
van de tentoonstelling het verschil in verwachting van beide partijen was. 

“We konden niet meer bieden dan de stukken die we op dat moment konden aanbieden omdat 
we simpelweg niet meer hebben en ook omdat we een hele lange bruikleenagenda hebben waar 
normaal gesproken 3 of 4 jaar overheen gaat als je het gedegen wilt inplannen en goed wilt 
voorbereiden. Hierdoor ontstond een verschil in verwachtingen aangaande het aanbod.”119 

Uiteindelijk is de samenwerking om deze reden stuk gelopen. Het is overigens niet uitgesloten dat 
er in de toekomst wel een Van Gogh tentoonstelling in China gerealiseerd wordt.120 

Het Van Gogh Museum zal  dit jaar dus niet met een tentoonstelling van echte Van Gogh’s naar 
China gaan, op andere terreinen is het museum echter zeer actief in China. Alle museale 
activiteiten, op de commerciële activiteiten van het Van Gogh Museum na, vallen onder de Van 
Gogh Museum Stichting. Voor de commerciële activiteiten van het museum is een aparte BV 
opgericht: Van Gogh Museum Enterprises.121  Hieronder vallen alle winkels en merchandising die 
onder het merk Van Gogh verkocht worden. Van Gogh is in China een sterk merk. Er is vanuit 
China veel vraag naar Van Gogh-gerelateerde producten, waar Van Gogh Museum Enterprises op 
in kan spelen. 

RELIEVO’S 
Van Gogh Museum Enterprises heeft een nieuw 3d product ontwikkeld in samenwerking met 
Fujifilm: de relievo’s.122 Dit zijn 3D producties van de bekendste werken van Vincent van Gogh. De 
relievo’s maken het mogelijk om het werk van Van Gogh in verschillende landen tentoon te 
stellen zonder de daadwerkelijke schilderijen te gebruiken. In de zomer van 2013 werden de 
eerste relievo’s in de Gallery by the Harbour in Hongkong tentoongesteld. In mei 2014 zijn de 
relievo’s in Beijing te zien en in het najaar van 2014 zullen ze in Shanghai te zien zijn. 
 

 
Afbeelding 11: Van Gogh Relievo’s worden opgehangen in de Gallery by the Harbour in Hongkong. 

                                                            
119 J. van de Klundert – Verhoeven, business manager Van Gogh Museum Consultancy (VGMC), geïnterviewd door E. van de 
Bovenkamp op 7 mei 2014 in het Van Gogh Museum, Amsterdam. 
120 J. van de Klundert – Verhoeven. 
121 J. van de Klundert – Verhoeven. 
122 Van Gogh Museum, “Van Gogh Museum lanceert Relievo’s van Van Gogh meesterwerken in Hongkong” (versie 13 juli 2013), 
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=327966&lang=nl, geraadpleegd op 20 mei 2014. 
 



34 
 

Hoofdstuk 5 – Redenen voor uitwisseling met China 

Het is opvallend voor dit onderzoek dat het niet alleen de grote musea zijn die een 
tentoonstellingsuitwisseling met China realiseren maar ook de kleinere musea. Natuurlijk is het 
een grote investering, zowel in tijd als in geld, maar voor een klein museum is het met de juiste 
ingangen net zo goed mogelijk. Maar waarom kiezen culturele instellingen voor China als het gaat 
om het uitwisselen van tentoonstellingen? Is dit omdat China op cultureel gebied veel te bieden 
heeft of spelen economische belangen een rol? In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de 
redenen van musea om zich op China te richten. De musea die voor dit onderzoek geïnterviewd 
zijn hebben allemaal een verschillend belang voor het uitwisselen van een tentoonstelling met 
China. Voor sommige musea was hun China samenwerking iets dat toevallig op hen pad kwam, 
anderen zijn bewust gaan zoeken naar mogelijkheden voor uitwisseling met China. Voor het 
Drents Museum, Museum het Prinsenhof en het Maritiem Museum is de samenwerking met 
China vooral mogelijk geworden door al bestaande contacten die de gemeente waarin het 
museum gevestigd is, al had met China. 

5.1. Gemeentelijke belangen 
Sinds 2010 is er een verandering zichtbaar binnen Nederlandse culturele instellingen. Voor veel 
musea zijn zaken die jaren lang vanzelfsprekend waren, zoals subsidies, weggevallen. Hierdoor 
zijn musea genoodzaakt om nieuwe manieren te bedenken om te blijven bestaan. In het rapport 
‘Musea voor Morgen’ dat in 2012 verscheen worden culturele instellingen opgeroepen om actief 
op zoek te gaan naar samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten de museale sector.123 Dit 
dwingt veel musea op een nieuwe manier naar hun structuur te kijken en nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Hierbij kan het voor musea een mogelijkheid zijn om zich 
op het buitenland te richten. Jessy van de Klundert – Verhoeven, business manager bij het Van 
Gogh Museum zegt over de verandering in de Nederlandse museale sector en een mogelijke link 
met China het volgende: 

“Wij zijn bezig om onze eigen museumsector een spiegel voor te houden door na te denken waar 
we nu naar toe moeten. We hebben al veel ervaring en weten waarom het is zoals het is, we 
weten waar we nu staan en we weten waar we nu – noodgedwongen – naar toe moeten. Dit 
brengt ook veel innovatieve ideeën met zich mee. Ik denk dat deze ontwikkeling ook heel mooi 
past op waar China naar toe zou moeten en dat is ook een mooie sleutel waar het Chinese- en 
Nederlandse museumveld, ondanks dat ze zo verschillend zijn, elkaar goed zouden kunnen 
vinden.”124 

5.1.1. Drents Museum  
De Terracottastrijders waren voor het eerst in Nederland te zien in het Drents Museum in Assen.  
De tentoonstelling is mede mogelijk geworden door de reeds bestaande relatie tussen de stad 
Assen en Xi’an. Het Drents Museum heeft een business club die bestaat uit ongeveer 60 
bedrijven, voor deze club worden ook handelsreizen naar China georganiseerd, gekoppeld aan de 
Terracottatentoonstelling in 2008 en ook gekoppeld aan de Tangdynastie tentoonstelling in 
2011.125 Het Drents Museum heeft daarmee een belangrijk aandeel in het buitenlandbeleid van 

                                                            
123 Advies commissie Asscher – Vonk, Musea voor morgen, (30 september 2012), 
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/museavoormorgen-17okt.pdf, geraadpleegd op 10 mei 2014. 
124 J. van de Klundert – Verhoeven, business manager Van Gogh Museum Consultancy (VGMC), geïnterviewd door E. van de 
Bovenkamp op 7 mei 2014 in het Van Gogh Museum, Amsterdam. 
125 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
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de gemeente Assen. De Terracottatentoonstelling is met 350 000 bezoekers voor het Drents 
Museum een groot succes geweest en heeft de stad Assen ook veel opgeleverd. 

“Er is uitgerekend dat de Terracottatentoonstelling een economische spin-off voor Assen heeft 
gehad, puur en alleen aan extra bestedingen van bezoekers in de stad, van bijna 12 miljoen 
euro. Dat is gigantisch. In een halfjaar tijd is er hier in de stad dus 12 miljoen euro extra besteed 
die niet besteed was als de tentoonstelling er niet was geweest. Het inbedden van het museum 
in de lokale politiek is heel belangrijk want daar moeten wij het toch voor een deel van hebben. 
De handelsreizen naar China zijn daarmee ook van groot belang.”126 

Het Drents Museum is daarmee nauw verbonden met de gemeente Assen. Door het grote succes 
van de tentoonstelling heeft het Drents Museum het belang voor de gemeente Assen nog weer 
extra benadrukt. 

5.1.2. Museum het Prinsenhof 
Voor Museum het Prinsenhof heeft een uitwisseling met China op dit moment nog geen 
economisch belang, maar kan dit op de lange termijn wel een rol gaan spelen. Zowel vanuit de 
gemeente Delft als vanuit de stad Jingdezhen was er een gemeenschappelijk belang voor een 
samenwerking in de vorm van een stedenband. De gemeente Delft wil zich in de toekomst meer 
gaan profileren als de stad van het keramiek en Museum het Prinsenhof heeft in Jingdezhen 
banden met de Nederlandse kunstenaar Adriaan Rees, die al meer dan 10 jaar in de Chinese 
stad woont en werkt.127  

In Jingdezhen vind jaarlijks een grote internationale keramiekbeurs plaats waar Delft ook altijd 
vertegenwoordigd is. Adriaan van Rees was/is voor deze beurs werkzaam bij Museum het 
Prinsenhof, en heeft hiervoor ook banden binnen het stadsbestuur van de Chinese stad. Van 
Rees werd benaderd door de stad Jingdezhen om te kijken of er een stad in Nederland is waar 
een stedenband mee opgebouwd kon worden, en vanzelfsprekend is dit Delft geworden.128 
Vervolgens hebben er verschillende bezoeken vanuit Nederland naar China en vanuit China naar 
Nederland, waar burgemeesters en wethouders bij betrokken waren om de mogelijkheden voor 
samenwerking te bespreken. Het Artists-in-residence project dat in hoofdstuk 4.4. is besproken is 
toen opgestart. Drie jaar lang hebben Chinese en Nederlandse kunstenaars elkaars steden 
bezocht en van elkaar geleerd, waardoor het idee is ontstaan om de samenwerking meer inhoud 
te geven. Het uiteindelijke doel van de gemeente Delft is om economisch te profiteren van de 
samenwerking en om de sociale en culturele banden verder uit te diepen.129  

De tentoonstelling ‘Jingdezhen-Delft: The Blue Revolution, 400 jaar Exchange’ die uit dit project is 
voortgekomen is een groot succes geweest en is na Delft doorgereisd naar Jingdezhen en 
vervolgens naar de stad Dongguan in Zuid-China. Museum het Prinsnehof wil in 2015 weer een 
tentoonstelling ontwikkelen met objecten vanuit het Royal Porcelain Museum in Jingdezhen. De 
mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht. 

                                                            
126 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
127 L. Selles, hoofd afdeling publiek erfgoed collecties Delft geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 14 maart 2014 in Museum 
het Prinsenhof, Delft. 
128 L. Selles. 
129 L. Selles. 
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 “Wij zijn natuurlijk afhankelijk van de gemeente, die hebben een eigen buitenlandbeleid waar wij 
deel van uitmaken. Het is ook een budgettaire kwestie, voor nu en voor volgend jaar is er genoeg 
geld om de samenwerking in stand te houden maar daarna is het nog onzeker.”130 

Voor zowel de gemeente Delft als voor Museum het Prinsenhof is de stedenband met Jindgezhen 
belangrijk en  een belangrijk speerpunt. Museum het Prinsenhof is een klein museum en heeft 
een mooie collectie, maar het is geen esthetische topcollectie.131 Topcollecties in Delfts Blauw 
zijn vooral te vinden bij het Gemeentemuseum Den Haag en het Prinsessenhof in Leeuwarden. 
Toch heeft Museum het Prinsenhof in Delft een voordeel op de andere musea; namelijk dat het 
gevestigd is in de stad waar het Delftsblauw ontstaan is. De stedenband en uitwisseling met 
Jindgezhen kan hier een extra dimensie aan geven doordat het Delftsblauw is gekopieerd van het 
Chinese porselein uit deze stad, en uitwisseling met China vernieuwende projecten kan opleveren 
zoals het Artist-in-residence programma en de daaruit voortkomende tentoonstellingen. Een 
andere bijkomstigheid van de uitwisseling met China is dat het in de toekomst wellicht meer 
Chinese toeristen naar Delft kan trekken.132 Op dit moment is de Chinese toerist nog geen 
belangrijke doelgroep voor Museum het Prinsenhof. Naar verwachting zal het aantal Chinezen dat 
Nederland bezoekt in 2020 verdrievoudigd zijn ten opzichte van 2012.133 In 2011 gaven Chinese 
reizigers in het buitenland wereldwijd het meeste geld uit. De verwachte toename van het aantal 
Chinese toeristen biedt dus kansen, ook voor kleinere musea als Het Prinsenhof in Delft. Voor 
deze toeristen is het interessant om naar een stad te gaan die een link heeft met hun eigen land 
en een museum te bezoeken dat hier aandacht aan besteedt.  

5.1.3. Maritiem Museum Rotterdam 
De samenwerking tussen het Maritiem Museum Rotterdam en het Maritiem Museum of China in 
Shanghai is een voorbeeld van een uitwisseling die voor de gehele gemeente Rotterdam en met 
name voor het maritieme bedrijfsleven, belangrijk is. Voor het Maritiem Museum Rotterdam was 
het een logische keuze om te kijken naar de mogelijkheden voor een uitwisseling met Shanghai, 
beide steden zijn bekend om hun havens. Frits Loomeijer, directeur van het Maritiem Museum, 
heeft toen geïnformeerd bij de gemeente Rotterdam naar bestaande relaties met China en deze 
bleken allemaal in Shanghai gevestigd te zijn.134 De gemeente Rotterdam heeft contacten met 
Shanghai op het gebied van onderwijs, stedenbouw, veiligheidsbeleid en gemeentelijke 
organisatie. Vanwege deze bestaande contacten kon het Maritiem Museum met een 
handelsmissie meereizen en de mogelijkheden onderzoeken voor museale samenwerking met 
Shanghai. Zo is de samenwerking ontstaan tussen het Maritiem Museum Rotterdam en het 
Maritiem Museum of China in Shanghai. Er is een vriendschapsverband getekend door beide 
musea en een delegatie van het museum in Shanghai heeft Rotterdam bezocht.135 Het museum 
in Shanghai was nog in aanbouw en het Maritiem Museum Rotterdam heeft door uitwisseling van 
staf en kennis met het museum in Shanghai een bijdrage geleverd aan het ontstaan van dit 
museum. Frits Loomeijer was in 2010 mede-opener van het Maritiem Museum in Shanghai.  

                                                            
130 L. Selles, hoofd afdeling publiek erfgoed collecties Delft geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 14 maart 2014 in Museum 
het Prinsenhof, Delft. 
131 L. Selles. 
132 L. Selles. 
133 Rijksoverheid, Het Nederlandse China-beleid: Investeren in waarden en zaken (Den Haag, 2012), 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/11/04/het-nederlandse-china-beleid-investeren-
in-waarden-en-zaken/het-nederlandse-china-beleid-investeren-in-waarden-en-zaken.pdf., geraadpleegd op 21 april 2014. 
134 F. Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 10 februari 2014 in 
het Maritiem Museum, Rotterdam. 
135 F. Loomeijer. 
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De tentoonstelling ‘Yin & Jan’ werd onder de naam ‘Routes 1600’in Shanghai geopend door 
Burgemeester Aboutaleb en de Chinese ambassadeur in Nederland Zhang Jun.136 Aan de 
tentoonstelling is een business evenement gekoppeld waar meer dan twintig maritieme bedrijven 
uit Rotterdam mogelijke Chinese partners konden ontmoeten.137 Door dit event is de 
samenwerking nog verder gegroeid. Naast het realiseren van de tentoonstelling werkt het 
Maritiem Museum Rotterdam ook op andere terreinen samen met Shanghai. Hierbij draait het 
vooral om de belangen binnen het maritieme bedrijfsleven. 

 
Afbeelding 12: Opening tentoonstelling ‘Routes 1600’ in Shanghai in aanwezigheid van Burgemeester 
Aboutaleb. 

Voor het Maritiem Museum Rotterdam is het als culturele instelling belangrijk om aandacht aan 
China te besteden vanwege de belangrijke rol die het land vroeger, maar zeker ook vandaag de 
dag heeft binnen de maritieme wereld. Dit is een belangrijke reden maar de huidige 
samenwerking met Shanghai dient ook een ander belang: 

 “Wij kunnen aan onze eigenaar en groot aandeelhouder de gemeente Rotterdam en aan onze 
stakeholders in het maritiem bedrijfsleven laten zien wat wij voor hen kunnen betekenen. Het is 
natuurlijk prachtig dat onze collectie in China te zien is maar daarvoor zijn wij geen Nederlands 
museum. We doen het om te laten zien dat die enorme collectie die wij hebben op vele manieren 
ingezet kan worden en wij zijn met China op zoek naar nieuwe business modellen.”138 

De maritieme musea in Rotterdam en Shanghai hebben een zusterband en er staan meer 
projecten  voor de toekomst ingepland. Onder meer een commerciële tentoonstelling in Shanghai, 
waarvoor Rotterdamse bedrijven worden uitgenodigd om hun commerciële verhaal aan het 
Maritiem Museum Rotterdam te vertellen en waar het museum een tentoonstelling van maakt.139 
De deelnemende bedrijven financieren een deel van de tentoonstelling en de tentoonstelling 
heeft daarmee vooral een commercieel doel. Een expositie waarin het commerciële en 
economische belang van de ontwikkelaars en geldschieters duidelijk naar voren komt is in 
Nederland minder geaccepteerd, in China is dit echter wel gebruikelijk. 

                                                            
136 Maritiem Museum Rotterdam, “Jaarverslag 2011” http://media.maritiemmuseum.nl/jaarverslag/2011/2011_nl.html, 
geraadpleegd op 16 mei 2014. 
137 F. Loomeijer, , algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 10 februari 2014 in 
het Maritiem Museum, Rotterdam. 
138 F. Loomeijer. 
139 F. Loomeijer. 
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“Dit format ontwikkelen we voor Shanghai maar de Chinezen willen dolgraag dat de 
tentoonstelling daarna naar Nederland komt, dat willen wij ook maar er moet wel een 
Nederlandse vorm op gevonden worden. In Nederland in je eigen museum bedrijven hun 
commerciële verhaal laten doen is geen publiekstrekker. In China is de ruimte voor de 
tentoonstelling 800 m² en daar zitten allerlei business faciliteiten aan vast: een VIP room, een 
seminar room en een eigen ingang. Je kunt daar allerlei events organiseren die gericht zijn op het 
commercieel gebruik van een tentoonstelling. In Nederland zitten de musea heel anders in 
elkaar.”140 

De zusterrelatie tussen beide musea biedt de mogelijkheid om de collectie van het Maritiem 
Museum Rotterdam in China te laten zien en daar tentoonstellingen te realiseren en publiek te 
trekken. Toch zit het hogere algemenere belang op economisch niveau. De gemeente Rotterdam 
is eigenaar van het Maritiem Museum en het museum moet daardoor aan de gemeente laten 
zien wat hen belang is. Voor een havenstad als Rotterdam is Shanghai natuurlijk een belangrijke 
partner en als het Maritiem Museum een rol kan spelen binnen deze relatie dan levert het voor 
zowel de gemeente Rotterdam als voor het museum voordeel op. 

5.2. Andere belangen 
Veel museale uitwisseling tussen Nederland en China wordt mede mogelijk gemaakt door 
bestaande contacten die steden of gemeentes al hebben in China, maar dit betekent niet dat de 
initiatieven vanuit de musea alleen maar om het gemeentelijke belangen draaien. Voor Museum 
Speelklok was de hoofdreden om samen te werken met het Palace Museum in Beijing het 
uitwisselen van restauratiekennis. Voor FOAM is het belangrijk om een tentoonstelling in China te 
realiseren om een internationaal netwerk op te bouwen. 

5.2.1. Museum Speelklok 
De restauratiesamenwerking tussen Museum Speelklok en het Palace Museum in Beijing is uniek 
omdat het Palace Museum behoort tot het bekendste cultureel erfgoed van China. Het is heel 
bijzonder dat een klein museum als Museum Speelklok hier een uitwisseling mee heeft. Deze 
unieke samenwerking heeft het museum veel persaandacht opgeleverd ,en bijzondere 
instrumenten die in de tentoonstelling te zien waren. 

“Het zijn klokken uit de 17e, 18e eeuw die met name in Engeland zijn gemaakt maar wel voor de 
Chinese keizer. Deze collectie was uniek en voor onze restauratoren ook een hele mooie kans om 
daar mee te werken en daar [in het Palace Museum] rond te kijken. Het zijn echt topstukken van 
makers als James Cox, een van de grootste uurwerkmakers uit die tijd. Het ging niet alleen om 
klokken die muziek speelden maar waar ook allemaal bewegende elementen op stonden. Echt 
‘the top of the bill’ want het ging naar de Chinese keizer.”141 

De tentoonstelling ‘Sing Song’ is een mooi resultaat van wat begonnen is als een 
restauratiesamenwerking tussen Museum Speelklok en het Palace Museum. Toch is het 
restaureren van de instrumenten het belangrijkste geweest. In China ontbrak namelijk de kennis 
om de instrumenten te restaureren. 
 

                                                            
140 F. Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 10 februari 2014 in 
het Maritiem Museum, Rotterdam. 
141 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
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 “Daar waren ze in China wel heel geïnteresseerd in omdat zij niet de ervaring in huis hadden, in 
ieder geval niet op dat niveau, om de instrumenten te restaureren. Ze gingen heel anders om 
met die instrumenten, een deel stond in een depot langzaam te vergaan wat natuurlijk heel 
zonde is en dat vonden de restauratoren en conservatoren daar ook.”142 

De restauratiesamenwerking tussen Museum Speelklok en het Palace Museum heeft in totaal 
drie jaar geduurd, waarbij restauratoren van Museum Speelklok meerdere keren naar China zijn 
gegaan om de restauratoren van het Palace Museum te begeleiden bij het restaureren van de 
instrumenten. Daarnaast werden onderwerpen als restauratie-ethiek behandeld.143  

De provincie Utrecht heeft uiteindelijk mogelijk gemaakt dat de gerestaureerde instrumenten 
tentoongesteld konden worden in het Guangdong Museum of Art in het zuiden van China. De 
provincie Utrecht heeft een vriendschapsband met de provincie Guangdong en in het kader van 
een handelsmissie vanuit Utrecht naar Guangdong is het idee voor de tentoonstelling 
ontstaan.144 

5.2.2. FOAM 
De tentoonstelling ‘Dutch Photography: The Space Between Us’ is voor FOAM de eerste 
samenwerking met China. FOAM staat in Nederland vooral bekend als fotografiemuseum maar op 
internationaal gebied is FOAM zeer actief in het ontwikkelen van tentoonstellingen en het 
samenwerken met andere culturele instellingen.145 Voor FOAM is het belangrijk om het 
bestaande netwerk uit te breiden en de naam van FOAM wereldwijd bekend te maken. Het 
fotografiemuseum ziet veel belang in China vanwege de groeiende middenklasse die steeds meer 
geïnteresseerd raakt in kunst en cultuur en daarmee ook in fotografie.146  Marcel Feil, adjunct-
directeur van FOAM, hoopt dat de tentoonstelling in het Hexiangning Art Museum in Shenzhen het 
begin is van een langdurige samenwerking met China en dat er in de toekomst exposities van 
Chinese fotografen in FOAM te zien zijn.  

   

                                                            
142 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
143 C. Arnold. 
144 C. Arnold. 
145 M. Feil, artistiek adjunct-directeur FOAM telefonisch interview met E. van de Bovenkamp op 2 april 2014.. 
146 M. Feil. 
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Hoofdstuk 6:  
Aandachtspunten bij een uitwisseling met China 

Er is enorm veel informatie te vinden voor een westerling die zaken wil doen met China. Er zijn 
tientallen boeken verschenen die adviezen geven zoals: Ondernemen in China - zakendoen met 
Chinezen in tien praktische stappen147 en Doing Business In China: How to Profit in the World's 
Fastest Growing Market.148 Ook zijn er diverse webblogs en websites die zich op dit onderwerp 
richten, zoals China2025.nl149 en Zakendoeninchina.nl150. Ook is het mogelijk om de hulp in te 
roepen van verschillende professionele bureaus zoals China Access of China Inroads, die ter 
voorbereiding op de samenwerking met China taal- en cultuurtrainingen aan kunnen bieden.151 

Een goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt ook bij een samenwerking met China 
maar zeker voor musea die voor de eerste keer naar China gaan is het toch afwachten hoe de 
situatie daar is. In veel musea in China zijn de medewerkers op hun positie terecht gekomen door 
politieke benoemingen. Daarnaast verschilt het Chinese systeem erg van het westerse systeem 
als het gaat om de culturele infrastructuur en regelgeving.152 Voor Nederlandse musea die een 
uitwisseling met China aangaan is het belangrijk om hiervan af te weten. In de interviews die voor 
dit onderzoek gedaan zijn, zijn diverse aspecten naar voren gekomen. Cultuurverschillen, 
regelgeving rondom bruikleen en onderhandelen in China worden in dit hoofdstuk behandeld. 

6.1. Onderhandelen met China 
Voor een succesvolle onderhandeling met een Chinese partij is het belangrijk om met de juiste 
bedoelingen een samenwerking aan te gaan. Zo zien de Chinezen de onderhandelingen niet 
alleen als een instrument om een deal te sluiten. In China is het heel belangrijk om een relatie op 
te bouwen met de zakenpartner, iets wat geleidelijk dient te gebeuren. Natuurlijk is het opbouwen 
van een goede relatie binnen elke samenwerking van belang maar veel westerse ondernemers 
die naar China gaan hebben de neiging om te snel tot een zakelijk akkoord over te willen gaan.153 
Voor Chinezen is het juist belangrijk om een goede relatie op te bouwen en vervolgens pas een 
overeenkomst te sluiten. Daarin is het belangrijk om voortdurend te bevestigen dat de 
samenwerking door beide partijen ondersteund wordt. 

Musea die een uitwisseling met China aan gaan en naar China reizen om te onderhandelen 
komen hier zeker mee in aanmerking. Het investeren in de relatie zowel voor als na het tekenen 
van een overeenkomst is heel belangrijk. Dit heeft ook Museum het Prinsenhof gemerkt bij de 
tentoonstelling ‘Jingdezhen-Delft: The Blue Revolution, 400 jaar Exchange.’ Léanne Selles, werkt 
bij het museum en is in 2013 zelf naar China gegaan met een wethouder van de gemeente Delft 
om het vriendschapsverband te tekenen tussen Delft en Jingdezhen. Bij deze ondertekening 
hadden beide partijen ook de intentie om een gezamenlijke tentoonstelling te maken maar op dat 

                                                            
147 Y. van der Heijden, Ondernemen in China: Zakendoen met Chinezen in tien praktische stappen. (Amsterdam: Uitgeverij Atlas 
Contact, 2008) 
148 T. Plafker, Doing Business In China: How to Profit in the World's Fastest Growing Market. (New York: Uitgeverij Business Plus, 
2008) 
149 China 2025: http://china2025.nl/ 
150 Zaken doen in China: http://www.zakendoeninchina.org 
151 China Access, trainingen, http://china-access.nl/index.php/trainen/cultuurtraining.html, geraadpleegd op 20 mei 2014. 
152 M. Knapen, projectleider China, DutchCulture, e-mail interview met E. van de Bovenkamp, 14 mei 2014. 
153 Rijksdienst voor ondernemend Nederland, China zakencultuur. 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/China%20zakencultuur.pdf, geraadpleegd op 18 mei 2014. 
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moment was nog niet zeker of dit ook daadwerkelijk zou gaan gebeuren.154 In het voorjaar van 
2013 is de tentoonstelling in Delft te zien geweest en hierbij werd ook een seminar 
georganiseerd, onder andere over de relatie tussen Delft en Jingdezhen. Voor dit seminar werd 
ook de directeur van het Royal Porcelain Museum in Jingdezhen uitgenodigd om de opening bij te 
wonen en een lezing te geven.155 Hier heeft de gemeente Delft veel in geïnvesteerd want het 
ticket van de directeur is betaald, er is een programma samengesteld en een tolk geregeld.156 Dit 
is van groot belang geweest voor de verdere samenwerking tussen beide musea doordat de 
Chinese partij toen met eigen ogen heeft kunnen zien met wat voor museum ze samenwerken. 
De relatie tussen Delft en Jingdezhen werd voor Jingdezhen toen bevestigd mede doordat ze 
Delfts keramiek zagen waar de Chinese invloed duidelijk in te herkennen was.157 Dit heeft de 
Chinese partij overgehaald om de tentoonstelling in China te tonen. 

6.2. Het belang van een gelijke delegatie 
Bij veel museale initiatieven tussen Nederland en China is de gemeente of het stadsbestuur van 
het Nederlandse museum nauw betrokken. De aanwezigheid van wethouders, de burgemeester 
of de commissaris van de koning bij de ondertekening van een contract of bij de opening van een 
tentoonstelling wordt vooral door de Chinese partij als zeer belangrijk ervaren. Als er een 
Nederlandse burgemeester aanwezig is bij een tentoonstellingsopening in China dan zorgt de 
Chinese partij ervoor dat hun burgemeester ook aanwezig is, of in ieder geval die iemand die 
gelijk in rang staat. Bij een langdurige samenwerking is het soms lastig uit te leggen aan de 
Chinese partij als er binnen het Nederlandse politieke systeem veranderingen plaats vinden. De 
tentoonstelling die vanuit Museum het Prinsenhof naar Jindgezhen is gegaan is in 2014 ook nog 
te zien in de Chinese stad Dongguan. Ten tijde van de voorbereidingen van de opening van de 
tentoonstelling daar waren er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. De gemeente Delft wist 
daarom niet of ze dezelfde wethouder konden afvaardigen als bij de opening het jaar ervoor.158 
Een dergelijke verandering is in China lastig uit te leggen omdat politici in daar voor een veel 
langere periode benoemd worden. 
De tentoonstelling van Museum Speelklok in het Chinese Guangdong Museum of Art kwam voort 
uit een handelsmissie van de gemeente Utrecht, vooral bij dit soort handelsmissies is het belang 
van een gelijke delegatie duidelijk zichtbaar. 

“De tentoonstelling begon tijdens één van de handelsmissies van de provincie Utrecht naar de 
provincie Guangdong. Hier was de commissaris van de koningin bij om daar als tegenpool van de 
gouverneur van de provincie Guangdong op te treden. Dat is op dit soort handelsmissies een 
standaard.”159 

 
 
 
 
 
 

                                                            
154 L. Selles, hoofd afdeling publiek erfgoed collecties Delft geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 14 maart 2014 in Museum 
het Prinsenhof, Delft. 
155 L. Selles. 
156 L. Selles. 
157 L. Selles. 
158 L. Selles. 
159 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
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6.3. Regelgeving en Chinese hiërarchie 
Nederlandse musea die een tentoonstellingsuitwisseling hebben met China krijgen met de 
Chinese manier van werken te maken waarin strenge regelgeving geldt en regels ook vaak 
veranderen. 

6.3.1. Regelgeving rondom museale collecties 
Het Drents Museum had voor de Terracottatentoonstelling geen direct contact met het Emperor 
Qinshihuang's Mausoleum Site Museum, het museum in Xi’an waar het Terracottaleger te 
bezichtigen is. Alle onderhandelingen gingen via het Shaanxi Cultural Heritage Promotion 
Center.160 Deze instelling bemiddelde als een tussenpersoon tussen het Drents Museum en het 
Terracottamuseum. Het Drents Museum kreeg een projectleider van het Shaanxi Cultural 
Heritage Promotion Center toegewezen die de contacten met de musea op zich nam. 

Toen het Drents Museum de Terracottatentoonstelling had, in 2008, was er een regelgeving in 
China van kracht waarbij instellingen als het Shaanxi Cultural Promotion Center beschikking 
hadden over museale collecties en toestemming konden geven voor bruikleen aan het 
buitenland.161 De musea zelf verdienden daardoor weinig aan deze bruiklenen omdat de 
bemiddelende bureaus de beschikking hadden over de museale collecties en hier ook inkomsten 
voor ontvingen.  

In 2009 - 2010 is dit beleid veranderd en hebben musea zelf beschikking over hun eigen 
collecties gekregen. Dit merkte het Drents Museum bij de tweede tentoonstelling die ze uit China 
haalden: ‘Gouden Eeuw van China: Tangdynastie.’ Deze tentoonstelling was in 2011 - 2012 in 
Assen te zien en bij het samenstellen van deze tentoonstelling en de samenwerking met China 
merkte Peter Schonewille van het Drents Museum dat er een aantal dingen veranderd waren ten 
opzichte van de eerste samenwerking .  

“Voor de Tangtentoonstelling hebben we het wat dat betreft veel moeilijker gehad. Daar zijn we 
zelf veel meer bij musea langs geweest om te kijken wat ze hadden en hoe de kwaliteit was. We 
zijn meer met de musea zelf in overleg geweest. Uiteindelijk is alles wel via het ‘cultural bureau’ 
gegaan maar hun invloed en macht was heel anders geworden door de maatregel vanuit Beijing 
dat musea zelf mogen bepalen wat wel en wat niet in bruikleen gaat. Dus dat is echt anders.”162 

De Chinese musea hebben sinds 2010 meer zeggenschap gekregen over hun eigen collecties. 
Hiervoor valt de rol van de tussenkomende bureaus voor een groot deel weg. Voor de bureaus 
zelf heeft de maatregel nadelige effecten omdat ze hierdoor veel minder inkomsten hebben. Dat 
de macht en de rol van het tussenkomende bureau bij de tweede samenwerking tussen het 
Drents Museum en China was afgenomen, werd in eerste instantie niet gezegd. Het Shaanxi 
Cultural Promotion Center wilde hun positie niet kwijt en wilde niet dat het Drents Museum met 
de musea zelf ging onderhandelen. 

 “Het heeft ook heel lang geduurd voordat ze ons over deze nieuwe regeling vertelden. Daar moet 
je dan maar achter zien te komen want dat bureau wilde natuurlijk de eigen positie veilig stellen 
en ook hun eigen belang onderstrepen: laten zien dat de buitenlanders met hun samenwerken. 
Het duurde dus heel lang voordat wij er achter kwamen dat de regelgeving veranderd was.”163  

                                                            
160 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
161 P. Schonewille. 
162 P. Schonewille. 
163 P. Schonewille. 
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Voor bruiklenen vanuit China naar het buitenland is sinds 2010 een regeling van kracht waarin 
staat dat museale collecties vanuit China niet langer dan een jaar buiten China mogen zijn en 
voor elk museum is ook een limiet opgesteld voor het aantal objecten dat in bruikleen mag 
worden gegeven. 

Hierbij gelden verschillende regels voor het soort bruikleen. Voor tentoonstellingen mogen 
meerdere objecten naar het buitenland gaan maar voor de uitleen van objecten aan het 
buitenland voor restauraties zijn de regels weer anders. Museum Speelklok had voor de 
bruiklenen uit het Palace Museum ook te maken met deze regelgeving. 

“Het was best nog een gepuzzel om toestemming te krijgen van de verschillende ministeries die 
daar ook weer iets over te zeggen hadden. Het was zelfs zo dat we op een gegeven moment hier 
[in museum Speelklok] een aantal klokken voor restauratie hadden – en het zou handig geweest 
zijn om die stukken gewoon hier te houden voor de tentoonstelling – maar ze moesten eerst weer 
terug omdat we niet 8 stukken tegelijkertijd hier mochten hebben voor restauraties. Uiteindelijk 
mocht dit voor de tentoonstelling wel maar voor het vervoeren van objecten naar het buitenland 
voor restauratie golden weer andere regels.”164 

De regelgeving rondom museale collecties is opgesteld door het Chinese Ministerie van Cultuur. 
Voor reizende tentoonstellingen die vanuit China naar Europa komen en langs meerdere musea 
reizen, is het door dit soort regelgeving een stuk lastiger geworden om de tentoonstelling mogelijk 
te maken. 

 “Als de collecties bij een rondreizende tentoonstelling na elk jaar weer terug moeten naar China 
dan heb je enorme transportkosten, plus het feit dat voor de verzekering de archeologische 
objecten in transport de meest kwetsbare groep is. Dus in die zin is de verzekeringspremie dan 
ook onbetaalbaar. Als het steeds een halfjaar staat, weer terug moet naar China moet, uitgepakt 
en gecontroleerd moet worden en weer ingepakt en op transport gaat dan is het risico op 
ongelukken ook vergroot en de verzekeringspremie is daarmee een stuk hoger. Het is dan een 
stuk oninteressanter om die samenwerking aan te gaan omdat je de tentoonstelling niet lang 
genoeg kunt hebben.”165 

6.3.2. Conditierapporten en transport 
In de interviews met de musea die een uitwisseling hebben gehad met China is gesproken over 
de eisen die de Chinese musea stelden aan de omstandigheden waarin hun collecties in 
Nederland tentoongesteld werden. Museum Speelklok en het Drents Museum hebben beide 
collecties in bruikleen gehad van twee van de bekendste musea in China: Museum Speelklok van 
het Palace Museum en het Drents Museum van het onder andere het Emperor Qinshihuang's 
Mausoleum Site Museum. Het opstellen van conditierapporten, het transport van de objecten en 
de verantwoordelijkheid voor het Nederlandse museum werden hierbij heel duidelijk aangegeven. 
Museum Speelklok kreeg voor de bruikleen uit het Palace Museum een contract aangeboden 
waarin strenge eisen werden gesteld aan de manier van tentoonstellen en omgang met de 
objecten.166 Restauratoren van Museum Speelklok waren zelf in het Palace Museum geweest en 
hadden gezien dat de omstandigheden waarin de objecten daar in het depot stonden verre van 
perfect waren. Hierdoor kon er over de eisen onderhandeld worden. 

                                                            
164 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
165 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
166 C. Arnold. 
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“Als vanuit de top van de organisatie strenge eisen kwamen dan brachten wij in dat de 
omstandigheden in China ook niet altijd aan de eisen voldeden en dan viel er wel goed te 
overleggen.”167 

De Sing & Song tentoonstelling van Museum Speelklok was in 2007 in het Guangdong Museum 
of Art in Guangzhou te zien. Het vervoer van de objecten werd op de heenweg door 
transportbedrijf Hizkia Van Kralingen gedaan en op de terugweg door TNT China.168 

Het Drents Museum heeft bij de Terracottatentoonstelling vanuit China volledige 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor de objecten. Mensen van het Drents Museum zijn zelf 
in China geweest bij het inpakken van de objecten. Op het moment dat er door beide partijen een 
handtekening onder het conditierapport werd gezet was het Drents Museum volledig 
verantwoordelijk voor de objecten en eventuele schade.169 Chinese koeriers zijn voor het 
transport van de objecten naar Nederland gekomen en hebben tijdens het uitpakken van de 
collecties toezicht gehouden. Opvallend was dat de koeriers de objecten niet meer aanraakten, 
dit om te voorkomen dat als er iets mee zou gebeuren dat de Chinese partij niet verantwoordelijk 
kan worden gehouden. Deze manier van werken was voor het Drents Museum nieuw. 

“Het meekijken van de koeriers was er vooral voor dat als er tijdens het transport iets zou 
gebeuren zij direct konden ingrijpen. Dan zouden zij de beslissing moeten nemen om misschien 
ter plekke over te gaan tot restauratie of iets anders. Daarvoor zijn ze er natuurlijk ook om te 
kijken of alles goed gaat en dat werd heel minutieus gedaan, dat duurde echt uren. Dagen zijn 
we daar mee bezig geweest, elke centimeter werd bekeken.”170 

Voor Nederlandse musea die een collectie uit China tentoonstellen of met een collectie naar 
China toe gaan is het belangrijk om te weten dat de mate van kennis en professionaliteit rondom 
beheer en behoud van collecties per museum erg kan verschillen. In de grote musea zoals het 
Palace Museum en het Terracottamuseum in Xi’an is er voldoende kennis. In kleinere musea is 
deze kennis niet altijd aanwezig. Museum Speelklok is tijdens de duur van Sing & Song 
tentoonstelling in het Guangdong Museum of Art constant aanwezig geweest om de instrumenten 
in de gaten te houden. De instrumenten waren in Guangzhou onderhevig aan extreme 
klimatologische omstandigheden door de hitte en hoge luchtvochtigheid in dit deel van China. De 
mensen van Museum Speelklok hadden deze kennis om de instrumenten te beheren, deze 
kennis was in het Guangdong Museum of Art niet in die mate aanwezig maar personeel van het 
museum bood wel alle middelen om het mogelijk te maken.171  

Voor de tentoonstelling die vanuit het Maritiem Museum Rotterdam naar Shanghai ging, was het 
merendeel van de objecten afkomstig van het Rotterdamse museum. Bij het uitpakken van de 
objecten werd er een duidelijk verschil zichtbaar tussen het aantal medewerkers in Nederlandse 
en Chinese musea. 

                                                            
167 C. Arnold. 
168 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
169 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
170 P. Schonewille. 
171 C. Arnold. 
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“Er gaat natuurlijk altijd wel iets mis bij het transport want scheepsmodellen zijn moeilijk te 
vervoeren maar dit werd direct gecorrigeerd. Het uitpakken van de objecten gebeurde daar met 
25 man en daar stond nog 6 man douane bij, wij doen dat hier met 3 man.”172 

 
Het Maritiem Museum Rotterdam heeft in China wel specifiek gekozen voor een samenwerking 
met het Martiem Museum in Shanghai. Er is juist voor dit museum gekozen vanwege de hoge 
mate van professionaliteit en goede organisatie. 

6.3.3. Financiering 
Een uitwisseling met China op museaal gebied is een grote investering, zowel qua tijd als qua 
geld. Voor Nederlandse cultureel gerelateerde initiatieven in het buitenland zijn er een aantal 
fondsen beschikbaar. De 2 belangrijkste fondsen voor subsidieaanvraag voor projecten in China 
zijn op dit moment het Mondriaanfonds en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.173  
Deze fondsen hebben verschillende financiële bijdragen ter beschikking gesteld voor 
kunstenaars, musea, bemiddelaars en opdrachtgevers binnen de kunst en culturele sector.174  
De tentoonstelling ‘Dutch Photography – The Space Between Us’ van FOAM in het Henxinagning 
Museum in Shenzhen is ondersteund door het Mondriaanfonds om Nederlandse kunst zichtbaar 
te maken in het buitenland.175 De eisen die verschillende fondsen stellen aan een project kunnen 
erg verschillen. Voor de aanvraag van fondsen moet er vaak sprake zijn van cofinanciering omdat 
het fonds nooit een heel project kan financieren. De financiering voor museale uitwisseling met 
China kunnen ook ondersteund worden door de gemeente waarin het museum gevestigd is. 
Daarnaast kan de Nederlandse ambassade in Beijing ook een financiële bijdrage leveren aan 
Nederlandse musea die met een tentoonstelling naar China komen. Het budget van de 
ambassade is echter beperkt en een financiële bijdrage is vooral bedoeld als extra 
ondersteuning.176 

Bij een museale uitwisseling met China moet het voor een Nederlands museum niet het 
hoofddoel zijn om er geld aan te verdienen. Dit is namelijk niet gemakkelijk. De kosten voor het 
initiatief zijn vaak volledig voor het Nederlandse museum. Museum het Prinsenhof heeft het voor 
de tentoonstelling ‘The Blue Revolution’ voor elkaar gekregen dat ook de Chinese partij een deel 
van de kosten heeft betaald en dit is vrij uniek. 

“Op dit moment is er in China meer geld beschikbaar dan hier maar er komt nog weinig financiële 
response. Vanuit Museum het Prinsenhof begrijp ik best dat wij er meer geld in moeten stoppen 
dan de Chinese partij maar ik vind wel dat die iets moeten doen. Door van het Chinese museum 
een substantiële bijdrage te vragen laat je ook zien dat het eindproduct ook van hen is. Dit is ons 
gelukt en dat is best bijzonder. Het is gewoon belangrijk dat beide partijen een financiële bijdrage 
leveren.”177 

                                                            
172 F. Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 10 februari 2014 in 
het Maritiem Museum, Rotterdam.. 
173 A. van Driel, senior medewerker cultuur Nederlandse ambassade Beijing, e-mail interview door E. van de Bovenkamp op 1 juni 
2014. 
174 Mondriaanfonds, “Aanvragen: Projectinvestering musea en andere Erfgoedinstellingen” (versie 27 mei 2014), 
https://www.mondriaanfonds.nl/Aanvragen/item/Projectinvestering_Musea_en_andere_Erfgoedinstellingen/, geraadpleegd op 28 
mei 2014. 
175 M. Feil, artistiek adjunct-directeur FOAM telefonisch interview met E. van de Bovenkamp op 2 april 2014.. 
176 . van Driel, senior medewerker cultuur Nederlandse ambassade Beijing, e-mail interview door E. van de Bovenkamp op 1 juni 
2014. 
177 L. Selles, hoofd afdeling publiek erfgoed collecties Delft geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 14 maart 2014 in Museum 
het Prinsenhof, Delft. 
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6.4.4. Censuur 
De Chinese overheid voert een streng beleid als het gaat om censuur. Het moet worden 
beschouwd als de eerste hinderpaal voor de toegang van buitenlandse initiatieven in de Chinese 
culturele- en creatieve industrieën.178  Dit geld voor alle creatieve doeleinden maar de controle is 
met name in de mediasector rondom web censuur en in de filmindustrie zeer streng. Toch word 
alle creatieve en culturele content door de Chinese overheid gecontroleerd179 wat ook geldt voor 
museale uitwisseling. In de jaren tachtig en negentig was de censuur in de kunstsector een 
invloedrijke factor maar deze is sinds 2005 sterk afgenomen. Kunstenaars en conservatoren zijn 
van mening dat ze meer keuzevrijheid hebben in hun werk. De gecensureerde onderwerpen 
hebben vooral betrekking op politieke en historische gebeurtenissen in de Chinese geschiedenis, 
nationale onschendbaarheid, geweld, drugs, religie en pornografie.180 Een recent voorbeeld van 
censuur binnen Chinese musea is de Andy Warhol tentoonstelling die in het najaar van 2013 in 
het CAFA Museum in Beijing te zien was. In het CAFA Museum was een overzichtstentoonstelling 
te zien met veel belangrijke werken van de Amerikaanse kunstenaar. Warhol’s bekende Mao 
Zedong zeefdruk werd door de Chinese autoriteiten echter geweigerd omdat het een oneerbiedig 
beeld van de leider zou weergeven.181  

Ook Nederlandse musea kunnen te maken krijgen met de censuurregeling in China als ze met 
een tentoonstelling naar China gaan. De foto’s die tijdens ‘Dutch Photography – The Space 
Between Us’ in het Huxiangning Art Museum in Shenzhen te zien zijn ondergingen ook een 
controle.182 Alle foto’s werden goedgekeurd maar de censuurregeling is een aspect waar rekening 
mee gehouden moet worden. 

 
 Afbeelding 13: Andy Warhol – 15 Minutes Eternal in het CAFA Museum, Beijing.   

                                                            
178 European Parliament, Cultuur en Onderwijs, Mogelijkheden voor culturele uitwisselingen tussen de Europese Unie en derde 
landen: China (Parijs, Brussel en Beijing, 2009), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419097/IPOL-
CULT_ET(2009)419097(SUM01)_NL.pdf, geraadpleegd op 13 mei 2014. 
179 M. Knapen, projectleider China, DutchCulture, e-mail interview door E. van de Bovenkamp, 14 mei 2014. 
180 European Parliament, Cultuur en Onderwijs, Mogelijkheden voor culturele uitwisselingen tussen de Europese Unie en derde 
landen: China (Parijs, Brussel en Beijing, 2009), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419097/IPOL-
CULT_ET(2009)419097(SUM01)_NL.pdf, geraadpleegd op 13 mei 2014. 
181 T. Hill, “Andy Warhol Mao Paintings,Censored By Chinese Authorities” (versie 18 december 2012), 
http://www.artlyst.com/articles/andy-warhol-mao-paintings-exhibition-censored-by-chinese-authorities, geraadpleegd op 10 mei 2014. 
182 M. Feil, artistiek adjunct-directeur FOAM telefonisch interview met E. van de Bovenkamp op 2 april 2014. 
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Hoofdstuk 7 – Ervaringen en tips 

De personen die voor dit onderzoek geïnterviewd zijn, hebben de uitwisseling met China allemaal 
als positief ervaren. Elk museum heeft een ander soort tentoonstelling gehad en daarmee ook 
een andere samenwerking. Toch komen veel zaken over wat de geïnterviewden als lastig hebben 
ervaren tijdens hun samenwerking met China. In dit hoofdstuk wordt aandacht  besteed aan hoe 
de geïnterviewde musea medewerkers hun samenwerking met hebben ervaren, en welke tips ze 
hebben voor Nederlandse musea die een tentoonstelling vanuit of in China willen tonen. 

