Algemeen jaarverslag 2012
Bestuur
Het stichtingsbestuur heeft vergaderd op 14 maart en op 25 september.
Op 31 december 2012 bestond het bestuur van de Stichting Aartsbisschoppelijk
Museum (ABM) uit de leden Prof. Dr. S.L. de Blaauw (voorzitter), Dr. C.M.A.
Caspers (secretaris), drs. F.W.J. Holterhues (penningmeester), Drs. M.M.C.F de Jong,
Drs. A.J.M. Sturkenboom, Mgr. drs. H.W.Woorts, Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk.
Vertegenwoordiging van het ABM in de Stichting Het Catharijneconvent in 2012:
Prof. Dr. S.L. de Blaauw (voorzitter); Drs. F.W.J. Holterhues, Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk.
Jubileum 150 jaar ABM
De viering van het ABM-jubileum in 2012 had
twee zwaartepunten: de bijeenkomsten Tussen
Kerk en Kunst in het voorjaar en de presentatie
van het boek Naar de Middeleeuwen in december.
Tussen Kerk en Kunst vond plaats op drie locaties in het aartsbisdom: op 14
april in Museum Catharijneconvent in Utrecht, waarbij kardinaal Eijk aanwezig was,
op 21 april in de Stefans-Hof in Borne, met als speciale gast Herman Finkers en op 12
mei in de St. Walburgis schatkamer in Arnhem, met medewerking van Leo Fijen. Tal
van belangstellenden legden devotionele voorwerpen of religieuze kunstobjecten
voor aan panels van deskundigen. De bijeenkomsten hebben voldaan aan het doel
om de bekendheid van het ABM binnen het aartsbisdom te vergroten en de interesse
voor religieus erfgoed en religieuze kunst te versterken.

Op 4 december werd het jubileum afgesloten met een bijeenkomst in het
Museum Catharijneconvent rond de publicatie van het boek Naar de middeleeuwen:
Het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht vanaf het begin tot 1882. Op basis van een
tekst van Elmer Peters heeft een redactie bestaande uit drs. Casper Staal (vm.
conservator Museum Catharijneconvent) en dr. A. van Schaik (voormalig bestuurslid
ABM) een rijk geïllustreerd boek samengesteld, dat voorzien werd van een epiloog
over het ABM tussen 1882 en 2012 door voorzitter Sible de Blaauw. Het eerste
exemplaar werd in ontvangst genomen door Willem Jacobus kardinaal Eijk,
aartsbisschop van Utrecht. Dr. Micha Leeflang, conservator van Museum
Catharijneconvent, gaf een inleiding over de lopende tentoonstelling Ontsnapt aan de
Beeldenstorm - Middeleeuwse beeldhouwkunst uit Utrecht, waarin objecten uit de ABMcollectie een centrale rol vervulden. Het feit dat het boek, zorgvuldig uitgegeven
door uitgeverij Matrijs in samenwerking met Museum Catharijneconvent, volledig
uit subsidies kon worden gefinancierd, geeft reden tot grote voldoening. De helft van
het benodigde bedrag (20.000 euro) werd geworven door de uitgever, de andere helft
direct door het ABM.

Het jubileum heeft ruime publiciteit opgeroepen in organen van het
aartsbisdom en het Catharijneconvent. Het aartsbisdom heeft onder meer een
nummer van het bisdomblad Op Tocht aan de jubilerende stichting gewijd, terwijl in
het museumtijdschrift Catharijne een artikel van Casper Staal verscheen over het te
publiceren boek.
Het ABM-bestuur heeft voor de uitvoering van de jubileumactiviteiten steeds
kunnen rekenen op de professionele steun van de Dienst Communicatie van het
Aartsbisdom Utrecht, onder meer voor het ontwerp van een logo, een
communicatieplan, en de uitwisseling met andere media. Het welslagen van het
jubileum is daarom mede te danken aan de vruchtbare samenwerking met de heer
drs. Roland Enthoven en mevrouw drs. Caroline Wenting van de Dienst
Communicatie.
Collectie
Het ABM heeft in 2010 diverse objecten uit de nalatenschap van kardinaal Johannes
Willebrands onder zijn hoede genomen. Enkele objecten zijn van belang om in de

collectie van het ABM te worden opgenomen. Er vindt overleg plaats tussen de
Stichting Kardinaal Willebrands Archief, het Museum Catharijneconvent en het
ABM-bestuur over de definitieve bestemming van de objecten.
In december is de traditionele Napolitaanse kerststal in het Catharijneconvent
voor het eerst opgesteld in de dankzij een bijdrage van het ABM uitgebreide versie.
De nieuw verworven beelden zijn daartoe eerst gerestaureerd.

Foto: deel van de groep aangekochte figuren voor de Napolitaanse kerststal

Website
Vanaf januari 2012 beschikt het ABM over een eigen website die is ondergebracht bij
de site van het aartsbisdom en via een link verbonden is met de site van Museum
Catharijneconvent. In de nabije toekomst zal ook de site van het Museum
Catharijneconvent uitdrukkelijker aandacht aan de bruikleenstichtingen, waaronder
het ABM, besteden.
Toekomst
Het ABM heeft in dit jaar concrete stappen gezet op de weg naar een opbouw van
eigen vermogen, vooral via schenkingen. Er is een folder gemaakt die op heldere
wijze aandacht vraagt voor de mogelijkheid aan het ABM te schenken. De folder is
naar de parochies gestuurd en kan op bepaalde gelegenheden van ABM of
aartsbisdom worden verspreid. Ook de eigen website wordt voor dit doel ingezet. De
eerste voorzichtige