7.1. Ervaringen 
Nederlanders mogen er dan om bekend staan zich goed te kunnen aanpassen binnen een 
andere cultuur, in onderhandelingen met China is de meest genoemde drempel toch het 
cultuurverschil. Zeker bij een eerste kennismaking met China kan het Chinese systeem als lastig 
en hiërarchisch worden ervaren. Carolien Arnold vergelijkt het onderhandelen met China met de 
andere landen waarvan het museum bruiklenen heeft gehad en noemt China een van de 
moeilijkere landen om mee te onderhandelen. 

“Voor de tentoonstelling ‘Royal Music Machines’ hebben we bruiklenen gehad uit verschillende 
landen. Hierbij merk je wel echt het verschil tussen en bruikleen uit Europa en een bruikleen uit 
China of Rusland. Zelfs Amerika was gemakkelijker. China en Rusland zijn van oudsher toch 
communistische landen met een sterke hiërarchie en strenge regels.”183 

7.1.1. Onderhandelingen 
Het onderhandelen met de Chinese musea en het tekenen van samenwerkingsovereenkomsten 
verloopt vaak moeilijk. Museum het Prinsenhof ging naar China om de 
samenwerkingsovereenkomst met het Royal Porcelain Museum in Jingdezhen te tekenen, 
hiervoor was alles al afgesproken maar het onderteken ging niet gemakkelijk, zo zegt Leanne 
Selles. 

“Wij kwamen bij de directeur die we het jaar daarvoor hadden leren kennen om het document te 
ondertekenen waarin stond dat we de samenwerking zouden verdiepen en een gezamenlijke 
tentoonstelling zouden maken. Dit was van te voren allemaal al geregeld maar toen we daar 
kwamen zei de directeur dat hij het niet kon ondertekenen. Toen werd er heen en weer gebeld en 
kregen we allemaal vragen over onze status. We dachten dat dit allemaal al besproken was maar 
toen werd het toch een ingewikkeld politiek spelletje. Drie kwartier later konden we het document 
ondertekenen.”184 

Carolien Arnolds heeft in de uitwisseling met China een duidelijk verschil ervaren in de manier 
waarop de onderhandelingen verliepen met het Palace Museum in Beijing en met het Guandong 
Museum of Art in Guangzhou. De manier van onderhandelen was in Beijing strenger en er was 
meer regelgeving. In Guangzhou verliepen de contactbesprekingen wel op een typisch Chinese 
manier, waar grote delegaties bij aanwezig waren maar de manier van onderhandelen veel 
ontspannener verliep.185 

                                                            
183 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
184 L. Selles, hoofd afdeling publiek erfgoed collecties Delft geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 14 maart 2014 in Museum 
het Prinsenhof, Delft. 
185 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
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7.1.2. Het hebben van een contactpersoon  
Voor een Nederlands museum dat voor de eerste keer een samenwerking met China aangaat is 
het heel belangrijk om een goede contactpersoon te hebben die weet hoe de Chinese cultuur in 
elkaar steekt en die de belangen van het museum kan helpen te behartigen. Voor Museum het 
Prinsenhof was dit de kunstenaar Adriaan Rees die al meerdere jaren in China woont en werkt en 
veel weet van de Chinese cultuur maar als Nederlander ook begrijpt hoe de westerse en de 
Chinese mentaliteit met elkaar kunnen botsen.186  

Ook Peter Schonewille raadt het aan om als Nederlands museum bij een samenwerking met 
China een vertrouwenspersoon te hebben die bekend is met het land en de manier van zaken 
doen. Voor het Drents Museum was dit enorm belangrijk bij de onderhandelingen voor de 
Terracottatentoonstelling en later de Tangdynastie tentoonstelling. Hiervoor had het Drents 
Museum contacten met de Chinese meneer Li die al jaren in Nederland woont maar nog veel 
banden heeft in China. Deze tussenpersoon kon zaken in China voor elkaar krijgen en 
bemiddelen tussen beide partijen.187  

“Li kon deuren voor ons openen en dingen voor elkaar krijgen die wij zelf niet konden. Hij is op al 
onze reizen mee geweest en behoedde ons letterlijk voor valkuilen. Hij wist precies wat en in 
welke volgorde we iets moesten doen.”188 

7.1.3. Taalbarrière 
De Chinese taal kan bij onderhandelingen met China een probleem vormen omdat het Mandarijn 
zo verschilt van de Germaanse talen. In de meeste grotere instellingen in China is altijd wel 
iemand werkzaam die Engels spreekt maar het niveau kan nog wel eens verschillen. Het kan 
voorkomen dat de Chinese organisatie daarom een tolk inhuurt. De medewerkers van Museum 
Speelklok die voor de tentoonstelling ‘Sing Song’ een langer periode in Guanghzou verbleven, 
hebben waar nodig een Chinese tolk ingehuurd en zijn op Chinese les gegaan.189 
 
In de tentoonstelling ‘Routes 1600’ in het Maritieme Museum of China in Shanghai waren de 
tentoonstellingsteksten in het Chinees en Nederlands. Deze teksten zijn zonder controle van het 
Maritiem Museum Rotterdam in de tentoonstelling geplaatst en dit is een leermoment geweest 
voor het Rotterdamse Museum. 

“Wij hadden de tentoonstellingsteksten in het Engels, Nederland en Chinees en zij [in het 
Maritime Museum of Shanghai] hadden de teksten in het Chinees en in het Nederlands. Ze 
hebben de Chinese teksten zelf geschreven, gebaseerd op de onze en daarna hebben ze de 
Engelse teksten door een soort Google vertaalprogramma gehaald, denk ik, want de Nederlandse 
versie was echt erbarmelijk. Maar zo erbarmelijk dat je er ook wel om kon lachen, iedereen die 
daar vanuit Nederland kwam kon wel zien dat wij als Maritiem Museum niks met die teksten te 
maken hadden want het was zo ongelofelijk slecht.”190 

                                                            
186 L. Selles, hoofd afdeling publiek erfgoed collecties Delft geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 14 maart 2014 in Museum 
het Prinsenhof, Delft. 
187 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
188 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
189 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
190 F. Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 10 februari 2014 in 
het Maritiem Museum, Rotterdam. 
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7.1.4. Het opbouwen van relaties 
Tijdens de interviews met de Nederlandse musea is gevraagd of de geïnterviewde tips heeft voor 
andere Nederlandse musea die een samenwerking rondom een tentoonstelling willen aangaan 
met China. De belangrijkste aanbevelingen staan in deze paragraaf beschreven. Peter 
Schonewille, tentoonstellingscoördinator bij het Drents Museum, legt de nadruk bij een 
samenwerking met China op het opbouwen van de relaties.  

“Je moet een relatie opbouwen en dat heeft tijd nodig. Het is niet zo dat je even naar China kunt 
gaan om te kijken en dan snel weer thuis bent met wat je wilt hebben. Dat is een fout die je nooit 
mag maken. […] Het opbouwen van een band is heel belangrijk, dat betekend dat je misschien 
wel 4 of 5 keer heen moet voordat je überhaupt ook maar een stap verder bent.”191 

Bij de uitwisseling tussen Museum het Prinsenhof in Delft en het Royal Porcelain Museum in 
Jingdezhen was het opbouwen van de relaties ook een grote tijdsinvestering. Hierbij heeft 
Museum het Prinsenhof het voortouw genomen. 

“De initiatieven zijn heel erg van ons uit gegaan maar doordat we redelijk volhoudend waren 
kregen we steeds meer toegang tot de gemeente, de burgemeester en zelfs partijbonzen van de 
communistische partij. Dat ging steeds makkelijker.”192 

Voor Museum het Prinsenhof is de lange tijdsinvestering van 6 jaar waarin ook het Artists-in-
residence project liep en er vrij constant contact was met China uiteindelijk een voordeel geweest 
om een tentoonstelling te realiseren. De langdurige samenwerking heeft hierin de banden tussen 
beide steden versterkt. Dit heeft het ook mogelijk gemaakt om relaties op langere termijn op te 
bouwen. 

Voor Frits Loomeijer, directeur van het Maritiem Museum Rotterdam, was het opbouwen van 
relaties ook een belangrijk uitgangspunt maar lag de nadruk hierin toch vooral op een resultaat 
bereiken op de korte termijn. Van Rotterdamse initiatieven die vanuit andere sectoren naar China 
gingen kreeg het Maritiem Museum te horen dat ze niet te veel moesten verwachten van een 
samenwerking met China en dat het goed mogelijk zou kunnen zijn dat er in de eerste 4 of 5 jaar 
nog geen resultaat bereikt zou zijn.193 Voor het Maritiem Museum was het zowel in tijd als in geld 
niet mogelijk om zoveel te investeren in de relatie met China. Frits Loomeijer is in 2008 voor de 
eerste keer naar China gegaan en in 2011 opende de tentoonstelling Yin & Jan in het Maritiem 
Museum. In totaal is Frits Loomeijer twee keer naar China geweest om de samenwerking rond te 
krijgen.  
 
“Het is een kwestie van druk op de samenwerking zetten in positieve zin. Dat is goed besteed 
geld want stel dat je er 7 jaar op moet gaan wachten? Ik snap wel waar dat vandaan komt maar 
het kan echt sneller. Je moet een partner vinden die belang bij jou heeft en jij moet belang bij 
hem hebben. Het is natuurlijk niet voor de lol, je doet het ergens om. Je bent op zoek naar dat 
wederzijdse belang.”194 

                                                            
191 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
192 L. Selles, hoofd afdeling publiek erfgoed collecties Delft geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 14 maart 2014 in Museum 
het Prinsenhof, Delft. 
193 F. Loomeijer. 
194 F. Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 10 februari 2014 in 
het Maritiem Museum, Rotterdam. 
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7.2. Tips 
De personen die zijn geïnterviewd over hun museale uitwisseling met China is ook gevraagd of ze 
tips hebben voor andere Nederlandse musea die een samenwerking met China willen aangaan. 
De belangrijkste adviezen worden in deze paragraaf besproken. 

Museum Speelklok in Utrecht en Museum het Prinsenhof in Delft zijn allebei kleinere instellingen 
die het toch voor elkaar hebben gekregen om een succesvolle samenwerking met een Chinees 
museum te realiseren. Carolien Arnold van Museum Speelklok zegt dat een van de redenen voor 
het succes van de uitwisseling was dat alle betrokken vanuit het museum heel erg bij zichzelf 
gebleven zijn. 

“Ik denk nog steeds dat het heel goed was, en dat zou ik andere musea ook adviseren en dat 
klinkt misschien een beetje bedompt want wij zijn ook maar een klein museumpje in vergelijking 
met het Palace museum maar dat je bij jezelf blijft en niet altijd mee gaan in hoe het hoort in 
China.”195 

Voor zowel het Drents Museum Assen als het Maritiem Museum Rotterdam heeft de 
samenwerking met China het belang van het museum binnen de gemeente benadrukt. Peter 
Schonewille geeft dit ook als tip aan andere musea. 

“Ik denk ook dat je niet alleen aan jezelf moet denken maar ook aan hoe je jezelf kunt inbedden 
politiek en maatschappelijk. Ik denk dat dat heel veel heeft bijgedragen want op het moment dat 
onze commissaris van de koningin daar heen gaat en die eer van zo’n hoog persoon, dus een 
directe vertegenwoordiger van onze koning of koningin, dat straalt ook op jou af als museum en 
die hiërarchie heerst in China nog best.”196 

Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat de musea die een uitwisseling met China 
hebben gehad, niet voor China hebben gekozen omdat er in het land op dit moment heel veel 
geld en mogelijkheden beschikbaar zijn. De keuze voor China was altijd omdat het een 
toevoeging is aan het museum. Monique Knapen van de China desk van DutchCulture raad het 
musea ook af om in een samenwerking met China te investeren vanwege financiële redenen is 
om er geld mee te verdienen. 

“Musea geef ik als advies om een goede partner te vinden en goed uit te zoeken waarom ze naar 
China willen. Inspiratie, kennisdelen, netwerk verbreden zijn belangrijke redenen om te gaan. Als 
je er heen wilt om geld te verdienen dan geef ik meestal het advies dat dit niet makkelijk is.”197 

Ook Frits Loomeijer geeft als tip dat een samenwerking met China een doordachte keuze moet 
zijn. 
 
“Het advies dat ik zou willen geven is dat er een legitieme reden moet zijn waarom je als museum 
met China wilt samenwerken. Je moet er een belang bij hebben. Alleen voor China kiezen omdat 
het op dit moment hip is en omdat daar op dit moment veel geld zit is geen goede reden. Het 
moet een weloverwogen beslissing zijn.”198 

                                                            
195 C. Arnold, programmeur Museum Speelklok (tot maart 2014) geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 25 februari 2014 in 
Museum Speelklok, Utrecht. 
196 P. Schonewille, tentoonstellingscoördinator Drents Museum geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 18 februari 2014 in het 
Drents Museum, Assen. 
197 M. Knapen, projectleider China, DutchCulture, e-mail interview met E. van de Bovenkamp, 14 mei 2014. 
198 F. Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam geïnterviewd door E. van de Bovenkamp op 10 februari 2014 in 
het Maritiem Museum, Rotterdam. 



51 
 

Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is om een referentiekader te schepen voor Nederlandse musea die 
met een tentoonstelling naar China gaan, een tentoonstelling uit China krijgen of een 
samenwerking hebben waarbij de tentoonstelling zowel in Nederland als in China te zien is. In de 
conclusie van dit onderzoek zijn de belangrijkste bevindingen besproken waar Nederlandse 
musea op moeten letten bij een samenwerking met China op het gebied van tentoonstellingen. 
 
Musea in China 
Voor Nederlandse musea die samenwerken met China is het belangrijk te beseffen dat er grote 
verschillen zijn tussen de westerse en Chinese musea. De mate van professionaliteit kan per 
museum in China heel erg verschillen. Lang niet alle musea hebben geschoolde medewerkers in 
dienst. Daarnaast is het lastig om een goed inzicht te krijgen in het Chinese museumsysteem. De 
situatie is per museum verschillend. Regelgeving verandert snel en wordt niet altijd aan de 
samenwerkende partij gemeld. Ook moet er rekening worden gehouden met Chinese regelgeving 
rondom het transport van museale collecties. De tentoonstellingen die vanuit Nederland naar 
China gaan, vanuit China naar Nederland komen of in beide landen te zien zijn, hebben met veel 
aspecten te maken die gelden voor een reizende tentoonstelling. Hierbij moet een goede 
voorbereiding worden getroffen om de objecten uit de tentoonstelling op transport te laten gaan. 
Specialisme vanuit Nederlandse musea moet in China aanwezig zijn bij het opbouwen van de 
tentoonstelling. Een reizende tentoonstelling vanuit Nederland in China kan plaats vinden in een 
museum maar voor reizende tentoonstellingen is het ook mogelijk om de tentoonstelling op een 
externe locatie te houden. 
 
Adviezen 
Het aantal tentoonstellingsuitwisselingen tussen Nederland en China die in het verleden hebben 
plaatsgevonden is vrij beperkt. Hierdoor is het aantal ervaringen van Nederlandse musea met 
een dergelijke uitwisseling beperkt. De Nederlandse musea die met China hebben 
samengewerkt, zijn daarom vooral op hun eigen intuïtie afgegaan en de samenwerking met China 
was vooral ook een leerproces. Musea die samenwerken met China kunnen voor hulp en 
adviezen terecht bij de Nederlandse ambassade in Beijing of de China Desk van DutchCulture. 
 
Contactpersoon 
Voor de Nederlandse musea die een tentoonstellingsuitwisseling met China hebben gehad was 
het heel belangrijk om een contactpersoon te hebben die helpt bij de bemiddelingen en die 
bekend is met China en de Chinese cultuur, en bij voorkeur ook Chinees spreekt. Dit maakt het 
onderhandelen een stuk gemakkelijker, vooral als het iemand is die de juiste ingangen weet en 
bepaalde zaken voor elkaar kan krijgen. 
  
Juiste redenen 
Een samenwerking met China moet een weloverwogen beslissing zijn. Er moet een algemeen 
belang gelden voor de samenwerkende musea. Het moet vanuit het Nederlandse museum 
vanzelfsprekend zijn om iets met China te doen en passen bij de missie en visie van het museum.  
Een investering in China vanuit een financieel oogpunt is onverstandig. Vanuit de Chinese musea 
is er op dit moment nog weinig financiële feedback waardoor de investeringen vooral vanuit het 
Nederlandse museum moeten komen.  
 
Belangen 
De meeste uitwisselingen tussen Nederland en China op museaal gebied worden mede mogelijk 
gemaakt door de stad of gemeente waarin het museum is gevestigd. Vaak worden de bestaande 
vriendschaps- en stedenbanden die er vanuit de gemeente bestaan, gebruikt om contact te 
leggen in China. Hierbij spelen gemeentelijke belangen vaak een rol. Een Nederlandse 
tentoonstelling in een Chinees museum laat zien dat beide landen elkaars cultuur respecteren en 
deze vriendschapsrelatie kan leiden tot meer investeringen op economisch gebied. Daarnaast is 
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het voor Nederlandse musea ook een belang om kennis naar China te brengen die daar op dat 
moment niet is, of nodig is. Dit kan gezamenlijk met een tentoonstelling plaats vinden, 
bijvoorbeeld in een restauratiesamenwerking.  
 
Cultuurverschil 
Het belangrijkste punt waar Nederlandse musea tegenaan lopen bij een samenwerking met 
China is het cultuurverschil. China is van oudsher een communistisch land en er gelden strenge 
regels en een sterke hiërarchie. Zeker bij een eerste samenwerking met China kan dit als lastig 
worden ervaren. Er wordt veel waarde gehecht aan positie en status; hierbij is de samenstelling 
van de delegaties belangrijk. Een samenwerking met een Chinese partij vraagt om veel 
tijdsinvestering in het opbouwen van een vriendschapsband. Pas als beide partijen met elkaar 
overweg kunnen kan er tot een zakelijk akkoord worden over gegaan. Hierin is het geven van 
presentjes en het tonen van wederzijds respect noodzakelijk. Verder is het typerend in Chinese 
onderhandelingen dat mondelinge overeenkomsten niet altijd nagekomen worden. 

De ideale uitwisseling 
Het onderzoek naar tentoonstellingsuitwisseling tussen Nederland en China komt voort uit de 
groeiende culturele sector in China en de mogelijkheden die dit bied voor Nederland. Op museaal 
gebied gebeurt dit door de trainingen die door Nederlandse professionals worden aangeboden 
aan Chinese museummedewerkers. Deze trainingen kunnen resulteren in meer museale 
uitwisseling tussen beide landen. Meer uitwisseling van museale collecties tussen Nederland en 
China is een mooi resultaat. Het zou nog mooier zijn als Nederlandse musea in hun 
samenwerking met China niet alleen objecten uitwisselen maar ook kennis.  
 
Een ideale uitwisseling van een tentoonstelling zou in mijn optiek samen moeten gaan met het 
aangaan van een dialoog tussen de Chinese en Nederlandse partij. Musea kunnen van elkaar 
leren waarin het vooral voor de Nederlandse musea belangrijk is om niet de eigen werkwijze te 
willen opleggen aan het Chinese museum. De museale uitwisseling moet geen 
eenrichtingsverkeer zijn waarbij de ene partij een tentoonstelling krijgt en de andere partij er aan 
verdient. Toekomstige uitwisseling kan samen gaan met kennisuitwisseling waarbij beide partijen 
van elkaar leren en tot nieuwe inzichten kunnen komen.   
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Preface

In May of 2013 a delegation of the Reinwardt Academy, the Cultural Heritage Studies Faculty of the
Amsterdam School of the Arts was invited by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in
Beijing for a round trip in the Chinese museum field. The visit focused on the capitals of the three
western provinces Shaanxi (Xi’an), Hunan (Zhengzhou) and Chongqing (the only direct-controlled
inland municipality) and the central province of Zhejiang (Hangzhou).

The visit of the Reinwardt Academy was organized by the Dutch Embassy research the needs in the
Chinese museum field. In recent years a diversity of news articles and studies pointed out the
situation in Chinese museums. According to the Chinese Society of Museums, in recent years about
100 new museums have been opened annually in China, peaking at nearly 400 in 20111. These
museums often lack of collections and more importantly, well-educated museum staff to run these
museums.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands together with the Reinwardt Academy and other
Dutch organizations in association with the Chinese Museum Association are now researching the
possibilities for collaboration between China and The Netherlands to create programs for Chinese
museum staff and for students that follow museum related studies.

The field trip of the Dutch Embassy and the Reinwardt Academy gained a general impression of the
situation in Chinese museums. This field trip resulted in the ‘China Position Paper Reinwardt
Academy’ in which the possibilities were pointed out for Sino-Dutch collaboration on the museum
subject. In the follow up of this position paper several points were identified that need further study.

In this report aspects that need more insight were further researched, mainly focusing on the
education of Chinese museum staff. In this report the results of the research are lined out, aiming to
answer the following question:

In the education of Chinese museum staff, where is improvement needed and where do
opportunities lie for the Reinwardt Academy and/or other Dutch organizations to contribute to this?

To answer this question the following sub-questions were answered:

1. What is the most common education of Chinese museum staff in art- and heritage museums?
2. What additional trainings are currently given and are these trainings successful?
3. What are the needs in the current museum related educational programs at art academies and

universities?
4. What are the needs within museums themselves in terms of further education and training of

staff?

In the conclusion of this report recommendations are made for possibilities for The Netherlands to
create trainings for Chinese museums focusing on the aspects in Chinese museums that need
improvement. These recommendations can help the Dutch Embassy to collaborate with different
partners in the Netherlands to create specific training.

1
Nooshfar Afnan: Citing Sources: [http://artradarjournal.com/2013/07/26/43000-more-museums-gao-peng-on-chinas-museum-

challeng/?utm_content=buffere85f9&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer]: para.2 [Nov. 1 2013]
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1. Report on the visited museums

1.1. Visited museums
Part of the pre-research of this report was the visiting of 5 museums in Beijing and 1 museum in
Shanghai to gain an overall impression of the Chinese museum situation. The museums that were
visited remained in Beijing and Shanghai because of limitation in timespan and possibilities.
Although the museums in the province capitals weren’t visited for this research, enough insight in
these museums is reported in the ‘China Position Paper Reinwardt Academy’.

The visited museums all focused on either art or heritage and had different organization structures.
National, municipality and private museums were visited.

visited museums location organization area

National Art Museum of China Beijing national art
National Museum of China Beijing national heritage
Capital Museum Beijing municipality heritage
Today Art Museum Beijing private art
China Academy of Fine Arts Museum Beijing academy art
Shanghai Museum Shanghai municipality heritage
Ullens Center for Contemporary Art Beijing private art

Comparing the museum field in Beijing and Shanghai it must be noted that both cities have good-
quality exhibitions in the cities best known museums. Although a clear difference between the cities
of Beijing and Shanghai is that the city of Beijing has more heritage sites and traditional buildings
where museums are located. Also Beijing as the capital holds the national museums of China. The
museums in Shanghai have a more international character with many international exhibitions and a
bigger focus on contemporary art.

1.2. Organization Structure
The Chinese museum system has a very complicated structure. Different museums are located
under different governments and different administrations. This research report focuses on two
different categories: heritage museums and art museums. But even within these categories different
groups and ministries are responsible for the museums funding and administration.

Looking at the organization of the museums in China in a broad sense, the following museums can
be distinguished:

Figure 1: The Chinese museum system.

Chinese Museums

National
Museums

Provincial
Museums

Municipality
Museums

District
Museums

Private
Museums
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The Chinese museums can be divided into three major groups: National Museums, Provincial
Museum and Municipality Museums. All these museums receive some form of govermental funding,
either from the national government or from a local government. A fourth group of museums in
China is the private museums.

In terms of museum funding there are three groups:

Figure 2: Funding of Chinese museums.

The government funded museums are the national museums of China and many municipality
museums. This organization structure means that the government takes care of all the aspects in
the museum. Expanses for exhibitions are covered as well as the salary of the museum employees.
Examples of these museums are the National Museum of China, the Shanghai Museum and the
Capital Museum. The Shanghai Museum and Capital Museum in Beijing are funded by their
municipality governments but also receive a national governmental funding because these museums
get many national and international visitors.

The partly-government funded museums are the biggest group in China2. These museums receive
limited governmental funding. The government takes care of the museum structure, building and
maintenance of the museum building. These museums have to gain their own income and funding
for the exhibitions and for organizing projects. An example of such a museum is the China
Millennium Monument Museum of Digital Arts (CMoDA) in Beijing, which is under the administration
of the Beijing Gehua Cultural Development Group3, which is part of the Beijing Municipal
Government.

The third category, the private museums are a relatively new phenomenon in China. Many new
private museums opened in China in the mid-nineties4. These were often vanity museums created by
private art collectors. The majority of the private museums focus on contemporary art. The reason for
this is that the national museums of China already hold China’s heritage and art collections.
In general these private museums don’t receive any governmental funding and create their own
financial structure. But even for private museums there are possibilities to collaborate with
government related organizations. Private museums can apply for a non-profit organization
certificate that they receive from the government. The Today Art Museum in Beijing is an example of
a private museum that has this certificate. The Today Art Museum also receives a small amount of
funding from a government related cultural bureau in Beijing to finance their projects. Another
example is the Rockbund Museum for contemporary art in Shanghai. This “private” museum is
registered as a cultural company and because of this receives government funds for projects5. These
examples question how private the private museums in China really are.

2
Interview Yang Lei, CMoDA (October 9 2013)

3
Website: [http://www.gehua.com/intro_en/]

4
Interview Zheng Yan (September 30 2013)

5
Lisa Movius: Citing Sources: [http://www.theartnewspaper.com/articles/Vanity-vanity-the-problems-facing-Chinas-private-

museums/25037] Para. 7 [Nov. 6 2013]

Chinese
Museums

Government
funded museums

Partly-government
funded museums Private museums



5

1.3. Findings in the visited museums.
The first museums in China were established by British colonists in the 19th century6. Because these
museums were founded by western colonists, the museum model as it can be found in China today
is highly influenced by western society. This is notified when visiting the national museums. These
museums hold many of the same aspects as western museums, from the different departments in
the museums to the public facilities.

Public facilities
The visited museums all had the public facilities such as a gift shop, bookstore, research center and
restaurant that can be found in any large museum. In western museums these facilities can provide
a big part of the financial structure. The findings in the national museums were that the public
facilities were not poor but more under developed. There seems to be a distance between the public
facilities and the actual museum exhibitions, while in western museums these two are much more
combined. The gift shops in government-funded museums are also quite static.

“The diversity in the supply in Chinese museum gift shops is very limited. The product offer in these
shops can be found in every common tourist shop. And it are the type of products that you don’t use
after buying them.”

- Elva Ma, Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Shanghai

Very different were the gift shops in The Today Art Museum and The Ullens Center For Contemporary
Art, both private institutions. These gift shops seemed much more public orientated and had a real
connection with the museum subject and the audience. A reason for this is that the private
museums need the public facilities as an income source. For the government-funded museums the
public facilities are mainly side notes. This can really improve; having a good gift shop and museum
restaurant is a very important part of the total museum experience and to keep and maintain an
audience.

Public education
When speaking about educational programs in western museums, it is mainly focused on educating
different target groups about the museum exhibition. In China there is no clear concept of such
programs. The programs are often called ‘public programs’ and mostly focus on workshops and
lectures. The education of school groups in museums is very rare in China. It is not a basic part of
the Chinese schooling system7. Educational programs for visiting families or children are very rare.
The national museums have workshop spaces where children can follow programs. These programs
are static in the way that the children get the assignment to copy a painting or a sculpture from the
museum exhibitions. Much more can be done in Chinese museums with these programs.

Advice for recommendations on these subjects can be found in chapter 3.

6
Su Donghai, Chinese museums, traditions and changes, Museologia e Patrimonio 1 2008.

7
Interview Yang Lei, CMoDA (October 9 2013)
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2. Interviews

Interviews were taken with professionals from different museums and universities. The main focus
during these interviews was gaining insight in de current situation in Chinese museums and to
understand where improvement is needed. The discussion points during these interviews also
focused on the personal experience of the professionals with working in the Chinese museum field
and where they feel improvement is needed.

Interviewee Institution Position /
Department

Education Area

Shirley Zhang China Art Museum International
department

Bachelor degree in
business English

art museum

Zheng Yan NAMOC
Ullens Center
Today Art Museum

Independent
curator

Master degree in Art
History

art museum

Yang Lei CMoDA Independent
curator

Industrial designer art museum

You Yang Ullens Center Deputy director Business marketing art center
Janet Fong CAFA Museum Public education

department
History and
Museology

art museum

Xu Jia CAFA (academy) Director of the
international
office

art academy

Bo Haikun Capital Museum Exhibition
department

PhD in History heritage museum

Prior to these interviews it was expected that there would be many differences in education needs
between the art museums –administered by the Ministry of Culture and the Cultural Bureaus - and
the heritage museums – administered by the State Administration of Cultural Heritage / Cultural
Relics Bureaus. During the research it actually became clear that in the general needs in both
institutions, although differently organized, are quite similar.

All participants of the interviews mentioned that the Chinese museum system is a complicated
system to work with. It was mentioned that the system is very conservative and difficult to change.
Nevertheless, the interviewees mentioned that change in Chinese museums can happen and many
museum employees also feel that this change is needed. But change can only happen when it is in
line with the current system.

“There are many difficulties in Chinese museums and many problems can’t be solved that easily. If
things can be improved it must be in line with the current system. Just learning from western
museums will not be enough. Our political system is difficult to change.”

- Bo Haikun, Capital Museum

The results of the different interviews are combined to answer the sub-questions.
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2.1. What is the most common education of Chinese museum staff in art- and heritage museums?

When asking about the education of the museum employees in the national museums it is most
common that the people that work in the art museums in curator or exhibition functions have a
background in art related educations, mostly art history. For people that work in the heritage
museums, master or doctoral degrees in history, archeology and museology were most mentioned.

For the people that work in private institutions such as the Ullens Center for Contemporary Art is was
more common to have a background in management-related education. For private museums it is
very important to have these marketing skills. For government-funded museums marketing at this
point seems less important because they are secured of their funding and bringing in audience is not
an issue because the museums are free of entry8.

All the interviewees spoke English. Almost all of them followed studies abroad, were the United
Kingdom was most mentioned. Six of the seven interviewees have been abroad and visited
museums in European countries, ether during their studies or for their current jobs. When asking the
interviewees how they feel about the education that they had and how it prepared them for the work
that they are doing now, they all mentioned that experience abroad was a crucial moment. Studying
or working in the western museum system gave them more insight in their current jobs and a better
work profession.

“[I feel that] it is important to go abroad and see the situation in other museums and bring back this
knowledge into the [Chinese] field. Today’s society is very global so you should see what is
happening around you.”

- Yang Lei, CMoDA

2.2. What type of additional trainings for museum staff are currently given and are these trainings
successful?

Following additional training for Chinese museum staff is quite rare. It is difficult to enter post-
graduate studies in China9. Because of this, most of the interviewees followed additional training
during their studies abroad or as part of international exchange programs in their current jobs.

“In 2008 I took part in a training program organized by the British Museum. For a period of two
moths I walked through the [British] museum and see all the exhibitions and also to see the working
environment and collaborate with the staff. This program was organized by the British Council to
invite museum staff from developing countries to visit museums in the United Kingdom.”

- Bo Haikun, Capital Museum

“I followed my Art Bachelor in China at the Tsinghua University in Beijing and I followed the master
degree program at the University of Southampton in the UK. I did quite a lot of additional training
during my study in the United Kingdom. […] During my study I also worked in a pop art museum.
Because of this job I learned so much about the different aspects of running a museum. After this
great experience I came back to China and I could compare the European museum situation with
the Chinese museum situation. And I must say that the Western way of running a museum is quite
different from the Chinese way.”

- Zheng Yan, Independent Curator

8
Interview You Yang, UCCA (October 18 2013)

9
Shirrley Zhang, China Art Museum, Shanghai (September 17 2013)
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All the interviewees mentioned that working in the Chinese museums is not an easy job because of
the many responsibilities, high exhibition alteration and limited staff members are also mentioned.
This also leaves limited time to participate in additional training programs.

“On my department we only have 2 to 3 people. This is not enough, we can’t manage. Last
September we had 29 events and this month we have 34 events. How can we handle this?”

- Janet Fong, CAFA Museum

2.3. What are the needs in the current museum related educational programs at art academies and
universities?

The number of private museums in China is increasing but the majority of museums is still in
administration of the government. For many years the Ministry of Culture or other government
ministries decided who would get the jobs in these museums10. These were often people that
weren’t specifically trained for these jobs, they just so happened to have connections inside the
ministry. Since 2005 there has been a change in the Chinese cultural field. With the raising number
of new museums and a wider general interest in art and culture it was sensed that more expertise
was needed. This is when the museums ‘opened their doors’ and had more expertise from outside
come to the museums. A new generation of university graduates could find jobs in museums.

“Before 2005 the Chinese museum sector was very closed. Specialists that worked in the museum
weren’t found through job advertisement. The Ministry of Culture would look inside their network in
case a new placement was needed in a museum. So they would decide who worked in the museum,
they would send someone from the Art University or from another institution to go work were a new
employee was needed.

But since 2005 there is this new policy to be more open to the public. Now a young generation from
art schools and art universities can apply for museum jobs. This is very important to have some, as
you could say, ‘new blood’ in the museums.”

- Zheng Yan, Independent Curator

Still, almost all of the interviewees found their jobs in the museum field through connections, job
applications without knowing someone inside the organization is very rare in China.

Museology studies and expertise on the museum subject have been in China long period of time but
it is only since 2005 that universities and academies are offering studies with a specific focus on the
management aspects in the cultural field. Examples are the Art Management and Art Education
programs that the China Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing offers. These programs are
offered by the CAFA School of Humanity which offers different curriculums for museum-related
education. It has four departments: art history and theory department, art management and art
education department, art administration department and cultural heritage department11. The new
courses art management and art education were set up to apply to the need for more expertise in
the Chinese museum field.

10
Interview Zheng Yan (September 30 2013)

11
CAFA Schools and Colleges < http://www.cafa.edu.cn/aboutcafa/lan/?c=1105> consulted on 05-11-2013



9

“We set up this program during a time that we knew that the art field in China would explode in the
near future. There was this demand for professional people to work in the museums. This is why we
created these programs. The graduates from the art management program are very popular for all
the museums, they can find jobs easily. If we look at the graduates from this program we see that
they have been all over the museums, galleries and auction houses all around China. We can see
the students of the program working as curators, in management functions and in administration
functions as well as in art galleries and auction houses.”

- Xu Jia, CAFA

The programs were brought to China by the dean of the art management program at Columbia
University in New York. Both programs focus on theory and practice. The theory part focuses on the
history of western art and the current situation in the western art field. Also guest lectures are given
by both national and international experts from the field. The practical part of the art management
program focuses on exchange.

“For the practical part we organize workshops. During the summer vacations we have a three-week
program were 10 students from CAFA go to Germany and 10 German students come to CAFA, they
visit each other’s countries together. In Germany our students visit different museums and galleries.
In China the students visit Beijing and Shanghai and one smaller city to see the development of Art
Management in China.”

- Xu Jia, CAFA

Xu Jia also mentioned that even after 10 years the art management and art education program are
still very much in development. The programs are taking over from the western system and more
adjustments need to be made to make the programs more suitable for the Chinese system.
When asking other interviewees about the art management program the responses weren’t that
positive.

“I know some professors from the art management courses who have close connections with the art
scene in China. But these professors themselves don’t have a specific background in art, mostly
they are artists in the contemporary art field. They give these lectures without a specific experience
in the art management field.”

- Yang Lei, CMoDA

The CAFA art education program was established during the same time as the art management
program, also in collaboration with Columbia University NYC. Both programs share a lot of the same
classes and CAFA is currently working on creating a new sub-school for the art management and
education program. According to Xu Jia from the academy the art management program has
adjusted quite well to the Chinese system. More problems can be seen in the art education program.

“The art education program is more focused on educational functions in museums as well as
teaching in art related subjects. The art education program developed in a very different way than
the art management program. […] Currently we are still trying to identify the problems in the art
education program. It is very difficult to fit this program into the Chinese system because it is so
different from the western system. CAFA doesn’t have the experience to train teachers so we are still
exploring how this program can be improved.”

- Xu Jia, CAFA
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2.4. What are the needs within museums themselves in terms of further education and training of
staff?

Other aspects besides the current education that were mentioned that need further improvement in
the Chinese museums:

Visitor surveys
The Chinese government decided that from 2009 onwards, all the national museums and memorial
halls should be opened to the public free of charge12. A positive effect of this is that all people have
now access the museums but at the same time this is also the downside of this decision. If everyone
comes to the museum there is no clear target group and visitor surveys are seldom done in Chinese
museums. The museum might count the amount of visitors by handing out tickets but a deeper
research into the museum visitor is rarely done.

“Before 2009 they [the national museums] charged only a small administration fee and attracted
the people that were interested in the museum. Now all the museums are free and everyone can
come to the museums, not always for the right reasons. The museums are open 6 or 7 days a week
and every day is free. So the exhibitions can be very busy and people can visit with the wrong
intentions. In the summer for example, people just go to the museums to enjoy the cool air-
conditioning. And sometimes not so well-educated people can touch the objects and break things.
This really happens. There is a lack of public education on how to behave in museums.”

- Yang Lei, CMoDA

Because so many people come to the museum, it creates a huge pressure on the working staff. The
decision of the government to make all museums free of charge can’t be changed but there can be a
better understanding of the different groups that come in the museum and how to deal with them.

Educational programs
Xu Jia from CAFA mentioned that the academy want to create better public programs in the future, to
focus more on specific target groups.

“Another thing that is very much underdeveloped in Chinese museums are the educational
programs – if you want to call it educational programs – for handicapped people, blind people or
people in wheelchairs. It is important to also make museum exhibitions accessible for them. We can
also think about programs for senior people or people from a lower class of society.”

- Xu Jia, CAFA

When creating these educational programs more insight is needed into the current Chinese museum
visitors and how exhibitions can be made accessible and suitable for different groups.

12
Zhang Wenbin, Ancient China New Museums Museum International 60 no 1-2 - 2008
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3. Recommendations

The combining of the results of the pre-research, museum visits and the interviews draw into a
conclusion that outlines the possibilities for a Sino-Dutch collaboration on the museum subject.

In the education of Chinese museum staff, where is improvement needed and where do
opportunities lie for the Reinwardt Academy and/or other Dutch organizations to contribute to this?

3.1. In museums:

1. Visitor Studies
More insight in the current visitor of the Chinese museums can help to create a better
understanding and better fine-tuning into museum exhibitions and public facilities in museums
to cater to these visitors. Especially for public museums the audience should be the main factor.
The Netherlands can help Chinese museums to set up visitor surveys and to advice on how to
work with different target groups. A practical first step for this could be that when Dutch
exhibitions travel to China they take their own (Dutch) visitor studies with them as an example for
the Chinese museums. This information can be shared with different museum employees in
China to show them the value of such studies. Models can be created on how to do these visitor
studies in Chinese museums.

2. Collection care / conservation-restoration (specifically in the art museum sector)
Most of the collections in Chinese art museums date back from the end of the 19th century. It is
only recently that the museums started to realize that these art objects - as opposed to relics -
also need conservation and restoration. The National Art Museum of China started to work on
this only 4 years ago13. The museum employees responsible for the restoration of the objects
haven’t followed long-term training on how to handle the objects. Expertise from Dutch art
restorers could be introduced via training programs with staff from the relevant departments.
Additionally there are consulting opportunities to be found in the buildup of conservation-
restoration departments both in new and existing museums.

3. Educational programs
Visiting of school groups are a basic part of every western public museum. In Chinese museums
visiting school groups and educational programs for children are less common. Helping to create
educational programs for younger museum visitors might be difficult. Bringing more schools to
the museums is a decision of the Ministry of Education, not of the museums themselves. Still,
Chinese museums can contribute much more to the education of younger visiting groups,
whether they are individual visiting families or visiting schools. The Netherlands can collaborate
with educational departments in Chinese museums to create programs that have a connection
with the museum’s exhibition and to give employees more insight in the mind-set of their
youngest visitors. This could also be done within the context of traveling exhibitions from the
Netherlands to China.

4. Exchange programs with The Netherlands for Chinese museum staff
The people that were interviewed for this report all mentioned that the learning experience that
they had in western museums was very important for their personal development and their
current work in the field. Possible exchange programs with The Netherlands can focus on letting
Chinese employees participate in Dutch museums for a period of time. This can be similar to the
program of the British Council that Bo Haikun of the Capital Museum followed14. Whereby he

13 Interview Zheng Yang (September 30 2013)
14 Interview Bo Haikun, Capital Museum (October 29 2013)
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spent two months working, watching and learning at the British Museum. This could be done on
an overall general level or certain Chinese museums could be paired with certain Dutch
museums whereby exchange of staff is encouraged within a (possibly) broader program.

5. Exhibition development and exchange
The national museums in Beijing mentioned space shortage to display the entire museum
collection as well as meeting the demand for exhibitions from renowned artists and curators at
the same time. The national museums hold China’s most famous collections but the buildings
aren’t big enough to show all the top collections. The National Art Museum currently only shows
temporary exhibitions because there is not enough space to display the permanent exhibition15.
And temporary exhibitions currently often mean more revenue. The national museums in Beijing
have space shortage while other museums in smaller cities in China don’t have collections to
display in their enormous museum buildings. Exchange between museums within China can help
to show more of the existing collections, also in cities outside of Beijing and meet the need to fill
‘the empty spaces’ in the provinces. Also more temporary exhibitions should have the chance to
travel locally. Dutch or European models for the traveling or circulation of exhibitions between
various museums could aid in the further building up of a good functioning system in China.

At the same time China is very open for more exhibition exchanges with western countries, not
only to bring western exhibitions to China but also showing Chinese exhibitions in western
museums. If this collaboration wants to work both ways then the general quality of Chinese
exhibitions has to improve. Different companies in the Netherlands are specialized in creating
museum exhibitions. They can bring their expertise to the Chinese museums by means of
targeted training courses – focusing specifically on getting exhibitions to meet world standards in
their design and concepts and advertise the program as such.

6. Bringing the museum into the digital age
The National Art Museum of China is currently working on a digital database for the museum
collection. Still, only parts of these collections are digitally registered. Digital databases for
museum collections are important for a better overview of the collection and a broader access to
the collection. Training programs can be given by Dutch expertise for museum employees from
acquisition departments in Chinese museums to learn how to register collections digitally and to
introduce software programs that register collections. The Reinwardt Academy already spoke
with CAFA and the Ministry of Culture to establish standards for museum hardware and
software16. The digitalization of the collection could also be included in these programs.

The digitalization of museum collections as well as the use of ‘new media’ in museum exhibitions
will become more important in the future. Janet Fong from the CAFA Museum mentioned that the
use of ‘new media’ such as touchscreens in museum exhibitions has the interest of many
Chinese museums. The museums might have the hardware for the exhibitions but often lack of
the right software to use the hardware17. Digital intervention in museum exhibitions is still a
relatively new phenomenon for most museums but enough expertise is there to create new
programs together with Chinese museums. This could also be part of the joint program for the
Reinwardt Academy and CAFA.

15
Interview Zheng Yang (September 30 2013)

16
China position paper Reinwardt Academy: v.3. August 25, 2013, content 9: fine arts

17
Interview Janet Fong, CAFA Museum (October 22 2013)
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3.2. In the education of students:

1. Create exchange programs for students
In Chinese museums more possibilities are created for students to do internships to experience
the practical aspects of working in a museum. These internships are a very important part of the
development of these students. Exchange programs for Chinese students with The Netherlands
(Reinwardt Academy) will give Chinese students the possibility to exchange experiences with
western students and to gain insight in the western museums. These can be exchanges with
museum related studies in The Netherlands but also with Dutch museums. It might be
interesting for Dutch students that follow museum related studies to come to China and to help
improve the Chinese museums. This program can be similar to the exchange program that CAFA
currently offers for the art management students that have exchange programs with German
students18.

2. Museum Management
Academies and universities recently started to give courses that focus on management in the art
field. These programs educate students in the broader sense to work in functions related to the
purchasing and sales of art. After finishing these programs students can work in management
functions in museums but these programs don’t specifically prepare students for the museum
work. Programs can be created to bring more knowledge about managing a museum into the
academies and universities. It is important to teach the students but the recommendation is to
focus on the current professors that give these courses. More expertise is needed for the
professors. The professors of the current art management programs can join exchange programs
with Dutch expertise and function in western museums for a period of time.

3. Museum Education
Most Chinese museums have educational departments and offer public programs such as
lectures for their audiences. But the employees of these departments often haven’t followed
specific trainings related to the education of different target groups.
Bringing more expertise in the educational aspects of museums can start at academies and
universities. A better understanding of the museum audience is needed and how to involve them
in the museum. Dutch expertise can help students to not only approach the museum work from
a historical or art related background but also with more focus on the audience. In the western
world many studies can be found that focus on the ‘museum visitor’ and how to involve different
audience groups. Dutch expertise of these studies can give guest lectures at universities and
academies that offer museum related education.

18
Interview Xu Jia, CAFA (October 23 2013)
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Conclusion

In recent years many western museums and universities started collaborations with China on the
museum subject. However, China is a large country and the problems that the museums face can
use all the expertise. There are many opportunities for Dutch museum experts to work together with
China to help to contribute to the development of China’s museums.

In the Chinese museum system different organized museums face different problems but the
general problem that all these museums face is quite similar. The museum management in these
museums needs to improve. There needs to be a better understanding on how to run the museums
as a whole. Combining all the different aspects that a museum holds to create one strategy to adapt
better to the museum audience and to society.

Chinese museum employees are very aware of the problem that they face and very eager to learn.
More exchange with The Netherlands can help the Chinese museum employees to make
improvements in their work. Dutch expertise can give Chinese museum employees guidelines how to
do the work but it is the task of the Chinese museums themselves to make this knowledge
adjustable to their own system.
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Can you give me some insight in your previous work in the Chinese museum field? 
I’ve been working in the Chinese museum field for more than 10 years, always in Beijing. I followed my Art 
masters in the United Kingdom. After I finished my study I came back to China. At the end of 2004 I started 
working for the National Art Museum (NAMOC) in Beijing. Which I suppose you’ve done a lot of research? 
 
Yes I have, I also visited the museum a couple of weeks ago. 
Well, I would say it [the NAMOC] is one of the top art museums in China and it is the one that is nationally 
owned. I worked at the NAMOC for 6 years and after this is started working with another museum which is 
run by a foreign collector from Belgium; The Ullens Center for Contemporary Art. Actually this is not really a 
museum more an art center. Here I worked as the Director for Art.  
And my last job is working for the Today Art Museum. Working with the Today Art Museum is quite different 
from the first two because it is privately owned. This museum exists more for the public of the museum. 
This is sort of a unique model. So for the last 10 years I’ve been working in 3 different types of museums, 
all are run differently. 
 
But you no longer work with Today Art Museum?  
Not like before. Now I work as an independent curator. I’m more a freelancer now. I work for different 
museum organizations. Not all inside of China but also outside of China. I mostly work on projects. 
 
What were your functions while working with the Today Art Museum? 
At the Today Art Museum I worked as a curator and as a deputy director. I was in charge of the international 
department and also the academic department.  
 
How did you find your first job in the museum field after graduating? 
I have always been engaged with art. I have a big interest in art, I’ve studied art and I’ve been part of this 
artistic environment. My interests have always lied in this. When I came back from my studies in the UK at 
first I wanted to teach at the University. But during this same time I got an offer from the National Art 
Museum to come and work with them. In the last two decades the NAMOC has really improved in their 
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development as a museum. At the beginning of the 21st century they had a huge renovation to create more 
space and better circumstances. They were really eager to become more international, both within their 
facilities and in an academic way. They wanted to attract more international artists to start a dialog about 
art and culture within different contexts. So during this time they had this need to develop on an 
international level. That’s why they approached me. We had a lot in common in understanding on this 
subject. And this is when I became very interested in the Chinese museum development. 
 
How did the NAMOC approach you? How did they know you were suitable for the job? 
Ha, that’s a good question. Well, actually my dad also worked at the National Art Museum. That's how they 
knew me and how we got connected. 
 
You mentioned that you followed art studies in the United Kingdom.  
Can you give some more insight in your educational background? And did you follow any additional training 
in the recent years for your museum work? 
I followed my Art Bachelor in China at the Tsinghua University in Beijing and I followed the master degree 
program at the University of Southampton in the UK. I did quite a lot of additional training during my study 
in the United Kingdom. The art faculty of this university has its own museum on campus with a huge pop art 
collection. This might be the biggest pop art collection in the UK outside of London. During my study I also 
worked in this museum. This gave me the ability to gain experience within museum work. I worked in 
different sections. I worked with curators but also with people that work on the exhibition projects. I did this 
for about a year. Because of this job I learned so much about the different aspects of running a museum. 
After this great experience I came back to China and I could compare the European museum situation with 
the Chinese museum situation. And I must say that the Western way of running a museum is quite different 
from the Chinese way. 
 
Was your work in the museum part of the master degree program? 
Working in the museum wasn’t part of the program, it was extra. The museum needed extra people and I 
applied for the job. I was hired and very lucky to have this experience to not only study art but also gain 
experience in working in an art museum. 
 
What type of studies have people in the museum field mostly followed? 
I know that most of the people that work in the National Art Museum have a background in Art Studies. But 
this doesn’t mean that they followed a bachelor or master study in this. For the older generation it wasn’t 
that easy to go to the university and study art. But they do have the knowledge. 
 
What would you describe as being the “older” generation? 
The generation of museum employees that came before 2005. Before 2005 the Chinese museum sector 
was very closed. Specialists that worked in the museum weren’t found through job advertisement. They 
were hired through the Ministry of Culture. The Ministry of Culture would look inside their own network in 
case a new placement was needed in a museum. So they would decide who worked in the museum, they 
would send someone from the Art University or from another institution to go work in a museum were a new 
employee was needed. 
 
But since 2005 there is this new policy to be more open to the public. Now a young generation from art 
schools and art universities can apply for museum jobs. This is very important to have some, as you could 
say, ‘new blood’ in the museums. 
 
What was the reason for this new opening to the public in 2005? 
I can’t really tell you why this is because I don’t give the ministry the ideas. But personally I think they 
decided that they wanted to be more open to the public, to society. They sensed that more professionalism 
was needed in the museums. The new generation is more specifically trained within the field. Some of them 
study Art History but there is now more specialization, for example Art Management or Curatorial Studies. 



So they all have different backgrounds and some of them are artists themselves. They have a better and 
different understanding about the new museum system. 
 
You could say that the museum employees are now more selected based on their educational background. 
But on what skills were the employees hired before 2005? 
It was much more inside the Ministry of Culture, much more conservative. I don’t think that anyone was 
specially trained to work in a museum so the educational background didn’t matter. But I do know that the 
first 3 directors of the NAMOC were all artist, so they would have that experience. 
 
Do you think there is a lot of interest for new graduates to work in a museum? 
I do think there is a lot of interest. Art and culture have always been important for society and for the 
people. The interest for art studies or other related studies is increasing. And we now know that there is 
need for new professionalism in museums. This is why art universities create new majors such as Art 
Management. Before, these types of majors didn’t exist. Curatorial training or management training wasn’t 
part of the art studies. This is all quite new. I don’t actually know how new they are, I would say since the 
mid-nineties or since the beginning of the 21st century. 
This really shows the needs of new professionalism in museums. With so many new museums that open in 
China we need more expertise. We have these buildings, or those structures but not the people to work in 
or to run the museum. 
 
You mentioned the new art majors such as curatorial studies and art management. Do you know on what 
skills these majors focus? What do students learn in these majors? 
I think you really need to ask the art universities about this. I didn’t follow these majors so I can’t tell you 
much about this. I only know that they have these majors and that they are quite new. 
 
Would you say that because of these new majors there is now enough expertise and enough educated 
museum employees to run the museums? 
It is never enough. The knowledge, understanding and expertise that museum professionals have must 
always be improved. Something fresh can always be brought into our knowledge. As I said, these majors 
and new training is quite new for China. So even though the first or second generation has had this training, 
they are still quite young. They have a lack of experience. And the older generation has the experience but 
the lack of this kind of specific training. 
 
Another problem is that some of the professors and teachers that give these new trainings on the 
universities, they don’t have experience with working in a museum. They give the lectures from books or 
from their own research, it is more superficial. But I think it is getting better. In recent years museums and 
universities started to have exchanges of art and knowledge with universities and museums outside of 
China. So they can learn from each other. The professors now only have their knowledge from books and 
research but because of this exchange they can learn more, less superficial. 
 
So the older generation doesn’t have the specific museum knowledge? Do you think that the old generation 
can learn from the young generation in that way? 
This is a really good question because we have been talking with the older generation about this. Because 
we really envy the experience and knowledge that they have. But they tell us that they learn from us on the 
newer subjects such as museum management. So it works both ways. We need to learn from each other. 
 
You recently worked with the Today Art Museum which is a non-profit private art  
museum. It has been a museum for more than 10 years. What do you think makes this museum so 
successful? And is it difficult to exist without government support? 
The first private museums in China were founded in the mid-nineties. They were often initiatives by rich art 
collectors that decided to build a museum to showcase their collection. At the start these museums may 
have been successful but on the longer term these institutions failed to manage their finances, collections 
and to maintain a permanent visitor number. These museums had difficulties with the running budget, 



among other things. Opening a museum is not as simple as creating a space and filling it with art works. It 
is much more complicated. Today people have a different understanding and a bigger concern about 
museums. But before the mid-nineties, beginning of the 21st century we didn't have this knowledge. Also, 
the public now has different expectations from the museum. If the museum cannot meet these 
expectations it becomes very difficult for them to run the museum on the longer term. A lot of financial 
support is needed to run a museum, but if you can’t figure out how to get this support at the beginning, you 
are going to find yourself in trouble at the end. This is the main reason for this first wave of private 
museums in China not being a success. 
 
The second wave of non-profit or private museums in China started around the year 2000. The Today Art 
Museum is part of this second wave, as you can call it. The museum was founded by real estate tycoon 
Zhang Bao Quan who had a big interest in Chinese contemporary art.  
The first Today Art Museum was located in the center of Beijing, this gave Zhang Bao Quan the possibility to 
combine the museum with this real estate projects. This museum was quite successful.  Because of this he 
could carry on the second venue of the Today Art Museum, on the location you also visited, in the CBD area. 
This new location opened for the public in 2005. At this time Zhang Bao Quan also became the museum 
director. 
 
In this period there weren’t that many people that were professionally trained to work in the museum. This 
is why Zhang Bao Quan led the museum by his own interests. But soon he realized that the director of the 
museum needed to be someone with a better understanding of art and management. That’s why he asked 
the former director of the Today Art Museum, who was the director when the museum was still located in 
the center of Beijing, to become director again at the new venue. This director made a great success in the 
development of the museum. This director could put the presentation of the museum in the context of the 
current museum situation in China. In China there are basically three types of museums: State-owned 
museums, private-owned museums and provincial museums. But the Today Art Museum is a private, non-
profit museum which is very different. 
 
The new director made sure that the Today Art Museum received a non-profit certificate from the 
government. This certificate is necessary if you want to operate without making a profit. At the same time 
he also received a sort of support from the government. This made it easier to operate. Without this 
certificate and the support museums can do whatever they want. They can claim to be non-profit 
organizations but no one checks this. But with this certificate and government support they create a better 
name for themselves. They can also attract more visitors because of this. This is basically how the Today Art 
Museum became successful. 
 
Is this government support that the Today Art Museum receives in the form of money? Because the Today 
Art Museum claims to be a private institution. 
Yes, it is a money support but very limited. It is more like a small fund for different projects that the Today 
Art Museum does.  
 
So the Today Art Museum has the general support from the government but financially they only support 
the projects? 
Yes, the museum has to send a proposal to the local cultural bureau or the cultural ministry to receive this 
support for the projects. 
 
Would you say that this small support is enough for the private museums to exist on? 
Running a museum without being fully supported financially by the government might be harder but it is not 
impossible. The museum fund raising structure has different proportions and the biggest part is the rental 
feed. That’s how they survive. This is probably something quite unique in China. Most museums ask for a 
rental fee from artists for the space that is used to show their collection. The Today Art Museum doesn’t 
ask for such a rental fee. They ask for sponsoring money, to support the museum. This is a big proportion 
for money income for the museum. But we never rent out the entire museum to artists. We also curate our 



own exhibitions or fill spaces with our own projects. These projects have been quite successful. The Today 
Document Project for example was a collaborating project with art academies to create an new exhibition. 
We also curate solo shows for master artists from China. Both the projects and the master shows are very 
successful. Besides income from this the Today Art Museum runs on private funding, the government 
support and a huge company in China also serves as a sponsor. 
 
But you also receive income from ticket sells? Because the National Museums don’t charge an entry price 
but the Today Art Museum does. 
This is not enough. A part of the financial structure is the income from the bookstore, restaurant, cafe and 
the ticket sells but this is very limited. But yes, this money goes to the museum itself. 
 
Would raising the entree price provide a bigger income in this structure? 
I don’t think that is possible. Since 2009 the National Museums don’t charge an entry price. In some way 
we have to compete with these museums. If we would raise our ticket price no one will come to our 
museum. 
 
The Today Art Museums seems to work together with many different organizations that also sponsor you. 
Does this create a positive image for the museum? 
I would say it does. We also put the names of our sponsors and collaborators on our promotion material. 
 
The national museums still seem to attract larger audiences than the newer, private  
contemporary art museums. Why do you think this is? 
I think this is quite common, not just in China. Most private museums in China focus on contemporary art. 
This is quite a new movement and a minority within the art field. Most of the audiences in China are more 
interested in historical art or historical objects. They are interested in the type of art that shows them 
something about their own history. They think that this type of art stands closer to them. But with cutting 
edge art you only get a selected audience that is interested in this. I think this is one of the reasons. 
 
Another reason is that the National Museums have great locations. Close to other tourist sites and close to 
the public transportation. And of course they don’t charge an entry prices. But I do think contemporary art 
museums start to attract more visitors. We now see a bigger audience coming to the museum then a 
couple of years ago. 
 
But is the public in general interested in contemporary art? Modern art and contemporary art from Chinese 
artists is relatively new. 
It is quite new but I think that the Chinese artist, in comparison with other (developing) countries do get a 
lot of visitors. The general public in China appreciates historical art more than modern art. Because they 
understand the historical art. For the Chinese public to appreciate contemporary art more education is 
needed. 
 
How do you think that such education can be given? 
I think it needs time. It will take longer than the development in Western countries. In The Netherlands, 
England or France for example there are so many art museums that focus on the different movements 
within art history. Almost every movement has its own museum. So all these museums are characterized or 
specialized. In China this is different. There aren’t that many art museums and even less contemporary art 
museums. In Beijing there might be a few. There is the Today Art Museum but besides this… There is the 
Ullens Center but this is not a museum, they don’t have a collection. So if you want to educate the Chinese 
people about newer art forms I think more museums are needed, they should give this education. But at 
this point there aren’t enough museums. 
 
Do you think that the NAMOC for example can give this type of education? 
The NAMOC has a huge collection. They focus on art from the end of the 19th century to present-day art.  So 



they also include modern and contemporary art in their collections. But this part is still relatively small. So if 
this part of the collection becomes bigger, yes, they can give the education. 
 
 
What difficulties do you face in working in the museum field in China? 
I can’t think of something specific in detail. But I have this feeling that in China, we really need more 
museums. For instance, the NAMOC is the biggest art museum in China but it is the only one that is 
nationally owned. They get so many requests from artists that want to be displayed but they can’t display 
them all. There isn’t enough space. The NAMOC always has a 3 year planning for the upcoming exhibitions 
and it is always fully booked. I think that both the public and the artists need more space, more public 
spaces that shows art. This is something I feel quite strong. 
 
When I visited the NAMOC, I noticed that they only show a very small percentage of the collection. Why is 
this? 
They do only show a small part. The NAMOC used to have a permanent floor space where the signature, 
most famous art pieces were on display. But they no longer have this; the permanent exhibition no longer 
exists. Now, all the exhibitions are temporary. Because there are so many proposals, so many artists that 
want to show their work. The NAMOC no longer has the space to show both temporary and permanent 
exhibitions. Which I think is a pity. This is why they are now building a new National Art Museum, very close 
to the Bird’s Nest in the Olympic Park. 
 
How does the NAMOC choose the artists that get an exhibition? 
There is something like an exhibition community; they come together every three months to discuss all the 
proposals, going one by one. They decide if an applicant if qualified to be shown in the museum. I think 
there are maybe 10 to 15 people that take part in this community. 
 
Is this community something like a board or a jury? 
More like a jury. The NAMOC also has a similar community that makes decisions about the collections that 
they want to have for the upcoming year. So the exhibition community decides on the temporary exhibitions 
and the collection board decides on the permanent collections for a longer period. 
 
Why does the NAMOC make such big efforts to show only temporary exhibitions? Their permanent 
collection is highly known and has so many great pieces of art. 
As the National Art Museum you have the responsibility to show a variety of different works of art. They 
have to serve both the public and the artists. The artists need to get the opportunity to show their work. On 
a yearly base the NAMOC gets more than a thousand requests from artists that want to display their work in 
the museum. Because of this they have more than 150 exhibitions a year, which is a huge number. 
 
So there is not enough space for the entire collection. But in other museums in China there is more than 
enough space but not enough collection. How does this work? 
In Beijing there might not be enough space. I only know the situation in Beijing. The problem with not 
enough collections is more taking place in other parts of China, in smaller places. But like you mentioned, 
so many new museums open in China and they face huge problems. Sometimes there is no collection, only 
an empty building. Besides this there is also the lack of experience and expertise to run the museums. The 
biggest problems that these museums face is that there is no clear concept. 
 
Does the NAMOC has a collection management policy and can you give a short description of this policy? 
The NAMOC has a huge acquisition department. They had this almost since the museum started. This 
department focuses on research and collection information. This is also the reason why they had a big 
renovation in 2002, to create better circumstances and more space for the collections. Since the last 
couple of years they started to put on a (digital) database. Before this everything was archived on paper, 
the entire collection is still documented and described in this way. The paper one still exists but they are 
now working on a digital database. 



Do you know when the NAMOC started to work on this digital database? 
They started to work on a digital system two or three years ago. This type of digital system needs constant 
updating. New technologies are constantly added to the system, so it takes time to collect all the 
information into the database.  

Who has access to the database? 
The current database is mostly for internal use. So the acquisition department has access to this. If 
employees from other departments want to access the database they have to apply for it. 

How often is new collection added? 
Constantly, if there is a good exhibition or a (new) artist that the NAMOC is interested in, they will buy that 
collection to add it to their own. The acquisition department informs the collection board on the work that 
they are interested in. The board will then try to get these pieces and add them to their own collection. 

What percentage of the collection is (professionally) photographed? 
The entire collection, 100% is photographed. 

Are the conditions of the objects also registered in condition reports? 
Partly, I’m not sure but maybe some of the objects are registered in this way. 

Does the museum have a storage/depot and where is it located? 
Yes, a huge depot is located in the basement of the NAMOC. 

The English dictionary uses specific terms to describe museum related subjects such as loan form or 
collection building. Does the Chinese language also have its own museum dictionary? 
We have these words from our own understanding. Not necessarily translated from English terms. We find 
our own words that match the international vocabulary if needed. For example the word acquisition has 
existed for a long period in Chinese. The Chinese word has been used for many years, not based on English 
terms. But newer terms such as curatorial department are translated from English. 

Does the NAMOC have a risk management policy? 
Yes, they take this quite serious, especially in the national museums like the NAMOC. They also do 
rehearsals for these types of situations. The NAMOC puts great effort into maintaining the collection. They 
have the best facilities and international technologies to keep the collection save from outdoor harm. In the 
private art museums they also have this policy but it differs from the one in the national museums.  
 
What different departments are there in the museum? 
A couple of departments that are in the NAMOC: 
- International department 
- Exhibition department 
- Education department 
- Acquisition department 
- Folk art department 

Are measures taken to within the collection to keep the artworks save and in good conditions for future 
generations for more than 100 years? 
I guess these measures are taken. The Collection Renovation Department in the NAMOC is very new, 
maybe 3 or 4 years. It is not even called a department; it is part of the Acquisition Department. It is just a 
section, only a few people work here. They aren’t professionally trained as restorers. I know that for 
example, in Germany people have to take 5 or 7 year courses before they become a restorer. And after this 
they have to do some trainees or interns to learn the work in practice. After all of this they can do a project 
by themselves. But in China this is all quite new and the trainings are not as specific and specialized. 

For how long has the current permanent exhibition been on display in the NAMOC? 
The NAMOC has no permanent exhibition at this moment. All the exhibition space in the museum is 



currently used for temporary exhibitions. This is because the NAMOC gets so many applies from artists from 
all over China that want an exhibition in the museum. It is the NAMOC’s duty to show as much art as they 
can so they need all the space to show these exhibitions. 

How many temporary exhibitions are there on a regular base? 
There are a 100 till a 150 exhibitions on a yearly base. The minimum for an exhibition is 7 – 10 days and 
the maximum is 2 – 3 months. It depends what type of project it is. 

Does the NAMOC charge a different entry price for temporary exhibitions? 
All the National Museums are now free for the public since 2009. Before 2009 different entry prices were 
charged for different exhibitions. 

Does the NAMOC measure the visitor rate for temporary exhibitions? 
Yes, by ticket sells. The ticket office measures this. Even though the entry is free, visitors still need to get a 
ticket. This is how the museum counts the visitors. 

What aspects (collections, exhibitions) of the museum attracts the most visitors? 
A couple of years ago, we were actually quite surprised, we had an exhibition with impressionists from 
Paris/French. We expected many visitors would come to see this exhibition. But during this year the 
exhibition that got the highest visitor rate was a collection of artworks inspired by the Silk Road, works that 
were made during this time. So this exhibition had an international character but we didn’t expect it would 
get so many visitors. 

Does the NAMOC design its own exhibitions or is an external exhibition designer hired? 
We have the exhibition department that designs the exhibitions. Graphic designers and interior designers 
work on this. But for solo exhibitions the artist himself decides what the exhibition space will look like. 

Do you measure the target group for the museum? 
The ticket office measures the visitor number by ticket “sells”. But this is not as detailed as asking people 
their age or living area. 

What type of educational programs does the NAMOC have? 
Educational programs are given for people from different ages. There is a program for students but also for 
general audiences that are interested. These are lectures, dialogs, congresses and workshops. 

Is there also an educational program for visiting school groups? 
No, visiting school groups are very rare. We get some occasionally but not on a regular basis. Maybe not 
even on a weekly or monthly basis. I know that in Europe, when I go to museums there, I always see 
teachers with school groups walking around in the museum. In Western countries the museum visit for 
schools is very normal. The Chinese educational system is very different from the European system. When I 
was in school or in collage I don’t think we ever went on a museum trip as a group, it’s just not part of the 
general system. But I do think this is very important. Educational programs should be more effective, they 
can be much more focused and colorful. At this point they are quite limited. 

Can you give some more insight in how the NAMOC is run? 
The NAMOC is a national museum. The Chinese government owns the NAMOC but the museum team runs 
the museum. The team has to report to the Ministry of Culture. The MoC also gives the fund to the museum. 

What is the educational background of other employees in the NAMOC? 
They all have different backgrounds. The people that work in the administrative office have a background in 
these studies. In the director office we have a lawyer so he has more of a juristic background.  

What were your work tasks while working with the NAMOC? 
In the NAMOC I worked in the International Department, I worked on the international projects, exchange 
programs with museums outside of China for example. Or to curate exhibitions that were send outside of 
China. 



What improvements do you feel are needed in the Chinese museums in general? 
The restoration area in Chinese museums at this point is kind of blank; improvement is needed in this 
specific field. The NAMOC only has this section for 4 years, before this it didn’t exist. I’m sure that bigger 
cultural sites such as the Palace Museum, they had this expertise for many more years. But for the National 
Museums this is different. They mostly focus on modern art, contemporary art. The works are quite new. 
And only recently they find out that some works of the end of the nineteenth century really need to be 
restored. 

Educational projects, even though there are programs for people from different ages. But the educational 
programs need to be more attractive, more colorful. At the moment the way of doing the educational 
programs are quite limited. It is like you say: the kids get a sketchbook and different colors and they can 
make a painting. But there is no clear connection to the museum, or guidelines into what the reason for 
doing this is. This is not enough. 

Higher level museum staff needs better or wider understanding of the whole museum management, not 
just focused on the narrow perspective but more comprehensively.  

Do you think these improvements need to start in the museum studies or in the museums? 
Both, some of the professors in the universities have the understanding and the ideas but they don’t have 
the experience of working in a museum. The teachers, students and the museum staff all can learn more to 
improve the situation in the Chinese museums. 

What are your future plans for working in the Chinese museum system? 
I’m always interested in the development of the Chinese museums. I worked in Chinese museums for the 
last 10 years. Now I’m more interested in establishing a new space. I just mentioned that there aren’t 
enough art museums in China. I’m interested in helping new museums in the first stage of creating a new 
museum: Finding a team, building up a system, directional aspects and the financial aspects. I’m interested 
in creating an overview for the organization. But I prefer to stay in Beijing. Even now I get offers from 
Shanghai but at this moment I want to stay an independent curator to work on more individual projects for 
different institutions. But maybe in the future when there’s a good opportunity I might again work for a 
museum. 
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Can you give some insight in your previous work in the Chinese museum field? 
My name is Yang Lei and I used to work for the Museum of Digital Arts in Beijing. We have come up with a 
shortage for the museum name. The entire name for the museum is: The China Millennium Monument 
Museum of Digital Arts, which is very long. So we came up with CMoDA. I worked here for two years. CMoDA 
is a very new museum that opened in December of 2011. But I already started to work with CMoDA before 
the opening so I have been through the process of preparation for the opening and then the operation after 
the opening. I worked in various positions from exhibition director who is responsible for all the exhibition 
projects, as a curator and as deputy director of the museum for this year since January. We are a very fast 
growing museum but unfortunately I left the museum recently, this September, to pursue my personal 
interests as an independent curator. 

You left the CMoDA this September. This is very recently, why did you leave the CMoDA? 
Working for two years in the CMoDA gave me a good perspective into the Chinese museum system. 
Personally, I don’t want to be limited in this type of bureaucratic system. This is why I decided for myself to 
pursue a more independent career to no longer be part of this system. 

Why do you feel that the system is so bureaucratic? 
I joined the CMoDA two years ago because it is a very new museum and it is the first museum for digital art 
in China. Potentially this can bring up a lot of innovation. Both within exhibitions, projects and cultural 
exchange, this attracted me to this type of museum. But after two years it is enough for me and I need to 
move on. 

How did you find your job in the museum field? 
Actually I was introduced by a common friend of mine to the general manager of the CMoDA. My friend 
used to work for the general manager as a graphic designer and I collaborated with this friend for different 
cultural festivals. So that’s how we met and how I found the job. 

What is your educational background? 
I am educated as an industrial designer at Shanghai University. I do have some background in art 
education. In 2005 I followed an art management program in the UK. During this I worked as a curator 
assistant at the Institute of Contemporary Arts in London. The ICA is not a traditional museum, it is more a 
creative space and an art lab. But it is very professionally organized with a lot of focus on the museum 
management. The audience is very much involved.  



So I guess that my background is not that traditional from other people that work in museums. I’m always 
trying to do something different. 

Is your job at the CMoDA the first museum job you ever had? 
Yes, this is my first museum job. Before this I worked as a cultural programmer and as a curator.  
I worked more independently on different projects. But the CMoDA is the first museum for digital art in 
China and that unique position attracted me to come work with them. 

Can you give some insight in the organization of the CMoDA? 
The CMoDA is under the Beijing Gehua Cultural Development Group. This is a cultural group under the 
municipality of Beijing that is state-owned. This group has a very close relationship with the government. So 
the museum is started by this group but after a period of time the museum must develop on its own. The 
Chinese museum system is very complicated. The chief of this cultural group is under the State 
Administration for Television, Film and Broadcast. So the museum is part of that bureaucratic, political 
system. 
 
This means that the CMoDA has to report to this organization? 
Yes, in terms of content censorship the management has to report to this group. The cultural content in 
China is highly managed or administrated by the government. There is a strong control on public 
institutions. 

You no longer work with CMoDA, you work independently again. Do you prefer this? 
I like to move on because I feel that I now have a clear understanding of the museum system in China, I 
know how it operates. I feel that it is no longer worthy to spend more time in this bureaucratic system but 
rather stick to my own career plan. 

With your educational background it is not that common to work in a museum.  
So were you purely interested in working with the CMoDA because of its content and subject rather than it 
being a museum? 
My educational background is not museum related such as art history or something like this. But I have 
always been interested in cross-disciplinary work. In China the curator position is kind of rare if you 
compare it with the size of the population. Percentage wise there are very few curators. Educational 
programs for curators are very rare. Only recently universities are starting to give majors in subjects such as 
museum management and art management. But in general this is still very rare in China.  
The museum growth in China has increased enormously in recent years and there is a lack of professionally 
educated people. This is a problem but at the same time it creates opportunities for people like me who 
have a different background but can also work in museums. It gives us the opportunity to practice in the 
museum field. So it is both good and bad. I’m interested in this because it can challenge the traditional 
museum practice. Now people are brought in with different talents and different backgrounds, not from the 
traditional museum background. These people can inject new thoughts or ideas. 

Did you study art management in the UK because this type of education wasn’t available in China at the 
time? 
Yes, mainly that reason. Art management was very rare at that time in China. Maybe a couple of universities 
had these majors. A lot of universities did have art history but this specific area doesn’t interest me to be 
specially trained in. So I wanted to go abroad to see the western point of view of doing things in the cultural 
field. 
But it is not possible to just simply take over the western way of doing things in museums into the Chinese 
system. The cultural structure in China is much more complicated. You first have to know how this system is 
working and then try to embrace it with your professional background. 

More Chinese universities and academies now have courses such as Art Management but they are 
relatively new. Why are they starting these courses now? 
Together with the opening of many new museums in China and the booming of the contemporary art scene 
there is an increasing demand for educated people in this field. I know some professors from the Art 



Management courses who have close connections with the art scene in China. But these professors 
themselves don’t have a specific background in art, mostly they are artists in the contemporary art field. 
They give these lectures without a specific experience in the art management field. 

You mentioned the booming of the contemporary art scene in China, is this why so many new museums for 
contemporary art open now? 
Yes, more contemporary art museums open in China. But if you compare the percentage with traditional 
museums there aren’t that many. In Beijing there is no official, state supported contemporary art museum. 
There might be a couple but they are private. 
In Shanghai the Rockbund Art Museum opened last year. This is the first museum for contemporary art that 
is state supported. So the development in this field goes faster in Shanghai then in Beijing. The culture in 
Beijing may be richer but everything is more government controlled, more conservative. 
But opening the first contemporary art museum in China that is government supported is very important. 

Why is it so important to have the government support? 
Of course you can also have the support from the private sector. But this is very difficult. At some point they 
have to gain more income then outcome, or at least break-even. So these museums might not have so 
much money to spend on research or to do more forward thinking. 
The Today Art Museum in Beijing for example, almost all of the projects they have done had to be linked 
with some kind of income or revenue, otherwise they wouldn’t be able to finance them. So it is a constant 
challenge to gain money for these projects. 

But if the government would support the contemporary art scene on the museum level then more money 
from the public sector can be spend in the contemporary art scene. This is important for the development 
and the research of the art itself. As well as public education, more long-term projects can be carried out. 
 
In your experience, what type of education have people in museums mostly followed? 
If you want to be the exhibition director or curator in an art museum you need some sort of educational 
background with a link to the arts such as art history. But for the other staff at the museum: PR, 
administrators, marketing department this is not necessary. This might help, you need to have some 
interest in it for the work you are doing but at the same time the other skills are more important. If you work 
as a marketer these aspects matter more than the art background. So it’s a combination of your own 
function/department level. I also feel that the practice experience is more important than the theory.  

Are there a lot of possibilities in China for museum workers or students to gain that practical experience? 
Yes, I think there are many opportunities. A lot is changing in the Chinese society. The CMoDA has an 
internship program for university students who have a background in cultural or designer studies. This 
program is very popular, we received many applications. There are many creative studies in China and we 
see that these students are very active. They no longer only learn theory in the school, they go out to put 
this theory in practice. It gives them the experience they need when finding a job after graduating.  
 
Do you think there is a lot of interest for students/graduates to work in a museum? 
Not really. If you follow studies in art history of museology you know that you can work in a museum after 
graduating. But in general, for most students that follow cultural or creative studies I don’t think it is their 
main interest to work in a museum. They might be curious about what’s going on in the museums or see an 
exhibition they like but on the longer term the museum work becomes very static. It becomes too regular, 
too boring. After a while you want to move on. 
 
Do you mean this for all students that it is no longer a challenge on the longer term? Or do you feel this 
personally in your own carrier that you want to move on? 
It depends on what type of museum you are working in. In China there are maybe two types of museums if 
we speak very bluntly about it: The active museum and the traditional museum. The active museum might 
be the Guangdong Museum of Art. This museum has been very innovative in the past 10 years. There 
projects are very provocative and leading forward. A very close friend of mine is working there as the chief 



curator. So we exchanged a lot of our ideas. Interning at this museum will give students definitely a lot of 
challenges to work with.  
The more traditional museums, which I also have visited quite a lot in recent years, those museums are 
much more static.  

Is the National Museum, for example a traditional museum? 
No, most National Museums are high-standard institutions. I refer to many other museums. For example 
there is this Silk Museum or there is this Museum for Women and Children here in Beijing. It is a very 
diverse scene. So when I talk about students not being interested in working in the museum, I mostly speak 
about these types of museums. They aren’t challenging or interesting for them. But of course there are also 
students that aren’t that ambitious who are fine with working in these museums. Where there job is safe 
and regular, for them this might be enough. 

The National Museum has good exhibitions but I think it’s quite a traditional museum. 
If we talk about the National Museum, it’s a very bureaucratic institution. Thousands of people work there. 

Thousands?! 
Yes, you can see this during lunch time. It’s an entire scene. All the people come out to eat and you can see 
that so many people work there. The quality of their exhibitions is very high, they have to keep this up 
because they are the National Museum. Another example is the Capital Museum they also have very high 
level exhibitions. But in general in China only a few museums have such high quality exhibitions. All the 
cities are building these enormous new museums with huge space but in those museums there is lack of 
educated working staff. 

These museums look for educated people but they can’t find them? 
These newly opened museums have to find professional people. But the imbalance of the demand for 
professionals is far from the supply for professionals. The result is that these museums hire under-qualified 
people in their organization. Over time I hope that the quality level in museums can be improved. 

With the new courses such as Art Management that are given since 2005 there might be more qualified 
people to take these jobs but doesn’t this create a huge gap between the “old” museum generation and 
the new generation? 
When I worked at the CMoDA, which is a new museum, we also have our sibling museum at the China 
Millennium Monument, which is the World Art Museum. The people that run this museum are much older 
than us. This doesn’t mean they aren’t professional. Even though more universities started to offer more 
specific courses since 2005 this doesn’t mean that there wasn’t any knowledge about how to run a 
museum before 2005. All the museums have established their own kind of system on how to run it. I tried 
to compare the exhibitions at the CMoDA with the ones in the World Art Museums. The difference is the 
concept. The exhibition in the World Art Museum is more traditional, kind of a taxonomy idea if you look at 
the subjects and how they are presented. You could say that this is the “old school” way of running a 
museum. The exhibitions in CMoDA are more outside the box. 

The newer courses at the universities after 2005 give students more perspectives. You can see that the 
exhibitions that this new generation creates are more out of the box, more vibrant ideas. But the skill level, 
the operation level between the old and new generation doesn’t differ that much. It mainly stays the same. 
It is more the innovative thinking and the newer concepts that come forward. Not just because of 2005. But 
the concept and how to present it in a new format will be more obvious for this new generation. 
 
But this new generation is just beginning to work in the museum, so maybe it is too early to say how that 
change will continue? 
The realization of this new generation depends on the museums. The museums have to accept these new 
concepts. If the museums don’t accept new concepts then change will never come. 
If we compare the Guangdong Art Museum with the more traditional art museums then you can see that 
experimental things are also possible in government funded museums. 
 



But why is it possible in the Guangdong Art Museum and not in other museums, what makes this museum 
so successful? 
The director of this museum is very innovative; he wants to try new things. He has the ability to get the 
support from his senior who is from the Guangdong Cultural Party department. So I guess that his ability to 
convince other people of his ideas also plays a huge part. 
 
You mentioned that the Chinese museum system is very complicated. Can you try to give some more insight 
into this system and how the museums are funded?  
The CMoDA is supported by the Beijing municipality government but it is not fully subsidized. In China we 
have 3 types of museums in terms of funding: Private Museums - they don’t receive governmental support, 
fully subsidized museums such as the National Museums and partly subsidized museums, which is the 
majority. The CMoDA is a partly subsidized museum. This means that the government only gives you 
support for your infrastructure: they fund the space - museum building - and they take care of the 
maintenance such as water supply etc. But the funding stops here. The CMoDA has to find their own ways 
to gain funding from other organizations. 

Is it difficult to find this funding? 
In a way it is difficult. It really depends on the content of the exhibition that you want to present. If the 
content can attract many visitors then it is easy to find a sponsor. These funders might be from the private 
sector, such as companies but they can also be public funders. For example CMoDA works with Beijing 
Design Week. This is a government funded cultural program. We are a partner of BJDW, we get some of 
their (governmental) funding to curate some of the exhibitions for Beijing Design Week. But not everyone 
can get this opportunity. You really have to propose a good content for the BJDW and prove that you can 
help them establish their high level presence. 
CMoDA is a professional curator institute so we have the ability and capacity to work for the Beijing Design 
Week. We worked together with them for two years, this year and last year. 

I imagine that constantly seeking for new funding is hard but does it also have advantages? Because if you 
are so used to receiving governmental support then maybe you take this for granted and you are less 
innovative to do something new? 
Yes and no. The government gives the National Museums money but they expect high quality exhibitions in 
return. And even though the National Museums receive a lot of funding it is never enough. If the curators or 
researchers want to do something ambitious in their exhibitions this governmental fund is still not enough. 
Because in China there are so many public museums and very limited cultural funding, still. And with the 
change in government starting last year and continuing this year, we feel that the cultural funding is 
reduced or cut out. Especially this year, I hear this from colleagues in other institutes. People are not happy 
with the funding they receive. 
 
Do you know why they decided to cut out on the funding? 
This is partly because of the cultural program is now under stricter supervision. The new government [Xi 
Jinping is China’s new president since March 2013] has this strict policy surrounding anti-corruption. The 
corruption rate in China is very high. Besides this the spending on those giant openings and events has 
been unhealthy in the past years. The money from the cultural fund is spend on this giant, enormous, ego-
tripping openings such as the Beijing 2008 Olympic Games, the Shanghai Expo and the Asian Games. The 
government now feels that they have to save money on these big expenses. Less funding goes to culture 
because these ego promoting openings are costing so much money. But the smaller cultural programs such 
as the museums suffer from this. Their funding is also cut and they have to account for every coin they 
spend. 
I heard that on the longer term the government will request the public museums to start their own ways of 
making money and no longer be fully dependent on governmental funding. So maybe in the future all the 
National Museums will also be partly subsidized. This will put pressure on all the museums in China. 
 
 



If the museums have to find new ways of gaining income it might be a good idea to charge an admission 
fee again? 
It is a governmental decision that the national museums don’t charge admission fee. The government is 
known for doing things in a very radical way. They opened all the national museums for free in 2009 to get 
more people to go to the museums. Not all the colleagues at the national museums agreed with this 
decision because it is a black and white situation.  
Before 2009 they charged only a small administration fee. Because of this they attracted the people that 
were interested to see the museum and the objects. Now all the museums are free and everyone can come 
to the museums, not always for the right reasons. The museums are open 6 or 7 days a week and every day 
is free. So the exhibitions can be very busy and people can also visit with the wrong attentions. In the 
summer for example, people just go to the museums to enjoy the cool air-conditioning. And sometimes not 
so well-educated people can touch the objects and break things. This really happens. There is a lack of 
public education on how to behave in museums. 

Opening the museum for everyone is not a bad idea but not necessarily 6 or 7 days a week, maybe just for 
one day or in the weekends. If 100 people come in the museum to enjoy the cool air-conditioning in the 
summer and if maybe 10 of those people find something in the museum they like then this is a good thing 
but this isn’t the right way of doing it. The museums pay the price eventually for the high damage rate. 
People have to respect the items in the museums. Chinese people are so curious they want to touch the 
objects. 

Do you think the employees in the national museums need to be more educated on how to handle these 
big audiences? 
This can be done but it will never be enough. The visitors are just too many and too diverse. Because 
everyone can visit there is no target audience. So how do you know what to focus on? 

I would like to ask some more questions about the CMoDA. Digital Art is a very new art concept. Does it 
attract many visitors? 
We have received a lot of interest from many young people. High school graduates but also university 
students. They are our target audience: Younger people who are very familiar with new media. 

They say that the generation that is born after 1990 is the first generation to grow up in a world where new 
media is a basic part of our lives. Is this your audience? 
Yes, this generation is exposed with a lot of digital intervention. Our museum provides them to experience 
this digital area in new ways, to experience the virtual things physically.  

So the CMoDA has this specific target group, people in age between 18 and 35 years old? 
Our museum is focused on this group but of course everyone is welcome. Sometimes you can see older 
people in the exhibition.  

Do you charge entree price? 
No, we don’t because we are part of the government. 
 
What difficulties do you face in working in the Chinese museum field? 
For me, this Chinese museum system is very old school in terms of operation, marketing, organization, 
educational programs. If you compare it with the Western museums there is a big gap. As you have 
observed most of the museums in China have a very static profile. The way of promoting the museum to the 
audience can really improve. There needs to be more interaction between the museum and the audience. 
The museums are losing a lot of young people because they don’t have this interaction. If they want to 
reach the young generation they need to be on the social media platforms. For most museums, their online 
profiles are very poor. Of course I am only commenting on the general situation. Some museums are very 
active on the online platform such as the Today Art Museum and the China National Museum. 
Besides this I feel that the professionalism level of most museum employees is still lacking. This can 
change by organizing programs in which museum employees can go abroad to see the working situation in 
other museums and bring back this knowledge into their own field. 



But they can’t find this knowledge in China? 
No, it is important to go abroad. Today’s society is very global so you should see what is happening around 
you. 

You had this possibility to go abroad and study in the UK. But not all Chinese students may have this 
possibility? 
We should encourage a lot of future exchange and make this possible for more people. But also get more 
Western organizations to China to bring their knowledge here. We should establish government to 
government exchange programs on the museum subject. 
 
To summarize: The museums need a different marketing strategy and focus more on younger target groups 
and there needs to be more exchange between China and other countries on the museum subject? 
Not only the students need to go abroad or take part in international programs but also the current staff 
needs to take part in these programs. We should also involve the Chinese Museum Association to 
participate in this. I am personally part of the Chinese Museum Association in the digitalizing field. The CMA 
has this huge exchange network. Each year they have an annual meeting for a couple days where we visit 
one Chinese museum and learn about this. But we also invite experts from museums outside of China, last 
year we had someone from the Metropolitan Museum of Art in New York to give a lecture. We learn a lot of 
these conferences. I learned that there are so many different museums. For example in China there is this 
tax museum that teaches people how to do their taxes, can you imagine that? But they show this very 
interesting tax history. It is not as boring as it sounds. 
But I see all these public museums as a very important education resource. If all these museums can do 
well and develop themselves that would really be good for China. These museums can be a classroom for 
the primary and high school students. At this point the schools don’t visit the museums. In Europe and the 
Western world this is happening a lot. I find this very important. 

It is funny that you mention this because I was just wondering why there are so few educational programs 
in museums for children and schools. Why is this? 
I don’t know why because it is so easy to put it into the schooling system. It again is a task for the 
government - ministry of education - to make museum visits a part of the schooling system. But things can 
change very fast in China so maybe if you return next year you can see that everyone is doing this. I would 
encourage everyone to call out that schools should go to the museum. 

Imagine if we bring the schools into the museums for a couple of decades; imagine that those children will 
automatically bring in their own children and so on. Then the public education on how to behave in 
museum is solved and more and more people will come to the museum because they are interested in 
what is exposed. 

And not just for the cool air-conditioning. 
Exactly. 
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Can you give some insight in your previous work in the Chinese museum field? 
I moved from Hong Kong to Beijing in 2007. I quit my job in Hong Kong after working for 10 years in 
different art museums there. So I have a lot of experience and knowledge on this subject. After moving to 
Beijing I got married and had a baby so I spend a couple of years taking care of my family. I started working 
again in 2009 and I now work with the CAFA Museum since 2011.  
 
How did you find your job at the CAFA Museum? 
I heard about this open vacancy at the CAFA museum. So I send in my application and I was invited for a job 
interview. I was quite surprised about this. In China it is very rare to find a job by simply sending in a job 
application. Mostly you have to know someone inside the museum, maybe a friend or a relative, to get the 
job. I was very lucky to have this job without knowing anyone here at the time. 

When I started to work with the CAFA Museum it was still in development. This is why they were looking for 
new staff to help with the building up of the museum. I guess that if you want to work at the CAFA Museum 
today, you can’t find the job by application, you really need to know someone inside. 

What are your job tasks at the CAFA Museum? 
I work here on the public programs together with two other colleagues. We create educational programs but 
also bring existing programs to the museum. I also curate exhibitions outside of the CAFA Museum. Many 
people are interested in curating a show or into organizing exhibitions in their museum but not so many 
people know how to do meaningful educational programs. 
 
I have been doing educational programs since 1996 already. In the museums in Hong Kong these are so 
normal and such an important part of every museum. The museums in Hong Kong are much more similar 
to the museums in the western countries. We have this British input because of the colonial past. In Hong 
Kong all the museums have educational programs, it doesn’t matter what type of museum it is: private 
museums, non-profit museums, art centers. But here [in China] this is very different. If it was possible I 
would do similar educational programs here. 
 
But this is not possible? 
No, educational programs are not that common in Chinese museums. It is still in development.  For the 
CAFA Museum this is different, we did quite a lot of educational programs in recent years. Mainly because 
of our background: We are not directed or founded by the government. It is the Chinese Academy of Fine 



Arts and the Ministry of Education. So we operate from this educational triangle. 
 
Can you give some insight in your (educational) background? And do you currently follow additional training 
for your museum work? 
I studied history in Sydney and I followed some museology related trainings in the United Kingdom. I am 
originally from Hong Kong so I never followed education in China.  
I would be interested in following additional training but I don’t have time. I now have my family, my child. 
And I also curate shows outside of the CAFA Museum. So this takes all my time. But it is good for me that I 
have the change to do this work outside of the CAFA Museum. It would be really useful if this can be done 
more. If museum employees could curate shows elsewhere, if they could expand their networks and learn 
more. It is important be involved from different perspectives, for example to also be an artist apart from the 
museum job.  
 
But in CAFA you can only work for one thing. You need to do multitasking to develop your status. I guess it is 
like this in many museums in China. In Hong Kong this is very different. You can do as many other jobs 
outside of the museum as you want to but here, this is not so good for you. You can only work for one 
organization. 

 
You have a very specific background for working in museums; studying museology and history. You followed 
these studies abroad. If you followed these studies in China, do you think you would have the same 
knowledge? 
Well, I don’t really know. Maybe the studies here aren’t as specific as in western countries. In Beijing you 
can follow a few courses such as Cultural Heritage or Art Management. But not museology studies as far as 
I know. I know that the China Academy of Fine Arts doesn’t have a museology department. 

Can you give some more insight in the Art Management course? 
Art management from my point of view is more focusing on the commercial field. Personally I don’t think 
there are a lot of experts on this subject on this moment. The professors that give these lectures don’t have 
a specific art management background or the experience because the subject is so new in China. I know 
that de professors that give the art management courses they mainly focus on how to use the academic 
background in art to make money. They don’t focus on undertaking research or the art management itself. 
 
So these students don’t learn about managing museums? 
No, they just focus on selling art. Graduates can work in galleries or for auction houses not specifically in 
museums. But the general situation here is so different from western countries. [In China] there is no black 
or white, no wrong or right. Selling art pieces here is not about the importance of the work, these studies 
just focus on how you can sell art works to museums or to anyone. They focus on how you can make 
money. 
 
Subject such as public participation aren’t mentioned in these courses? 
No, this is a different course. Our museum director at CAFA Museum is also the professor for Public 
Participation at CAFA. This department is called: Public Education.  

I would say that our director [Wang Huangsheng] is the most distinguished person in China for managing a 
museum. He was the first person to really include the museum management in the museums. I really 
appreciate him for this. 
At first the CAFA Museum was just the practical museum for students under the Chinese Fine Arts Academy 
but our director made in so much more. He made it possible to reach a bigger audience and to really create 
a name for the museum. The president of the academy invited him as the new director for the CAFA 
Museum. Our director [Wang Huangsheng] is also the director of the Guangdong Museum of Art. When I 
was still working in Hong Kong I knew about the Guangdong Museum of Art. We even did a fieldtrip to this 
museum just to learn from their way of working. The Guangdong Museum of Art is a very good, well 
organized museum. The museum is much known for organizing the biennial and having ground-breaking 



exhibitions. It is quite rare for a government funded museum to be so good in contemporary art but the 
Guangdong Museum of Art did it. And the director is responsible for this. 
 
Do you know what the educational background of your director is? 
He has a Ph.D. from the Nanjing Art Institute in Art History. But he is also an artist, he makes Chinese 
paintings.  
 
Has the Central Academy of Fine Arts a specific department or course that prepares students for working in 
a museum after graduating? 
Yes, most studies in the Humanity Department focus on educating students for working in museums. 
Courses are for example Public Education or Cultural Heritage. 

The CAFA Museum is part of the fine arts academy. Do students of the academy often come here to do 
internships? 
Yes, many interns and volunteers. And I also have quite a lot of colleagues that used to study at the 
academy and now work in the CAFA Museum.  

Does the CAFA Museum have its own collection, what type of collection is this? 
Yes, we have our own collection. A big part of our collection are works from our own students both alumni 
and current students. Besides this I don’t know precisely what type of collection this is. 
 
Do you think that in general, there is a lot of interest for young people in China to work in museums? 
Definitely, I do think that there is a lot of interest. Especially for the students that graduate from CAFA they 
will be very interested in working in museums.  Most graduates from the humanities department will find 
jobs in museums.  
But there are of course many other departments such as oil-paining, these students aren’t trained to work 
in museum but more in teacher functions. 
The Cultural Heritage Students and Public Education students, those students will definitely be interested in 
working in museums. 

In the museums we also have some newer colleagues that don’t have this art of cultural heritage 
background, they followed design studies. They work for the promotional material for our museum. They 
create posters, pamphlets, flyers and all the promotion material. This work is very important; it needs to be 
done 4 or 5 times a week. 
So we have people from different backgrounds. 

The museum situation in China has recently seen rapid growth, both in numbers and in size. All these 
museums need educated museum staff to run the museum. At this point, do you think that there are 
enough well-educated people who can work and manage these museums? Or is something missing in this 
education? 
Most people that now work in the museums don’t have the right background. Or they just find their jobs in 
the museums because of relations, not because they are qualified for the job. There are enough smart, 
qualified people in China to do these jobs but they need more time to really get back to the track. Most of 
them don’t have experience with working in museums, which I think is really important. But these people do 
the best they can and they are very eager to learn. At CAFA we not only teach students the museum work 
but we also have museum employees from all around China to follow trainings with us. But these trainings 
only take a few months. Sometimes these employees come with us for only a couple of hours. How much 
can you learn in a couple of hours or even in a few months? It is not enough. We do feel that this practice is 
important for all the employees to take with them to their own museums. 
 
Does the CAFA Museum have exchange programs with other art academies / museums in China or in other 
countries?  
Last April I went to the United States, to attend this museum seminar, a conference. It is called ‘Museum on 
the Web’. At this conference there were many museum from European countries (some Dutch museums 



also), Asian countries and also the United States. This seminar talked about the use of new technologies in 
museums. Using new hardware such as iPads to view the museum exhibition. This is all still very much in 
development. I found this seminar so interesting that I wanted to bring it to the CAFA Museum. This is an 
example of an educational program that we brought in. 
 
The CAFA Museum director supports this seminar but we still need to find funding. We almost got 
everything now. The ‘Museums on the Web’ seminar will be held at CAFA Museum on December 14th this 
year and will last for two days. Many different speakers are invited, more then 15, including many 
international museums such as Museum for Modern Art in New York, Tate Modern in London and the 
Cleveland Art Museum from United States. We are very excited about having this seminar in China. All the 
national museums from China are invited for this conference, 100 people can apply. This seminar can learn 
them more about using new technologies in museums. 
 
More museums use these new technologies but even in Europe it is still quite rare. How is this in China? 
Apps and virtual exhibitions are very new, especially in museums. But so much can be done with it: Using 
the iPad to learn more about objects, hands-on samples on how to use new technologies in educational 
programs, apps, virtual exhibitions. So much is possible. There are so many museums in China in which 
these technologies can be used. Most of these museums have the ability to purchase these hardware 
products but they lack of software or knowledge on how to use these hardware products. So this 
conference can really rise up the possibilities for Chinese museums in using new technologies. Many 
different museums will attend this congress but also software companies who can create the software for 
the hardware will be there. 
 
What other educational programs does the CAFA Museum have? 
We mostly focus on our own students. We have workshops, lectures stuff like this. They concentrate on 
painting. We also have projects were the students can create their own exhibition in the museum, showing 
their own work. These programs aren’t that deep. New programs, such as the ‘Museum on the Web’ 
congress, are newer and we hope to do more of these programs in the future. 

What difficulties do you face in working in the museum field in China? 
Volunteers are very important for us. On my department we only have 2 or 3 people. This is not enough, we 
can’t manage. Last September we had 29 events and this month we have 34 events. How can we handle 
this?  
Last Sunday we had this Museum Night but we had a shortage in staff, we needed extra hands. We need 
more volunteers to help us to move things around etc. So we can really use more people, more students to 
help us in the museum. 
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I would like to start by asking you about your job responsibilities at CAFA. 
At CAFA I’m the director of the international office, taking care of all the international affairs. This includes, 
for example: International exchange for students and developing new programs between CAFA and art 
academies, museums and galleries in other countries. 
 
What type of collaborations does CAFA have with other academies? 
We have a diversity of collaborations. We have an official agreement with many other art academies and 
universities. This agreement includes developing student exchange, faculty research and scholarships for 
visiting artists. We also organize workshops, conferences, joined-research and joined-exhibitions. 
 
Can you give some more insight in the international exchange program for students? 
The exchange program happens constantly. Students from art academies and universities from all over the 
world come to CAFA to join our curriculum. These are mostly students from the United States, Europe and in 
Eastern Asia, Korea and Japan. In Europe we mostly have contacts with the United Kingdom and the north-
west of Europe. In The Netherlands we have contacts with the Kooning Art Insitute [Willem de Kooning 
Academie, Rotterdam.] 

In this exchange program do the foreign students come to CAFA for a certain period and then the Chinese 
students go abroad? 
The basic point of these programs is that everything is equal. The students that go abroad or the students 
that come here they don’t pay extra student fee. They continue to pay the schooling money that they 
normally pay to their own academies. 
Most of the programs last for 1 semester, this is 6 months.  

The students from CAFA go abroad to take classes at other art academies and in that same year the 
students from the foreign academies come to CAFA to do the same thing. 
 
Do the international students at CAFA follow the same programs at the Chinese students? 
They do, we don’t develop any additional programs for the international students. We include these 
students in our regular, daily courses together with the Chinese students. They also live together with our 
students on campus. 

 



Are the courses then given in English? Because I assume that most of the international students don’t 
speak Chinese? 
No, almost all of our classes are in Chinese. But these are art classes; the students make paintings or 
sculptures or work with materials. So the spoken language is not that important. It is about creating art and 
with this the language barrier isn’t much of an issue. If there really are courses where the spoken language 
is important we use a translator. But most of the western students that come here they take classes in the 
fine arts and they mostly focus on practice. 
 
Does the CAFA have a specific school or education that prepares students for working in a museum after 
graduating? 
This education mostly happens in the Humanity School. This school has different departments: art history 
and theory department, art education and art management department, administration department and 
cultural heritage department. As well as a non-material cultural heritage research center and an 
information center. The Humanity School focuses on art history, theory and research.  
We are currently developing a new school for Art Management, which is now part of the Humanity School. 
But the courses that are thought in the Humanity School best prepare students for working in museums. 
We also have other schools at CAFA such as the Fine Art School, Design School and Architecture School but 
they more focus on the practice of these arts, educating future artists, designers and architectures.  

Are these studies at the Humanity School bachelor or master degrees? 
They are both bachelor and master degrees. The art administration and art management programs are 
bachelors, they are part of the Cultural Heritage department. After finishing these bachelors the students 
can choose, for example, art management as their master. Art management isn’t a bachelor program even 
though aspects of the art management program are taught during the bachelor programs. Our bachelor 
degree graduates have some knowledge in all these fields but during the master program they specifically 
focus on one field. It is not that common for our students to immediately continue with the master program 
after they finished their bachelor. We recommend students to get a couple of years of working experience in 
the field before coming back and doing the master program. 
 
Do a lot of students choose to do this? 
A lot, including those who not graduated from the bachelor programs from CAFA. Most of them actually 
come from bachelor studies from other academies or universities. Some of them have a completely 
irrelevant background for the masters at CAFA. But after their bachelor degree they have some working 
experience and may be interested in studying in a different field. If students from other background want to 
enrol into the master program, we do require that they have at least one year of working experience in the 
art field. 
 
What are the job opportunities for graduates from this Humanity School? Do most students find jobs in 
museums after graduating? If yes, what type of museums and in what functions? 
Many of our students find jobs in the NAMOC [National Art Museum of China]. I know that currently the 
director of the exhibition department at the NAMOC is a CAFA graduate as well is the deputy director of the 
administration department and most of the senior curators. But you can find our graduates all over China in 
different departments ranging from curator functions to management functions, both in national and 
private museums. We hear that the museums find our students very well prepared for the work in the 
museum. 
 
Can you give some more insight in the Art Management program? How was it established, what subjects 
are taught and what are the career opportunities for the graduates? 
We set up this program during a time that we knew that the art field in China would explode in the near 
future, including the increasing of museums. There was this demand for professional people to work in 
these museums. This is why we set up this program. The graduates from this art management program are 
very popular for all the museums, they can find jobs easily. The art management program celebrates its 10 
year anniversary this year. If we look at the graduates from this program we see that they have been all 
over the museums, galleries and auction houses all around China. We can see the students of the program 



working as curators, in management functions and in administration functions as well as in art galleries 
and auction houses. 

The art management program focuses both on theory and practice. We established the program in 
association with the Teacher’s Collage of Columbia University in New York. We introduced their art 
management curriculum into our academy. And I had the honor to be very much involved in this. 
The theory part of the program focuses on the history of western art and on the current situation in the 
western art field. We also invite guest lectures both national and international to come and give classes to 
the students. For example the general director of Christie’s [Auctions & Private Sales London] gave a 
lecture here as also the senior managers of the major auction houses. We also invite collectors, dealer 
directors and artists to share their experience. 

For the practice part we organize workshops. During the summer vacations we have a three-week program 
were 10 students from the CAFA Art Management en Public Education departments go to Germany and 10 
German students from the Art Management program come to CAFA, not during the same time they visit 
each other’s countries together.  In Germany our students visit different museums and galleries. In China 
the students visit Beijing and Shanghai and one smaller city to see the development of Art Management in 
China. 

How are the students selected for these programs? 
We just release the information so all students can apply. Some years not so many students apply and 
other years we receive many applications. It depends on the plans that the students have for the summer 
holiday. 
We select the students through interview mostly based on the professional performance of the students 
and their (English) language skills. We mostly select students from higher collage years because the 
younger students have a change to join the program in their next years. 

Can you give some more insight in the Art Education program? 
The art education program is very linked with the art management program. Students from these faculties 
share many classes. This creates the opportunity for graduates from both courses to take jobs at education 
departments in museums. Because galleries don’t have these departments, they are only in museums. 
 
The art education program is more focused on educational functions in museums as well as teaching in art 
related subjects. The art management program was also established in association with the Columbia 
University in the same period but it developed in a very different way. At Columbia University the art 
education program is part of the teacher’s college, it prepares students to teach children. But in CAFA we 
don’t have this teacher education. Most students that become teachers after finishing studies at CAFA are 
more interested in teaching adults, not so much in teaching children. But we established the art education 
program mainly for art teachers that can work in educational departments in museums. We do want to train 
art teachers to be more professional. We invite in-practice art teachers to give lectures and workshops for 
our workshops to create more interest for this program. 

Currently we are still trying to identify the problems in the art education program and make adjustments. It 
is very difficult to fit this program into the Chinese system because it is so different from the western 
system. CAFA doesn’t have the experience to train teachers so we are still very much exploring how this 
program can be improved. 

So the Art Education program doesn’t specifically focus on functions in education departments in 
museums? 
This is quite open, students can have different career opportunities. In art management it is more clear 
what students can do after graduating. In art education this is still unclear; it takes time to develop this 
program. This isn’t only the responsibility of CAFA but also of the museum system in China. If more 
museums include the educational programs then the students of the art education program can find jobs 
there. Especially for the newer private museums public education is very important. They need these 
programs to attract audiences. So time will tell. But we focus on different things for the future. Another 



thing that is very much under-developed in Chinese museums are the educational programs - if you want to 
call it educational programs - for handicapped people, blind people or people in wheelchairs. It is important 
to also make museum exhibitions accessible for them. In these programs we can also think about 
possibilities for senior people or the people from a lower class of society. 

Did you make adjustments to the curriculums from the Columbia University? Because, as you mentioned, 
the Chinese system is so different from the western system. 
It is much more than just making adjustments. It takes years before these studies are suitable for our 
society it is always a work in progress. In China everything is changing and developing, this also creates 
new opportunities but it takes time. In the Art Management program it is quite okay, we could adapt this 
program to the Chinese reality without many problems. The problems lay more in the art education 
program. Only 10 years have passed and we already made many improvements. The programs are much 
more international now. We have a wider network and collaborate with different organizations in both 
Europa and the United States. 
 
How many students graduate from the Humanity School every year?  
I don’t know precisely how many. I could make a call to the dean of this department but he is currently in 
Paris. Sorry I can’t give you any statics. 
 
The combination of Art Management and Art Education in one curriculum, is this unique in China? 
We are not the only to give these courses but we are one of the first listed institutes that set it up. We are 
also one of the top-listed universities in China. We set up these programs because there was this need for 
more educated people in the art field. When the dean of the art management program from Columbia 
University came to China he had different choices for universities. They could choose the Peking University 
or some other but they choose CAFA. The dean of the Columbia University researched very professionally 
how the art management curriculum could be brought to China and felt that CAFA was most suitable.  
After this a group of professors of CAFA went to the Columbia University for a couple of months to study the 
curriculum and bring this knowledge back to China. And Joan Jeffrey - the dean of the program in the USA - 
co-operated and co-designed the curriculum with us in China. We also share our knowledge of these 
curriculums with similar programs in China and abroad. 

These programs are only 10 year old. Can you already say what the results of these programs are? 
The programs might be very young but before these programs we also had educations that focused on 
these subjects, maybe not as precise as they are given now. But knowledge about museum work has been 
in China for many years. 
As a result of the programs we can see that that the preparation for the graduates to work in museums is 
still not perfect. Despite of this many museums come to the department to search for employees because 
the museums need more professionals. We can never prepare our students well enough to fulfill this need. 
We are really trying to improve. All the graduates are still in contact with each other to exchange knowledge. 
 
The museum situation in China has recently seen rapid growth, both in numbers and in size. All these 
museums need educated museum staff to run the museum. At this point, do you think that there are 
enough well-educated people who can work and manage these museums? Or is something missing in this 
education? 
My personal view is that the museums in China don’t necessarily need a specific program, experience or 
knowledge. I personally feel that in China, we need more respect for the work we do. More respect for the 
art. It doesn’t matter what your function is in the field, we all need to be more careful and focused. In my 
job I have a lot of experience in working with international staff and I see that the foreign museum 
employees are much more professional. For example when they hang up a painting, they do this so 
precisely and the paining needs to hang exactly right. If our museum staff could operate in a more 
professional way this would be so good. 
I’ll give you an example that one of my colleagues mentioned. He went to Germany to work on an exhibition 
there. They were unpacking certain materials for the exhibition. My colleague was ripping up the paper and 
then throwing it away. Then the German colleagues were unpacking the materials and they were very 



careful, really folding up the paper and carefully putting it away. After this my colleague was so ashamed 
because he was not so careful. So I think that the Chinese museum professionals need to change their 
attitude towards their work. 
 
How can this be done? 
I think we need to change something in our culture. More respect for the work needs to be created by the 
teaching staff and the students. Even more importantly there needs to be a cultural switch in the museum 
system itself. It needs awareness. But I already notice that more people in the field are talking about this. 
So maybe in the future we will have more respect. Working with international colleagues can create more 
awareness. 
  
You spoke with the visiting professors of the Reinwardt Academy last spring.   What did you discuss during 
this meeting? 
We spoke with the Dutch Embassy and Reinwardt Academy about a potential program that we co-
developed together focusing on archiving or art work preservation programs in museums. In this program 
the experts from the Reinwardt Academy would give workshops to the working staff of museums, so the 
current museum employees. This project speaks about archiving in the preservation departments because 
we felt there was need for this. 
 
What other collaborations do you have with other art academies? 
We have an existing collaboration with the Louvre and many other museums in French. The experts from 
the Louvre come to CAFA twice a year to share their knowledge and ideas on museum management. This 
program takes a couple of weeks.  
If the CAFA would collaborate with The Netherlands on the museum subject it would be a similar program. 
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Can you give some insight in your previous work in the museum field and in your current job at the Capital 
Museum? 
I have been working with the Capital Museum since 2007. This is my first museum job. So I have been 
working here for 6 and a half years. First I worked for the department of Education and then I transferred to 
the department of Research and Exhibition. 
During my time with the department of Education I worked as a tour guide. This was quite special because I 
mainly guided the VIP’s who came to the museum, for example during the 2008 Olympic Games I guided 
some presidents of different countries through the museum. Other tasks that I did at the department of 
Education were writing the texts for the audio tour guides. In 2007 we had a temporary exhibition about 
Greek sculptures from the Louvre museum I wrote the texts for these audio guides. 
In 2010 I transferred to the department of Exhibition, since then my main task is to organize temporary 
exhibitions. I have worked on several exhibitions including the Van Gogh exhibition - this is how I know 
some staff from the Dutch Embassy - in a total I have done little less than 10 exhibitions for the Capital 
Museum. 
 
Do you for example decide what objects are displayed in the exhibitions? 
I am not the decision maker in these exhibitions. The decisions should be made by our boss. I work as the 
executor for the detailed things in the exhibition, I work as the team leader. I make sure that the different 
companies that work on the exhibition - for example the structure of the walls or the transportation of the 
objects or the installation of the exhibition – I make sure that they are guided into what they should do. 
 
What is your educational background? 
My major is world history. I followed this study at Beijing Normal University. My doctorial paper is about the 
Roman Empire. After graduation I came to the Capital Museum because they hold so many foreign 
exhibitions so they felt that I was able to work in this field. So my educational background is that I am a 
doctor of history. During my studies I focused on the Roman Empire but now that I work in the museum I 
almost stopped with this research. I now do a research into museology. I do research into the western 
museums. 
 
What type of research is this? 
I have a lot of basic knowledge about the objects in western museums, for example objects from the 
ancient world, Greek, Roman and medieval times. I also know how to handle these objects. 



Did you follow studies abroad? 
No but in 2008 I took part in a training program organized by the British Museum. For a period of two 
moths I walked through the museum and see all the exhibitions and also to see the working environment in 
the museum and collaborate with the staff. This program was organized by the British Council to invite 
museum staff from developing countries to visit museums in the United Kingdom. 

Your English is very good, was learning English part of your study? 
For my major I had to read many English books about the historical subjects, these books are written in 
difficult English so this is how I learned English 

In your experience, what type of education have most people that work in museums followed? 
These people have various backgrounds. In the Capital Museum most of them have majors in history or 
archeology. We also have people with a more renovation education because we have this department that 
is responsible for repairing the objects so these people have backgrounds in sculpture handling. Some 
employees also studied foreign languages. They work in the foreign affairs department as for example 
translators.  
 
What attracted you into working in a museum? 
There are different reasons that I choose this work. In my childhood my mother would often take me to 
museums, this helped me to gain interest in museums. My major also asked me to do this kind of museum 
related work. And I also had the chance to work in this field. When I first started to work with the Capital 
Museum I was a volunteer, this was in 2006. During my time as a volunteer I became very interested in 
working in a museum. I want to share my knowledge with many people. After my major I also had the choice 
to become a teacher but the museum work attracted me more. In the museum I can not only teach my 
knowledge to students but also to adults. This work gives me also the change to communicate with many 
foreigners. 
 
The Capital Museum has much collaboration on an international level. Is there a specific reason for this? 
This is decided by the Beijing government. The Capital Museum is owned by the Beijing municipality. We are 
a city museum but Beijing is a little different because it is the capital of China. I think that the capital of a 
country should be the window to communicate with foreign countries. A museum is a way of doing this.  
 
To understand this I first must explain the history of the Capital Museum:  
It was established in 1981 and since 2005 it moved to the current site. Originally the museum was located 
in the Confucius Temple here in Beijing. Before 2005 the Capital Museum wasn’t very famous and the 
possibilities in the exhibitions were very limited. According to my knowledge there weren’t many changes for 
the old Capital Museum to collaborate on an international level with other museums. But in the new 
building much more is possible. The Beijing government gives us a lot of money to do many things. Since 
then the Capital Museum has become more and more international.  
 
Another reason for this development is that we had a good change. In 2006 the National Museum at the 
Tiananmen Square closed for renovation. During this period we took over many tasks from the National 
Museum. This created new changes for us to contact with foreign museums. When the National Museum 
was closed the Capital Museum was the only other museum in Beijing that could hold its task. Our building 
is very new and we have the best facilities to support the tasks. The best example is that during the Olympic 
Games in 2008 many big exhibitions were held by the Capital Museum to match the Olympic Games. If the 
National Museum was open they would have these exhibitions. 
 
So are the Olympic Games of 2008 a reason for the Capital Museum to move to a new, high-technology 
building? 
No, no. There are many good museum buildings in Beijing the NAMOC for example and also the Military 
Museum, these are all National Museums. The reason for the new building was that there was no good 
museum building for the Beijing city museum.  



The government wanted to build a museum to match the status of the city. For example in Shanghai they 
have the Shanghai Museum which is a very good leading museum. But in Beijing such a museum did not 
exist. This was the fundamental reason for building this new museum building. The original site at the 
Confucius Temple was very limited in terms of exhibition space but also the circumstances for the objects 
because the building is very old. 
 
So you could say that you simply grew out of the old museum? 
Yes, and the current building is much larger than the previous site. 
 
The National Museum at Tiananmen Square is owned by the government of China as well is the National 
Art Museum of China. And the Capital Museum is owned by the Beijing Municipality. Can you give some 
other examples of museums that are owned by the Beijing Municipality? 
The Capital Museum is administrated by the Cultural Heritage Administration of Beijing. This administration 
belongs to the Beijing government. Besides the Capital Museum more than 20 smaller museums in Beijing 
also belong to this administration. For example the Beijing Art Museum that is located in Wanshou Tempel 
and also the Confucius Tempel. 
 
This Cultural Heritage Administration administrates different heritage museums in Beijing? 
Yes, museums but also some archeological ruins. For example the Han Tomb Museum located in a 
southern suburb of Beijing. 
 
And other sites in Beijing, the Palace Museum for example? This is national? 
Yes, the Forbidden City and the National Museums of China are part of the Ministry of Culture. But it is a 
very complicated system. Besides the national owned museums and the municipality owned museums 
there are also smaller museums that belong to different districts of Beijing. 

The Capital Museum is fully funded by the Beijing government? 
Most parts are funded by the Beijing government but some exhibitions might also be supported by the state 
government because the Capital Museum is a big museum and it attracts a nationwide audience.  

The museum situation in China has recently seen rapid growth, both in numbers and in size. All these 
museums need educated museum staff. Do you think that there are enough well-educated people that can 
manage the museums? 
I don’t know the situation in other museums in China but in Beijing most of the museum employees are 
high-educated. They graduated from master or doctor degrees at universities. But these high-educated 
people only started to work in the museums in recent years. In the past the museum staff wasn’t higher-
educated. For many years the museum job is not a good job because of the low salary. The museum staff 
doesn’t have the chance to make many social relations.  
 
What do you mean with this? 
This might be a typical Chinese situation. As a museum employee you have different sources that you use 
during your work. But it is not allowed to exchange these sources with other people. If you are an official in 
the government you have a lot of power and if you for example go to the hospital to be cured you get the 
best treatment. This is a typical Chinese situation. 
 
And it is like that in museums also? 
Visiting museums is necessary to all of the people. But the employees are not seen as being very valuable, 
everyone can do this work. This situation has changed in the past couple of years. 

But for example you are not allowed to exchange your knowledge with someone from the National 
Museum? 
We don’t have that many sources to exchange with others. [laughs] But the status of the museum staff has 
improved in the past years, I think since the beginning of the 21st century.  But it is still different from the 
museum staff in European countries that have a very high status. 



But you say it is only recently that the museums starting to hire educated people. Why is this only recently? 
I think this is a social problem in China. In China it is very difficult for high school students to enter into the 
university. The entry number is limited and often there are more students that apply then the university can 
take in. So if students cannot do the study that they want to do they switch to another study that is less of 
their liking. For me this was different I choose to study history because it was my interest but I know that 
some other colleagues came here just because they had no other choice. 
Of course most of my colleagues work here because they are interested in the work. But I think that in 
general the interest for museum work in China is very low, a main reason is the low salary. When we talk 
about this situation I mostly mean the smaller museums in China. In the bigger museums such as the 
National Museums and the Capital Museum the people are very interested and devoted to what they do. 
 
What do you think can be done to give the museum employee a better image? To make the work more 
attractive? 
They need to raise the salary. 

It that the main reason because I think the work itself is quite interesting. 
This is a critical thing. Many Chinese students are very aware of the reality. Especially in cities like Beijing, 
living here is very expensive. When people look for jobs the salary is very important, sometimes more 
important than their own interest. 
 
I would like to talk a little more about the funding of The Capital Museum. You mentioned that it is part of 
the Cultural Heritage Administration, which is part of the Beijing government. Do you get your funding from 
this administration? 
The museum employees’ salaries come from a different bureau. The Cultural Heritage Administration is just 
the administration for the collection that we have. Our exhibition money also comes from the same bureau 
that our salary comes from. We are not allowed to search our own funding; we are entirely funded by the 
Beijing government. 
 
The Capital Museum is a government funded museum; many museums in China are supported by the 
government. What do you think are the benefits of this and are there any disadvantages? 
It depends, different people might have different opinions about this. As for me I think there are advantages 
and disadvantages. The advantages are that we don’t have to look for our own money and that is a 
convenient situation. We don’t have to worry about this. As long as our exhibition is good enough we get the 
government money we don’t have to beg different organizations for money. 
The disadvantages are that we are completely controlled by the government. If for example I would be the 
government and I give you money you must abbey me. The government decides what kind of exhibitions we 
do and what not. A result of this is that Chinese museums become the propaganda machine for the 
government. 
In my understanding many western museums are free in choice on what subjects they discuss in 
exhibitions. But in China it is more political. The government decides so some exhibitions might be very 
boring and low-level. 
 
Can you give an example of a boring, low-level exhibition? 
In 2011 it was the 90th anniversary of the CCP so we had this very boring exhibition about the CCP history 
etc. Not too many people came to this exhibition. It was mostly an exhibition for the government officials, 
they visited. Another example is a recent exhibition that the government made us do. This was an oil-
painting exhibition with paintings that matched the tast of the government. Painting of Mao Zedong and 
other political figures important for the CCP. These paintings were very, very bad on an artisiic level. The 
painter did a very poorly job. They just got displayed because it matched the taste of the government. 
 
Of course we also did many high level exhibitions such as the Van Gogh exhibition. But even this exhibition 
was first pre-approved by the government. The party secretary of Beijing visited the museum in Amsterdam 
and made the deal with the museum to bring the exhibition to Beijing. 
 



Do you promote the propaganda exhibitions in the same way as the Van Gogh exhibition? 
We have many relationships with the media. When we have a new exhibition we do interviews and the 
media will report about these exhibitions.  
But the bigger, international exhibitions do get more promotion because for the smaller exhibitions it costs 
too much money. The Capital Museum used to hold more money than now. Since 2011 all our money is 
under stricter government control. We cannot manage our money freely. 
 
When I visited the Capital Museum I noticed that there is a small classroom for children’s education. What 
is the Capital Museums educational program for children? 
We have many school groups, organizing these programs is the task of the educational department. We 
have relations with different schools; sometimes these schools choose our museum as an educational 
base. 
We have various programs that focus on working with the art objects. We have different studios where 
students can copy some of the paintings that we have in the museum. For example if we have an object in 
the gallery we ask the students to reproduce them. This can give them more knowledge about the history 
and generate their interest 

What other types of educational programs does the Capital Museum have? 
We also have programs that take the students outdoors. The Capital Museum is about the history of Beijing 
so we do walks with the students through the different historical sites that our city holds. Sometimes we 
also invite the families of the students to join on these tours, parents and children. This can to shorten the 
distance between different generations. 
 
How many of your visitors are students? 
I think that half of our visitors are students. 

That is lot because I noticed that in other museums in China educational programs for school groups aren’t 
done that much. 
Yes, they are quite rare. But in the bigger cities like Beijing and Shanghai the parents do attach importance 
to museum visits. In smaller cities or in less educated parts of China parents might find this less important. 
 
Do you think this can be changed? 
Yes, of course. I noticed that in the UK, France and Germany so many school groups come to the museum 
this is a very good thing. 
 
Do you think more expertise is needed on this subject? 
Maybe, but it is not only the responsibility of the museums. The government must put this into the 
schooling system. 
 
Is there a target group for the visiting schools? For example do you mostly focus on younger students? 
The groups are both from primary schools and high schools. It are mostly the younger years because the 
senior years focus fulltime on taking exams. How well they do in these exams decides to what university 
they can go. This might also be a part of the problem that not so many school groups visit museums. For 
most parents it is not a critical thing for their children to visit museums. Studying and taking exams is more 
important. But after [high school] graduation we see that many of these students come to our museums to 
do research when they are in the university. 

Does the Capital Museum collaborate with universities? 
Yes, because we need the academic research. The experts from the universities can give us advice on the 
exhibitions. 
 
Can you give some insight in the collection of the Capital Museum? What are the museums masterpieces? 
What type of collection do you have? 
The majority of our collection is from Beijing, we are a local museum. The National Museum collects the 



objects from all around China but our main focus is Beijing. 90% of our collection is Beijing related. 
We are constantly adding new objects to our collection, both new and old. We focus on newer objects that 
may become valuable in the future.  
 
What is the Capital Museums master piece? 
We have different cans, bronze wear and jade wear, calligraphies and paintings. We always have our most 
famous objects on permanent display in different galleries. I would say that our masterpiece is this plat pot 
in the shape of a phoenix. This pot was made during the Mongolian area, more than 600 years ago. The 
shape of this pot is unique in the world so it is very valuable. But we have many other objects in our storage 
that we loan to other museums in China or abroad. Next year some of our statues will be on display in a 
museum in Columbia.  

The exhibitions in the Capital Museum seem very international, in collaboration with other museums in 
other countries. Why do you feel it is so important to have this international exchange? And is this exchange 
only on the exhibition level or also on the research level? 
The collaboration is just on the exhibition level, there is not enough time to do a research on these objects. 
The temporary exhibitions are only displayed for a short period of time, maybe two or three months. 
 
How many temporary exhibitions do you have in one year? 
We have more than 30 every year. According to my observation the exhibitions that attract the most visitors 
are the foreign exhibitions. For example the Van Gogh exhibition attracted more than 200 000 visitors in 
less than 40 days. Because in Beijing many young people and many higher-educated people know much 
about western culture so they are very interested in these international exhibitions.  
 
Is it also because this is a unique change for them to see these paintings? Maybe it is not so easy for them 
to go to Europe and see the art works there? 
Right, it is very interesting. Because in the western museums the very famous masters such as Van Gogh or 
Picasso they are so normal. You can find them in many museums but in China they are very rare. The 
international exhibitions create unique changes for the people of China to see these works of art. 
 
Based on what skills would you hire someone to work in your museum? 
I don’t think it is that important to have the highest education en the best study background because after 
all, the museum work is not that difficult. 
We just need employees who are patient and who feel responsible for what they do. I would hire someone 
who really has love for this type of work. They must devote themselves to what they do. We just need the 
right attitude.  
 
You visited many museums in western countries. What knowledge that you gained during these visiting did 
you take back to China? 
What we should learn from western museums is the work attitude. Generally speaking the mold of the 
Chinese museums as we see them in China today is an exact copy of the western museums. The museum 
is a European “invention”. For China it is a new thing. Many of our museums are just models of western 
museums with similar departments and similar works. We don’t need to learn about this, we know this. The 
Chinese museum staff just needs to learn about the work itself and how to devote themselves to this kind 
of work. During my time with the British Museum I was shocked because all the museum staff there, they 
were all so interested in their jobs. I don’t think the Chinese museum staff has the same interest. This is 
what we should learn. In the Chinese museums everything is done at random. There is no clear plan. 
 
When you mention that the Chinese museum staff is not careful enough, do you mean for example 
handling the objects when placing them in exhibitions? 
When it comes to the objects we are very careful. If something goes wrong and an object is damaged, the 
person responsible for this will be seriously punished. I mean that when Chinese museum staff does other, 
maybe less important things. Even the small things need a careful attitude.  
 



The Dutch Embassy is working together with different organizations in the Netherlands – Reinwardt 
Academy, Van Gogh Museum - and in China – Chinese Museum Association - to collaborate on the 
museum subject. To create specific trainings / programs for the current museum employees and for the 
students that follow museum related education. In your experience on what subjects can trainings be 
given? 
I personally feel it is important for Chinese museum staff to go to the European countries to see the actual 
practice in museums. They need to open their minds in the developed countries. I don’t think these 
programs can be effective if they only last for a short period of time. My staying at the British Museum was 
only for two months, this is a short period but my – how to say – eyesight was broadened. This was very 
useful for my later work. As regard to what I’ve learned, I forgot.  

Do you mean that learning by practice is more effective than learning theory? 
Of course the theory part is also very important, it is more directly. But the practical part is very, very useful 
to know how this theory evolves in practice.  

So these trainings need to bring the Chinese museum employees to the Dutch museums? 
Yes, this has many positive effects. Not only the English language skills that the employees gain but also to 
learn how to communicate with foreigners. Because this is why you feel that my English is good and I can 
communicate with you. This is something that I learned at the British Museum. I learned the English 
language in China but I never dared to have contact with foreigners because it made me feel nervous. But 
in the British Museum I needed to speak English, so now I can communicate freely with you. 

So if The Netherlands gives trainings don’t let us come to China but let the Chinese museum employees 
come to The Netherlands? 
Yes, precisely. 
 
But what type of subjects would these trainings need to discuss, art management for example? 
I don’t think that art management is useful for Chinese museum staff because in China the system is very 
different. I think it would be good if the Chinese museum staff could participate in the organization of 
events in western museums, to see how they work. 
This is more useful than giving classes on specific themes. 

The Chinese museum system is very different from the European museum system. The trainings that The 
Netherlands want to bring to China must first be made suitable for the Chinese system. What do you think 
we have to consider before bringing these programs to China? 
This is very difficult. When I visited the British Museum I sometimes felt disappointed because there were 
so many things that could be brought back to China but it is so difficult for me to realize them here. For 
example the British program itself: The British Museum has the possibility to bring museum employees 
from developing countries to the United Kingdom and to give the employees this working experience. The 
Capital Museum doesn’t have this possibility to organize similar programs. The British Museum program 
was very detailed and everything was very well organized. For example we had a meeting to visit the storage 
of the British Museum, they told us exactly on what day and on what time we should be there. When we 
arrived there was a team of special people standing by to guide us through the storage. It wouldn’t be 
possible in our museum to be so accurate, mostly because there is not enough time and everything is 
always changing. In China everything is more flexible, more random. 
 
I will give you another example. Some time ago we were setting up this exhibition about old furniture; it was 
a very beautiful exhibition. Originally this exhibition should take three months but it was stopped after one 
month because the government wanted to have another exhibition in this gallery. So we had to build-down 
the furniture exhibition to make room for the exhibition that the government wanted to display. I don’t think 
these things can happen in western museums. 
 
One more example is that when I organized the Van Gogh painting exhibition we invited the major of 
Amsterdam and the officials of the Beijing government. When setting up this exhibition from the Dutch side 



everything was always stable, stayed the same. Nothing changed from the beginning to the end. But from 
the Chinese side everything changed from day to day. I deal with these things, it is very exhausting.  

After all there are many difficulties in Chinese museums and many problems can’t be solved that easily. If 
things can be improved it must be in line with the current system. Just learning from western museums will 
not be enough. Our political system is difficult to change, as long as it is ruled by the CCP it don’t think 
things will change enormously in the next decade. We can only do our best in the limits that we have. 
 
I personally do feel that things are changing but it is happening very slowly. 
Yes, very slowly and maybe this is enough. Comparing to the western museums the Chinese museums have 
just started and we lost a lot of opportunities for building up collections in the past. We didn’t have a 
colonial period where we could collect object from around the world. China can only focus on its own 
collections so we will always be behind on western museums. It would be a good opportunity if we could 
open our doors and create more exhibition exchange with western museums. 
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Esther van de Bovenkamp 
Hoe is de samenwerking tussen het Maritiem Museum Rotterdam en het Chinese Maritiem Museum in 
Shanghai tot stand gekomen? 

Frits Loomeijer 
Het is ontstaan op ons initiatief, een jaar of zeven geleden. Wij hadden hier intern discussies over het 
fenomeen China en het feit dat China in de maritieme wereld een dominante rol speelt. Tot onze verbazing 
is er geen enkel museum op maritiem gebied in het westen, zover wij weten, dat hier aandacht aan 
besteed. Voor ons was toen de volgende stap om hier wel aandacht aan te besteden, wetende dat 
Nederland en China al 400 jaar wisselend een band met elkaar hebben. 
 
Eerst hebben we hier in Rotterdam een soort vooronderzoekjes gedaan om te kijken of er inhoudelijk ook 
genoeg aanknopingspunten zijn, ook in onze eigen collectie en kennis, om een project op te zetten over 
China. Dat was het geval en de volgende stap was om de samenwerking met China aan te gaan. Rotterdam 
is de eerste westerse stad die na het economisch opengaan van China eind jaren 70 een vaste 
vertegenwoordiging en een vriendschapsrelatie met Shanghai kreeg, vanwege de scheepvaartcontacten en 
de haven. We zijn gaan praten met het stadhuis hier in Rotterdam en hebben gekeken naar de bestaande 
contacten tussen Rotterdam en China. Deze contacten bleken bijna allemaal in Shanghai te zitten. Er bleek 
veel contact te zijn op het gebied van onderwijs, stedenbouw, veiligheidsbeleid en gemeentelijke 
organisatie. Ik ben toen aangehaakt op een onderwijsmissie van 15 man van verschillende HBO 
opleidingen en universiteiten naar Shanghai vanuit Rotterdam, ook de kunstacademie zat hier bij. Ik ging 
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met deze missie mee maar wel met een eigen programma op maritiem gebied om te kijken naar de 
mogelijkheden voor ons museum. Dit was in 2007/2008 en op dat moment was er een museum in 
aanbouw in Shanghai, het Nationaal Maritiem Museum van China.  

Het eerste staatsmuseum buiten Beijing. Omdat het museum buiten Beijing is wordt het gerund vanuit de 
Shanghai City Government. Het is dus een staatsmuseum dat als het ware gedelegeerd is aan het 
stadsbestuur van Shanghai.  
 
Ten tijde van mijn bezoek was er al een bouwplaats, er werd ook al gebouwd. Er was een bureauorganisatie 
van vier man, die hadden een kantoortje in het centrum. Het museum zelf staat ver buiten het centrum. 
Daar ben ik toen mee gaan praten en ik dacht daar zit wel muziek in. De opening stond voor 2010 en we 
wilden een samenwerking aan gaan. Zij hadden veel belangstelling voor ons. Zoals wel vaker in China is het 
museum daar 11 keer groter dan ons museum, echt een megalomaan gebouw ontworpen door een Duitse 
architect. Maar op dat moment hadden ze nog geen echte collectie, in 2007/2008 hadden ze 2000 
objecten en meer dan de helft kwam uit de oude spullen fabriek. Ik heb daar voor het eerst van mijn leven 
een 16e eeuws schilderij gezien waarvan de verf nog nat was, letterlijk, je kon het gewoon nog ruiken. En 
het museum had nog bijna geen staf.  
 
Maar in juli 2010 was het museum wel klaar. Er was inmiddels een staf van 150 man en vanwege de 
contacten die we hadden opgebouwd en de plannen die we samen hadden gemaakt had ik de eer om 
mede-opener van het museum te zijn. En dit gaf natuurlijk wel aan dat er een relatie gegroeid was. We 
hadden ook een vriendschapsverdrag getekend zoals dat daar gaat en een delegatie van het museum in 
Shanghai is ook hier geweest.  

Onderhand waren wij vanuit het museum hier bezig om met een projectgroep een nieuwe tentoonstelling te 
ontwikkelen met het idee dat de tentoonstelling ook naar Shanghai zou gaan en dit is ook gebeurd. Wij 
hebben de tentoonstelling gemaakt, het was ons idee. We hebben wel een aantal bruiklenen van het 
museum in Shanghai gekregen maar uiteindelijk werd dit veel minder dan ze hadden toegezegd want ze 
hadden niet zo veel te bruikleen. Dus het was wel op ons initiatief allemaal.  

We hebben ook staf uitgewisseld. Twee mensen van het museum in Shanghai zijn hier een aantal weken 
geweest en hebben meegelopen hier in het museum, ook in de managementteam vergaderingen en in de 
projectteam vergaderingen. En vervolgens hebben we een plan gemaakt over hoe de tentoonstelling naar 
China kon gaan. Op dat moment waren wij als organisatie nog een heel stuk verder, wij moesten hen nog 
van alles vertellen. Maar in 2011 was dat al een stuk verbeterd van hen kant. We hadden een goed idee en 
format ontwikkeld. Dus de tentoonstelling daar was onze eigen tentoonstelling maar wel met een door hen 
aangepaste versie. De tentoonstelling daar is geopend door onze burgemeester die daar aanwezig was met 
een delegatie. Wij hebben er een business event aan gekoppeld voor maritieme bedrijven. Dat is een groot 
succes geworden, we hadden iets van 23 bedrijven uit Rotterdam mee en Chinese partijen waren ook 
betrokken. Op een gegeven moment zaten we daar met 150 man te lunchen. En zo is de samenwerking 
gegroeid. Dus eigenlijk vanuit het idee dat we inhoudelijk meer aandacht moesten besteden aan China en 
zo hebben we deze partner gevonden en dit is uitgegroeid tot de samenwerking die er nu is. Op dit moment 
zijn we met een vervolgproject bezig. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Gaat dit weer een uitwisseling van tentoonstelling worden? 
 
Frits Loomeijer 
Ja en nee. We hebben iets bedacht wat helemaal nieuw is. We stellen ons zelf de vraag: Waarom doen we 
dit eigenlijk, waarom wil je zo graag iets met China? Doe je dat omdat het in de mode is of omdat het leuk 
is om in een vreemde cultuur iets te doen. In ons geval is het altijd inhoud gedreven. Wij zijn een maritiem 
museum en als je vandaag de dag aandacht besteed aan de maritieme wereld anno nu maar ook 18e, 20e 
eeuw dan is China gewoon een heel belangrijk land. Het gaat in Nederland heel vaak over Nederlands-Indië 
maar China is achter Nederlands-Indië altijd van belang geweest. Japan ook maar in de Rotterdamse 



situatie is Shanghai, China interessanter dan Kobe, Japan om het zo maar te zeggen. 
 
Dat is een reden en wij doen het ook om aan onze eigenaar en groot aandeelhouder: de gemeente 
Rotterdam en onze stakeholders in het maritiem bedrijfsleven te laten zien wat wij voor hen kunnen 
betekenen. Het is natuurlijk prachtig dat onze spullen ook bekeken kunnen worden door heel veel 
Chinezen, dat is leuk maar daar voor zijn we niet op aarde. Daarvoor zijn we geen Nederlands museum, 
omgekeerd zou interessanter zijn als veel Chinezen hier zouden komen. Maar we doen het om te laten zien 
dat die enorme collectie die we hebben dat die op vele manieren ingezet kan worden en we zijn met China 
op zoek naar nieuwe business modellen. 
 
Het plan voor het volgproject waar we nu mee bezig zijn is een hele commerciële tentoonstelling dat we 
bewust in China gaan doen en nog niet in Nederland. Wij nodigen bedrijven uit om hun commerciële 
verhaal aan ons te vertellen en wij maken daar met onze collectie een tentoonstelling van. Dat staat haaks 
op wat je normaal gesproken onder cultuursponsoring vertaald want de sponsor mag natuurlijk geen 
invloed hebben op de inhoud, zo leren wij dat. Maar wij zeggen: we zouden niet weten waarom niet. Wij 
zouden niet weten waarom we als Maritiem Museum pas in detail aandacht mogen besteden aan een 
bedrijf als dat bedrijf er niet meer is. Het commerciële verhaal is interessant en wij maken daar iets van 
voor het bredere publiek. Wij zijn geen reclamebureau, we zijn een museum maar we kunnen wel degelijk 
iets met wat het maritieme bedrijfsleven op dit moment wereldwijd doet. Daar zitten hele spannende 
verhalen in en die verbanden leggen wij als museum. 
 
Esther van de Bovenkamp 
En zou dit project dan zowel in Shanghai als hier te zien zijn? 
 
Frits Loomeijer 
Dit format ontwikkelen wij voor Shanghai. Maar de Chinezen willen dolgraag dat het daarna ook deze kant 
op komt, dat willen wij ook wel maar daar moet een Nederlandse vorm op gevonden worden. In Nederland 
in je eigen museum bedrijven hun commerciële verhaal laten vertellen is geen publiekstrekker. In China is 
dat het wel, dus daar moeten we nog goed naar kijken. Het zou goed mogelijk zijn dat we het idee in 
Nederland op een externe locatie doen. In China is de ruimte voor deze tentoonstelling 800 m2, en daar 
zitten allerlei business faciliteiten aan vast. Een VIP room, een seminar room, een eigen ingang, kortom je 
kunt daar allerlei events organiseren gericht op het commercieel gebruik van een tentoonstelling. In 
Nederland zitten de musea heel anders in elkaar. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Je zegt dat het museum in Shanghai in het begin geen collectie had. Is dit inmiddels wel het geval? 

Frits Loomeijer 
Inmiddels hebben ze 20 000 of misschien zelfs al 25 000 objecten. Wij spelen daar ook een rol in, we 
werken goed samen. Bij een samenwerking met China moet je flink investeren in tijd maar als je eenmaal 
vrienden geworden bent, als dat vertrouwen er eenmaal is dan kun je ook heel veel doen. Het museum in 
Shanghai wil heel veel doen, niet alleen met ons, want ze zitten op veel meer plekken, in musea over de 
hele wereld. Ze zitten in Zweden, Italië en ook in Australië, in Sydney. Maar wij waren wel de eerste dus we 
hebben wel een speciale band met ze. Het museum in Shanghai heeft een enorm aankoopbudget, meer 
dan een miljoen per jaar. Wij hebben een aankoopbudget van 0 euro op dit moment, maar wij zijn ook al 
150 jaar bezig. Wij adviseren hen ook als er iets op de Europese markt komt wat interessant voor hen is. Ze 
verzamelen heel veel en kopen overal, niet allemaal goed maar er zit ook heel veel mooi spul tussen. 

Esther van de Bovenkamp 
De tentoonstelling Yin & Jan is dus eerst hier te zien geweest en toen naar Shanghai gegaan. Welke 
aanpassingen zijn er gemaakt aan de tentoonstelling om deze naar China te laten gaan? 

Frits Loomeijer 
Dit zat hem vooral in het ontwerp van de tentoonstelling. Wij hadden een aantal thema’s bedacht waarin je 



de 400 jaar maritieme relatie tussen Rotterdam en Shanghai zou kunnen vatten, zo was er een thema 
‘handen schudden’ over elkaar ontmoeten 400 jaar geleden en nu. Dit thema ging in op de 
cultuurverschillen en daar zijn een heleboel historische dingen van over gebleven zoals de beeldvorming 
over en weer. Het bekende cliché van de roodharige barbaar die wij waren in hun ogen. En daarnaast 
allerlei clichés van onze kant over hen. Ook was er het thema ‘uitwisseling van kennis’ wat inging op het 
kompas wat de Chinezen al lang hadden, ver voordat het hier bedacht werd maar ook vuurwerk en onze 
manier van cartograferen die door de Chinezen over genomen is. Wij gingen door de Chinezen thee drinken 
en vervolgens gingen ze daar thee met melk drinken, dit soort voorbeelden. Er zat ook een onderwerp 
‘innovatie’ in, over hoe we daar op dit moment mee om gaan en het jatten van elkaar wat je ook 
uitwisseling zou kunnen noemen. Wij hebben dat schaamteloos honderden jaren van hen gedaan en zij 
doen dat nu redelijk schaamteloos bij ons en wij vinden dat dan opeens heel fout. Er zat ook een heel 
duidelijk scheepsvaarthoofdstuk in. Dit ging niet alleen over de VOC of over nu maar ook over het tijdpad 
van de culturele revolutie en Mao. In die periode was Nederland en Rotterdam de enige westerse haven 
waar communistische schepen vaak kwamen. Er is altijd handel geweest tussen Amerika en China, ook in 
die tijd, dit ging via Hong Kong en vervolgens naar de Waalhaven hier in Rotterdam. Hier had je in de jaren 
60 de zogeheten Rode Pier en daar werden die communistische schepen afgehandeld. Vandaar ging het 
naar Amerika en andere landen. Dit waren ook voor ons nieuwe verhalen. Het ging dus niet alleen om de 
begin periode en nu maar ook om alles wat daar tussen gebeurd is. Dus wij hebben daar heel open en 
prettig samengewerkt. 
 
De content voor de tentoonstelling kwam van ons en daar hebben ze op het laatste moment dingen aan 
toegevoegd en een ander ontwerp gemaakt. De ruimte daar zit anders in elkaar en dat hebben ze op hun 
manier gedaan, het zag er heel grappig uit het was een leuke tentoonstelling. Ik heb daar in een hele korte 
tijd veel geleerd. Onze projectleider en één van onze marketing en communicatie medewerkers en ons 
hoofd collectie die zijn daar ook een aantal weken geweest in de eindfase. 
 
Wat ze daar ook gedaan hebben, dat is echt een aandachtspunt voor de volgende keer, wij hadden alle 
teksten in het Engels, Nederlands en Chinees en zij hebben de teksten in het Chinees en Nederlands 
gedaan. Ze hebben hun eigen teksten zelf gemaakt gebaseerd op de onze en daarna hebben ze de 
Nederlandse teksten door een soort Google vertaalprogramma gehaald denk ik want de Nederlandse 
versie was erbarmelijk. Maar zo erbarmelijk dat je er ook wel om kon lachen, iedereen die daar uit 
Nederland kwam kon wel zien dat wij als Maritiem Museum daar niks mee te maken hadden, gelukkig, 
want het was zo ongelofelijk slecht. 
 
Maar de samenwerking voor de tentoonstelling was erg leuk, ook voor de mensen hier intern. Het maakt je 
blikveld groter en het is een belangrijk strategisch punt met betrekking tot onze stakeholders, dat is waar 
het om gaat. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Is de tentoonstelling daar een succes geweest? 
 
Frits Loomeijer 
Voor Nederlandse begrippen wel, de tentoonstelling heeft daar 4 en een halve maand gestaan en er zijn 
geloof ik zo’n 100 000 mensen geweest. Voor Rotterdam zou dit een groot aantal zijn maar voor China 
natuurlijk niet. Het Maritiem Museum daar staat nogal ver buiten het centrum. De musea rondom the 
Bund, het plein in de binnenstad die hebben een miljoenenbezoek, deze musea zijn ook gratis. Dit museum 
staat in het Lingang gebied, helemaal in het zuiden richting de deep sea terminal en met een taxi vanaf het 
centrum is dit al snel 5 kwartier en vaak nog langer vanwege het verkeer.  
Pas deze winter, nu zal het ongeveer klaar zijn, is de metrolijn hier doorgetrokken. Dus ik denk dat er nu 
meer bezoekers komen, maar dat grote museum heeft tot nu dus maar 300 000 tot 400 000 mensen per 
jaar, dit moet gaan groeien. 

Esther van de Bovenkamp 
Zijn er ook objecten vanuit het Maritiem Museum Rotterdam daar geweest? 



 
Frits Loomeijer 
Ja, de hele tentoonstelling was voor 80 – 90% van ons. Onder andere een 18e eeuws scheepsmodel is daar 
geweest. Daar is goed mee om gegaan, op gebied van behoud en beheer kunnen wij nog wat van hen leren. 
Natuurlijk lang niet overal, ik adviseer nu een particulier die en privé maritiem museum wil maken en daar 
staan de scheepsmodellen gewoon buiten onder een afdakje. Dus dit soort musea krijgen onze 
scheepsmodellen natuurlijk niet. Maar het Maritiem Museum in Shanghai doet het heel professioneel. Er 
gaat natuurlijk altijd wel iets mis bij het transport want scheepsmodellen zijn moeilijk te vervoeren maar dit 
werd direct gecorrigeerd. Het uitpakken van de objecten gebeurde daar met 25 man en daar stond nog 6 
man douane bij en wij doen dat hier met 3 man. 
 
Voordat we met het maritiem museum in Shanghai in zee gingen heb ik een aantal andere musea bezocht. 
Onder andere het stadsmuseum in Shanghai, maar dat was echt een oude zooi een slechte organisatie en 
de collectie was in een vreselijke staat. Dus we hebben wel met zekerheid gekozen voor het Maritiem 
Museum daar. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Deze samenwerking is de eerste samenwerking met China? 
 
Frits Loomeijer 
Ja. 
 
Esther van de Bovenkamp 
En zijn er al eerder samenwerkingen geweest met andere niet-westerse landen? 

Frits Loomeijer 
Wel op bruikleengebied, onder andere met Korea en Japan maar dit zijn puur bruikleencontacten.  
 
Esther van de Bovenkamp 
En waarom is er dan toch specifiek voor China gekozen voor deze specifieke samenwerking? 

Frits Loomeijer 
Vanwege die inhoudelijke band, de stedenband tussen Rotterdam en Shanghai. Rotterdam heeft een eigen 
kantoor in Shanghai, al meer dan 30 jaar. Het was, zoals ik al zei, de eerste westerse partij die zich daar 
professioneel vestigde, het RCRO, Rotterdam Commercial Representative Office, een kantoor van de kamer 
van koophandel en de gemeente. Zij zijn onze agent en zonder goede agent begin je niks. Je moet wel 
weten met wie je het doet. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Als je dan voor de eerst keer naar China gaat, worden er dan ook bepaalde voorbereidingen getroffen? Hoe 
heb je je op de samenwerking voor bereid? 

Frits Loomeijer 
Niet, dat is niet helemaal waar maar toch vooral niet. Ik ben daar vooral heen gegaan met een open vizier. 
Natuurlijk heb ik hier van te voren gesproken met mensen die daar al jaren zaken doen, onder andere het 
RCRO en de Azië afdeling van buitenlandrelaties van de burgemeester, dat was erg belangrijk, daar hadden 
wij veel steun aan. Maar ieder doet dit natuurlijk op zijn eigen manier. Als ik ergens nog nooit geweest ben 
en ik weet niet hoe die wereld in elkaar zit, dan bereid ik me eigenlijk nooit zo voor. Ik ga daar gewoon heen 
en ik denk dat het aller belangrijkste is dat je je oren en ogen goed open houdt en dat je zelf kijkt wat voor 
mogelijkheden er zijn. 
Ik ben blij dat ik dit zo gedaan heb. Met name in de onderwijswereld die vanuit hier naar China zijn gegaan 
werd veel gezegd van dat je niet te veel moest verwachten. Als je daar heen gaat heb je de eerste 4 of 5 
jaar nog geen resultaat. In China bouw je dingen langzaam op en raak daardoor niet gefrustreerd. Ik dacht 
toen bij mezelf dat kan wel zo zijn maar ik heb niet genoeg tijd en geld om daar 5 jaar lang aan de gang te 



gaan. Dus wij zijn daar in 2008 voor het eerst heen gegaan en in 2011 ging de tentoonstelling open. De 
tweede keer dat ik er heen ging wist ik voor mezelf al dat ik niet weer oriënterend rond wilde kijken, ik wil 
met een duidelijk plan thuis komen en dat is gelukt. Ik heb dus wel goed geluisterd maar vooral ook mijn 
eigen plan getrokken. Tijdens de samenwerking leer je al ontzettend veel, je moet het zelf ervaren. De 
beste voorbereiding is om je ogen er oren goed open te zetten en niet al te vooringenomen zijn van zo ga ik 
het doen. 

Esther van de Bovenkamp 
Maar het zit wel heel erg in de Chinese cultuur om eerst een band op te bouwen en dan pas zaken te doen. 

Frits Loomeijer 
Dat is ook wel zo, het gaat om vertouwen maar dat hoeft geen 7 jaar te duren. Het is een kwestie van druk 
er op zetten in de positieve zin. Als er op een gegeven moment niks meer gebeurd moet je ze opnieuw 
uitnodigen of er zelf heen gaan, gewoon doen. Dat is goed besteed geld want stel je voor dat je daar 7 jaar 
op moet gaan wachten. Maar dat hoor je wel vaak en ik snap ook wel waar het vandaan komt maar het kan 
echt sneller. Het is zo dat je een partner moet vinden die belang bij jou heeft en jij moet belang bij hem 
hebben. Het is natuurlijk niet voor de lol, je doet het ergens om. Je bent op zoek naar dat wederzijds 
belang. 

Esther van de Bovenkamp 
Tijdens mijn onderzoek in China heb ik een medewerker van een kunstmuseum in Beijing geïnterviewd. Dit 
museum, het Capital Museum, heeft een samenwerking gehad met het Van Gogh Museum. Deze 
medewerker vertelde me dat van de Nederlandse kant alles constant bleef tot het einde aan toe, van de 
Chinese kant veranderde alles voordurend. Heb jij dit ook ervaren? 
 
Frits Loomeijer 
Ja, dat moet je vreselijk leren. Wij werken in het westen op een bepaalde manier en wij zijn er van overtuigd 
dat dit de beste manier is. En bij de Chinezen gebeurd alles op het aller laatste moment en er is niks, maar 
dan ook niks van te voren definitief. Je praat er wel over maar het gaat altijd anders. De opening van het 
hele museum, ik geloof dat de echte datum pas vier weken van te voren bekend werd, terwijl ik één van de 
openers was. In het begin maak je je daar druk over en je moet het ook wel in de gaten houden. Daarom is 
het zo belangrijk dat je met een locale partij werkt en dat je een goede agent hebt die snapt hoe het zit. 
Aan de andere kant is het ook zo dat waar ter wereld je ook bent, uiteindelijk moet je gewoon je boeren 
verstand gebruiken en het op je eigen manier aanpakken. 

In Nederland leren wij wel heel erg dat je je moet aanpassen aan je gastheer, daar zit ook wat in maar de 
Chinezen passen zich ook niet aan ons aan. Ik verbaas mij altijd over de gemeente Rotterdam, ik denk dat 
het in Amsterdam niet anders is, dat als er een delegatie Chinezen komt dan ga je naar het beste Chinese 
restaurant. Maar ik doe dat juist niet, ik ga ergens anders naar toe. Dat vinden ze niet leuk want ze zijn gek 
op het eigen eten maar daar zit ik dan weer niet mee. Laat ze het ook maar eens op jouw manier doen, en 
dat werkt. Toen de delegatie vanuit Shanghai hier voor de tweede keer kwam heb ik ze bij mij thuis 
uitgenodigd. Dit zal je in China natuurlijk nooit gebeuren. We hebben bij ons thuis een diner gemaakt en ze 
wisten niet wat ze over kwam. Hier reageerden ze verder niet op, ze blijven altijd heel beleefd. Maar aan 
jaar later hoorde ik dat dit echt een cultuurshock voor ze is geweest, dat vonden ze geweldig dat ik hen het 
vertouwen gaf om ze bij mij thuis uit te nodigen. 

Esther van de Bovenkamp 
Hoe groot was deze delegatie? 

Frits Loomeijer 
Ik had verwacht dat ze met z’n vieren zouden komen maar het ging natuurlijk op de Chinese manier. De 
chauffeur moest ook mee eten dus toen zaten we uiteindelijk met 10 man aan tafel. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Hoeveel keer is de delegatie vanuit Shanghai hier geweest? 



 
Frits Loomeijer 
Ze zijn hier nu in wisselende bezetting drie keer geweest.  

Esther van de Bovenkamp 
Hoe vaak ben jij voor de samenwerking in Shanghai geweest? 

Frits Loomeijer  
Ik ben nu sinds 2008 twee keer in Shanghai geweest want de initiatieven komen van ons. Wij reizen ook 
wat makkelijker en bovendien hoef ik niet met een delegatie te gaan. Als de directeur vanuit China komt 
dan vertoont hij zich niet zonder zijn persoonlijke assistent en ze hebben altijd nog een aantal mensen bij 
zich. Dit doen wij natuurlijk niet, we hebben ook niet zoveel mensen. Aankomende mei ga ik weer die kant 
op en dan ga ik alleen, het is zonde van het geld. Mijn status hangt daar niet van af maar in China vinden 
ze het heel gek als je alleen komt, een Chinees zou dat niet doen. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Wat is voor het Maritiem Museum Rotterdam het grootste voordeel van deze samenwerking geweest, wat 
heeft het opgeleverd? 
 
Frits Loomeijer 
Het heeft opgeleverd dat wij aan de gemeente Rotterdam en onze stakeholders in het bedrijfsleven hebben 
kunnen laten zien wat wij voor hen betekenen. Dat wij als museum voor hen van belang zijn. Op basis daar 
van zijn we nu ook bezig om nieuwe plannen te ontwikkelen. 

Esther van de Bovenkamp 
Yin & Jan is een samenwerking tussen het Maritiem Museum Rotterdam en het Maritiem Museum 
Shanghai. Welke andere organisaties waren hierbij betrokken? 
 
Frits Loomeijer 
Het is vooral een samenwerking geweest tussen ons museum, het museum in Shanghai en onze 
stakeholder en geldschieter de gemeente Rotterdam. Verder nog een aantal stakeholders uit het maritieme 
bedrijfsleven. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Was het Consulaat-Generaal in Shanghai hier ook bij betrokken? 
 
Frits Loomeijer 
Ja het consulaat daar heeft ons heel goed geholpen. Die hadden daar op dat moment ook een grote 
bezetting ook vanuit Beijing vanwege de Shanghai Expo die toen plaats vond.  
 
Esther van de Bovenkamp 
Welk advies zou u willen geven aan andere Nederlandse musea die een samenwerking aangaan met een 
Chinees museum op het gebied van tentoonstellingsuitwisseling? 

Frits Loomeijer  
Het advies dat ik zou willen geven is dat er een legitieme reden moet zijn waarom je als museum met China 
wilt samenwerken. Je moet er een belang bij hebben. Alleen voor China kiezen omdat het op dit moment 
hip is op omdat daar op dit moment veel geld zit is geen goede reden. Dan kun je bewijs van spreken beter 
met België of Duitsland gaan samenwerken als daar meer overeenkomsten liggen. Het moet een 
weloverwogen beslissing zijn. 
 

***Einde 
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Esther van de Bovenkamp 
In het Drents Museum, zoals ik heb begrepen, is een aantal jaar geleden de Terracottatentoonstelling 
geweest en meer recent de tentoonstelling over de Tang Dynastie. En u bent bij allebei deze 
tentoonstellingen betrokken geweest? 
 
Peter Schonewille 
Ja, dat klopt. 

Esther van de Bovenkamp 
En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig, laten we het eerst over de terracottatentoonstelling hebben: Hoe deze 
tentoonstelling en samenwerking tot stand is gekomen? 
 
Peter Schonewille 
Alles heeft natuurlijk een soort van inleiding, wij zijn geattendeerd op de Terracottabeelden door een 
ambtenaar van de gemeente Groningen, die ook in de economische hoek zat. De gemeente Groningen had 
al een stedenband, of provincieband, dat weet ik niet precies, met Xi’an of Shaanxi, hou me dat even ten 
goede want Xi’an is de hoofdstad van de provincie Shaanxi. Er is toen een economische handelsmissie 
geweest vanuit Groningen en onze huidige onderdirecteur is daar mee geweest, gewoon om te kijken wat 
dat dan zou zijn. Hij heeft daar rond gekeken en toen is er een eerste contact met het Terracottamuseum 
gelegd en toen hij terug kwam hebben wij hier intern zijn foto’s gezien en de mogelijkheden overwogen. We 
hebben toen een voorlopige begroting gemaakt van wat het dan allemaal zou kosten en toen hebben we de 
knoop door gehakt. We wisten eigenlijk helemaal niet zo goed waar we aan begonnen, maar hebben het 
toch gedaan want we verwachten veel bezoekers. Maar eigenlijk is het dus voortgekomen vanuit de kennis 
van een economische ambtenaar van de stad Groningen, die heeft ons daar op geattendeerd. Voor het 
Groninger Museum had hij dit ook al gedaan maar die wilden die tentoonstelling niet en toen hebben wij 
hem genomen. 
 



Esther van de Bovenkamp 
En dit ging dus om een reizende tentoonstelling?  

Peter Schonewille 
Nee. 

Esther van de Bovenkamp 
De tentoonstelling is dus speciaal voor het Drents Museum ontwikkeld? 
 
Peter Schonewille 
Ja maar hij is daarna wel nog doorgereisd, hij is nog in Maaseik in België geweest. Maar de tentoonstelling 
is speciaal voor ons museum ontworpen maar wel met het oog op dat het nog zou kunnen doorreizen naar 
een ander museum. 

Wij zijn ook zelf bij de objectselectie geweest. We hadden geloof ik 14 beelden: 13 mensfiguren en één 
heel paard dus dat was best veel. Maar we hadden een hele inleiding over de maatschappij er omheen en 
over de aard van dergelijke legers. Daarnaast, ik weet niet of je dat zelf bezocht hebt, maar in Xi’an heb je 
het Han Yang Ling Museum. Dit is een archeologisch museum wat vlak bij het vliegveld ligt. Dit is ook een 
opgraving en daar hebben ze eigenlijk een museum overheen gebouwd. En dit is een van de mooiste 
archeologische musea die ik ken, in de hele wereld. En daar loop je als het ware over glasplaten door een 
opgraving heen, die opgraving vindt nog steeds plaats. Dit is uit de Han cultuur, dit is de cultuur die aansluit 
op de cultuur van het Terracottaleger. Maar dit zijn kleinere beelden van 40 tot 50 cm groot maar in 
principe gebeurd daar precies hetzelfde als bij de grote beelden van het Terracottaleger. Daar zijn ook hele 
legers gevonden en karavanen en dieren. En wij hadden van alle twee de musea een grote bruikleen en die 
hebben we allemaal zelf uitgezocht. We zijn een paar keer in China geweest om te kijken en te selecteren 
welke we wilden hebben. En uiteindelijk zijn we daar ook heen geweest om alles in te pakken en te 
beoordelen, conditierapporten te maken. Toen is het op transport naar Nederland gegaan. 

Esther van de Bovenkamp 
Dat lijkt me wel vrij uniek want in China zelf zijn de beelden natuurlijk ook heel bekend en ze zijn er heel erg 
trots op. Komt het vaker voor dat ze dit als bruikleen aan andere landen en musea uitlenen? 
 
Peter Schonewille 
Ja, in de zin dat het voor hen ook een product is om iets mee te verdienen. Want het is tegenwoordig 
anders maar toen wij daar begonnen hadden we te maken met het Shaanxi cultural center. Dit was een 
instelling met een culturele overkoepelende functie binnen de provincie Shaanxi waarmee ze ook konden 
beschikken over collecties en objecten van de musea. Ik kan de precieze naam hiervan wel even opzoeken: 
Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center, zo heet het. Dus op het moment dat wij gingen onderhandelen 
over de tentoonstelling van die Terracotta’s hadden we met dat center te maken. Die legden de contacten 
naar de musea en over wat we konden krijgen. Er was ook een projectleider van dat bureau die met ons 
samenwerkte. Lisha Bai, die zorgde ervoor dat alle contacten die wij met de musea wilden hebben via hun 
liep. 

Zij zorgen er uiteindelijk ook voor dat het één tentoonstelling werd en dat het op één bepaalde plek 
verzameld heeft gestaan, dat was in het Terracottamuseum in Xi’an. Daar zijn wij toen ook heen geweest 
om alles te beoordelen en conditierapporten op te maken. 
 
Maar nu is het zo, want je refereerde net aan vrije entree van Chinese musea, maar nu is het zo dat de 
musea zelf veel meer inspraak hebben gekregen in wat ze zelf mogen doen met hun collectie dus dat staan 
ze ook niet meer zo makkelijk af. Dat cultural center kon ook beschikken over topstukken en dat is voor 
een museum haast niet te doen, als de topstukken continu op reis zijn terwijl een andere organisatie daar 
dan geld aan verdiend. Dus musea mogen er nu zelf geld aan verdienen en ze kunnen dus ook een fee voor 
bruiklenen vragen en gaan veel bewuster om met hun topstukken. Met de topstukken trekken ze hun 
bezoekers, ook buitenlandse bezoekers dus nu lenen ze dat allemaal niet meer zo gemakkelijk uit. In de 



Tangtentoonstelling hebben we het wat dat betreft ook veel moeilijker gehad. Daar zijn we veel meer zelf, 
ook bij kleinere musea, langs geweest om te kijken wat die hadden en te beoordelen wat daar de kwaliteit 
was. Daarvoor zijn we ook meer zelf met de musea in overleg geweest en uiteindelijk is wel alles via dat 
cultural bureau gegaan maar hun invloed en macht was heel anders geworden door de maatregel van 
Beijing dat musea zelf mogen bepalen wat wel en wat niet in bruikleen gaat. Dus dat is echt anders. 
 
Esther van de Bovenkamp 
En de Terracottatentoonstelling was in welk jaar? 

Peter Schonewille 
2008 
 
Esther van de Bovenkamp 
En de Tangdynastie tentoonstelling was vorig jaar? 
 
Peter Schonewile 
Nee, in 2011-2012. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Dus de nieuwe regeling is tussen die twee tentoonstellingen in 2010 in gegaan? 
 
Peter Schonewille 
Ja, want wij waren toen ook heel verbaasd. Want we konden daardoor een aantal dingen niet meer regelen 
die we daarvoor wel konden regelen. Het heeft ook heel lang geduurd dat ze daar over de regeling 
vertelden. Daar moet je dan maar achter zien te komen want zij wilden graag, dat bureau, wilden natuurlijk 
hun eigen positie veilig stellen en het belang daarvan ook te onderstrepen, laten zien dat de buitenlanders 
met hun samenwerkten. Het duurde dus heel lang voordat wij er achter kwamen dat de regeling veranderd 
was.  

Esther van de Bovenkamp 
Was er bij de Terracottatentoonstelling een tussenpersoon betrokken? 
 
Peter Schonewille 
Ja, dat was die Lisha Wei van het Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center. Daar hebben wij heel veel 
mee te maken gehad. Daar zaten alle projectleiders die ook over de verschillende 
Terracottatentoonstellingen gingen. Volgens mij, toen wij er mee bezig waren, waren er nog wel drie andere 
projecten bezig met een tentoonstelling maar wel uit andere delen van de wereld. Lisha (Bai) was ons 
toegewezen, zei was ons aanspreekpunt, daar belden we mee en ze zorgde ervoor dat alles in orde kwam. 
Ze sprak redelijk goed Engels ze had, geloof ik, ook in Engeland gestudeerd. 
Voor de Tangtentoonstelling hadden we een andere contactpersoon, een heel ander type. Die was door de 
nieuwe regeling ook met handen gebonden. Die zou heel graag willen maar kon niet meer op dezelfde 
manier werken. Ze konden toen niet meer toezeggen welke objecten we zouden krijgen. Ik neem aan dat ze 
daar toen zelf ook met de musea moesten gaan onderhandelen, dat kostte moeite en tijd. 

Esther van de Bovenkamp 
Over die nieuwe regeling wil ik het zo graag nog meer hebben, maar eerst nog even over de 
Terracottabeelden. Die zijn hier gekomen en hoe ging dat dan? Welke eisen hebben zij als museum gesteld 
aan de ruimte waar de beelden en objecten hier in Nederland tentoongesteld werden? 
 
Peter Schonewille 
Niet zo heel veel, dat viel erg mee. Wat voor ons helemaal nieuw was, was de mate van koerierbegeleiding. 
Dat hadden wij eigenlijk nog nooit zo mee gemaakt. Wij zijn daar geweest om alles in te pakken. En op het 
moment dat er onder het conditierapport een handtekening werd gezet vonden zij dat de 
verantwoordelijkheid bij ons lag tot het moment dat de objecten daar weer terug waren met een 



handtekening van ons dat alles weer in orde was. Dus het was niet alleen verzekeren van spijker tot spijker 
maar ook verantwoordelijkheid van spijker tot spijker zoals dat dan heet. Normaal is het zo dat als wij 
bijvoorbeeld een breukleen krijgen van Museum A, dan worden de objecten daar ingepakt en gaat het met 
een transporteur naar ons toe en word het hier weer uitgepakt. De ene keer komt er dan een koerier mee 
om de conditiecheck te doen en soms rijd de koerier mee op de vrachtwagen, dat is dan handiger want dan 
is de koerier direct bij het object zelf. Vervolgens zet je dan een handtekening onder het rapport en dan is 
het klaar.  
 
Vanuit China was het zo dat wij veel meer zelf, door middel van de conditierapporten, de 
verantwoordelijkheid moesten overnemen. De transporten waren ook onze verantwoordelijkheid. Tijdens 
het transport sneeuwde het, dus ze moesten met sneeuwkettingen rijden dus dat was doodeng. Toen is het 
op het vliegtuig gegaan naar Nederland. De koeriers vanuit daar zijn ook hierheen gevlogen maar op 
andere vluchten. En hier is eigenlijk hetzelfde weer opnieuw gebeurd: alles is uitgepakt, alle 
conditierapporten zijn gecontroleerd dat er niets veranderd was in de conditie van de objecten en toen is 
alles in de vitrines gezet en zijn de vitrines afgesloten. De koeriers die vanuit China waren mee gekomen 
raakten de objecten hier al niet meer aan. Voor hen was het echt onze verantwoordelijkheid. Dit om de 
discussie te voorkomen dat als er iets zou gebeuren wie het dan gedaan zou hebben. Stel je voor, het is 
aan ons overgedragen als onze verantwoordelijkheid maar dan pakt een Chinees het hier op en laat het 
vallen, wie is er dan verantwoordelijk? Dus zij zeggen: het is jullie verantwoordelijkheid dus wij kunnen er 
beter vanaf blijven. En dat was een manier van werken die voor ons nieuw was. Na afloop is alles weer 
ingepakt, ook weer in de aanwezigheid van Chinese koeriers, de conditierapporten zijn gecheckt alles is 
getransporteerd naar Maaseik en daar werd weer een conditiecheck gedaan. Toen is alles weer naar China 
gegaan, zijn wij ook daar heen gegaan, vervolgens weer alles uitpakken, weer een conditiecheck en bij de 
ondertekening van dat conditierapport in  
Xi’an was onze verantwoordlelijkheid pas afgelopen. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus de koeriers zijn wel hier geweest om mee te kijken maar de tentoonstelling werd helemaal door uzelf 
opgebouwd? 
 
Peter Schonewille 
Ja, het meekijken van hen was vooral voor dat als er tijdens het transport iets zou gebeuren zij direct 
konden ingrijpen. Als er iets gebeurd was dan zouden zij de beslissing moeten nemen voor wat er dan zou 
gebeuren, om misschien ter plekke over te gaan tot restauratie of iets anders. Daarvoor zijn ze er natuurlijk 
ook om te kijken of alles echt goed gaat. En dat werd heel minutieus gedaan, dat duurde echt uren. Dagen 
zijn we daar mee bezig geweest, elke centimeter werd bekeken. 

Esther van de Bovenkamp 
Ja, want van de periode dat u mee ging op de handelsmissie tot dat de tentoonstelling daadwerkelijk stond, 
hoeveel tijd is hier over heen gegaan? Hoe lang heeft het geduurd voor het echt rond was? 
 
Peter Schonewille 
De handelsmissie was volgens mij in 2005 en de tentoonstelling opende hier in 2008. Dus de hele 
voorbereiding heeft ongeveer 3 jaar geduurd.  

Esther van de Bovenkamp 
Heeft u daar veel relaties moeten opbouwen om dit mogelijk te maken? 
 
Peter Schonewille 
Ja, wat heel belangrijk geweest is voor ons is dat we een Chinese agent hier in Nederland hebben. Dat is 
meneer Li en die woont in Groningen. Hij heeft ooit deel uitgemaakt van het Olympisch pingpong team van 
China en hij is daar ook coach van geweest. Hij heeft een soort van Johan Cruijff uitstraling, zo bekend is hij 
ook in China. Hij is een nationale tafeltennisster geweest. Hij is hier overigens in Nederland onder andere 
de trainer van Bettine Vriesekoop geweest. Maar die meneer Li is voor ons van heel groot belang geweest 



omdat hij A: heel bekend was in China, dus dat opent deuren. En B: Hij heeft een heel groot netwerk tot aan 
de nationale regering toe. Maar wat ook heel belangrijk was, hij kwam uit Xi’an. Dat schijnt binnen de 
Chinese machtsverhoudingen heel belangrijk te zijn dat je ook waar je vandaan komt een groot netwerk 
hebt en dat heb je daar ook automatisch omdat je uit die stad komt. En hij kon gewoon deuren openen en 
dingen voor elkaar krijgen die wij zelf niet konden. Wat ook heel belangrijk was, hij is op al onze reizen mee 
geweest en hij behoedde ons letterlijk voor valkuilen. Hij wist precies in welke volgorde we dingen moesten 
doen. Wat we eerst moesten doen voordat we dat mochten vragen. Ook over de positie van de gastheer of 
gastvrouw en welke cadeautjes je mee moest nemen en aan wie je die dan moet gegeven en waarom wel 
of waarom niet. Dus hij heeft ons bij een heleboel dingen begeleid en ons voor een heleboel fouten behoud. 
Hij heeft ook een deel van onze contacten onderhouden want op het moment dat het voor ons te moeilijk 
werd in het Engels dan belden we gewoon Li en dan zeiden we: Li, dit is het probleem bel alsjeblieft even 
naar China. En dan deed hij dat gewoon. Dus zonder hem was het misschien wel gelukt maar het zou 
zomaar kunnen dat het ook niet gelukt was. Die man heeft ons van minuut tot minuut bij dit hele proces 
begeleid zowel bij de Terracotta’s als bij de Tang. 

Esther van de Bovenkamp 
Hoeveel keer bent u totaal voor de Terracottatentoonstelling naar China gegaan? 
 
Peter Schonewille 
Ik persoonlijk? 
 
Esther van de Bovenkamp 
Ja. 

Peter Schonewille 
Iets van vier keer. Maar ik heb collega’s die ook geweest zijn en ik ben niet op elke reis mee geweest. Maar 
er zijn diverse reizen geweest. Wat wij ook altijd doen is een persreis. Dus er is ook een persreis naar China 
geweest. We hebben een business club, we hebben zo’n 60 bedrijven die deel uitmaken van de business 
club van het Drents Museum. Hiermee zijn we naar China geweest. En ook met politici gaan we heen. Er is 
een soort handelsmissie vanuit Drenthe daar heen geweest. Drenthe is ook aan Xi’an geplakt als 
partnerstad. We zijn met onze burgemeester en de commissaris van de (toen) koningin naar China geweest 
om daar politieke contacten en dergelijke te leggen. Dus naast puur de tentoonstelling is er ook nog een 
heel programma geweest van handel en politiek. Voor de Tangtentoonstelling is er zelfs nog een reis voor 
vrienden en belangstellenden daar naar toe geweest. 

Esther van de Bovenkamp 
Zou u kunnen zeggen dat zonder het economische belang u de tentoonstelling niet zo had kunnen 
opzetten? 
 
Peter Schonewille 
Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel heel erg gewaardeerd en het zorgt voor een inbedding van ons 
museum hier in deze maatschappij. Er is uitgerekend dat de Terracottatentoonstelling, die heeft geloof ik 
350 000 bezoekers gehad, een economisch spin-off voor Assen heeft gehad, puur en alleen aan extra 
bestedingen van bezoekers, van bijna 12 miljoen euro. Dus dat is gigantisch. In een halfjaar tijd is er hier in 
de stad dus 12 miljoen euro extra besteed, dat was niet besteed als de tentoonstelling er niet geweest was. 
Dat is niet alleen overnachtingen, eten en kroegbezoek maar ook kleding, schoenen, op alle vlakken is geld 
uitgegeven. Dat betekend dus dat het Drents Museum voor Assen best wel van economische invloed is. Als 
elke 100 000 bezoekers hier voor 3 á 4 miljoen euro extra inkomsten in de stad zorgen dan kun je nagaan 
dat vorig jaar hebben wij 240 000 bezoekers gehad en dat zorgt dan voor 7 of 8 miljoen euro inkomsten 
voor de middenstand. Dus het inbedden van het museum hier in de lokale politiek is heel belangrijk want 
daar moeten we het toch voor een deel van hebben. Dus dat soort reizen zijn van groot belang. Er is een 
tijdje sprake geweest dat er een melkpoederfabriek vanuit China zich hier in Assen zou vestigen, dat was 
een direct gevolg van de reizen die wij toen naar aanleiding van de tentoonstelling georganiseerd hebben. 
Het plan gaat nu niet door, dat is heel jammer maar in principe was het wel een gevolg daar van, dan was 



het ook voor werkgelegenheid heel belangrijk. Dus de economische aspecten zijn voor zowel China als voor 
Assen, wederzijds van belang.  
Dat proberen we ook elke keer weer, ook met de Tangtentoonstelling maar ook met de Dode Zee rollen. 
Daarvoor hebben we een handelsmissie naar Israël gehad. Het zit dus min of meer in ons programma om 
het zo maar eens te zeggen. 

Esther van de Bovenkamp 
China is natuurlijk niet het enige land waar u mee samen werkt. De andere samenwerkingen zijn die ook 
altijd op het gebied van uitwisselen van tentoonstellingen? Of heeft u voorbeelden van samenwerkingen op 
andere gebieden? 
 
Peter Schonewille 
Als museum werk je niet alleen op het vlak van tentoonstellingen maar ook rondom collectiebeheer en 
dergelijke met andere landen samen. Op dit moment zijn we bezig in een Europees project: Europeanen. 
Hierin worden verschillende kunstcollecties van rond 1900, de periode 1885-1930 waarvan wij ook een 
speerpunt in onze collectie hebben, op Europees niveau aan elkaar gekoppeld en gelinkt voor onderzoek 
en informatie uitwisseling. Dat is één groot Europees gezamenlijk project en dat is een hele andere 
museale samenwerking. Maar over het algemeen is bij ons het tentoonstellingsdeel, daarin ben je bijna 
afhankelijk van samenwerkingen. De Mummie tentoonstelling die we nu hebben is een samenwerking met 
Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim en het Natuurhistorisch Museum in Bazel en het Natuurhistorisch 
Museum in Boedapest. Dus dat zijn die musea en ons museum die dat in samenwerking tot stand hebben 
gebracht. Nadat deze tentoonstelling bij ons is geweest gaat hij door naar Boedapest en vervolgens naar 
Bazel. 

Esther van de Bovenkamp 
Was de Terracottatentoonstelling de eerste samenwerking met China? 
 
Peter Schonewille 
Ja. Het was best een stap in het diepe. De investeringen zijn enorm, je praat gauw over anderhalf miljoen 
euro wat zo’n heel project kost. Dat is toch een soort ondernemingsrisico wat je als museum neemt. Je 
moet eerst investeren en vervolgens maar gokken dat die investeringen ook weer een beetje terug komen. 
Heel veel musea durven de stap naar anderhalf miljoen euro niet te nemen. Dat hebben wij toen wel 
gedaan en dat was een goede stap, het heeft ons gelijk landelijke bekendheid gegeven. Met de 
Tangtentoonstelling was dat iets anders, dan maak je die stap gemakkelijker. Ook met De Dode Zeerollen. 
Dat zijn allemaal vergelijkbare budgetten. Het is veel geld, ook voor ons om dat te investeren en het risico 
aan te gaan met al mogelijk gevolg failliet te gaan. Maar de Tang was onze openingstentoonstelling en dit 
was een verlengde in feite, van de contacten die we al in China hadden. 

Esther van de Bovenkamp 
Was de Tangtentoonstelling een samenwerking met één specifiek museum of ook met verschillende musea 
in China? 
 
Peter Schonewille 
Als gevolg van die nieuwe regeling was het er veel meer op gericht dat we zelf uit gingen zoeken wat we 
wilden hebben. We hebben toen ook een paar dagen rond gereisd bij een aantal kleinere musea waar we 
verschillende Tang objecten zelf hebben gezien, puur en alleen omdat we niet tevreden waren met de 
keuze die het cultural heritage office daar voor ons gemaakt had, dat vonden wij B-collectie. Maar het bleek 
dus dat het kwam doordat het bureau niet meer de vrije beschikking had over de A-collecties van de 
musea. En daar hebben we heel lang over gedaan voordat we daar achter waren. 

Esther van de Bovenkamp 
Want dat hebben ze dus aanvankelijk niet zelf gezegd maar hoe zijn jullie daar dan toch achter gekomen 
dat er een nieuwe regeling was in gegaan? 
 



Peter Schonewille 
Door te vragen want we hebben de kwaliteit op een gegeven moment afgekeurd van wat we konden 
krijgen. En als je dan naar het stadsmuseum van Xi’an gaat dan staan daar de prachtigste beelden en toen 
zeiden wij van die willen we. We hadden ook al aangetoond dat we het aankonden maar zij hebben ook aan 
ons verdiend natuurlijk want wij betaalden ook een fee voor het Terracottaleger nog voordat we die 
collectie daadwerkelijk hadden en dat was voor de Tang ook zo. Dus zij verdienden er geld aan. De grotere 
musea wilden niet dat dat het bureau daar geld aan verdiende en dat zij met lege handen bleven zitten. Als 
er dan geld verdiend moet worden dan willen zij dat zelf graag hebben. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus bij de Tangtentoonstelling viel eigenlijk de rol van dat bureau een beetje weg? 

Peter Schonewille 
Die viel terug, ja. Maar uiteindelijk hebben wij toch aangegeven, vooral bij de kleinere musea welke 
objecten we wilden hebben en dat heeft dat bureau toen allemaal wel weer geregeld. Maar wel met heel 
veel moeite. 

Esther van de Bovenkamp 
Maar uiteindelijk toch alle objecten gekregen die u wilde hebben? 
 
Peter Schonewille 
Ja, maar ik denk dat als we nu weer iets met China zouden doen dat we dan gewoon met één museum in 
onderhandeling zouden gaan. Maar de situatie kan nu natuurlijk al weer heel anders zijn. 
 
We hebben een keer een aanbod gehad over klokken en bellen en dat ging om één collectie van één 
museum en dan kun je direct met zo’n museum onderhandelen. Er zou wellicht ergens een 
overheidsinstantie tussen zitten, dat kan haast niet anders want uiteindelijk word er vanuit centraal niveau, 
vanuit Beijing toestemming gegeven of iets wel of niet het land uit mag. Wat in China op het ogenblik ook 
veranderd is, is dat al het culturele erfgoed dat buiten China reist in tentoonstellingen na een jaar weer 
terug moet. 
Weliswaar zou het daarna weer direct kunnen reizen want het is puur een administratieve check of iets 
dergelijks maar het beperkt je wel in je mogelijkheden. Stel je voor dat je een tentoonstelling maakt in 
samenwerking met een museum en je krijgt bijvoorbeeld 100 computermuizen en die wil je laten 
rondreizen in Europa, dan is het makkelijkste als je 6 of 7 venues hebt, dan kun je er zelf ook nog wat aan 
verdienen en dan kan het daarna gewoon weer terug na die 7 keer. Maar als het tussentijds, na elk jaar, 
weer terug moet naar China dan heb je enorme transportkosten plus het feit dat voor de verzekering de 
archeologische objecten in transport de meest kwetsbare groep is. Dus in die zin is de verzekeringspremie 
dan ook onbetaalbaar. Als het om de 2 venues, als het steeds een halfjaar staat, weer terug moet naar 
China, uitgepakt moet worden, gecontroleerd moet worden en weer ingepakt worden en op transport dan is 
het risico op ongelukken ook vergroot en de verzekeringspremie daarmee een stuk hoger. Het is dan een 
stuk oninteressanter om die samenwerking aan te gaan omdat je het niet lang genoeg kunt hebben. 
Esther van de Bovenkamp 
Want de Tangtentoonstelling was een samenwerking met hoeveel musea? 
 
Peter Schonewille 
Wij en nog een ander museum. 

Esther van de Bovenkamp 
En die tentoonstelling is niet nog naar andere musea gegaan? 
 
Peter Schonewille 
Alleen nog naar België en toen weer terug naar China. 



Esther van de Bovenkamp 
Was de Tangtentoonstelling hetzelfde als de Terracottatentoonstelling in die zin dat er ook weer mensen 
vanuit het museum in China mee kwamen tijdens het transport? 
 
Peter Schonewille 
Ja, de wijze van organisatie en de wijze van afhandeling was precies hetzelfde. 

Esther van de Bovenkamp 
Dat was dan de tweede samenwerking met China. Omdat het nu door de nieuwe regelingen lastiger is 
geworden zou u weer zo’n samenwerking met China aangaan? 

Peter Schonewille 
Altijd, als er weer iets moois komt dan gaan we dat aan. Maar voorlopig heeft nog niks moois zich 
aangediend. Er is recent in de Nieuwe Kerk een tentoonstelling geweest maar ik denk niet dat die 
tentoonstelling bij ons goed zou lopen. Ik denk overigens ook niet dat die tentoonstelling in de Nieuwe Kerk 
goed heeft gelopen. Maar die Ming tentoonstelling is georganiseerd door een organisatie die heet Nomad 
Exhibitions, geloof ik. Ik kan het wel even voor je opzoeken. Ja, Nomad Exhibitions heet het. Dat zit in 
Engeland en Frankrijk en die organiseren zelfstandig tentoonstellingen. Dat kun je zo op de website zien die 
hebben ook over Chinggis Khan dat soort grote tentoonstellingen bieden ze aan. Zij organiseren dan alles 
in China en dan koop je een kant en klare tentoonstelling. Dat heeft de Nieuwe Kerk gedaan met de Ming 
maar wij hebben gezegd bij de Ming daar krijgen wij niet genoeg mensen op, het is niet spectaculair 
genoeg. In die zin denk ik wel dat wij, en dan moet je me niet verkeerd begrijpen, onze samenwerking in 
China op dit moment wel hebben gehad. Ik moet nog zien wat voor heel moois daar nog vandaan moet 
komen wat wij nog graag zouden willen laten zien. Want zoals bijvoorbeeld al dat Chinees porselein en 
dergelijke daar is helemaal geen hond in geïnteresseerd. Dat is gewoon niet spectaculair genoeg, daar 
komt het op neer. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Want dat is eigenlijk ook wat er op dit moment een beetje speelt. Vanuit China is er veel interesse in 
westerse tentoonstellingen, tenminste van wat ik daar gezien heb en de mensen die ik daar heb 
gesproken. Vooral voor de kunsttentoonstellingen is veel interesse. Dat zou dan een samenwerking kunnen 
zijn waarbij westerse tentoonstellingen daar heen gaan en Chinese tentoonstellingen hier komen. Maar de 
kwaliteit van de Chinese tentoonstellingen is lang niet overal even hoog. Ook is het voor de Chinezen heel 
interessant om westerse kunst gezien maar in Europa zelf hebben wij al veel Chinese collecties dus 
omgekeerd is het misschien iets minder interessant. 

Peter Schonewille 
Ja, en op zich is het natuurlijk wel leuk als je een tentoonstelling samen stelt die door het oosten reist, dat 
zouden wij ook best wel willen, maar je moet er wel wat aan verdienen. Als wij een samenwerkingsproject 
hebben wat wij helemaal zelf gemaakt hebben dan verdienen wij daar ook aan in de zin dat wij dan een 
bijdrage vragen van de andere instelling. Je deelt de kosten van transport, verzekering en vervoer, 
materiaal en opbouw al dat soort dingen en meer maar als de kennis uit één koker komt, uit de onze in dit 
geval, dan laten we het andere museum daar ook een deel van betalen voor die kennis en dat onderzoek. 
Dus wij proberen daar ook aan te verdienen. Maar als wij bijvoorbeeld een grote tentoonstelling samen 
stellen uit onze collectie en die zou naar China gaan dan gaan we dat niet voor niks doen en dat kunnen we 
ook niet betalen. Bijvoorbeeld onze Mummie tentoonstelling die wij nu gemaakt hebben is in samenwerking 
met Boedapest maar Boedapest heeft veel minder geld dus die kunnen eigenlijk die hele opbouw niet 
betalen dus die krijgen dan ook alleen de objecten. Ja, zo gaat het tegenwoordig wel. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus in Boedapest is het een aangepaste tentoonstelling? 
 
Peter Schonewille 
Daar gaan ze met hun eigen vitrines en eigen wanden en vormgeving werken, ja. En in die zin zie ik het ook 



niet zo snel gebeuren dat een groot deel van onze collectie naar China zal gaan. Tenzij er andere belangen 
zijn, bijvoorbeeld uit economisch belang of dat de stad Assen ons daar om vraagt. Want om op cultureel 
niveau in China actief te zijn, daar moet geld tegen over staan. De Chinezen geld hebben dat geld niet, dat 
zeggen ze. In elk geval niet in de musea en dat geloof ik ook wel. 

Esther van de Bovenkamp 
Hoe heeft u de samenwerking voor de tentoonstellingen met China over het algemeen ervaren? 

Peter Schonewille 
Ik vond het allemaal wel helder in die zin dat het zijn hele aardige mensen. Ze zijn bereid om veel dingen 
voor je te doen en te organiseren. Ze hebben mooie collecties. De manier waarop ze werken is ook niet 
totaal anders dan de onze behalve dan wat er achter de schermen gebeurd waar je niks van weet. Maar 
daar hadden we Li dan voor dus wij konden zo dom opereren als we eruit zagen om het zo maar eens te 
zeggen en dan corrigeerde Li ons wel of die herstelde de schade. Dus misschien hebben we wel als een 
olifant door de porseleinkast heel geragd, ik zou het echt niet weten. In principe hebben we heel fijn 
samengewerkt en aan een heleboel verplichtingen voldaan ook op sociaal gebied. Het zijn gewoon 
professionele mensen die het ook op professioneel niveau willen afhandelen. Het enige waar ze op een 
gegeven moment wel heel veel steun in kregen was vanuit Duitsland, was de restauratie van de beelden en 
dergelijke omdat op dat vlak in Duitsland heel veel kennis zit en daar konden ze goed gebruik van maken. 
Die kennis was op dat moment niet in China voor handen, denk ik maar dat zal inmiddels wel het geval zijn. 
Dat kan ik me haast niet anders voorstellen want er is in de afgelopen 10 jaar heel veel veranderd in China 
natuurlijk. 

Esther van de Bovenkamp 
Zijn er wel punten die u bij een volgende samenwerking anders zou aanpakken? 
 
Peter Schonewille 
Ja, wat ik zei, ik zou gewoon direct met één museum in onderhandeling gaan en kijken of je daar een 
directe samenwerking mee kunt aan gaan. Ik zou zo’n heel bureau over slaan. Maar ik krijg ook niet de 
indruk dat die nog heel veel invloed hebben, ik denk het niet. Tenzij de regels weer veranderd zijn. 
Misschien kun je er ook niet omheen maar ik zou nu gewoon met Li aan de arm naar China afreizen en 
direct naar één museum toe gaan. Zo hebben we ook onderhandeld met een particuliere verzamelaar dit 
was wel rechtstreeks tussen ons en hem maar dit is uiteindelijk vanwege een heel andere reden niet door 
gegaan, we hadden bijna nog een derde tentoonstelling uit China gehad. 

Esther van de Bovenkamp 
Waarom specifiek China, omdat het Terracottaleger een unieke kans was? 
 
Peter Schonewille 
Ja, als ze uit Peru gekomen waren dan was de samenwerking met Peru geweest. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Wat zou u willen adviseren aan andere Nederlandse musea die een samenwerking met China willen aan 
gaan? 
 
Peter Schonewille 
Je moet een relatie opbouwen, dat heeft tijd nodig. Het is niet zo dat je daar even kunt kijken en dan weer 
snel thuis bent met wat je wilt hebben. Dat is een fout die je nooit mag maken je moet eerst een band 
opbouwen, dat in eerste plaats. Die band is heel belangrijk dat betekend dat je misschien wel 4 of 5 keer 
heen moet voordat je überhaupt ook maar een stap verder bent. Je moet weten hoe de relaties daar liggen 
en dat kun je niet weten behalve dan door iemand die daar lokaal bekend is zoals bij ons Li. Je hebt een 
adviseur nodig die je voor 100% moet kunnen vertrouwen. Dus onze Li, zal ik hem maar noemen, 
vertrouwde wij voor 100% of 150%. Hij was gewoon één van ons en niet één van de Chinezen. Ik denk dat 



dat ook heel belangrijk was en natuurlijk ook al zijn contacten en bekendheid. Ik kan het elk museum 
aanraden om een goed contactpersoon te hebben hier in Nederland die daar de deuren kan openen. 

Ik heb het gevoel dat het wel allemaal een klein beetje verouderd is, misschien is het nu allemaal wel heel 
anders want er zijn nu natuurlijk ook veel meer Chinezen die in Europa gestudeerd hebben, die kom je dan 
ook tegen. Misschien zijn die wel veel meer op de hoogte van Europese gewoonten en van hoe wij het hier 
allemaal doen. Er zijn veel meer Chinezen die hier gewoond hebben en die weer terug gegaan zijn en daar 
een bureau hebben of dingen hebben opgebouwd. Dus ik denk dat in die zin de verhoudingen best 
veranderd kunnen zijn. Maar toen wij daar samen werkten tot en met 2011 was het gewoon wel zoals ik 
het omschrijf. Dus je moet een relatie opbouwen en een goede contactpersoon hebben ook hier in 
Nederland. Ik denk ook dat je niet alleen aan jezelf moet denken maar ook aan hoe je jezelf kunt inbedden 
politiek en maatschappelijk. Ik denk dat dat heel veel heeft bijgedragen want op het moment dat onze 
commissaris van de koningin daar heen gaat en die eer van zo’n hoog persoon, dus een directe 
vertegenwoordiger van onze koning of koningin, dat straalt ook op jou af als museum en die hiërarchie 
heerst in China nog best. Als Xi’an een directe vertegenwoordiger van de koningin van Nederland op bezoek 
krijgt dat is best belangrijk, dat word daar erg gewaardeerd. 

Esther van de Bovenkamp 
Wat ik in China vaak tegen kwam was dat dingen tot op het laatste moment nog heel erg kunnen 
veranderen. Dat als je bijvoorbeeld een afspraak maakt dat er tot op het laatste moment nog alles anders 
zou kunnen gaan. Heeft u dit ook ervaren? 
 
Peter Schonewille 
Nee, als wij om 11 uur aankwamen op het vliegveld dan stond er om 11 uur een busje klaar. We zijn echt 
op onze wenken bediend wat dat betreft. 

Esther van de Bovenkamp 
En het investeren in de relatie en het hebben van een contactpersoon, is dit wel iets wat specifiek voor 
China geld? 
 
Peter Schonewille 
Ja, maar ik denk dat dat voor alles geld. Met alle landen en musea met wie wij samen werken proberen we 
een band op te bouwen. Het is niet zo simpel dat je zegt: kom laat ik naar Barcelona reizen, ik ga daar naar 
een museum en ik wijs 150 objecten aan en ik onderteken het contract en zeg hoeveel ze er aan verdienen 
en dan wil ik van jullie die objecten als tentoonstelling hebben en klaar. Zo werkt het natuurlijk nergens. 
Niet in China maar ook niet in Spanje of in Duitsland. En ook niet bij ons. Maar in China is dat toch weer 
iets specifieker, ik denk vooral door de verhoudingen daar. Er waren daar ook mensen die elkaar zichtbaar 
dwars zaten. We hebben wel etentjes gehad waarbij zelfs wij op onze klompen aan voelden dat er iets niet 
helemaal goed zat tussen de onderlinge verhoudingen en contacten. En dan heb je echt iemand met 
kennis van zaken nodig die dat weet te handelen. Maar heb jij die ervaringen in China gehad? 
 
Esther van de Bovenkamp 
Wat ik wel ben tegen gekomen is dat in China alles tot op het laatste moment kan veranderen. In 
Nederland staat iets vast en daar worden er nog tot op het laatste moment dingen aangepast en dingen 
geregeld. De musea daar zelf zeggen dat ook, dat dat vanuit de Chinese cultuur wel erg speelt. 

Peter Schonewille 
Maar toch geloof ik dat bij ons dat elke keer dat wij een afspraak hadden die mensen er ook gewoon 
waren. Want je komt er wel speciaal voor uit Europa. Maar goed, wij waren ook niet te beroerd om twee of 
drie keer te komen want als je op een gegeven moment een internationale samenwerking wilt aangaan 
moet je daar ook de consequenties van ervaren. Het is niet zo dat we dan wekelijks in het vliegtuig naar 
China zaten maar als het nodig was gingen we wel heen, dat klopt. En dat werd dan wel goed overwogen 
gedaan en dan hadden we ook weer onze presentjes bij ons. Dat bouwde je dan toch wel langzaam op en 



in principe ontstond er dan een soort van vriendschap en dat is best belangrijk om een mooi product 
samen te maken. 

Esther van de Bovenkamp 
Ja, inderdaad. Maar u zei dat u als Drents Museum hier veel geld in heeft geïnvesteerd. Maar het had dus 
ook verkeerd kunnen gaan maar het heeft heel veel opgeleverd ook voor Assen zelf. Is dit uiteindelijk het 
grootste voordeel van de samenwerking geweest? 
 
Peter Schonewille 
Ja. Voor ons A: Wij hadden al een keer een grote internationale tentoonstelling gehad die ook heel lang 
gereisd heeft. Die heette: “The Mysterious Bogpeople” en de kern daarvan vormde offers die in het veen 
waren gedaan, dit was een archeologische tentoonstelling. Dit waren niet alleen mensen, dus onze 
veenlijken zaten daar in, maar ook een heleboel andere objecten. Die kwamen uit Hannover en 
Kopenhagen dus dat was Denemarken, Duitsland en Noord-Nederland. Het was een mooie tentoonstelling, 
helemaal vorm gegeven door Canadezen dit was ook in samenwerking met twee Canadese musea: Een in 
Ottawa en een in Calgary. Die tentoonstelling heeft eerst in Hannover gestaan toen in Ottawa, toen in 
Calgary en vervolgens bij ons. Daarna is die gaan reizen, naar Manchester in Engeland en toen naar 
Pittsburgh, toen naar Los Angels en als laatste in Wenen. Dus die heeft 8 venues gehad en daar hebben wij 
heel veel internationale ervaring op gedaan. Bijvoorbeeld met het Museum of Civilization in Ottawa, daar 
werken 22- of 2300 mensen. Ik geloof dat ons museum toen daar in de hal van dat museum paste, echt 
onvergelijkbare grootheden. Maar daar leer je dus een hele andere professionele organisatie kennen en 
daar leer je verschrikkelijk veel van. Daar hebben we toen mee samen gewerkt en dat is eigenlijk wel de 
aanleiding geweest dat we ook zo’n internationaal project als China aan durfden. Uiteindelijk zijn we als 
Drents Museum bekend geworden door die Terracotta’s en dat we toen zoveel bezoekers hadden. Het 
gevolg daar van is geweest dat we “Goud uit Georgië” gehad hebben ook een redelijk succesvolle 
tentoonstelling. Het gevolg is geweest dat we daardoor ook de handen op elkaar hebben kunnen krijgen 
voor de uitbreiding van het museum. Want in 2010/2011 is er een nieuwe hal neer gezet van 1000 m2 en 
dat is een direct gevolg geweest van dat hier die Terracotta tentoonstelling is geweest. We zijn toen weer 
open gegaan in november 2011 en in 2012 hadden we geloof ik 190 000 bezoekers en vorig jaar hadden 
we 235 000 of 240 000 bezoekers. Dus in die zin zitten we lekker in de lift. En dat is eigenlijk allemaal een 
direct gevolg van dat we die ene keer die beslissing hebben genomen over die Terracotta tentoonstelling, 
dat heeft grote gevolgen gehad. 

Esther van de Bovenkamp 
Alleen omdat die Terracotta’s zo bekend zijn of hebben jullie ook een hele goede promotie gevoerd? 
 
Peter Schonewille 
Tuurlijk, er is een hele goede promotie geweest. Dat begon al met het 8 uur journaal. Daar is heel veel PR 
over geweest. De Terracotta’s waren ook nog nooit in Nederland geweest en al een hele tijd niet meer in 
Europa. De belangstelling was overweldigend want 350 000 mensen zijn heel veel, die zijn hier wel 
allemaal door de voordeur naar binnen gekomen. Er hebben hele lange rijen gestaan en daarmee hebben 
we natuurlijk ook weer alle kranten gehaald. Maar er is een hele bewuste, grote PR campagne geweest. En 
daarnaast ook heel veel free publicity, gratis en voor niks. 

Esther van de Bovenkamp 
Oké, dat is eigenlijk alles wat ik te vragen had. Ik weet niet of u verder nog opmerkingen of aanvullingen 
heeft? 
 
Peter Schonewille 
Nou, ik vroeg me dus af, je bent nu aan het onderzoeken wat Nederlandse musea voor Chinese musea 
kunnen betekenen? 

Esther van de Bovenkamp 
Ja, dat heb ik in China onderzocht en nu ben ik voor mijn scriptieonderzoek aan het kijken welke 



samenwerkingen er tussen Nederlandse- en Chinese musea geweest zijn op het gebied van 
tentoonstellingen en hoe de Nederlandse musea die samenwerking ervaren hebben. 

Peter Schonewille 
En zijn er veel tentoonstellingen naar China geweest? 
 
Esther van de Bovenkamp 
Niet heel veel. Ik heb vorige week gesproken met het Maritiem Museum in Rotterdam, zij hebben hun eigen 
tentoonstelling gehad in het Maritiem Museum in Shanghai. En ik weet dat er vanuit Delft een 
tentoonstelling naar China is gegaan over Porselein. Maar zover ik weet zijn het geen enorme aantallen die 
daar heen gegaan zijn. 

Peter Schonewille 
Van Speelklok tot Pierement hebben ook een tentoonstelling vanuit China gehad. 

Esther van de Bovenkamp 
Ja, dat klopt. Daar ga ik volgende week mee praten. 

Peter Schonewille 
En volgens mij is er een keer een overzichtstentoonstelling geweest van Nederlandse meesters van het 
Rijksmuseum naar Shanghai, geloof ik. En veel meer weet ik er ook niet. Maar wat je ook nog kunt doen is 
de transporteurs interviewen die het transport gedaan hebben. Kunsttransporteur Crown heeft een 
zelfstandige vertegenwoordiging in China zitten en die weten natuurlijk ook heel veel, die hebben daar 
allemaal hun eigen agenten. Ik weet niet of dat echt iets toevoegt. 

Esther van de Bovenkamp 
Ja, op dit moment is alles welkom. Ik ben nog echt aan het kijken welke mensen ik het beste kan spreken. 

Peter Schonewille 
Ja, waar zit de informatie. Op zich zou het helemaal niet zo raar zijn om ook eens één of twee transporteurs 
te interviewen want die hebben een schat aan ervaring en in al die musea rond gekeken. Bij Hizkia van 
Kralingen is dat Edwin Koster en bij Crown is dat Fred Weijgertse, dat is de directeur overigens. Maar die 
zijn volgens mij best bereid om een interview te geven over hun ervaringen met China. En dat gaat allemaal 
over museale uitwisseling. 
 
Maar ik zie het voorlopig ook niet gebeuren dat een deel van onze collectie naar China gaat, tenzij dat 
politiek wenselijk is. 

Esther van de Bovenkamp 
Ja, want dat werd ook vaak gezegd. Voor de Chinese collecties om hier te komen dat is wel te doen maar de 
westerse musea stellen hoge eisen aan de Chinese musea waar hun collecties te zien zijn. 
 
Peter Schonewille 
De grotere musea die kunnen daar wel aan voldoen, die zijn perfect in orde. Dat heb ik wel gezien, dat zijn 
net zo grote instituten als het in Nederland en Duitsland ook zijn. Maar als het een kleiner museum is, is 
het natuurlijk anders. Die hebben helemaal geen cent te makken, die kunnen het transport niet eens 
betalen. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Op dit moment wil Van Gogh met een tentoonstelling naar China gaan, maar dit is ook nog niet zeker of het 
allemaal door gaat. 
 
Peter Schonewille 
Dat moet ik ook nog zien want als het alleen maar geld kost, tenzij ze een goede afspraak kunnen maken. 
Als het een tentoonstelling met echte Van Gogh’s in Shanghai word dan verwacht je ook veel bezoekers. Als 



zij een afspraak kunnen maken waarbij ze een shared part van de opbrengsten krijgen, misschien kan dat 
wel. Maar musea zijn gratis in China? 
 
Esther van de Bovenkamp 
De Nationale Musea wel. 

Peter Schonewille 
Ja, dus dan houdt dat alweer op, dan moet het geld ergens anders vandaan komen. Het is wat dat betreft 
gewoon business de museale uitwisseling onderling. Er word fors aan verdiend, niet aan onze kant want wij 
hebben zowel voor de Terractta’s als de Tang betaald en ook voor de Dode Zeerollen de de Mummies. 
Iedereen verdient er wel wat aan. Het is maar net wat je er mee wilt en wat je ervan verwacht en hoeveel je 
daarvoor wilt en kunt betalen. Zo werkt het. 
 

***Einde 
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Esther van de Bovenkamp 
Ik heb begrepen dat de samenwerking met het Palace Museum een restauratiesamenwerking was? 
 
Carolien Arnold 
Ja, dat klopt. Dat is begonnen omdat wij hier in 2006, geloof ik, een tentoonstelling hebben gehad en die 
heette: ‘Royal Music Machines’  en dat ging over de belangrijkste koninklijke zelfspelende 
muziekinstrumenten ter wereld. En hiervoor hebben we eigenlijk bruiklenen gehad van over de hele wereld. 
In eerste instantie hebben we toen niet China aangeschreven omdat we dachten dat het veel te 
ingewikkeld zou worden om daar een bruikleen te krijgen, hoewel we wel wisten dat er in China een hele 
belangrijke collectie was van speelklokken, echt schitterende speelklokken, over het algemeen in Engeland 
gemaakt maar aan China als geschenk voor de keizer gegeven om de handelsbetrekkingen tussen 
Engeland en China te ondersteunen. Er staan dus prachtige instrumenten, dat wisten wij wel maar we 
hebben dat dus in eerste instantie niet aangedurfd tot dat we met de Hermitage in zee gingen. Bij de 
Hermitage zitten veel bevriende restauratoren van ons en zij zeiden eigenlijk van: Jullie moeten een paar 
klokken uit China aanvragen en wij kunnen helpen want we kennen hen goed. China en Rusland is 
natuurlijk wat logischer, van oudsher, dan Nederland en China. De Hermitage heeft ons toen geholpen in 
het opstarten met de samenwerking met China. Toen hebben we voor die tentoonstelling één bruikleen uit 
China gekregen, een hele mooie neushoorn klok. Toen die relatie met China er eenmaal was is er een 
conservator van ons daar geweest en die heeft gezien dat daar heel veel mooie stukken stonden maar dat 
ze eigenlijk allemaal in hele slechte staat waren. Dus toen is het idee opgekomen om hen te helpen met 
het restaureren van die instrumenten en daarna hier een tentoonstelling daar over te houden. Daar waren 
ze in China wel heel geïnteresseerd in omdat zij eigenlijk niet de ervaring in huis hadden, in ieder geval niet 
op dat niveau, om die instrumenten te restaureren. Ze gingen heel anders om me die instrumenten, een 



deel stond in een depot eigenlijk langzaam te vergaan, wat natuurlijk heel erg zonde was en dat vonden de 
restauratoren en conservatoren daar zelf ook. Toen zijn we gaan samen werken, daar hebben we geloof ik 
3 jaar over gedaan, steeds met een aantal restauratoren van ons museum die daar naar toe gingen om 
met hen te praten over restauratie-ethiek en hen te helpen met de restauraties daar. We hebben toen ook 
8 stukken, meen ik, hier gerestaureerd en tijdens die restauraties hier kwamen de Chinezen ook twee keer 
per jaar naar ons toe om te kijken hoe wij daar mee bezig waren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 
tentoonstelling van 24 stukken, die zijn hier vanuit Peking geweest waarvan we er dus 8 grotendeels 
gezamenlijk gerestaureerd hadden waarvan het grootste deel op Nederlandse bodem. 

Esther van de Bovenkamp 
Waren dit 24 objecten die in het Palace Museum zelf ook niet tentoongesteld werden dus die echt in het 
depot stonden? 
 
Carolien Arnold 
Het merendeels stond in het depot, ze hebben een aantal ervan zelf gerestaureerd toen in die periode 
voorafgaand aan de tentoonstelling. Nee, ik geloof dat de meeste niet werkende niet tentoongesteld 
stonden toen we begonnen aan het project maar ik ben na de tentoonstelling nog terug geweest in Beijing 
en toen hadden ze een aantal van die stukken die bij ons gerestaureerd waren wel in de actieve opstelling 
staan. Dus dat is wel heel leuk. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus van die gerestaureerde objecten en de andere bruiklenen is een tentoonstelling gemaakt en deze 
tentoonstelling is door Museum Speelklok zelf ontworpen? 

Carolien Arnold 
Ja, dat hebben we zelf ontworpen. 
[Nu ik het zo lees, lijkt het of we het decorontwerp zelf hebben gedaan, terwijl we daarvoor een externe 
partij hebben aangetrokken. Maar jij bedoelde volgens mij, dat we de tentoonstelling zonder bemoeienis 
van Peking hebben opgezet. En dat is inderdaad het geval.] 

Esther van de Bovenkamp 
De samenwerking was dus vooral op de restauratie gericht en dat de objecten dan hier als bruikleen 
kwamen, maar er zijn dus ook mensen van het Palace Museum hier geweest? 

Carolien Arnold 
Ja, dus tijdens het restauratietraject zijn ze hier 2 keer per jaar, drie jaar lang geweest om te kijken hoe wij 
bezig waren met het restaureren en bij de opening van de tentoonstelling was er een zware delegatie 
vanuit daar aanwezig. 

Esther van de Bovenkamp 
Dit was dus een samenwerking tussen Museum Speelklok en het Palace Museum, waren hier nog andere 
organisaties bij betrokken? 

Carolien Arnold 
Natuurlijk de logische partijen als de tentoonstellingsbouwers en mensen die geschreven hebben voor de 
catalogus enzovoorts. Maar geen andere musea, wel sponsoren en overheden die geld gegeven hebben. 
Verder was het echt alleen een samenwerking puur tussen het Palace Museum en Museum Speelklok. Wel 
hebben we natuurlijk hulp gekregen van SICA en de Nederlandse ambassade. 

Esther van de Bovenkamp 
En de objecten zijn dus ook in Nederland alleen in Museum Speelklok te zien geweest? 
 
Carolien Arnold 
Ja. 



Esther van de Bovenkamp 
En is het, volgens mij is het, voor het Palace Museum vrij uniek om met objecten naar het buitenland te 
gaan? 
 
Carolien Arnold 
Ja, vlak voordat wij dit gingen doen hebben ze het nog met een aantal andere stukken gedaan, schilderijen 
meen ik. Maar het was wel vrij uniek dat het gebeurde, dat hebben wij ook wel gemerkt in de 
onderhandelingen. Het was best ingewikkeld om het allemaal te regelen. Ze hadden ook allemaal 
overheidsregels waarbij voorgeschreven stond dat niet meer dan zoveel stukken tegelijkertijd buiten het 
Palace Museum mochten zijn dus het was nog best een gepuzzel om toestemming te krijgen van de 
verschillende ministeries die daar ook weer iets over te zeggen hadden. Het was zelfs zo dat op een 
gegeven moment we hier een aantal klokken voor restauratie hadden - en het zou handig geweest zijn om 
die stukken gewoon hier te houden voor de tentoonstelling - maar ze moesten eerst weer terug omdat we 
toen een aantal andere stukken kregen om te restaureren en we mochten die 8 stukken hier niet 
tegelijkertijd hebben voor restauraties. Uiteindelijk mocht dit voor de tentoonstelling wel maar voor de 
tentoonstelling golden weer andere regels dan voor het naar het buitenland vervoeren van die stukken voor 
restauraties. 

Esther van de Bovenkamp 
Was dit een regeling die puur voor het Palace Museum gold of een Chinese wetgeving? 
 
Carolien Arnold 
Het was echt een wetgeving vanuit het Chinese Ministerie van Cultuur. Het is wel zo dat de directeur, 
destijds, van het Palace Museum ook de vice-minister van cultuur was. Dus met de directeur van het 
Palace Museum hadden we ook direct een contact met het Ministerie van Cultuur. 

Esther van de Bovenkamp 
Zijn jullie tegen veel problemen aan gelopen tijdens de samenwerking vanwege al die regelgeving? 
 
Carolien Arnold 
Nou, problemen zou ik niet willen zeggen maar het is wel anders werken dan met andere bruikleengevers. 
Ik vind het wel te vergelijken met die andere tentoonstelling die we gehad hebben, waar ik het al eerder 
over had, met de bruiklenen uit allerlei verschillende landen. Hierbij merkte je wel echt het verschil tussen 
een bruikleen uit Europa en een bruikleen uit China of Rusland. Zelfs Amerika was makkelijker dan China 
of Rusland. Het zijn toch van oudsher communistische landen met een sterke hiërarchie en strenge regels. 
Ik denk niet dat we echt tegen problemen zijn aangelopen maar het was wel ingewikkeld. We moesten 
elkaar echt zien te vinden daarin, in die onderhandelingen, het duurde ook heel lang. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus het duurde lang om die relatie op te bouwen? 
 
Carolien Arnold 
Het duurde vaak lang om besluitvorming te krijgen, tenminste op dat vlak, als het gaat om regelgeving, 
contractbespreking en dat soort zaken. Op andere vlakken ging het verassend snel want dingen waar wij 
hier in Nederland heel lang over doen die kunnen in China veel sneller gaan. Bijvoorbeeld de 
tentoonstelling die we in het zuiden van China hadden, in Guangzhou, daar duurde het voortraject erg lang 
maar toen we er eenmaal waren was er in no time een tentoonstelling gebouwd. Zij maakten een catalogus 
in een week tijd bij wijze van spreken, waar wij maanden over doen. Dingen die door mensenhanden 
gemaakt moeten worden die gaan daar veel sneller dan hier. Wij kwamen aan in Guangzhou, ik geloof 
anderhalve week voor de opening van de tentoonstelling en er was nog helemaal niks en wij maakten ons 
echt een beetje zorgen want er stonden nog geen vitrines, er was nog niks ingericht. Maar een week later 
was alles opgebouwd en stond de tentoonstelling er. 



Esther van de Bovenkamp 
En deze tentoonstelling in Guangzhou is vanuit Museum Speelklok daar naartoe gegaan? Kun je daar wat 
meer over vertellen? 
 
Carolien Arnold 
Ja, dat is tot stand gekomen omdat de provincie Guangdong een vriendschapsrelatie heeft met de 
provincie Utrecht en daar is het uit voort gekomen. De commissaris van de koning, toen nog koningin, die 
organiseert één keer in de zoveel tijd handelsmissies naar Guangdong en in het kader daarvan is het idee 
ontstaan om een tentoonstelling vanuit Museum Speelklok in het Guangdong Museum of Art te houden. 

Esther van de Bovenkamp 
Het Guangdong Museum of Art staat bekend als een vooruitstrevend museum. In de interviews die ik in 
Beijing gedaan heb werd dit museum een aantal keer genoemd als een voorbeeld voor andere Chinese 
musea. Heb jij dat ook zo ervaren? 
 
Carolien Arnold 
Ja, zeker. Ik denk dat het zeker in die regio, hoewel ik daar niet alles van weet, een bijzonder museum is. 
Onze collectie was daar wel heel bijzonder in want ze hebben collecties van met name wisselende 
tentoonstellingen van hedendaagse kunst en wij kwamen daar met onze collectie van relatief oude 
zelfspelende muziekinstrumenten. Maar het werd heel goed ontvangen door de bezoekers daar we hebben 
hoge bezoekersaantallen gehad en mensen die daar echt dansend en zingend en in polonaise door het 
museum gingen tussen de moderne kunst door, dus dat is wel heel bijzonder. 

Esther van de Bovenkamp 
En is de tentoonstelling daar door jullie opgebouwd of heeft het Guangzhou Museum dat zelf gedaan? 
 
Carolien Arnold 
Dat hebben we samen gedaan. We zijn daar heen gegaan en hebben een voorzet gegeven van wat we 
nodig hadden qua vitrines en hoe we ons de tentoonstelling voorstelden maar zij hebben het zelf 
opgebouwd. Wij kwamen daar en toen zeiden ze van: zeg het maar, wil je deze wand blauw of rood, hoe 
willen jullie het hebben. Dus dat hebben we samen gedaan, zij hebben het gebouwd maar wij hebben daar 
wel inspraak in gehad. 

Esther van de Bovenkamp 
In welk jaar was deze tentoonstelling? 
 
Carolien Arnold 
Dat was in 2007. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus nog voor de tentoonstelling van de speelklokken hier? 
 
Carolien Arnold 
Ja, we waren toen al wel bezig met het Palace Museum. De reizen die ik heb gemaakt aan Guangzhou 
waren vaak gekoppeld aan een reis naar Beijing. 

Esther van de Bovenkamp 
Maar de samenwerking met het Palace Museum is dus eerder ontstaan? 
 
Carolien Arnold 
We hebben in allereerste instantie een bruikleen gehad uit het Palace Museum en daarna de 
tentoonstelling in Guangzhou gehad. 

Esther van de Bovenkamp 
Is de samenwerking met het Palace Museum ook ontstaan vanuit een handelsmissie? 



 
Carolien Arnold 
Nee, dus vanuit de tentoonstelling waarin we een bruikleen hadden uit Rusland en waarbij we toen zijn 
gewezen op de collectie in China. 

Esther van de Bovenkamp 
En hoeveel keer ben je voor deze samenwerking naar China geweest? 
 
Carolien Arnold 
Ik ben op bijna alle reizen mee geweest want ik was de projectleider. Ik denk dat ik zeker 10 tot 15 keer 
naar Beijing ben geweest. Ook vanwege dat restauratieproject, iedere keer als de restauratoren daar naar 
toe gingen dan was ik daar bij. Dit was gedurende die drie jaar tijd drie keer per jaar dus dat is sowieso al 9 
keer. Toen ben ik tijdens het voortraject 1 á 2 keer geweest en toen we de stukken terug brachten na de 
tentoonstelling ben ik ook weer mee geweest. Dus een keer of 12 voor die tentoonstelling. 

Esther van de Bovenkamp 
En reis je over het algemeen veel naar het buitenland voor het museum? 
 
Carolien Arnold 
Nou, in die periode dus heel veel. We hadden eerst een tentoonstelling met verschillende stukken van over 
de hele wereld, met name de conservatoren zijn toen veel op reis geweest. Ja, en toen dus voor 
Guangzhou. Met Guangzhou heb ik twee maanden daar gezeten. En nog één of twee keer voorafgaand aan 
de tentoonstelling. Maar op dit moment zijn we heel erg bezig met tentoonstellingen hier in huis met 
bruiklenen uit Nederland en Europa. Het museum is nu ook bezig met een grootscheepse herinrichting, dus 
we zijn nu de aandacht meer naar binnen toe aan het richten. 

Esther van de Bovenkamp 
Want de tentoonstelling vanuit het Palace Museum is natuurlijk uniek en dit trekt veel publiek. Is die 
tentoonstelling heel succesvol geweest? 
 
Carolien Arnold 
Ja, ik heb zo even niet de bezoekersaantallen die kan ik je nog wel mailen als je dat wilt maar die heeft dus 
zeker veel bezoekers gehad. 

Esther van de Bovenkamp 
Museum Speelklok had dus verschillende bruiklenen uit verschillende landen. Kun je over de 
samenwerking met China iets zeggen dat specifiek voor China geldt? Dus welke zaken in een 
samenwerking met China extra opvallen? 
 
Carolien Arnold 
De tentoonstelling die we hadden met bruiklenen uit verschillende landen ging over koninklijke 
muziekmachines, waar die ook vandaan kwamen, dat was het kernonderwerp. Het ging niet zozeer over de 
verschillende landen waar die staan maar meer over het feit dat het allemaal koninklijke stukken waren. 
Maar bij de tentoonstelling over het Palace Museum ging het wel heel erg over de geschiedenis van die 
stukken en over hoe die stukken in China terecht zijn gekomen. De samenwerking met het Palace Museum 
was ook één van de onderwerpen die in de tentoonstelling naar voren kwamen. We hadden een zaal over 
de geschiedenis van hoe de instrumenten in China terecht zijn gekomen en waarom ze zo bijzonder zijn. 
We hadden ook een zaal waarin we echt belichten hoe de ervaring geweest moet zijn, toen in de 17e/18e 
eeuw maar ook nu tussen het westen en het oosten. Hoe het geweest moet zijn voor westerlingen om in 
China te zijn en hoe het nu voor ons was om die samenwerking aan te gaan. Er is ook een documentaire 
gemaakt over het samenwerkingsproject en hierin komen de tegenstellingen tussen oost en west ook mooi 
naar voren want die zijn er zeker. Het was voor ons allemaal, voor hen net zo goed als voor ons, wennen 
van hoe je met elkaar om gaat. Chinezen in met name Peking kunnen heel formeel zijn in vergelijking met 



hoe wij hier dingen doen. Ik denk dat het goed gelukt is om allemaal vast te houden aan onze eigen 
waarden en toch bij elkaar te komen. 

Esther van de Bovenkamp 
Want jullie hebben eigenlijk kennis daar naar toe gebracht door hen te leren hoe ze de klokken konden 
restaureren? 

Carolien Arnold 
Nou, in ieder geval om onze visie op restauratie van die stukken te tonen, ja.  

Esther van de Bovenkamp 
Want die kennis was daar niet op dat moment? 
 
Carolien Arnold 
Ze hebben daar een hele andere visie op. In het westen gaat het bij restauratie-ethiek toch vooral om 
objecten in hun oorspronkelijke staat proberen te houden en te conserveren. In ons geval wel spelend. We 
willen dat alle instrumenten nog steeds werken en ook werkend getoond kunnen worden en niet achter 
glas staan. In China hechten ze minder waarde aan authenticiteit. Daar vonden ze dat dingen die in de loop 
der jaren vervangen zijn aan een instrument, hoe lomp dat dan soms ook gedaan was, ook onderdeel zijn 
van dat instrument. Hiervan denken wij dan: wat jammer dat jullie 10 jaar geleden zoiets gedaan hebben, 
dat is toch zonde, jullie hadden het beter in de oorspronkelijke staat kunnen houden in plaats van het over 
schilderen. Dat zijn dus hele verschillende visies. Het was niet zozeer ons doel om onze visie aan het 
Palace Museum op te leggen maar we zagen wel dat ze dingen van ons over namen en dat ze op een 
andere manier zijn gaan kijken naar het restaureren van de instrumenten. De uurwerkmakerplaats in het 
Palace Museum werd bemand door drie restauratoren waarvan er één met pensioen ging. Dus een deel 
van de kennis dreigde verloren te gaan, ze waren ook blij met onze inbreng en hulp daar in. Er stond nog 
een enorme hoeveelheid klokken en uurwerken die nog gerestaureerd konden worden maar waar ze geen 
tijd, geld en mankracht voor hadden. En nu zijn er toch 8 klokken gerestaureerd. 

Esther van de Bovenkamp 
Je zegt die kennis zou waarschijnlijk verloren gaan omdat die oudere generatie uiteindelijk ook verdwijnt. 

Carolien Arnold 
Ja, ze hadden grote moeite daar om nieuwe uurwerkmakers te vinden. 

Esther van de Bovenkamp 
Want er is geen nieuwe generatie die de oude generatie kan opvolgen? 
 
Carolien Arnold 
Nee, dat was daar op dat moment niet zo. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. 

Esther van de Bovenkamp 
Wat ik ook heb gemerkt is dat er in lang niet altijd een nieuwe generatie klaar staat om de oude op te 
volgen, de kennis wordt niet altijd door gegeven. Ook bij moderne kunst, schilderijen waarvan ze er nu pas 
achter komen dat deze gerestaureerd moeten worden maar die kennis van hoe dit dan moet gebeuren is er 
niet altijd. 

Carolien Arnold 
Ja, of ze hebben er een andere visie op. 

Esther van de Bovenkamp 
En op reizen naar China met dit project, wie waren daar dan in China bij betrokken? Hadden jullie daar een 
contactpersoon? 
 
 



Carolien Arnold 
Ja, we hadden altijd bij de betreffende musea een contactpersoon dus mijn equivalent bij dat museum dan. 
Dat is wel leuk aan China, je moet altijd zorgen dat beide partijen die tegen over elkaar zitten even zwaar 
zijn. Dus dat als de directeur van de ene partij aanwezig is dan moet de directeur van de andere partij ook 
aanwezig zijn. Verder hebben we in Guangzhou veel hulp gehad van het consulaat daar, die waren heel 
betrokken, welwillend en enthousiast om ons te helpen. Daar werkten een aantal mensen die al jaren in 
China wonen en Chinees spreken dus dat was voor ons heel fijn. Zij konden ons helpen en wegwijs maken 
ook bij de onderhandelingen. 
Bij het Palace Museum hadden we wel contacten bij de ambassade maar niet op een heel erge hands-on 
manier. We hadden wel contact maar het is niet zo dat die ons zo intensief geholpen hebben zoals het 
consulaat in Guangzhou. Maar we hadden toen inmiddels ook al wel wat meer ervaring in samenwerken 
met China. Maar we hadden geen agent of iemand tussen ons in zitten, het is wel rechtstreeks gegaan. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Dus jullie hebben daar ook altijd gesproken met mensen die Engels en/of Nederlands spraken? 
 
Carolien Arnold 
Ja, soms hadden we wel een tolk nodig en we zijn zelf op Chinese les gegaan. 

Esther van de Bovenkamp 
Want je hebt twee maanden in Guangzhou gezeten en in die periode was je betrokken bij die 
tentoonstelling? 

Carolien Arnold 
Ja, het is zo dat onze collectie bestaat uit levende instrumenten. En het is onze visie dat die instrumenten 
getoond en gehoord moeten worden. Je kunt ze in een vitrine zetten maar het gaat voor een belangrijk deel 
om de muziek. Wij vinden dat alle instrumenten die gespeeld kunnen worden ook gespeeld moeten 
worden. We werkten daar ook met Nederlandse rondleiders die het verhaal vertelden van de Nederlandse 
geschiedenis van de instrumenten, dit waren studenten. Wij hebben hier altijd werkstudenten als 
rondleiders in het museum en een deel daarvan is mee gegaan naar Guangzhou in ploegendienst, ze 
waren allemaal voor ongeveer twee weken daar. Daar tegenover stonden dan Chinese studenten die dan 
de vertaling deden. Dat was wel heel leuk, die gaven dan in tweetallen steeds een presentatie en dat 
leverde hele leuke vriendschappen op tussen Nederlandse en Chinese studenten. Maar er moesten 
natuurlijk altijd mensen van het restauratieatelier zijn om zeker te zijn dat de instrumenten blijven werken. 
De klimatologische omstandigheden zijn daar ook heel anders dan hier, de instrumenten konden sneller 
vast lopen dus we hadden daar continu iemand van het restauratieatelier aanwezig en constant iemand 
om alles in goede banen te leiden en als woordvoerder op te treden en dat was ik voor een groot deel van 
de tijd. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Want de klimaatomstandigheden daar zijn dus wel echt iets waar je rekening mee moet houden. Lag die 
verantwoordelijkheid echt bij jullie of zorgen zij hier zelf ook voor? 
 
Carolien Arnold 
Wij konden aan geven wat nodig was en zij deden hun best om dat te regelen. Maar het klimaat is daar zo 
extreem vergeleken met hier en de instrumenten die wij bij ons hadden waren natuurlijk niet gewend aan 
zo’n hoge vochtigheidsgraad dus het was voor ons belangrijk om dat voordurend te monitoren en daar 
restauratoren in de buurt te hebben voor als het mis ging. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus jullie zijn ook helemaal betrokken geweest bij het inpakken en uitpakken van de objecten? 
 
Carolien Arnold 
Bij Guangzhou heeft Van Kralingen het transport voor ons gedaan, volgens mij was het op de heenweg Van 



Kralingen en op de terugweg TNT. Die hebben daar ter plekke ook mensen en afdelingen. Dus dat waren 
Chinese mensen van TNT China die dan hielpen met het transport. 

Esther van de Bovenkamp 
En stelde het Palace Museum strenge eisen aan de omstandigheden, ruimte waarin hun objecten hier in 
Museum Speelklok tentoongesteld werden? 
 
Carolien Arnold 
Ja, in eerste instantie kregen we een standaard contract waarin allerlei eisen stonden maar wij zijn daar 
geweest en hebben ook de omstandigheden in hun depots gezien die toch verre van perfect waren. Dus 
daar viel dan met de restauratoren zelf over te onderhandelen. Als vanuit de top van de organisatie strenge 
eisen kwamen, brachten wij in dat de omstandigheden in China ook niet altijd aan die eisen voldeden en 
dan viel er vaak wel goed te overleggen. 

Esther van de Bovenkamp 
Je zei net dat Museum Speelklok nu meer intern bezig is met meer focus op het museum zelf. Betekend dit 
ook dat er minder aandacht is voor objecten/tentoonstellingen uit het buitenland? 
 
Carolien Arnold 
Het is wel een beleidskeuze om onze aandacht nu meer op het museum hier te richten in plaats van steeds 
met onze ogen naar het buitenland te kijken. Maar dat wil niet zeggen dat we geen bruiklenen meer 
hebben uit het buitenland. Het gaat er bij een tentoonstelling niet om dat we juist een collectie of object uit 
het buitenland willen hebben. Het gaat erom dat het object iets toevoegt aan de tentoonstelling en dan kan 
dat object uit het buitenland komen. Maar op dit moment zijn we niet bezig met een tentoonstelling uit een 
bepaald land. 

Esther van de Bovenkamp 
Wat heeft de samenwerking met China Museum Speelklok uiteindelijk opgeleverd? 

Carolien Arnold 
Het heeft ons veel exposure opgeleverd omdat het, wat je net al zei, vrij uniek is om niet alleen stukken uit 
China maar ook nog uit het Palace Museum te krijgen en ook nog zo’n  groot aantal. Het zou kunnen dat 
het niet eerder in de geschiedenis gebeurd is, misschien los van het Terracottaleger, maar dat er zoveel 
stukken uit het Palace Museum naar Nederland zijn gekomen. Er is een documentaire over gemaakt die 
door heel veel mensen gezien is en het heeft ons heel veel bezoekers opgeleverd. Het was een unieke kans 
om met die collectie te werken. Het zijn klokken uit de 17e – 18e eeuw die met in name Engeland zijn 
gemaakt maar wel voor de oosterse handel. Het waren stukken die gemaakt werden met de gedachte om 
iets te maken wat ze in China mooi vinden. Dus die klokken zijn heel anders dan de klokken die gemaakt 
werden voor de westerse afzetmarkt. Je ziet bijvoorbeeld veel exotische dieren op die klokken die helemaal 
niet lijken op de dieren die ze in China hebben maar wisten zij veel. Ze dachten van we maken exotische 
klokken met exotische beelden want dat vinden ze in een exotisch land als China heel mooi en de Chinezen 
die zagen de klokken en die dachten van wat is dat nou weer voor een raar beest, en vonden dat op hun 
beurt heel exotisch. Dus daarin zijn die klokken wezenlijk verschillend van de klokken die door dezelfde 
makers in Engeland voor de westerse afzetmarkt gemaakt zijn. Deze collectie was uniek en voor onze 
restauratoren ook een hele mooie kans om daar mee te werken en daar te kijken. Het zijn echt topstukken 
van makers als James Cox, je moet het maar lezen in de catalogus, dat waren echt de grote uurwerkmakers 
van die tijd. Die konden prachtige automaten maken, dus niet allen klokken die muziek speelden maar 
waar ook allemaal bewegende elementen op stonden. Echt the top of the bill want het ging naar de 
Chinese keizer. Het was voor onze restauratoren echt een snoepwinkel. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Dus een unieke kans om deze samenwerking aan te gaan en de collectie te zien. Als een soortgelijk project 
vanuit China zich zou aanbieden zouden jullie het dan weer doen? 
 



Carolien Arnold 
Dat weet ik niet of we het zo weer zouden doen omdat we het al een keer gedaan hebben maar het heeft 
ons zeker heel veel geleerd over samenwerken met andere landen en over de uurwerkmakerij. Het was 
echt fantastisch om te zien, we mochten echt in de verzegelde depots van de Verboden Stad. Onze 
restauratoren gingen echt helemaal uit hun dak. Die zagen daar dingen waarvan ze wisten dat het ergens 
op de wereld moest bestaan maar niet konden vermoeden dat het daar in het depot stond. We waren daar 
echt een soort van Indiana Jones in een stoffig depot. 
 
Esther van de Bovenkamp 
En dan komen die objecten uiteindelijk ook nog hier dus dat is helemaal bijzonder. 
Wat zou je bij een eventuele toekomstige samenwerking met China anders aanpakken? 
 
Carolien Arnold 
Ik heb daarover nagedacht, ik vind het een moeilijke vraag. Natuurlijk zijn er hobbels geweest in het traject 
maar of we echt wezenlijk dingen anders zouden doen of verkeerd hebben aangepakt, ik weet het niet. De 
directeur die hier directeur was toen we begonnen aan het project met het Palace Museum – halverwege 
kwam er een andere directeur – die was wel heel erg van we werken met een Chinese partner samen maar 
dat betekent niet dat we alles zo moeten doen als dat de Chinezen het willen of zoals zij het daar doen. Wij 
hebben onze eigen identiteit en we kijken anders tegen de dingen aan en we moeten daar een middenweg 
in zien te vinden. Dat is iets waar we, althans ik, veel aan vast heb geprobeerd te houden. Natuurlijk gingen 
we soms mee in de formele manier waarop Chinezen dingen aanpakken maar we lieten ook onze eigen 
kennis en onze eigen waarden gelden en we hebben elkaar daar vaak op een volwassen manier in 
gevonden en ook ontzettend veel plezier gehad. In Guangzhou helemaal. Er is ook wel een groot verschil 
tussen zuid China en Peking wat dat betreft. In zuid China was de sfeer uitermate relaxt, afgezien van de 
contactbesprekingen die natuurlijk erg formeel waren maar verder was de samenwerking heel plezierig, 
vrolijk en aangenaam. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Want er is dus een verschil tussen Beijing en Guangzhou qua samenwerking maar is dat dan ook om dat 
het Palace Museum eigenlijk het museum van China is? Zij presenteren zich misschien ook meer op die 
manier en hoe ze onderhandelen? 
 
Carolien Arnold 
Ja, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt maar ik denk dat je in Peking wel veel meer de macht van de 
overheid ervaart dan wat verder weg van Peking. Het Palace Museum zit daar natuurlijk helemaal in 
verweven want het is het grote staatsmuseum. 

Esther van de Bovenkamp 
Want het Palace Museum is echt een Nationaal Museum en was het museum in Guangzhou ook een 
Nationaal Museum of viel dit onder de provincie of stad? 
 
Carolien Arnold 
Volgens mij was het een provinciaal museum. Maar ik weet eigenlijk niet precies hoe dat gefinancierd is. 

Esther van de Bovenkamp 
Was dat ook een museum, ik weet niet of je dat weet, waar geen entree werd gerekend? 
 
Carolien Arnold 
Jawel, er werd wel entree gerekend. Ja, want ik kan me herinneren dat wij allemaal een pas hadden die je 
wel altijd bij je moest hebben want anders moest je gewoon betalen. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Want sinds 2009 hebben alle nationale musea in China gratis entree. 
 



Carolien Arnold 
Ja, dit was in 2007 dus toen was het nog niet. 

Esther van de Bovenkamp 
Nee, inderdaad toen was het nog niet. 
En de regeling waar jullie mee te maken hadden, is dat de regeling – dat hoorde ik van het Drents 
Museum, zij hadden ook objecten uit China en er gold een regeling dat erfgoedobjecten niet langer dan een 
jaar het land mochten verlaten – hebben jullie ook met dit soort regelingen te maken gehad? 
 
Carolien Arnold 
Dat gold, dus dat ze niet langer dan een jaar in het buitenland mochten zijn, maar er gold ook nog dat er 
niet meer dan zoveel stukken tegelijkertijd voor restauratiedoeleinden buiten China mochten zijn. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Dus deze regeling gold al in 2007? 
 
Carolien Arnold 
Nou, in het Place Museum begonnen we wat later, dat was in 2008. Dus toen zal dat al van kracht geweest 
zijn. 

Esther van de Bovenkamp 
En hoe hebben jullie je verder op de samenwerking voorbereid, want je zei al we gingen er vrij open in, 
maar wat heb je gedaan om je toch voor te bereiden, inlezen of…? 
 
Carolien Arnold 
Ja, ingelezen in ieder geval. En we hebben een bureau ingehuurd: China Access, van Rianne Baaij, dat is 
een dame die hier in Utrecht zit die veel vertaalwerk doet maar ook als tolk optreed. Destijds veel voor 
Brabant volgens mij, ging ze vaak op reis als tolk met mensen van de provincie daar. Ze zit dus hier in 
Utrecht en heeft ons een beetje wegwijs gemaakt van de gewoontes en hoe je je gedraagt binnen zakelijke 
contacten. Ze heeft gewoon een soort van basiscursus gegeven aan alle mensen die ernaartoe gingen. De 
do’s en de donts van zakelijke contacten in China en een paar woordjes Chinees heeft ze ons geleerd. En 
toen wij klaar waren met Guangzhou en serieus verder gingen met de Verboden Stad toen hebben een 
collega en ik een tijdje Chinese les gehad en dat was eigenlijk best wel handig. Het is een moeilijke taal en 
ik ben het grootste deel nu alweer vergeten maar ik had er toen best profijt van. Soms kon ik horen waar de 
gesprekken over gingen, ik kon niet precies weten wat ze zeiden maar enigszins wel. In China waren we 
over het algemeen afhankelijk van Chinese tolken die ons hielpen, vooral in het begin, later kregen we een 
Nederlandse tolk die in China woonde en ons hielp. Maar met een Chinese tolk weet je ook niet altijd zeker 
of alles wat gezegd wordt ook letterlijk zo vertaald wordt. 

Esther van de Bovenkamp 
En wisten zij wel dat jij ook een beetje Chinees sprak? 
 
Carolien Arnold 
Jawel, maar ze wisten ook wel dat ik het niet goed genoeg sprak om alles te volgen. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Dus je bent tevreden over hoe de samenwerking gegaan is maar jullie zijn wel tegen een paar dingen aan 
gelopen, kun je hier nog een voorbeeld van geven? 
 
Carolien Arnold 
Ik vind het moeilijk om dat zo eventjes op te sommen. Het was soms wel echt knokken in de 
onderhandelingen en in de contactbesprekingen om alles voor elkaar te krijgen wat wij wilden. Bijvoorbeeld 
dat de instrumenten die hier gerestaureerd waren dat we die dan ook mochten demonstreren aan de 
bezoekers, dat wilden wij natuurlijk heel graag want ze speelden na de restauratie zo mooi en dat wil je dan 



ook laten horen. Uiteindelijk is dat ook wel gelukt maar dat was wel even een gevecht. Ook al waren de 
restauratoren daar helemaal overtuigd van onze kennis en ons kunnen dan nog moet je bovenaan die 
hiërarchie daar ook toestemming voor zien te krijgen en dat is soms best ingewikkeld. Waar bij ons in het 
museum de lijntjes heel kort zijn en je zo bij de directeur naar binnen stapt, is het daar natuurlijk heel 
anders. Daar kost het meer tijd en moeite. Plus het feit dat er een documentaire werd gemaakt over het 
hele samenwerkingsproces dat heeft ook voor wat hoofdbreken gezorgd omdat ze het in China wel lastig 
vonden. Ze wilden invloed hebben op de beelden en wat en waar het werd getoond terwijl de 
documentairemaker gewoon onafhankelijk was. Die wilde gewoon vrij zijn om te filmen wat hij kon filmen, 
dat was wel lastig. 

Esther van de Bovenkamp 
En het is dus belangrijk om een gelijke delegatie sturen, dus dat als zij de directeur mee nemen dan moet 
de andere partij ook de directeur mee brengen. Was dit ook waarom de commissaris van de – toen nog – 
koningin aanwezig was? 
 
Carolien Arnold 
De tentoonstelling begon tijdens één van die handelsmissies van de provincie Utrecht naar de provincie 
Guangdong dus daar was de commissaris van de koningin bij om daar ook als tegenpool van de gouverneur 
daar op te treden. Dat is op handelsmissies een standaard dat als onze commissaris van de koningin mee 
gaat dat de gouverneur daar dan aanwezig is. Onze tentoonstelling daar was eigenlijk meer een gevolg van 
die vriendschap en die handelsmissies daar dan dat de commissaris van de koningin daar naartoe ging 
omdat wij daar een tentoonstelling hadden, het was meer andersom. 

Esther van de Bovenkamp 
En de gehele uitwisseling en samenwerking is uiteindelijk dus een hele positieve ervaring geweest? 
 
Carolien Arnold 
Ja, een hele intensieve periode met al dat heen en weer gereis. Het is ontzettend veel regelwerk als je 
spullen uit China wilt halen. Alleen al het regelen van alle visa van de medewerkers die daar naar toe 
moeten en alle inentingen, alle transporten en alle verzekeringen, alles. Het is een hele grote klus. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Heb je advies voor andere Nederlandse musea die een soortgelijke samenwerking met China willen 
aangaan? 
 
Carolien Arnold 
Ja: zeker doen. Het is een heel groot avontuur, ik ben heel blij en ook dankbaar dat ik het heb mogen mee 
maken. Dat is daar zo intensief deel van heb uitgemaakt. Hoe gaaf is het dat je met zo’n land en zulke 
objecten en met één van de meest tot de verbeelding sprekende collecties van de wereld iets mag doen. 
Dat is echt geweldig. En ik denk nog steeds dat het heel goed was, en dat zou ik andere musea ook 
adviseren en dat klinkt misschien een beetje pedant want wij zijn ook maar een heel klein museumpje in 
vergelijking met het Palace museum maar dat je bij jezelf blijft en niet altijd mee gaan in hoe het hoort in 
China. Ook gewoon laten zien hoe wij Nederlanders het aanpakken. Zodat je ook van elkaar kunt leren. Er 
zijn door dit project ook een aantal mooie vriendschappen ontstaan. Ik heb nog steeds mailcontact met 
mijn collega in het Palace Museum. Op het laatst waren we gewoon vrienden die ook met elkaar een borrel 
gingen drinken en ik ging zelfs met haar mee sporten als ik daar was en zij ging met mij mee als ze hier 
was. De directeuren hebben gezellig met elkaar zitten borrelen, om de formaliteiten heen op z’n Hollands. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Die contacten zijn dus nu nog steeds vriendschappelijk maar gaat het nu ook nog om kennisuitwisseling? 
 
 



Carolien Arnold 
De belangrijkste personen die bij deze samenwerking betrokken waren werken hier niet meer. De man die 
destijds hoofd restauraties was bij ons is met pensioen gegaan. Hetzelfde geld voor zijn equivalent in 
China, daar is het contact wat mee verwaterd. Hoewel ik van een collega wel begrepen hebt dat er nog wel 
contact is, alleen kennen die elkaar niet zo goed omdat er nu hele andere mensen werken. 

Esther van de Bovenkamp 
Oké, dat is eigenlijk alles wat ik te vragen had. Ik weet niet of je nog aanvullingen op opmerkingen hebt? 
 
Carolien Arnold 
Hoe gaat het nu verder, je gaat nu dit interview uitschrijven en wat dan? 
 
Esther van de Bovenkamp 
Ja, uiteindelijk wil ik alle instellingen die ik heb gesproken over hun samenwerking met elkaar vergelijken. 
En daarvan uiteindelijk een rapport schrijven waarin ik de verschillende samenwerkingen tussen Nederland 
en China op het gebied van tentoonstellingen uitwerk. En daarin een advies geven van waar Nederlandse 
musea op moeten letten die zo’n samenwerking willen aan gaan. 

Carolien Arnold 
Ik zal er nog eens over nadenken, het is allemaal al wel weer een beetje weg gezakt. Misschien is het een 
beetje een matig advies; blijf bij jezelf. Maar het heeft mij toen wel geholpen. Ik ben wel benieuwd: Wat 
hoor je van andere musea hoe ze de samenwerking ervaren hebben? 

Esther van de Bovenkamp 
Ja eigenlijk wat jij ook zegt. Ze zijn allemaal erg bij zichzelf gebleven en geven dat ook als advies. Het 
Maritiem Museum Rotterdam heeft dan een samenwerking met het Maritiem Museum in Shanghai en voor 
die samenwerking zou de directeur vanuit Nederland dan ook bijwijs van spreke 7 keer naar Shanghai 
moeten gaan voor er een besluit kon komen maar hij is gewoon één keer gegaan en niet eerder terug 
gekomen tot er een samenwerking was. Dus heel erg bij zichzelf gebleven en een eigen plan trekken. Dat 
werkt wel blijkbaar. Weet jij nog andere musea die een tentoonstelling of samenwerking met China hebben 
gehad? 
 
Carolien Arnold 
Nou ja, je noemt ze nu al, die waarvan ik het weet. In die tijd dat wij met het Palace Museum samen 
werkten is er een schilderij uit het Palace Museum gerestaureerd door Nederlandse restauratoren maar ik 
weet niet meer zo goed of dit dan in China gebeurd is of op Nederlandse bodem. Het staat me nog heel 
vaag bij dat het Palace Museum toen ook met een ander museum bezig was, maar dit was volgens mij 
geen Nederlands museum. Want je hebt er nu drie? 
 
Esther van de Bovenkamp 
Ik weet ook nog van een soortgelijke restauratie samenwerking tussen een museum in China en een 
museum in Delft rondom een porselein collectie. Die hebben ook een tentoonstelling vanuit het Chinese 
museum in Delft gehad. En op dit moment gaat het Van Gogh Museum waarschijnlijk met een 
tentoonstelling naar China. Dus ik weet er wel meer maar het zijn er niet heel veel. 

Carolien Arnold 
Nou ja, het is een hele klus. Het is best ingewikkeld. Want als je ons dan vergelijkt met een Rijksmuseum of 
een Van Gogh Museum dan zijn wij natuurlijk weer een heel andere speler. Maar het is ons uiteindelijk wel 
gelukt we hebben wel 24 stukken uit de Verboden Stad hier gehad waarvan we er 8 zelf gerestaureerd 
hebben. 

 

***Einde 
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Esther van de Bovenkamp 
Nou, ik had al een aantal vragen doorgestuurd. Allereerst ben ik heel benieuwd hoe de samenwerking 
tussen Museum Het Prinsenhof en Jingdezhen is ontstaan? 

Léanne Selles 
Delft en Jingdezhen hebben eigenlijk al een geschiedenis van 400 jaar omdat het Delfts Blauw, waar Delft 
natuurlijk heel beroemd door is geworden, eigenlijk een kopie is van het keramiek dat uit Jingdezhen 
kwam. Jingdezhen was in China de stad waar het keizerlijk porselein werd gemaakt. Op een gegeven 
moment werd dat door de VOC vanuit China naar Nederland gehaald, dat porselein vond iedereen hier heel 
mooi en toen bedachten ze dat ze het hier ook wel konden namaken, niet wetende dat wij in Nederland het 
porselein niet zo dun kunnen krijgen omdat wij niet de goede klei hebben maar Delft heeft het uiteindelijk 
wel het meest geëvenaard en dit is een heel groot succes geworden. De export van porselein vanuit China 
viel toen voor een deel stil door binnenlandse oorlogen en Delft profiteerde hier van en zo is Delfts Blauw 
een wereldberoemd product geworden. Maar eigenlijk is het een kopie van iets wat ooit in  China bedacht 
is. 

Een paar jaar geleden is er weer een samenwerking ontstaan tussen Jingdezhen en Delft. Vanuit Delft was 
hier veel belangstelling voor omdat Delft zich meer wil gaan profileren als de stad van het keramiek. Vanuit 
Jingdezhen was hier belangstelling voor omdat er volgens mij  vanuit elke stad in China belangstelling is om 
met de (westerse)wereld samen te werken, die zijn heel  erg bezig met dit soort relaties. Jingdezhen is niet 
zo’n hele grote stad, voor Nederlandse begrippen wel maar voor Chinese begrippen is het gewoon het 
platteland, ik geloof dat het zo’n anderhalf miljoen inwoners heeft maar het is wel echt de oorsprong van 
waar het keizerlijk porselein vandaan komt en heel de wereld kent Jingdezhen hierom ook.  
Voor ons werkt een Nederlands kunstenaar: Adriaan Rees, die al jaren in Jingdezhen woont, hij heeft daar 
een eigen atelier en studio. Hij is benadert door de stad Jingdezhen om te kijken of er een stad in 
Nederland is waar zij iets mee kunnen op keramiek gebied en dit is vanzelfsprekend Delft geworden. De 



samenwerking is in 2006, 2007 begonnen en dat begint dan met over en weer, de burgemeester hier op 
bezoek en de wethouder daar heen, gelegenheidsbezoeken en een programma in elkaar zetten.  

Op een gegeven moment moet er ook wat inhoud aan gegeven worden en toe is Adriaan begonnen met het 
Artist-in-residence project, daarbij kwam er elk jaar een Chinese kunstenaar uit Jingdezhen naar Delft en 
die verbleef dan twee weken in het atelier van de Porseleinen Fles en heeft daar gewerkt. Andersom zijn 
Nederlandse kunstenaars, kunstenaars uit Delft, naar Jingdezhen gegaan en hebben daar in het 
kunstenaarsdorp San Bao gezeten en gewerkt. Hun werk werd daar en hier tentoongesteld. Er zijn dus drie 
jaar lang kunstenaars heen en weer gegaan en uiteindelijk kwam toen het idee om de samenwerking meer 
inhoud te geven. Het uiteindelijke doel is natuurlijk ook om er als gemeente Delft ook economisch van te 
profiteren, maar ook om de sociale en culturele banden verder uit te diepen. Toen hebben we bedacht om 
een tentoonstelling te maken die we eerst in het Prinsenhof lieten zien en vervolgens in China, dan heb je 
echt een inhoudelijke invulling. We kwamen toen bij het Imperial Porcelain Museum in Jingdezhen terecht 
want dit lag het meest voor de hand. Vorig jaar ben ik daar met de wethouder heen geweest en hebben we 
een soort samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spraken we allebei de intentie uit om samen een 
tentoonstelling te maken maar op dat moment wisten we nog niet of dat ook daadwerkelijk zou gebeuren. 

Af en toe is het lastig om te weten of je nu met de juiste personen te maken hebt en of ze ook snappen wat 
wij willen. Maar goed, het heeft heel veel geholpen dat wij daar Adriaan hebben zitten. Hij spreekt geen 
Chinees maar hij heeft wel een Chinese vrouw en hij woont daar al 10 jaar dus hij weet hoe je die mensen 
moet benaderen en dat heeft ons heel veel geholpen. In het voorjaar is die tentoonstelling hier in het 
Prinsenhof geweest en toen hebben we er ook een seminar bij georganiseerd over de relatie tussen Delft 
en Jingdezhen en kraakporselein, antiek en de VOC. Toen hebben we ook, heel slim, de directeur van het 
museum daar uitgenodigd want hij is ook een wetenschapper en een archeoloog, we hebben hem hier een 
lezing laten geven op dat seminar en hierdoor heeft hij ook hier de tentoonstelling gezien. Zo kreeg hij ook 
een beeld van hoe de tentoonstelling er in Jingdezhen uit zou komen te zien en dat heeft heel goed 
geholpen, zo zag hij wat wij van plan waren. We hebben hem toen ook gekoppeld aan onze archeologische 
dienst en dat was een hele goede klik want hij zag onze opgravingen van Delfts keramiek en hierin zie je 
heel duidelijk de patronen die ook op het oude porselein uit Jingdezhen te zien zijn, dat bevestigde voor 
hem ook de relatie tussen onze steden. Dat vond hij allemaal prachtig en toen werd hij heel enthousiast 
voor de tentoonstelling. Hij wilde ook dat er materiaal van ons naar Jingdezhen zou gaan en hij deed er zelf 
ook nog extra materiaal bij. 

Zo is eigenlijk het eerste contact ontstaan en dat is de oorzaak van deze tentoonstelling. Het was dus veel 
voorbereiden en steeds maar zoeken naar hoe we er samen inhoud aan konden geven. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus het is begonnen met het Artist-in-residence maar toen was het eigenlijk nog niet de intentie om er 
daadwerkelijk een tentoonstelling van te maken? 
 
Léanne Selles 
Nou, we hebben wel elke keer een soort mini-expositie gedaan van het werk van de Artist-in-residence. De 
Nederlandse kunstenaars die naar China gingen hebben geëxposeerd in een klein museum in San Boa, het 
kunstenaarsdorp waar ze verbleven en hun werk werd ook getoond op de keramiekbeurs in Jingdezhen die 
ook in de periode was en waar Delft ook een aantal jaren met een stand heeft gestaan. De Chinese 
kunstenaars die hier zijn gekomen hebben een kleine expositie in het stadshuis in Delft gehad, ze hebben 
altijd een presentatie gehad bij de Porseleinen Fles, dat is waar ze hier werkten, en we hebben hun werk 
ook wel eens wat in het museum laten zien. 
We hadden wel het idee om van al het materiaal een soort overzichtstentoonstelling te maken want er 
ontstonden zoveel leuke dingen. Een tentoonstelling niet alleen over het werk van de kunstenaars maar 
ook over hun inspiratie en hoe ze daar gewerkt hebben. We hebben filmbeelden van hun periode daar, 
hierdoor werd het ook een culturele tentoonstelling en niet dat er alleen maar objecten getoond werden. 
Daarbij hebben we een aantal oude werken uit onze collectie laten zien. 



Het is dus niet zo dat we 6 jaar geleden al wisten dat we deze tentoonstelling zouden doen maar we wisten 
wel dat we met die culturele uitwisseling veel konden doen. De initiatieven zijn wel altijd heel erg van ons 
uit gegaan maar doordat we redelijk volhoudend waren kregen we steeds makkelijker toegang tot de 
gemeente, de burgemeester, partij bonzen van de communistische partij, dat ging steeds makkelijker. Tot 
dat ik uiteindelijk vorig jaar heb gezegd “ik wil deze tentoonstelling best doen maar ik vind ook dat zij een 
deel moeten bij betalen.” Iedereen zei dat dit niet zou lukken maar ik vind je doet het samen of je doet het 
niet. Uiteindelijk is het wel gelukt, met heel veel gedoe hebben we een brief geschreven waarin we een 
bijdrage van hun hebben gevraagd. Naast dat ze het museum en hun staf beschikbaar stelden vroegen we 
ook echt om een financiële bijdrage. Want alleen al de objecten daar heen brengen is al hartstikke duur 
dus daar hebben ze aan mee betaald. Dat was schijnbaar wel heel bijzonder, dat zij ook mee betalen. 

Esther van de Bovenkamp 
Want dat is niet gebruikelijk? 
 
Léanne Selles 
Daar had ik het ook met Anouchka over en dat is wel redelijk uniek. Maar het is ook een teken dat ze het 
als een serieuze samenwerking zien. Het is ook gewoon heel veel relaties opbouwen, jij hebt daar zelf ook 
gezeten dus je zult het ook wel weten, het zijn toch andere mensen. Je snapt de taal niet, je snapt de 
gewoontes niet, je moet je daar echt in verdiepen. Aan de ene kant zijn ze heel direct in hoe ze met je 
omgaan en hoe ze je benaderen maar tegelijkertijd zijn ze zo omslachtig en is het soms gewoon heel lastig. 
Het is zo’n andere cultuur maar wel fascinerend, ik vind het een fascinerend land. Maar het kost een hoop 
energie. 

Esther van de Bovenkamp 
Dan nog even over de tentoonstelling die hier is geweest, hoe zag deze tentoonstelling eruit? 
 
Léanne Selles 
Hier was het thema reizen over de oorsprong van de relatie tussen Nederland en China. De relatie tussen 
Delft en Jingdezhen heeft te maken met de handelsgeest van Nederland en het ontdekken door de VOC, in 
Delft was ook een VOC kamer. Er was veel contact tussen beide landen via deze schepen. De schepen 
vervoerden porselein maar ook kruiden, specerijen en thee. Eén van de zalen van de tentoonstelling was 
ingericht als het ruim van een schip met grote transportkisten waar we de objecten in hebben gezet. Er was 
ook geluid van zeemeeuwen, je hoorde krakkend hout en de wind door de ruimte. Het gaf dus heel erg het 
idee van het ruim van een schip waar dan ook al die objecten te zien waren. Dat was de zetting. Daarnaast 
was er een stuk dat het idee gaf van een Chinese stad, hier hadden we ook een filmpje van Jingdezhen dus 
het geluid van de motoren, brommertjes en het getoeter. Het was dus een rauwe tentoonstelling met veel 
natuurlijke materialen, veel hout, weinig gelakt, het was allemaal een beetje grof. We hadden ook een 
vijvertje met visjes erin en hier lag dan ook porselein in. Maar het thema was echt reizen, maar ook de reis 
die de kunstenaars maken. Niet alleen de fysieke reis die ze maakten door daar heen te gaan of hier te 
komen maar ook de spirituele en artistieke reis doordat ze zich hebben laten beïnvloeden door elkaars 
cultuur en daardoor zijn er nieuwe dingen ontstaan. Dat was het verhaal van de tentoonstelling hier. 

Toen zijn we daar heen gegaan en daar waren twee zalen, de ene zaal was reizen en de andere zaal was 
schipbreuk. Een schip kwam ook wel eens niet aan, daar hadden we zand waar de objecten in lagen en het 
idee van onder water. Daar hoorde je ook diepzee geluiden en in de vitrines zag je veel met vissen maar 
dan natuurlijk in keramiek getekend. Zo hebben we het thema daar uitgevoerd. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Is de tentoonstelling ontworpen door Museum Het Prinsenhof? 
 
Léanne Selles 
Ja, we hebben daar voor Adriaan Rees die samen met de kunstenaars allemaal een eigen bijdrage hebben 
geleverd aan het ontwerp. Eén van de kunstenaars: Pepijn van de Nieuwendijk, die heeft het grote concept 
geschetst. Tenminste Adriaan heeft het bedacht en Pepijn heeft het uitgewerkt en samen met onze 



mensen hebben we daar een invulling aan gegeven. Het was dus een soort co-productie.  Zo hebben we het 
in China ook gedaan, dus dat was wel echt ons ontwerp. 

Esther van de Bovenkamp 
En de objecten die dus te zien waren, waren dus onder andere de objecten die tijdens het Artist-in-
residence project zijn gemaakt? 
 
Léanne Selles 
Ja, dat was een groot deel. De kunstenaars die vanuit Nederland voor dit project naar China zijn geweest 
hebben een deel van hun collectie daar laten staan en een deel mee terug genomen. Daar hebben wij een 
selectie uit gemaakt en voor de Chinese kunstenaars die hier zijn geweest geld hetzelfde. Bij de objecten 
hebben we relaties gezocht van waar het op geïnspireerd is. Eén Chinese kunstenares heeft veel gedaan 
met het schilderen van krapjes op serviesgoed en deze symboliek vind je ook terug in de oude objecten. 
Deze objecten hebben we naast elkaar gelegd zodat je die inspiratie ook echt ziet. Dus het is echt moderne 
kunst, kunst uit het museum en archeologische opgravingen.  

Esther van de Bovenkamp 
En de tentoonstelling is dus vorig jaar hier te zien geweest en toen is die aan het einde van het jaar naar 
China gegaan? 

Léanne Selles 
Van 20 april [2013] tot eind augustus is die hier in het Prinsenhof geweest, het zou eigenlijk tot begin juni 
zijn maar we hebben hem verlengd omdat hij heel goed liep, het was ook echt een leuke 
zomertentoonstelling. Daarna is alles heel snel ingepakt want anderhalve maand later zou de 
tentoonstelling in China openen. We hebben het nog heel spannend gehad of het allemaal wel op tijd aan 
zou komen, de objecten werden in een hele grote kist vervoerd en dit is allemaal ook vrij prijzig. Er zijn 
natuurlijk gewoon gespecialiseerde bedrijven die dat kunnen. Maar dat was wel spannend, wij zijn daar 
toen ook heen gegaan, eerst Adriaan, Pepijn en nog twee kunstenaars, een inhoudelijk deskundige en een 
archeoloog van ons zijn daar heen gegaan om de objecten in te richten met de bijschriften en dat soort 
dingen. Vervolgens ben ik dan nog met de wethouder daar bij de opening geweest en voor alle officiële 
dingen. Dus dat was een grote delegatie. 

Esther van de Bovenkamp 
Dat hoor je vaak dat als je naar China gaat dan neem je een delegatie mee en dan hebben zij daar een 
soortgelijke delegatie tegenover staan. 

Léanne Selles 
Ja, dat luistert ook heel nauw want The Blue Revolution gaat nu weer door naar een andere plaats, naar 
Dongguan, 24 april opent hij daar. Daar hebben we nu een probleem omdat er in Nederland net 
verkiezingen zijn op gemeenteraadsniveau. Wij weten dus niet of wij dezelfde wethouder kunnen 
afvaardigen en dat is heel lastig om daar uit te leggen want dat snappen ze daar niet. Dus waarschijnlijk is 
het zo dat vanuit ons alleen de directeur gaat en daar moet hun delegatie dan ook weer op afgestemd zijn 
want anders is het niet in verhouding. Ja, ik vind het altijd zo’n gedoe maar goed dat hoort nu eenmaal zo. 
En alles is daar aan de ene kant heel vrij maar toch is er nog het systeem en het controleren, ze weten 
gewoon alles van je. Als wij ergens waren was het een halfuur later al bekend bij de burgemeester. Niet dat 
zo ons controleren of volgden maar je denkt dat je met iemand zit te praten die mag zeggen wat hij wil en 
bevoegd is om beslissingen te nemen, maar echt niet. We kwamen dus bij de directeur die we vorig jaar 
hebben leren kennen en waarmee we het document zouden ondertekenen om de samenwerking te 
verdiepen en om een gezamenlijke tentoonstelling te maken en dat was door Adriaan van te voren allemaal 
al besproken en bedacht en toen kwamen we daar en toen zei de directeur dat hij het niet kon 
ondertekenen. Er werd toen heel druk heen en weer gebeld. Wij hadden een Chinese tolk bij ons en die was 
op juridisch gebied wel heel goed dus die kon het werk daar gelukkig wel goed doen. Ze hadden allemaal 
vragen over onze status. Het was allemaal heel hiërarchisch dus dat was wel heel leerzaam. Je denk 
appeltje eitje, alles is van te voren besproken maar dan werd het daar toch weer een heel ingewikkeld 



politiek spelletje. Drie kwartier later konden we tekenen. Uiteindelijk is het gelukt omdat we die directeur 
hier hebben uitgenodigd voor de lezing en hij kent ons nu, dan is het ook goed. Ze zeggen ook altijd, als je 
iemand één keer ontmoet dan ben je een kennis en voor de tweede keer ben je vrienden voor het leven. 
Dat is wel hoe ze met je omgaan ook bij borrels en etentjes. De eerste keer is het allemaal nog heel formeel 
en de tweede keer gaat het helemaal los en worden de meest intieme details over tafel geslingerd. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus het feit dat de directeur hier is geweest is uiteindelijk ook de reden geweest dat uitwisseling van de 
tentoonstelling zo ontstaan is? 
 
Léanne Selles 
Ja, waardoor het uiteindelijk heel soepel is gegaan. Hij had al wel toezegging gedaan en we hadden ook al 
een keer iets ondertekend maar doordat hij hier is geweest heeft het alles wel makkelijker gemaakt. Als die 
directeur dan komt kun je ook niet alleen maar zeggen “kom maar langs”. We hebben zijn ticket betaald, 
een hotel voor hem betaald, we hebben een programma van een paar dagen bedacht en een tolk geregeld, 
want dat verwachten ze ook. Terwijl die man gewoon Engels sprak, dat weet ik zeker, maar dat zal hij echt 
niet laten merken. Maar hij is een internationaal wetenschapper die overal heen vliegt en overal komt, dan 
maak je mij niet wijs dat hij geen Engels spreekt. Maar er moet wel altijd een tolk bij en dat zijn wel dingen 
die je allemaal moet weten en moet doen. Dat soort dingen luistert heel nauw maar vervolgens heb je daar 
wel weer profeit van. Deze man heeft er uiteindelijk ook voor gezorgd dat we nu in Dongguan de expositie 
hebben want hij had daar contacten. Dat betekend wel dat hij zelf heel enthousiast is over de 
tentoonstelling omdat hij het ook in andere steden in China wil exposeren, dat is wel een soort trots. Dan 
hebben we wel iets voor elkaar denk ik. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Ja, zeker. Hoe was de tentoonstelling in Jingdezhen – want het lijkt me ook een heel ander museum - 
anders dan de tentoonstelling hier? 
 
Léanne Selles 
Eigenlijk viel dat nog wel mee. De zalen waren natuurlijk anders, er zaten daar vaste vitrines in waar we iets 
mee moesten doen maar qua filosofie en gevoel vind ik dat we de tentoonstelling daar heel goed benadert 
hebben. Soms moesten we wel wat concessies doen omdat de vitrines daar zo statisch zijn, maar goed, 
daar hebben ze ook weer hele goede oplossingen voor gevonden. Af en toe was het even duwen en 
trekken. Adriaan had dan bedacht dat er één zaal over schipbreuk zou gaan en hij had bakken laten 
timmeren en daar moest dan zand in. Hij vroeg dan om zand en dan kwamen ze in eerste instantie met een 
heel klein zakje met schoongewassen zand uit de rivier. Maar Adriaan wilde natuurlijk een paar ton zand 
hebben, dat soort dingen. In de vitrines wilden we ook zand storten en we dachten dat mag vast niet en dat 
was dan weer geen enkel probleem. We hadden natuurlijk heel goed contact met de directeur en die kwam 
ook elke dag even langs om te kijken of alles goed ging. Maar we hadden afgesproken dat zowel onze 
collectie als zijn collectie in de tentoonstelling zou komen. Dus Adriaan geeft op een gegeven moment bij 
de adjunct-directeur aan dat we hun spullen neer kunnen leggen. Maar die man zat schijnbaar al de hele 
tijd in de weg en deed heel negatief, die vond het allemaal maar niks. Die kwam toen met een paar lullige 
scherfjes aan zetten om neer te leggen. Dus ik zeg tegen Adriaan dat pik ik niet en die werd toen ook echt 
heel boos en zegt van ga je baas maar halen want dit accepteer ik niet. Toen kwam de directeur en die ziet 
het en zegt dat is niet de bedoeling en die kwam vervolgens met de topstukken uit de collectie om neer te 
zetten. En dan gaan ze wel weer lopen want de baas heeft het gezegd. Dus het is wel heel belangrijk om 
mensen op de goede plek te hebben. En daarna zit je gewoon bij de etentjes en de drankjes en dan moet je 
proosten en is het gewoon één groot feest. 

Esther van de Bovenkamp 
Maar uiteindelijk hebben jullie de tentoonstelling daar wel neer kunnen zetten zoals jullie het wilden? 
 
Léanne Selles 
Ik vind van wel. Zeker ook voor Chinese begrippen en vooral Jingdezhen, zoiets hebben ze nog nooit gezien. 



Ik heb ook een beetje rondgevraagd aan de kunstenaars die hebben meegewerkt wat ze van de 
tentoonstelling vonden. Ten eerste waren ze heel erg onder de indruk van de kwaliteit van het materiaal 
maar ook van de vormgeving en de manier van exposeren. Er zijn ook heel veel mensen naar die 
tentoonstelling toe geweest. 

Esther van de Bovenkamp 
Was de tentoonstelling daar alleen in het Chinees? 
 
Léanne Selles 
Volgens mij waren de bijschriften ook in het Engels maar die waren wel wat ingekort. Dus wij hadden 
Engelse teksten gemaakt en die zijn vertaald in het Chinees maar de Engelse teksten zijn er wel bij 
gebleven, dus het waren twee talen. 

Esther van de Bovenkamp 
En hebben zij het vertaald naar het Chinees of is dat door een extern iemand gedaan? 
 
Léanne Selles 
In dit geval hebben zij het gedaan. De tolk die bij het bezoek van de directeur mee was gekomen was een 
hele goede, een slimme meid en die was ook echt dedicated aan het museum en aan hem en die heeft ook 
al die teksten vertaald. Zij was echt heel goed. Nou zijn de Chinese tolken over het algemeen we heel goed, 
tenminste waar wij mee te maken hebben gehad. Die worden ons natuurlijk toegewezen en dat is altijd op 
een erg hoog niveau. 

Esther van de Bovenkamp 
En de tentoonstelling gaat nu dus doorreizen naar weer een andere stad in China. Hoe is dit zo gekomen? 
 
Léanne Selles 
Het is eigenlijk begonnen op initiatief van de ambassade. Ook in het initiatief van waar ze nu mee bezig zijn 
en waar jij je stage op hebt gelopen, dat ze dus die culturele uitwisseling en samenwerking tussen musea 
willen stimuleren en dit vonden ze een leuk project en toen hebben ze gevraagd naar de mogelijkheid om 
de tentoonstelling te laten reizen. Toen hebben we het er met Adriaan over gehad en die heeft het er met 
de directeur van het museum over gehad en die werd er ook heel enthousiast over. Binnen een week of 2, 
3, kwam die al met de mogelijkheid om het in Dongguan te doen. Toen is de bal vrij snel gaan rollen, toen is 
Adriaan daar heen gegaan en die heeft met de directeur daar een soort intentieovereenkomst getekend en 
nu zijn we bezig met aanvraag voor extra subsidie van de ambassade en Dongguan betaald een deel en 
Jingdezhen betaald een deel en wij betalen de uren van Adriaan sowieso. Dus nu is het ineens een project 
van drie musea. Dus wie weet wat er daarna nog gebeurt, straks staan we in Shanghai. 

Esther van de Bovenkamp 
En Adriaan is dus eigenlijk jullie tussenpersoon geweest? 

Léanne Selles 
Ja, Adriaan was curator, projectleider en tussenpersoon. Hij is ook gewoon in dienst van ons. Hij heeft een 
contract voor een x-aantal uren per week en daar moet hij dit soort dingen voor doen, dat is wel heel 
handig. Hij is wel kunstenaar en heeft ook wel een eigen gebruiksaanwijzing maar doordoor is hij wel 
gewend om zichzelf te profileren en dat doet hij ook. Hij had ook al heel lang contacten met Anouchka en 
met de voorganger van Patrick en hij heeft er ook heel goed voor gezorgd dat wij zichtbaar waren.  
Ook wel grappig, in China is er altijd veel pers en veel foto’s maar iedereen verdringt zich om elkaar heen 
en zeker als er een hoogwaardigheidsbekleder bij is, of iemand van het stadsbestuur of de communistische 
partij. Dan moet Adriaan zich er altijd zo tussen wringen om zichzelf zichtbaar te maken, of om onze 
wethouder naar voren te duwen. Want in China zijn dat soort foto’s altijd heel belangrijk. We hebben heel 
veel publiciteit gehad voor die tentoonstelling maar als je dan kijkt wat voor foto’s ze daar dan bij laten zien 
dan is het vooral de burgemeester met de wethouder of wij op een rijtje op het podium tijdens de opening. 
Ze laten dus eigenlijk niks van de tentoonstelling zien maar vooral “kijk eens buitenlandse mensen, daar 



werken wij mee samen”. Dat vinden ze op de één of andere manier echt heel belangrijk en dat vind ik wel 
heel fascinerend want inmiddels is het land zo open maar nog steeds is status belangrijk. We hebben dus 
een enorme opening gehad met een podium en bloemen en megaposters. Ik heb me helemaal kapot 
gelachen. Dan sta je daar op een rijtje op het podium en dan stroomt het hele plein vol, ze verkopen 
snoepjes. Maar het loopt allemaal wel en iedereen weet wel waar het over gaat. Heel bijzonder, 
fascinerend. 

Esther van de Bovenkamp 
Welke andere partijen waren bij de tentoonstelling betrokken en wat is vooral de rol van de ambassade 
geweest? 

Léanne Selles 
Die hebben vooral inhoudelijke en publicitaire ondersteuning gegeven. We waren te laat voor financiële 
ondersteuning, voor deze tentoonstelling gaan we dat wel proberen. Maar ik denk dat we vooral heel veel 
zelf hebben gedaan. De ambassade heeft wel een rol gespeeld, het is makkelijk om daar contact mee te 
hebben en hun netwerk is heel nuttig. 
Verder hebben we in Nederland samen gewerkt met het IIAS – International Institute for Asian Studies, in 
het voorjaar hebben we het seminar daarmee georganiseerd en daarmee heb je ook het juiste netwerk 
want daarin zitten allemaal mensen die betrokken en geïnteresseerd zijn in die samenwerking en China. 
Verdere partijen… ook nog wat kanalen voor de publiciteit dus tijdschriften en netwerken. Je hebt zo’n 
netwerk het Nederland-China platform. Dat is wel een interessante. 

Wat wel lastig was of wat ons lastig bleek is het aanvragen van fondsen, maar dat kan ook zijn omdat we 
vrij laat waren met de aanvraag, dat is niet gelukt, het VSB fonds. Fondsen zijn natuurlijk ook steeds 
kritischer in wat ze wel en niet doen. Daar zijn we nu wel naar aan het kijken hoe we het de volgende keer 
beter kunnen doen. We hebben wel wat kansen laten liggen, ik weet niet of er heel veel kansen waren, daar 
moeten we nog even goed naar kijken. 

Esther van de Bovenkamp 
Wat is de extra bijdrage van zo’n fonds? 
 
Léanne Selles 
De financiële ondersteuning, het is toch een hele dure uitgave. Alleen het transport van de objecten daar 
heen is al aardig in de prijs. Daar een tentoonstelling maken is natuurlijk wel een stuk goedkoper dan hier, 
qua materiaalkosten en dat soort dingen. Maar je moet er wel weer heen en er komt een boel bij kijken. 
Wat ik denk dat ook nog wel een potentie is, is sponsoring. Dus dat je kijkt naar een Chinese 
luchtvaartmaatschappij of een Chinese bank. Dat hebben we wel geprobeerd maar daar zijn we 
waarschijnlijk als museum te klein voor. Ik kan me voorstellen dat een groot museum gemakkelijker bij de 
Bank of China binnen komt. Maar dat is wel iets waar we naar moeten kijken. Volgens jaar gaan we weer 
een tentoonstelling met China doen, maar dan hier. Het is ook een beetje pionieren, we zijn natuurlijk een 
relatief klein museum en dit is leuk om te doen, je mag af en toe naar China en alle ervaring die je op doet 
maar voor een klein museum als ons met alle bezuinigingen is het toch best een opgave om het allemaal 
voor elkaar te krijgen. Het kost een hoop energie dus dan is het prettig als je iemand hebt als Adriaan die 
daar al zit die de ingangen weet. 

Esther van de Bovenkamp 
Hoe vaak ben jij zelf voor deze samenwerking naar China geweest? 
 
Léanne Selles 
Ik ben twee keer geweest. In oktober 2012 en in oktober 2013. De eerste keer was dan om die 
samenwerkingsovereenkomst te tekenen en toen hebben we ook die keramiekbeurs bezocht waar Delft 
stond met een stand en de tweede keer was echt om de tentoonstelling te openen. 

Esther van de Bovenkamp 
Was het tijdens het eerste bezoek heel belangrijk om direct die relatie op te bouwen? 



Léanne Selles 
Ja, je zit natuurlijk in een officiële delegatie dus er is een heel programma bedacht. Busje in, busje uit. Ze 
willen ook dat je allerlei dingen ziet een porseleinfabriek en dat soort dingen. Verder veel ontvangsten, we 
zijn bij de burgemeester geweest en we kregen een diner aangeboden door de oud-burgemeester. Die is nu 
de hoogste vertegenwoordiger van de communistische partij daar dus daarmee belangrijker dan de 
burgemeester. Dat zegt hij ook gewoon “I’m more important now”.  Dat maakt allemaal niet uit, geen gene 
op dat gebied. De samenwerking met westerse landen vinden ze zo belangrijk. Ik kan me voorstellen dat dit 
in grotere steden al minder is maar in Jingdezhen zie je ook helemaal geen westerse mensen op straat. Bij 
de beurs wel wat maar in Beijing kom je constant toeristen tegen maar in Jingdezhen ben je nog echt een 
bezichtiging. En dus ook heel erg van dat je elkaar voor de eerste keer ziet ben je kennissen en bij de 
tweede keer ben je vrienden voor het leven. 

Esther van de Bovenkamp 
Ja, dat is dus eigenlijk een voorbeeld van het cultuurverschil. Daar hebben we het net ook al een beetje 
over gehad. Zijn er nog andere specifieke dingen waar jullie tegen aan zijn gelopen specifiek door dat 
cultuurverschil? 

Léanne Selles 
Nou, ook vooral door dat politieke systeem natuurlijk. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal heel vrij en 
westers, je ziet er mensen met een iPhone lopen dus je denkt het is gewoon een westers land maar als je 
dan merkt hoe die relaties zijn, dan merk je toch dat die partij nog steeds een hele belangrijke rol speelt en 
dat het systeem hier ook echt op is ingericht. Daarbij is het heel belangrijk hoe de delegaties tegenover 
elkaar staan, dat heeft natuurlijk ook met de cultuur te maken en bijvoorbeeld ook wie met wie praat. Wij 
mochten niet zelf de burgemeester uitnodigen om daar de tentoonstelling te bekijken want stel dat hij het 
te druk had en nee had moeten zeggen, dat kan niet dus wij mochten daar niks over zeggen. Het werd een 
beetje in het midden gehouden dat misschien als hij de komende maanden nog wat tijd had dan zou hij 
komen. Maar wij waren bij die burgemeester en hij zei: “kom we gaan nu naar die tentoonstelling ik wil het 
gelijk zien”. Dus iedereen schrok want niemand had dat bedacht er werd meteen druk gebeld van de 
burgmeester komt er aan. Dat is dus een stukje cultuur en ook een stukje hiërarchie. Daar heb je wel veel 
mee te maken. De taal is natuurlijk ook wel een ding, dat is ook lastig dat je helemaal niks met die taal kan. 
Het is heel fascinerend en het is ook een bron van hilariteit, je moet er maar om lachen af en toe. Mensen 
hebben nog wel veel een beeld van dat iedereen daar op de grond spuugt maar dat vind ik helemaal niet. 
Zelfs niet in een stadje als Jingdezhen is het toch heel westers en heel ontwikkeld maar de eetgewoontes 
zijn dan wel weer om soms te denken van oké. Maar wel leuk, dat eten en zo vind ik wel hele interessante 
dingen van de cultuur. Ze zijn ook heel trots op hun cultuur en ook leuk dat ze ook steeds trotser worden op 
hun verleden. Ze hebben daar steeds meer belangstelling voor en staan er steeds meer voor open. 

Esther van de Bovenkamp 
Was deze samenwerking jullie eerste samenwerking met China? 
 
Léanne Selles 
Voor mij zeker wel en voor het museum ook. De gemeente Delft, want wij zijn natuurlijk onderdeel van de 
gemeente, die heeft met een paar Chinese steden betrekkingen maar daar hebben wij als museum niks 
mee, dat zijn vooral economische en technologische betrekkingen maar met Jingdezhen wel want dat past 
natuurlijk ook heel goed vanwege die geschiedenis en het keramiek. En dat is de enigste ervaring die ik en 
het museum heeft met China. 

Esther van de Bovenkamp 
En hebben jullie al eerder samengewerkt met een ander niet-westers land? 
 
Léanne Selles 
Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, ik denk het niet. Zeker niet op deze manier en op dit niveau. Vanuit de 
uitvoering van museale taken heb je soms wel eens te maken met andere landen wat betreft bruiklenen en 



dat soort dingen. Maar nooit op deze manier dat we echt inhoudelijk een gezamenlijke tentoonstelling 
hebben gemaakt. Dat niet, nee. 

Esther van de Bovenkamp 
Dus het was echt specifiek China vanwege die geschiedenis tussen beide landen? 
 
Léanne Selles 
Ja, en ik zou ook niet zo snel weten op welk terrein we nog meer van dit soort samenwerkingen kunnen 
doen, maar dat weet je natuurlijk nooit. Maar dit past natuurlijk wel heel goed omdat het gewoon een hele 
logische en duidelijke link is. Delft en Jingdezhen hebben gewoon een gezamenlijk verleden en dat maakt 
het ook wel heel leuk. 

Esther van de Bovenkamp 
En nu komt er dus weer een tentoonstelling uit China? 
 
Léanne Selles 
Ja, volgend jaar, dus in 2015, dan wil de directeur van dat museum heel graag zijn collectie naar Nederland 
brengen en hij heeft gezegd dat dit heel bijzonder is. Dat weten wij natuurlijk nog helemaal niet dus we zijn 
nu aan het uitzoeken wat voor collectie dit is en hoe wij daar een tentoonstelling a la ‘de dode zeerollen’ 
van kunnen maken. Dat we daar wel echt iets bijzonders van kunnen maken want er is de afgelopen jaren 
al best wel wat gedaan met onder meer Ming en Chinese tentoonstellingen in Nederlandse musea dus we 
moeten wel zorgen dat we iets unieks en bijzonders hebben.  
We zijn nu voorzichtig aan het onderzoeken wat voor collectie dit is en dit is wel moeilijk want ze hebben 
weinig collectie beschrijvingen dus je moet echt het geluk hebben dat je iemand hebt die de collectie goed 
kent en goed Engels spreekt. De dame die we daar hadden is helaas weg maar er zit nu weer een andere 
en die schijnt ook wel oké te zijn. Maar je bent wel afhankelijk van de mensen die Engels praten en je 
vragen snappen. Soms ben je wel echt verast over hoe ze dingen op pakken en dat ze dan snel vertalingen 
geven. Voor een fondsaanvraag moesten we ineens allerlei informatie hebben over het museum en dit was 
heel ingewikkeld en we stuurden het op en binnen drie kwartier hadden we het terug. Keurig vertaald en 
precies wat we wilden weten. Dus dan zie je dat er toch ook wel een hele hoop professionaliteit zit maar ze 
hebben op bepaalde dingen gewoon een achterstand. Onder ander in het digitaliseren van de collecties, 
daar zijn ze nog niet zo ver mee. Het ontsluiten van de collectie zal ongetwijfeld wel maar niet in het Engels. 
Dus dat is voor ons ook nog wel een uitdaging en we willen daar natuurlijk een eigen verhaal aan geven. We 
willen misschien wel iets met de link met Delft doen, we hebben hier ook opgravingen gedaan van wat daar 
gemaakt is. Dus we moeten zoeken naar een bepaalde link om die tentoonstelling op internationaal niveau 
aantrekkelijk te maken voor en groot publiek en dat we er zelf een leuke verbintenis in kunnen leggen. 

Esther van de Bovenkamp 
Dit is dus een project voor volgend jaar en willen jullie in de toekomst die banden tussen Jingdezhen en 
Delft blijven behouden? 
 
Léanne Selles 
We zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van de gemeente, de gemeente heeft een eigen buitenlandbeleid 
en daar maken wij deel van uit. Het is ook een budgettaire kwestie, voor nu en voor volgend jaar is er 
genoeg geld om die samenwerking in stand te houden maar daarna is het weer even de vraag. Het zijn 
natuurlijk wel extra gelden. Misschien moeten we daar uiteindelijk externe middelen voor vinden, daar zijn 
we nog over aan het nadenken. Aan de ander kant is het ook zonde om zoiets als je het eenmaal hebt 
opgebouwd om het dan aan de kant te gooien. Maar het moet wel steeds iets leuks zijn en vernieuwend 
zijn. We kunnen niet tot in de eeuwigheid door gaan met Artist-in-residence. 

Esther van de Bovenkamp 
Je zei net ook dat het museum in Jingdezhen nu ook een deel betaald en dat is wel uniek. Want je hoort 
vaak het bezwaar vanuit Nederlandse musea om naar China te gaan dat ze alles zelf moeten bekostigen. 



Léanne Selles 
Ja, dat valt mij ook op en dat is ook wel iets waar ik het hier met de gemeente over heb gehad want wat 
willen wij er nou uit halen als stad. Vroeger waren die stedenbanden natuurlijk een soort van 
ontwikkelingshulp van Nederlandse steden naar steden in bijvoorbeeld Zuid-Amerika maar nu is dat 
anders. Zeker met China, zij zijn op dit moment denk ik rijker dan wij maar er komt nog weinig financieel 
response. Dat vind ik eigenlijk iets wat de gemeente zelf moet afwegen en kijken wat hen belangen zijn. Er 
komen natuurlijk toeristen uit China en als die komen dan komen ze gelijk met veel en de gemeente Delft 
kan hier ook van profiteren. Dat zijn natuurlijk toekomstscenario’s. Vanuit het museum snap ik best dat wij 
er meer geld in moeten stoppen dan zij maar ik vind wel dat zij iets moeten doen. Dus dat we die 
substantiële bijdrage vragen om hen ook te laten zien dat het ook van hun is en dat is gelukt en het geld is 
zelfs ook al over gemaakt en dat is heel bijzonder. Het is gewoon belangrijk dat beide partijen een 
financiële bijdrage leveren. Daarnaast hebben ze natuurlijk hun museum beschikbaar gesteld en dat soort 
dingen. 

Esther van de Bovenkamp 
Wat is uiteindelijk voor jullie het voordeel geweest van deze samenwerking, wat heeft het opgeleverd? 

Léanne Selles 
Het is gewoon heel leuk dat iets dat heel erg bij Delft hoort en wat wij als museum als speerpunt hebben: 
Delfts Blauw, dat je daar een twist aan kunt geven door het verleden en die link met China. Als je kijkt naar 
Delfts Blauw in Nederland dan heeft het Gemeentemuseum in Den Haag natuurlijk een prachtige collectie 
en het Prinsessenhof in Leeuwaren heeft en prachtige collectie en het Rijksmuseum ook, maar die heeft 
overal een prachtige collectie van. Wij hebben ook een prachtige collectie met enkele topstukken maar niet 
een hele esthetische topcollectie. Maar we hebben wel één ding en dat is dat het Delfts Blauw hier 
geboren, bedacht en gemaakt is. Wij kunnen als enigste zeggen dat die relatie met China hier ontstaan is. 
Wij hebben dat Porselein eigenlijk gekopieerd en nagemaakt, dat is ons wel gelukt. Daarom kunnen wij 
profiteren van die band met China want dat geeft een extra dimensie aan je verhaal. Je kunt natuurlijk 
vitrines vol zetten met Delfts Blauw maar daar word ik niet heel blij van en de meeste bezoekers ook niet. 
Maar als je dit soort dingen kunt laten zien geef je toch iets extra’s. De archeologen hebben hier materiaal 
opgegraven dat uit China komt, dat is met VOC schepen vanuit China naar Nederland gekomen en dat is 
hier verkocht en hier gebruikt en vervolgens weg gegooid en in de grond geraakt en 400 jaar later 
opgegraven. Wij zijn daarmee naar China gegaan en hebben het terug gegeven. Dat is natuurlijk heel 
grappig, die cirkel die je eigenlijk rond maakt. Chinese toeristen houden ook heel erg van dingen die over 
China gaan dus dat is wel iets dat wij kunnen bieden, hier vinden ze allerlei stukjes van hun eigen 
geschiedenis. 

Esther van de Bovenkamp 
De Chinese toeristen vormen nu ook echt een doelgroep? 
 
Léanne Selles 
Niet de eerste doelgroep, want je moet daar wel realistisch in zijn, ze komen steeds meer maar het is nog 
niet zo dat ze allemaal vrij kunnen reizen. Dan zullen ze ten eerste naar Amsterdam gaan en naar de 
highlights van Nederland. Uiteindelijk zullen er wel mensen zijn, want een klein percentage van Chinezen is 
natuurlijk al veel, die wel die stap gaan zetten om naar andere plaatsen toe te gaan en door de contacten 
die we nu hebben zijn we wel meer zichtbaar. Het is dus iets dat op de langere termijn speelt want ik 
verwacht niet dat hier morgen bussen Chinezen voor de deur staan. 

Esther van de Bovenkamp 
Dan de laatste vraag: Welk advies zou je willen geven aan ander Nederlandse musea die een soortgelijk 
samenwerking met China willen aan gaan? 
 
Léanne Selles 
Het is wel een lange adem, het is heel erg het opbouwen van relaties. Wat ik al zei: het eerste jaar dat je er 
komt is het allemaal heel formeel en het tweede jaar ben je de beste vrienden, hou daar ook heel erg 



rekening mee. Probeer ook niet op z’n westers zaken te doen, val niet met de deur in huis maar weet hoe je 
zaken met China moet doen.  
Het heeft heel veel te maken met relaties, netwerken is heel belangrijk, constant die uitwisseling van die 
visitekaartjes. De eerste keer was ik binnen een dag al mijn visitekaartjes al kwijt want ik gaf ze ook echt 
aan iedereen want ik kreeg ze ook van iedereen. Zorg ook voor de juiste ingangen want zoals wij het 
hebben gedaan met Adriaan, dat heeft ons heel veel geholpen. Dat je echt iemand hebt die de gebruiken 
weet. En maak ook gebruik van de kennis die bij de ambassade zit want die staan er ook erg voor open. 
Dat vond ik ook wel grappig, jij weet dat misschien beter want jij hebt daar gezeten, maar dat we daar 
waren en dat we toen aangaven dat we er iets voor terug wilden krijgen dat dit bij de ambassade niet het 
hoofddoel is. Het is heel erg gericht op het promoten van de Nederlandse cultuur in China maar dat er geen 
wederkerigheid aan zit. Dat verraste mij wel want dat zou je toch wel verwachten. 

Esther van de Bovenkamp 
Ja, het draait inderdaad vooral op die uitwisseling van cultuur. 
 
Léanne Selles 
Ja en het is voor andere musea ook interessant om daar gebruik van te maken maar zo’n uitwisseling is 
wel duur en je moet heel veel investeren. Bij ons heeft het heel erg geholpen dat het vanuit de stad is 
gedaan, dat de gemeente al een aantal jaren een memorial of understanding had met Jingdezhen en we 
hebben ook een aantal jaren op die keramiekbeurs gestaan en daarmee hebben we ook laten zien dat we 
bereid zijn om er in te investeren want voor een stand op die beurs betaal je gewoon. En in steden als 
Shanghai en Beijing is het allemaal al weer veel internationaler maar er zijn zoveel steden in China dat er 
genoeg kansen liggen. 
Het museum in Dongguan waar we nu de tentoonstelling gaat doen gaat over een volksheld die in opstand 
kwam tegen de keizer en dat is weer grappig want wij zijn het museum van Willen van Oranje. Dus nu 
hebben we weer een soort connectie en dit hebben we er ook aan toegevoegd. Het werkt ook om te kijken 
naar een soort gezamenlijk verleden en dat vinden ze daar ook heel belangrijk dus maak daar gebruik van. 
 

***Einde 
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 Van 26 april tot en met 20 juni 2014 is er een tentoonstelling van FOAM te zien in het He Xiangning 
Museum in Shenzhen, China. Shenzhen is een stad in het zuiden van China, grenzend aan Hong Kong. 
Het He Xiangning Museum of Art is een museum voor beeldende kunst en behoort naast het Modern 
Art Museum in Beijing tot het belangrijkste museum in China op dit gebied. 
 

 De tentoonstelling heeft de naam “The Space Between Us” en het is een groepstentoonstelling van 9 
jonge Nederlandse fotografen die zich richten op hedendaagse kunst. Voor de Nederlandse 
tentoonstelling is maar liefst 800 m2 beschikbaar gesteld in het museum.  
 

 De tentoonstelling is ontstaan op het initiatief van de toonaangevende curator Feng Boyi. Een aantal 
jaar geleden was de tentoonstelling WassinkLundgren - One Group Show te zien in FOAM. Dit is was de 
eerste grote solotentoonstelling van het Nederlandse fotogravenduo Thijs Groot Wassink en Ruben 
Lundgren. Een aantal van deze foto’s waren ook te zien in een museum in de buurt van Shanghai. 
Ruben Lundgren woont in Beijing en was aanwezig bij de opening van deze tentoonstelling waar ook 
Marcel Feil en Feng Boyi aanwezig waren. Feng Boyi is met het voorstel gekomen om FOAM een 
tentoonstelling in China te laten doen. Nederlandse fotografie word erg gewaardeerd in China vanwege 
de relevante thema’s en goede thematiek. 
 

 Marcel Feil heeft toen een concepttentoonstelling ontworpen voor het He Xiangning Museum op 
initiatief van Feng Boyi. Marcel Feil is op dit moment nog niet in het museum geweest en heeft zijn 
concept gebaseerd op foto’s die hij heeft gekregen. Het concept is goedgekeurd en 21 april zal Marcel 
zelf naar China reizen om de aanwezig te zijn bij de opbouw van de tentoonstelling. 
 

 De tentoonstelling is goedgekeurd door het He Xiangning Museum en Feng Boyi maar alle buitenlandse 
collecties die naar China komen worden eerst gecontroleerd door de Chinese overheid of het werk 
geschikt is voor het Chinese publiek. Dit gebeurt ook met films en alle andere vormen van kunst en 
cultuur. Het museum in Shenzhen heeft de tentoonstelling dus al goedgekeurd maar de goedkeuring 
van de overheid moet nog komen. Marcel gaat er echter niet vanuit dat dit een probleem gaat vormen. 
 

 FOAM is voor de meeste mensen bekend als een museum maar FOAM doet veel meer dan dit. Het 
ontwerpt tentoonstellingen over de hele wereld en werkt veel samen op internationaal gebied. Ook 
brengt het maandelijks een magazine uit. Voor FOAM is dit de eerste samenwerking met China. Deze 
samenwerking is heel belangrijk om het netwerk uit te breiden en de naam van FOAM wereldwijd 
bekend te maken. China is een goede kans omdat er een steeds grotere middenklasse komt die ook 
geïnteresseerd is kunst en cultuur en daarmee ook fotografie. FOAM wil deze groep bereiken. Marcel 
Feil hoop dat deze samenwerking het begin is van een langdurige relatie met China. Hij zou in de 
toekomst graag zien dat werk van Chinese fotografen in het FOAM museum te zien is. 
 

 Marcel Feil is de artistieke adjunct-directeur van FOAM. Hij zal 26 april aanwezig zijn bij de opening van 
de tentoonstelling in China samen met de zakelijke adjunct-directeur van FOAM. 
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Spreker 1: Esther van de Bovenkamp 
Spreker 2: Jessy van de Klundert – Verhoeven 

***Start transcriptie 

Esther van de Bovenkamp 
Allereerst wil ik je vragen om iets meer te vertellen over de samenwerking die het Van Gogh Museum nu 
begonnen is. 

Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Met DutchCulture en de Reinwardt Academie? 

Esther van de Bovenkamp 
Ja. 

Jessy van de Klundert – Verhoeven  
Driekwart jaar geleden ben ik in contact gekomen met Riemer Knoop, eigenlijk naar aanleiding van de 
rondreis die de Reinwardt Academie op uitnodiging van de Nederlandse ambassade had gemaakt in China. 
Uit deze rondreis zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen waarop een plan is geschreven. Eén van 
de pijlers was om een gezamenlijk museummanagement trainingsaanbod te creëren. Zodoende had 
Riemer ons benaderd met de vraag of wij er open voor zouden staan om daar aan mee te werken. 
Toevalligerwijs waren wij al met dergelijk initiatief bezig en hebben we besloten om de krachten te 
bundelen. Zo hebben we gezamenlijk gekeken naar wat we kunnen aanbieden en waar er vanuit China 
vraag naar is. Toen is op advies van de Nederlandse ambassade ook DutchCulture aangehaakt als een 
soort projectleider. Toen zijn we in november vorig jaar bij een rondreis aanwezig geweest van een aantal 
Chinese genodigden op initiatief van het Mondriaan Fonds. We hebben de Chinese genodigden uitgenodigd 
in ons museum en hen een eerste kennismaking gegeven van wat de Reinwardt Academie in 
samenwerking met het Van Gogh Museum kan aanbieden als het gaat om museummanagement 
trainingen.  

Het was voor ons toen ook aftasten van wat we konden aanbieden en hoe dit aan zou slaan. Daar kwamen 
een aantal interessante discussiepunten uit naar voren waar we op hebben doorgepakt. Zodoende zijn we 



concreet een voorstel gaan schrijven voor een aantal musea in China, waar Patrick de Vries onder andere 
mee aan het praten was, en hebben we met de MoU die vorige maand is getekend, een concreet voorstel 
kunnen doen wat daar ook een plek in heeft gekregen. Nu zijn we bezig om dat daadwerkelijk uit te gaan 
voeren. Daarin is dit dus nog de pilot-fase om te kijken wanneer het gaat gebeuren en hoe het gaat 
gebeuren en ook hoe we het zouden willen voor de toekomst. Als het goed gaat hopen we dat ook De Appel 
aanhaakt om de curatorial kant op te nemen want daar is vraag naar vanuit de Chinese partij. Als dit alles 
tot een mooi geheel komt gaan we kijken hoe we het in de toekomst een vervolg kunnen geven. Het zou 
een samenwerkingsverband kunnen zijn waar andere culturele instellingen ook op kunnen aan haken. 

Esther van de Bovenkamp 
En wat is hierin de rol van DutchCulture? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Zoals die nu is: Projectleider. DutchCulture heeft dit plan bij het Ministerie van OCW ingediend en gevraagd 
of ze daar een aantal uur voor kunnen krijgen waarmee de projectleider, in dit geval Monique Knapen, de 
ruimte krijgt om er serieus mee aan het werk te gaan. Waar we allemaal helemaal achter staan en wat het 
denk ik ook een sterke samenwerking maakt, is dat iedereen de focus op de lange termijn heeft. We willen 
graag snel beginnen maar het moet geen kortstondig project zijn, we willen dit echt op de langere termijn 
een kans geven. 

Esther van de Bovenkamp.  
Door wie is het Van Gogh Museum benaderd voor dit project? 

Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Door Riemer Knoop in eerste instantie, hij heeft ons kennis laten maken met zijn onderzoek en de rondreis. 
Tegelijkertijd heeft ook de Nederlandse ambassade ons gevraagd om te overwegen om de samenwerking 
aan te gaan. Het is een mooi netwerk van verschillende projecten die toch ook weer op elkaar ingrijpen en 
op deze manier kwam dit allemaal bij elkaar. We zijn dus benaderd door de Reinwardt Academie en door 
de Nederlandse ambassade. 

Esther van de Bovenkamp 
Wat voor soort trainingen wil het Van Gogh Museum in China gaan aanbieden? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Binnen het samenwerkingsverband hebben we nu afgesproken dat wij ons bezig houden met collection 
care. Daar is vanuit de Chinese partij vraag naar. De Reinwardt Academie houdt zich bezig met exhibition 
development en De Appel, als ze aanhaken, gaat zich bezig houden met de curatorial kant. Echter kunnen 
wij nog veel meer aanbieden want het museum heeft een tal van verschillende disciplines en kennispunten 
waar we ook op bepaalde vlakken uniek in zijn of verder in ontwikkeld zijn dan andere instellingen.  
Daarnaast hebben we onze eigen activiteiten waarin we onze eigen disciplines aanbieden en dat is o.a. op 
het gebied van veiligheid, educatie en allemaal vraagstukken op maat vanuit musea, particulieren en het 
bedrijfsleven. 

Esther van de Bovenkamp 
Jullie zijn dus in contact met een aantal musea in China, welke musea zijn dit? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Voor nu hebben we goed contact en met CAFA omdat dit eigenlijk ook een van de belangrijkste spelers is 
die het voortouw trekt in dit project en het ook wil laten slagen.  
 
Esther van de Bovenkamp 
De behoefte naar verbetering die nu speelt vanuit de musea in China, komt deze behoefte vooral vanuit 
deze instellingen? 



Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ik denk dat die tweeledig is. Ja, er is een vraag gekomen vanuit de Chinese musea of wij wat kunnen 
aanbieden op het gebied van museummanagement en ze hebben ook de onderwerpen ingediend waar zij 
geïnteresseerd in zijn en aan de andere kant heeft het Van Gogh Museum, de Reinwardt Academie en ook 
de Nederlandse ambassade zelf ook ingezien dat er vraag is naar bepaalde kennis door ontwikkelingen die 
je mee krijgt vanuit je eigen netwerk of vanuit de media. Het is een tweedelige ontwikkeling geweest. 
 
Esther van de Bovenkamp 
De samenwerking is dus vooral met het CAFA. Is het plan dat hier in de toekomst meer Chinese musea bij 
betrokken worden? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Jazeker. Het is eigenlijk zelfs zo dat CAFA hierin een initiatiefnemer is. Zij hebben een goede 
verstandhouding met het ministerie en een aantal andere belangrijke spelers in de kunst-culturele-museale 
sector. De afspraak is dat een bepaalt comité – mede georganiseerd vanuit CAFA en met Ministerie van 
Cultuur – aanwijzen welke musea en welke afgevaardigden van welke musea deze trainingen bij mogen 
wonen. Het is dus geen open inschrijving en het is ook niet bedoeld voor één museum. Het is zo dat dit 
comité een aantal musea in China aanwijzen waarvan zij vinden dat ze de trainingen en de kennis goed 
kunnen gebruiken. De bedoeling is dat de samenwerking op de langere termijn ook duurzaam is, dat 
verschillende partijen er op de langere termijn van profiteren. Het zijn vooral de Chinese partijen die nu 
kijken hoe ze dit kunnen aanvliegen, wij kunnen hierin mee denken maar zij zullen hier een vorm aan 
moeten geven. 

Esther van de Bovenkamp 
Het is dus CAFA die bepaalt welke instellingen mee gaan doen aan de trainingen? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Eigenlijk is het niet CAFA, ik zou zeggen het Ministerie van Cultuur in samenwerking met CAFA en een 
aantal andere adviseurs uit het museale veld. 

Esther van de Bovenkamp 
Worden de trainingen gegeven in de deelnemende musea of op CAFA? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Op CAFA, daarom is CAFA hierin ook een hele belangrijke initiatiefnemer. Het is een toonaangevend 
museum maar ook een toonaangevende academie. Ze staan hoog in aanzien en hebben daardoor ook een 
goede relatie met het Ministerie van Cultuur.  
CAFA heeft gezegd dat ze de samenwerking heel graag willen voortzetten want ze zien hier het grotere 
belang van in en daarom willen ze ook de host zijn voor de eerste museummanagement trainingen om die 
in het CAFA plaats te laten vinden. 

Esther van de Bovenkamp 
Is het dan zo dat mensen van Nederlandse instellingen naar CAFA toe om de trainingen daar aan te 
bieden? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ja, in ons geval gaan er twee trainers die kant op. Dat zijn dan wel onze experts op het gebied van 
collection care en exhibition development. Deze twee personen zullen samen een training ontwikkelen dus 
vooral gericht op collection care. We proberen daar ook een soort haakje in te creëren naar een 
vervolgtraining van de Reinwardt Academie over exhibition development. Wij vinden dat als we als een 
groter geheel iets sterk willen neer zetten, het niet allemaal afzonderlijke evenementen moeten zijn maar 
dat ze ook bij elkaar moeten passen en op elkaar ingrijpen. Dus wij sturen twee trainers die kant op, twee 
van onze experts en zij gaan daar een week lang trainingen geven, zowel in het CAFA maar er zullen ook 



een aantal studietrips of excursies bij zijn. Hoe dat ingevuld gaat worden, daar hebben we ideeën over 
maar we zijn nu aan het nadenken hoe we dit precies gaan uitvoeren. 

Esther van de Bovenkamp 
En de deelnemende musea, is al bekend welke mensen in welke functies gaan deelnemen aan de 
trainingen? Zijn dit bijvoorbeeld directeuren, of…? 

Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Het zou goed kunnen zijn dat er directeuren worden aangewezen of toch de mensen met een 
managementfunctie. Dan denken wij aan hoofd tentoonstellingen of conservatoren die toch ook meer 
managementfuncties uitoefenen. 
De invulling van het bedrijf museum in Nederland is niet per se gelijk aan de invulling van het bedrijf 
museum in China. Dat kan een andere organisatiestructuur zijn – dat zie je ook al in Nederland dat niet elk 
museum gelijk is – maar we proberen ons eigenlijk te richten op de managementlaag m.a.w. 
beslissers/beleidsmakers in het museum. 

Esther van de Bovenkamp 
En je zei al dat het Ministerie van Cultuur nauw bij deze samenwerking is betrokken, zijn de deelnemende 
musea dan ook de musea die subsidie krijgen van dit ministerie? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Voor zover wij weten zijn het allemaal overheidsgesubsidieerde musea die zullen deelnemen.  
 
Esther van de Bovenkamp 
Dus de private musea vallen er buiten? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ja. 

Esther van de Bovenkamp 
Want als het gaat om de problemen binnen Chinese musea dan wordt er juist veel gesproken over dit soort 
privé musea. 

Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ja, dat klopt. 
 
Esther van de Bovenkamp 
Maar het is lastig om met dit soort musea samen te werken? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Nou ja, dat is een keuze. Ik weet niet hoe de Chinese overheid daar in staat, daar is eigenlijk ook nog niet 
heel veel over gezegd behalve dan dat ik weet dat de Chinese partij zal aanwijzen wie zal deelnemen. Voor 
overheidsgesubsidieerde musea is het passend als ze deelnemen omdat deze musea letterlijk niet veel 
geld te besteden hebben. Bij private musea is er, in ieder geval vanuit mijn perspectief, een andere insteek 
nodig. Wat wij nu aanbieden is ook wel echt op collegiaal advies en ik vind dat museummanagement 
trainingen in deze samenwerking niet voor private musea zouden moeten zijn. Ik sluit niet uit dat private 
musea in de toekomst deel kunnen nemen, misschien in een andere constructie. 

Esther van de Bovenkamp 
Ben je zelf ook in China geweest voor deze samenwerking? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ja. 



Esther van de Bovenkamp 
Heb je daar zelf ook musea bezocht en gekeken naar de huidige situatie? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ik ben hier al langere tijd mee bezig. Ik houd mij vooral bezig met alle consultancy services vanuit het Van 
Gogh Museum. Dat zijn dus letterlijk allerlei verschillende vragen die op ons af komen waar we wat mee 
kunnen en daarbij ook kijken wat we ermee kunnen doen. Zodoende was ik al aan het kijken wat er 
eigenlijk weggelegd is in China qua kansen voor consultancy services en dit is er een activiteit die hier heel 
mooi parallel bij aansluit. Deze samenwerking is een  mooi instrument om echt iets in China van de grond 
te krijgen  namens Nederland c.q. namens de Nederlandse culturele sector. 
 
Aan de andere kant versterkt het ook onze aanwezigheid in China en daardoor de activiteiten die wij daar al 
hebben en verder uitzetten want het Van Gogh Museum doet heel veel internationaal. 

Esther van de Bovenkamp 
Wat vind je zelf van de situatie in de Chinese musea? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ik denk dat de Chinezen een ontwikkeling proberen door te maken die misschien te snel gaat en niet goed 
doordacht is. Als het gaat om: wat zetten we naar, waarom doen we dat nu, hoe ziet het er over 5 jaar uit, 
hoe ziet het er over 10 jaar uit en hoe ziet het er over 50 jaar uit. Eigenlijk de verschillende strategische 
beslissingen op de korte, midden en lange termijn, die mis ik vaak volledig. Ik denk dat ze een volledig 
andere insteek hebben als het gaat om cultureel erfgoed, zeker veel nieuwe musea worden in mijn optiek 
opgericht om middel van status en investeringsdoeleinden dan om het behoud van cultureel erfgoed. Ik 
denk dat het idee van het instituut een museum in het westen allicht anders is dan in China en dat het 
jargon dat wij ermee gebruiken volledig kan afwijken van hoe het is ingericht in China. Het is mij nog niet 
duidelijk genoeg of het idee dat ik daar over heb algemeen geldend is – want ik weet dat er ook veel musea 
zijn die al langer bestaan en die zijn ingericht vanuit de communistische tijd en toch ook een bepaald 
landsbeeld proberen te geven – maar ik denk dat we twee verschillende systemen zijn. We kunnen elkaar 
helpen maar ik denk dat we nooit helemaal op één lijn zullen zitten. 

Esther van de Bovenkamp 
Het lijkt me ook heel lastig want de trainingen die jullie gaan aanbieden moeten op een bepaalde manier in 
het Chinese systeem passen. Hoe gaan jullie hier mee om? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Daar hebben we heel goed over nagedacht want dat voorzagen we meteen: we zijn twee verschillende 
culturen met twee verschillende ideeën over wat een museum is en hoe we daar in werken. Wij vinden 
vooral het cultuuraspect heel belangrijk om ook te kijken naar wat men in China nodig heeft en hoe men er 
voor open staat om kennis te ontvangen. We hebben ook de ervaring vanuit ons eigen internationale 
netwerk dat een samenwerking met Chinese partijen niet altijd goed gaat. We hebben in eerste instantie 
gekeken of we echt willen gaan vertellen hoe wij het doen, als een soort van lesmethode, of willen we 
ervaringen delen op een dusdanige manier dat we het niet opdringen maar dat we ervaringen aanbieden 
en heel goed gaan luisteren naar waar men behoefte aan heeft. Wij denken eigenlijk dat we met dat laatste 
heel ver kunnen komen omdat je dan je eigen idee van hoe het moet los laat. Het gaat vanuit het idee om 
mijn ervaring aan jou voor te houden, jij hebt een behoefte, kan jij aangeven hoe jij denkt dat deze ervaring 
daar invulling in kan geven en natuurlijk ook andersom. Dan is het een soort wisselwerking en we willen 
met de samenwerking op dat niveau gaan zitten in plaats van dat wij denken “we komen wel even vertellen 
hoe het moet.” 

Esther van de Bovenkamp 
Dus echt met de Chinezen in contact gaan en ook hun ervaringen mee nemen? 



Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ja, wij zouden het heel fijn en belangrijk vinden als alle deelnemers vraagstukken mee nemen. Dat we van 
te voren ons al kunnen verdiepen in wat voor materie we kunnen aanbieden en daar over nadenken wat zij 
er uit denken te kunnen halen. In de trainingen zelf willen we daar ook daar op door pakken. We willen daar 
echt ruimte voor inplannen om daar aandacht aan te besteden. 

Esther van de Bovenkamp 
Het is dus een samenwerking voor de langere termijn, je zei dat het niet iets is wat even snel gedaan is. 
Hebben jullie hier een bepaalde tijdsperiode voor staan? Een periode waarin je echt resultaat wilt gaan zien 
van de trainingen? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Het is nog even spannend. We hadden eigenlijk beoogd om in de eerste helft van juni de eerste training te 
gaan geven. Waarschijnlijk is dat niet meer haalbaar omdat we het op een aantal organisatorische punten 
nog niet overeen zijn hoe we bepaalde aspecten gaan invullen. Dat klinkt vaag, maar bepaalde punten zijn 
nog niet rond om het in juni al te laten gebeuren. Nu is het idee om het in het najaar te doen of om 
misschien van start te gaan in 2015. We vinden eigenlijk dat we in de zomer van 2015, ongeacht of we nu 
al beginnen of niet, eerste bevindingen moeten evalueren. Echt resultaat op de langere termijn dat zal toch 
later gaan blijken maar ik denk dat we in 2015 al wel kunnen zeggen hoe we deze samenwerking vinden 
gaan en of het is waar de Chinese mensen naar op zoek zijn of dat we het anders willen doen en of het een 
succes is en we het willen voortzetten. Ik denk dat 2015 voor deze samenwerking wel een cruciaal jaar is 
maar om te praten in resultaten, dat vind ik lastig te zeggen, dan zou ik toch wat meer naar 2016 gaan 
kijken. 
Als het gaat om concrete resultaten per deelnemer, elke deelnemer zal toch zijn eigen doelen moeten 
stellen als het gaat over hoe hij hier in staat en welke informatie hij mee neemt. 

Esther van de Bovenkamp 
Is Nederland op dit moment het enige land dat bezig is met het onderwerp van museummanagement in 
China? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ik denk dat het wereldwijd een onderwerp is wat nu heel erg in de spotlights staat. De grotere musea 
hebben nu een voorsprong om daar iets mee te doen omdat zij het netwerk en de kracht hebben om 
bruggen te slaan. Het onderwerp leeft ook al langere tijd in Amerika en Engeland is ook een land die zich er 
wel bewust van zijn. Dat zijn wel de twee belangrijkste. 

Esther van de Bovenkamp 
Weet je op wat voor manier deze landen bezig zijn met dit onderwerp in China? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Vaak gebeurt het in combinatie met tentoonstellingen, dat er bepaalde alliances zijn tussen musea. Vaak 
wel met tussenkomst van lokale overheden waarbij men een tentoonstelling ontwikkeld waarbij een soort 
sideprogram van kennisoverdracht is opgenomen. Dat komt wel voor. Zij zullen ook ongetwijfeld inspelen 
op een bepaalde vraag. 
 
Ik weet ook dat er andere landen zijn die meer grote projecten aan gaan zoals het opbouwen van een 
museum, letterlijk van A tot Z. Van de tekentafel tot de opening en nog een stukje begeleiding in hoe het 
verder zou moeten gaan. Dat behelst dan veel meer dan museummanagement maar dat is wel een heel 
belangrijk aspect. Dan kom je eigenlijk bij de kern, namelijk het idee dat men het geld en de wil heeft om 
een mooi museum neer te zetten, er is dus geld om een gebouw te ontwikkelen en geld om een 
fantastische collectie aan te kopen, er is geld om mensen aan het werk te zetten maar er is een gebrek aan 
kennis (missie/visie c.q. strategisch plan) van hoe je dat doet en hoe je het inricht. Letterlijk door 
organisatorische procesinrichting, het hele idee wat wij gevormd hebben over waarom je een 
collectieafdeling hebt, waarom je een afdeling educatie hebt, waarom je banden met de overheid hebt, 



waarom je marketing voert. Dat hele procesmatige bolwerk wat je  dient in te invullen met kennis, dat 
hebben ze niet. Daar komt dan toch de meerwaarde bij kijken van een groot project te pakken wat door 
buitenlandse partijen gebeurt om een museum op te richten. Dat gebeurt niet alleen in China maar ook 
elders. 

Esther van de Bovenkamp 
Wat maakt Nederland in deze samenwerking uniek? Wat kan Nederland specifiek aanbieden aan een land 
als China? 

Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ik denk dat wij in de eerste plaats heel goed zijn in het samenwerken met een andere cultuur, dat wij 
respect hebben voor andere culturen en ook bereid zijn om ons aan te passen. We zijn flexibel en denken 
mee in hoe we iets voor elkaar kunnen krijgen. Dat typeert ook wel de Nederlandse handelsmentaliteit. 
Verder hebben wij qua museale kennis veel te bieden omdat Nederland veel musea heeft. Misschien niet 
even toonaangevende musea wereldwijd gezien maar in Nederland hebben we veel mooie musea die goed 
zijn ingericht – die nog wel beter ingericht kunnen worden – maar er zitten veel musea bij waar veel kennis 
is waar iets mee gedaan kan worden. Wij zijn ook heel actief bezig om onze eigen museumsector een 
spiegel voor te houden door na te denken over waar wij naar toe moeten. We hebben al veel ervaring en 
weten waarom het is zoals het is, we weten waar we nu staan en waar we (noodgedwongen) naar toe 
zouden moeten gaan. Dit brengt ook veel innovatieve ideeën met zich mee, bijvoorbeeld over het 
management van het museum, welke rol had die en welke rol moet die krijgen. Ik denk dat die ontwikkeling 
nationaal ook precies past op waar China naar toe zou moeten, dat is ook een mooie sleutel waar de twee 
museale velden, ondanks dat ze zo verschillend zijn, elkaar goed zouden kunnen vinden. Ik denk dat wij 
daar heel veel kunnen bieden. Letterlijk met de kennis die we nu kunnen aanbieden maar ook met het idee 
van waar we zelf mee bezig zijn en wat we hiervan in de toekomst kunnen aanbieden. Dat is een vlak waar 
we elkaar goed kunnen vinden. 

Esther van de Bovenkamp 
Het is dus eigenlijk niet iets dat alleen in China speelt maar dat het algemeen zo is dat de Nederlandse 
museale sector zich meer op het buitenland richt vanwege een noodzaak? 

Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Nee, dat niet helemaal, het is goed dat je dat vraagt. Ik denk dat dit de meerwaarde is van dit 
samenwerkingsverband. De Reinwardt Academie is internationaal georiënteerd en staat open voor 
internationale samenwerking. Ze weten zich goed aan te passen en zijn ook bezig vanuit een theoretisch 
oogpunt van hoe het bedrijf museum - ik noem het maar even een bedrijf - in Nederland was en waar het 
naar toe zou moeten. Dat kun je heel goed overdragen op een samenwerkende manier naar bijvoorbeeld 
een museumsector in China. Het Van Gogh Museum kan dat ook, wij zijn een internationaal georiënteerd 
museum en weten ook goed hoe we daar mee om moeten gaan, wat we hierin kunnen bieden en wat onze 
meerwaarde is omdat we kennis van de markt hebben. DutchCulture is ook een partij, namens de 
Nederlandse overheid die dat ook heel graag wil aanmoedigen die ook graag meer naar buiten wil met deze 
kennis.  
De kennis die nu ligt bij musea in Nederland die misschien niet internationaal georiënteerd zijn, omdat ze 
daar niet de ruimte voor hebben, deze musea zijn er wel erg mee bezig om te kijken naar waar ze vandaan 
komen, waar ze nu staan en waar ze naar toe willen. Deze musea maken een belangrijke ontwikkeling door 
en kunnen op de langere termijn wellicht ook aanhaken bij dit samenwerkingsverband om juist ook hun 
kennis te kunnen delen. Ik denk dat de Nederlandse museale sector op dit moment wel een revolutionaire 
periode doormaakt, noodgedwongen. Op termijn worden we daar heel sterk door en kunnen we ons 
nationaal en internationaal onderscheiden omdat er een nieuwe invulling aan wordt gegeven. 

Esther van de Bovenkamp 
Vanuit de Nederlandse ambassade kwam naar voren dat de wens op de langere termijn is dat er door deze 
trainingen ook meer uitwisseling van collecties en tentoonstellingen komt tussen Nederland en China. Is dit 
een wens? 



Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Dat is een subdoel dat het VGM in dit verband niet nastreeft. Ik snap wel dat het een nevenwens is vanuit 
bijvoorbeeld de overheid. Als je een samenwerking aan gaat versterk je relaties en als je goede relaties 
hebt ben je sneller bereid om te kijken wat je verder met elkaar kunt bereiken. Daar kunnen nieuwe 
samenwerkingen uit ontstaan, misschien ook tentoonstellingen. Van de Nederlandse overheid zou het een 
wens kunnen zijn om dit op de langere termijn aan te moedigen omdat het goed is voor de museale sector 
maar ook voor de Nederlandse overheid en de Nederlandse economie. Het is geen wens van het Van Gogh 
Museum. Wij vinden het heel belangrijk om hier aan deel te nemen om onze kennis te delen. Wij zien er de 
meerwaarde van in om ons netwerk te versterken en om het museum onder de aandacht te brengen. Wij 
doen hiermee heel veel kennis op die wij ook weer mee naar huis kunnen nemen. We denken dat het een 
mooie kans biedt voor al het personeel wat in het museum werkt om ook zichzelf te ontwikkelen en om 
nieuwe initiatieven mee terug de organisatie in te nemen. Stel er zou een goede kans uit voort komen voor 
een mooie tentoonstelling dan is dat mooi meegenomen maar het is absoluut geen hoofddoel. 

Esther van de Bovenkamp 
Je had het net ook al even over andere activiteiten die het Van Gogh Museum doet in China. Kun je hier iets 
meer over zeggen? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Je moet het eigenlijk zo zien: Het Van Gogh Museum heeft een stichting en onder deze stichting vallen alle 
museale activiteiten behalve bijna alle commerciële activiteiten. We hebben een aparte rechtsvorm, een bv 
die heeft de naam Van Gogh Museum Enterprises en daaronder vallen alle winkels en alle merchandising 
die we verkopen. Dit gaat om posters, boeken maar we maken ook merchandising voor andere musea. 
Onder die tak hebben we ook relievo’s ontwikkeld. Dat is een nieuw 3d product dat we samen met een 
Japanse partij hebben ontwikkeld. Dit zijn vijf belangrijke werken die we in 3d gelimiteerd hebben geprint, 
letterlijk 1 op 1 kopieën die kwalitatief heel hoog zijn.. Deze relievo’s die verkopen we in de high-end markt, 
dus ook in China, daar hebben wij vorig jaar juni een lancering gehad in Hong Kong, vorige week in Beijing 
en dat proberen we langzaam aan uit te zetten. Daar doen we heel veel mee. Verder zijn we bezig met de 
ontwikkeling van de Van Gogh Museum Experience mede met de relievo’s waarin we ook veel 
samenwerken met andere Chinese partners. Dit is als het ware een educatieve insteek omdat wij als Van 
Gogh Museum een vrij kleine collectie hebben en deze collectie op deze manier onder de aandacht kunnen 
brengen. Verder zijn we heel actief als het gaat om het uitbrengen van publicaties. Er is een jarenlang 
onderzoek gedaan naar Van Gogh’s brieven en hier is een publicatie van uitgebracht die nu naar het 
Chinees is vertaald en in september in Shanghai word gelanceerd. Verder gaan we nog vele andere 
samenwerkingsvormen aan op vele vlakken, letterlijk van het educatieve vlak tot en met kennisoverdracht 
en ook fondsenwerving. We zijn met alle aspecten van het museum ook wel bezig met China. Dat komt 
omdat wij een lange termijn strategie hebben waar China wel een rol in heeft. 

Esther van de Bovenkamp 
Waarom is China hierin zo prominent? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Van Gogh is een sterk merk in China, daar is ook een onderzoek naar geweest. Het heeft ook te maken met 
de economische trends als het gaat om de BRIC-landen, er is vanuit die landen veel vraag waar wij op in 
kunnen spelen. Vanuit hier willen we daar op in spelen en vinden we daar aansluiting. Het gaat toch ook 
deels gepaard met waar wij onszelf in de toekomst onder de aandacht willen brengen. Het gaat dan 
enerzijds om de ontwikkelingen in de wereld en anderzijds om waar wij vinden dat het ons versterkt.  
 
Esther van de Bovenkamp 
Is China op dit moment prioritiet of zijn er andere landen waar jullie in gelijke mate actief zijn? 

Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Wij zijn eigenlijk altijd actief in Europa, Amerika en Japan. In deze landen zijn we op dit moment niet meer 
actief dan dat we altijd al deden. Momenteel wel meer in Frankrijk omdat daar nu net een nieuw museum 



is geopend, in Arles. Daarmee hebben we een langdurig bruikleencontract. Tegelijkertijd zijn we op dit 
moment extra actief met Noorwegen omdat we volgend jaar een Munch tentoonstelling gaan organiseren. 
Eentje hier waarbij het Munch Museum zijn stukken hier heen brengt maar ook daar, dus dat onze stukken 
die kant op gaan. Verder zijn we voor de langere termijn ook bezig met Zuid-Amerika maar dit is nog in de 
oriënterende fase. 

Esther van de Bovenkamp 
Maar China is nu dus wel een heel specifiek land waar jullie veel mee samen werken? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ja, daar speelt veel op dit moment. En ook in Japan, dat is vanuit de geschiedenis van het VGM ook een 
goed contact. Daar hebben we veel tentoonstellingsuitwisseling mee gedaan en daar is veel samenwerking 
mee geweest. 

Esther van de Bovenkamp 
Zijn er voor de samenwerking met China speciaal mensen in dienst genomen, of is er een tussenpersoon in 
China die veel van China weten die jullie kunnen raadplegen voor deze samenwerking? Of is er hier al veel 
kennis over China in huis? 

Jessy van de Klundert – Verhoeven 
We hebben zelf veel van die kennis maar we schakelen op de nodige momenten ook wel experts in. 
DutchCulture heeft hierin ook wel een adviserende rol gepeeld in het verleden en nog steeds. Zelf ga ik  
werken met een Chinese dame, nu voor een bepaalde periode, om meer kennis van de lokale markt aan te 
trekken en hier beter op in te kunnen spelen. Dat vinden we wel belangrijke aanvulling op wat we al weten 
maar ook omdat het belangrijk is om mensen bij je te hebben die meer weten van de taal maar ook van de 
cultuur. 

Esther van de Bovenkamp 
Zijn jullie tegen problemen aan gelopen bij deze samenwerking die specifiek te maken hadden met het 
cultuurverschil? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ja, daar op terug kijkend is dat iedere dag nog een leerschool. Als je kijkt naar hoe een Nederlander toe 
werkt naar het concretiseren van een opdracht dan gaat dit pragmatisch. Wanneer wij denken dat we er 
zijn denkt een Chinese partij dat er nog op terug gekomen kan worden. In verschillende samenstellingen is 
dat wel voor gekomen. Voor ons is het dus echt een leerschool om er ook alert op te blijven maar ook om 
daar wel een goede middenweg in te vinden om iets concreets te bereiken waar beide partijen achter 
staan. 

Esther van de Bovenkamp 
En in de ervaring met de cultuurverschillen in andere landen. Welke zaken gelden dan specifiek voor 
China? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ik heb niet zoveel ervaring met omringende Aziatische landen maar ik weet wel dat bij een samenwerking 
met Hong Kong deze mensen al weer heel anders zijn in het zaken doen. Die hebben toch meer een 
westerse ‘state of mind’ van zakendoen. Dat merk je ook in Angelsaksische landen gaat het veel 
gemakkelijker dan in China. Misschien gaat het ook makkelijker in andere Aziatische landen maar dat durf 
ik niet zo goed te zeggen. Met Zuid-Amerika heb ik geen concrete ervaring.  

Esther van de Bovenkamp 
Tijdens mijn stage bij de Nederlandse ambassade werd er veel gesproken over de Van Gogh Museum die 
dit najaar naar China zou komen. Je liet weten dat deze niet door gaat. Waarom niet? 
 
 



Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Dat durf ik niet 100% zeker te zeggen maar ik denk dat het mede is gekomen door de verschillende 
culturen, dat er vanuit beide partijen verschillende verwachtingen waren. Dat wat wij konden bieden was 
niet wat men daar graag had gewild en uiteindelijk is het mede daardoor niet doorgegaan. 

Esther van de Bovenkamp 
Ging het dan om de collectie die jullie konden bieden? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Ja, eigenlijk konden we niet meer bieden dan de stukken die we op dat moment konden aanbieden omdat 
we simpelweg niet meer hebben en omdat we ook een hele lange bruikleenagenda hebben waar normaal 
gesproken 3 tot 4 jaar overheen gaat als je het gedegen wilt inplannen en goed wilt voorbereiden.  Hierdoor 
ontstond een verschil in verwachtingen aangaande het aanbod. 

Esther van de Bovenkamp 
Zou de tentoonstelling in de toekomst nog door kunnen gaan? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Het is niet uit gesloten. 

Esther van de Bovenkamp 
Is er eerder in het verleden al een tentoonstellingsuitwisseling geweest tussen Nederland en China? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Niet dat ik weet. 

Esther van de Bovenkamp 
Nog even over de trainingen. Op dit moment is het dus het Van Gogh Museum, de Reinwardt Academie en 
DutchCulture als een soort projectleider die bij de samenwerking betrokken zijn. Daar kan De Appel zich in 
de toekomst nog bij aansluiten. Zijn er op dit moment al andere organisaties die ook deel kunnen gaan 
nemen? 

Jessy van de Klundert – Verhoeven 
We hebben nu tegen elkaar gezegd dat dit het gremium is waar wij de komende tijd in willen gaan samen 
werken. Eerst gaan we bekijken of het goed gaat of dat we het anders moeten aanpakken. We gaan het 
uitvoeren, evalueren en een plan opmaken. Als er er allemaal tevreden over zijn hebben we een framework 
wat we als een soort blauwdruk kunnen gebruiken voor andere instellingen die ook willen aan haken. 
komen. 

Esther van de Bovenkamp 
Dan mijn laatste vraag. Wat is voor het Van Gogh Museum het grootste voordeel van deze samenwerking 
met China? Wat levert het op? 
 
Jessy van de Klundert – Verhoeven 
Door het bundelen van krachten in deze samenstelling hebben wij het voor elkaar kunnen krijgen om iets 
moois neer te zetten wat onderdeel uitmaakt van de MoU die is gesloten tussen Nederland en China op het 
gebied van onderwijs en cultuur. Dat is ook een unieke binnenkomst om voet aan de grond te krijgen in 
China. Hiervoor hebben we steun vanuit de Nederlandse- en Chinese overheid. Dat vinden wij enorm 
waardevol. Zowel voor verdere activiteiten die ontwikkeld kunnen worden binnen deze samenwerking maar 
ook voor het Van Gogh Museum zelf. Dit is voor ons een unieke gelegenheid en we vinden het ook een 
uitdagende onderneming. We kunnen er van leren en dat doen we graag. 
 

***Einde 
 



E-mail interview 

Onderwerp Interview met Monique Knapen 
Projectleider China Desk DutchCulture 

Omschrijving E-mail interview 

Datum 11 mei 2014 

Uitvoering Esther van de Bovenkamp 

 

1. Zijn er veel Nederlandse musea die de China Desk benaderen voor hun samenwerking met China, zo ja 
wat voor advies krijgen deze musea?  
Niet zoveel. Cobra uit Amstelveen heeft wel interesse getoond om net zoals zij dit in midden oosten doen 
tentoonstellingsconcepten aan te bieden in China. Meestal krijgen we verzoeken van kunstenaars om in 
China te werken. Musea krijgen net als kunstenaars advies goede partner te vinden en goed uit te zoeken 
waarom ze naar China willen. Inspiratie, kennisdelen, netwerk verbreden zijn belangrijke redenen om te 
gaan. Als je er heen wilt om geld te verdienen dan geef ik meestal advies dat dit niet makkelijk is. 

2. Tegen wat voor moeilijkheden lopen musea aan bij een samenwerking met China? 
Verschillen in culturele infrastructuur zoals censuur systeem (alle inhoud moet door overheid worden 
goedgekeurd), invoerrechten (financiële systeem is erg anders dan bij ons) en andere normen als het gaat 
om ‘art handeling’ Chinezen nemen vaak zelf kunstwerken mee in de koffer om geld uit te sparen – Ned 
musea werken natuurlijk met professionele vervoerders. Verder is het helaas zo dat musea in China vaak 
niet geleid worden door geschoolde professionals. Vaak zijn de mensen met beslissingsbevoegdheden daar 
terecht gekomen door politieke benoemingen. 

3. Welke samenwerkingen zijn er recent geweest tussen Nederlandse en Chinese musea op het gebied van 
tentoonstellingen? 
Nieuwe kerk met Nanjing Museum, Stedelijk met Capital museum Beijing, FOAM met Hexinagning museum 
in Shenzhen 

4. Kunnen Nederlandse musea subsidie aanvragen voor hun samenwerking met China? Zo ja, wat voor 
mogelijkheden zijn hier voor en hoe werkt deze procedure? 
Dat kan middels het Mondriaanfonds, er zijn nieuwe regelingen als het gaat om gezamenlijk onderzoek 
naar collectie. Regel is dat er dan dat het resultaat ook in NL te zien moet zijn. FOAM heeft ook geld 
gekregen van Het Mondriaan fonds om Ned kunst zichtbaar te laten zijn in t buitenland. Je kan voor 
precieze regeling beter contact opnemen met dit fonds 

5. Is er veel belang vanuit Chinese instellingen om samen te werken met Nederlandse musea op het 
gebied van tentoonstellingen?  
Veel belang? Bedoel je belangstelling? Als je dit laatste bedoelt: ja Nederland staat over het algemeen goed 
aangeschreven in China als het gaat om kunst – denk aan de NL iconen zoals Van Gogh en de oude 
meesters. NL is ook internationaal actief en heeft al sinds 2005 veel laten zien in China. Er zijn al goede 
contacten en dat helpt. Verder is het natuurlijk zo dat China’s vele nieuwe musea om content vragen (er is 
niet genoeg in China) en is er dus vanuit China veel belangstelling voor samenwerking met andere landen. 
Andere landen zijn allemaal genegen met China te werken want dat biedt perspectief op kansen voor 
kunstenaars en musea. 
 

  



E-mail interview 

Onderwerp Interview met Anouchka van Driel 
Senior Policy Officer Cultural Affairs Nederlandse ambassade Beijing, China. 

Omschrijving E-mail interview 

Datum 1 juni 2014 

Uitvoering Esther van de Bovenkamp 

 
1. Op wat voor manier kan de ambassade een Nederlands museum ondersteunen bij een samenwerking 
met China? 
 
De ambassade kan een museum ondersteunen door middel van het helpen met vinden van de juiste 
partners, niet alleen in de zin van partner musea maar ook producers, designers etc. Daarnaast kunnen we 
helpen met bemiddeling tussen musea en soms ook met de overheid, lokaal of landelijk. Daarnaast 
kunnen we helpen met het koppelen aan de consulaten en NBSO's in het land die lokaal in hun steden en 
regio's de musea kunnen ondersteunen dmv. hun lokale netwerk. 
 
Verder worden wij vaak gevraagd advies te geven aan het Mondriaanfonds over projecten die een aanvraag 
indienen voor China - in die zin kunnen wij musea 'ondersteunen' door een positief advies uit te brengen - 
maar we zullen het altijd wel objectief en onafhankelijk bekijken en formuleren. 
 
Daarnaast kan de ambassade ook helpen door het verstrekken van een financiële bijdrage aan het project. 
Wel is het zo dat ons budget beperkt is en dat de bijdrage meer is bedoeld om de eindjes aan elkaar te 
knopen wat betreft financiën dan dat het een geheel tentoonstellingsproject van begin tot eind kan 
financieren. 
 
2. Er zijn vanuit de Nederlandse overheid een aantal fondsen beschikbaar voor culturele projecten die 
culturele instellingen/initiatieven kunnen gebruiken voor hun project in China. Om wat voor fondsen gaat 
dit? En aan welke eisen moet een museaal project voldoen om kans te maken op zo'n fonds? 
 
In 2012 is er wat betreft fondsen in Nederland veel verandert, de 2 hoofdspelers voor China op dit moment 
zijn het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Daarnaast komt 
financiering soms ook van lokale overheden in Nederland (bijvoorbeeld gemeente Amsterdam of Delft). De 
eisen voor deze fondsen verschillen onderling, je kunt misschien het beste de meest actuele eisen op de 
respectievelijke websites bekijken maar voor het stimuleringsfonds geldt dat ze veel waarde hechten aan 
een project dat een groot aantal designers betrekt en dat de kennisoverdracht en interactie met partners 
en het partnerland bevordert en wat naast een tentoonstelling een groot randprogramma opzet. Daarnaast 
moet er ook sprake zijn van co-financiering, het fonds kan niet het gehele project subsidiëren. Ook hierbij 
moeten de aanvragers een aanbevelings brief van de ambassade overhandigen. Voor het Mondriaan zijn 
de eisen iets anders en uit ervaring iets breder, kwaliteit lijkt het belangrijkste criterium voor het 
Mondriaanfonds. 
 
3. De Reinwardt Academie en het Van Gogh Museum gaan trainingen aanbieden aan 
museummedewerkers in China. Een gewenst resultaat van deze samenwerking is het mogelijk maken van 
meer uitwisseling van collecties en tentoonstellingen tussen Nederland en China. Waarom is dit soort 
uitwisseling zo belangrijk voor Nederland? 
 
Het is in het belang van Nederland om een goed museaal netwerk in China op te bouwen en ervaring op te 
doen. China ontwikkelt in een razendsnel tempo, er komen steeds meer musea en er is steeds meer 
belang voor buitenlandse tentoonstellingen - het kan zijn dat de markt zich zo snel gaat ontwikkelen dat 
voordat we het weten China een hoofdspeler in de wereld is geworden. Zo ver zij we nu natuurlijk nog niet 
maar die mogelijkheid bestaat. China wil zich daarnaast ook steeds meer in het buitenland profileren, 
Nederland zou ook een rol kunnen spelen in de vertaal slag van Chinese tentoonstellingen die naar 
Europa/het westen willen komen. 
 
 
 



4. In jouw ervaringen met Nederlandse musea die een uitwisseling hebben met China: Tegen welke zaken 
lopen Nederlandse musea (het meeste) aan bij een samenwerking met China? (of) Waar moeten 
Nederlandse musea op letten bij een samenwerking met China? 
 
Ik beantwoord deze eerst even puntsgewijs: 

- Te weinig budget (van het partner museum, oa. geen mogelijkheid om uitleen fee's te betalen e.d.) 
- Chinese museum faciliteit en de deskundigheid van de staf voldoet niet aan Nederlandse kwalitiets 

eisen 
- Een mismatch van systemen en aanpakken, manieren van zaken doen binnen museum sector 
- Musea in Beijing en Shanghai overbezet/over booked met tentoonstellingen 

 

Allereerst waar musea op zouden moeten letten is dat ze niet heel rigide aan de Nederlandse werkwijze 
vasthouden en met niet te veel vooroordelen naar China komen. Om een project te laten slagen in China 
moet er geduld zijn en doorzettingsvermogen, daarnaast is het ook vaak handig om een lokaal iemand in te 
zetten die als een soort van agent/producent werkt onafhankelijk van het museum (zoals Liu Gang by 
FOAM en Adriaan Rees by het Prinsenhof) de kan helpen bij het zoeken naar de juiste partners en 
mogelijkheden voor verdere financiering.  
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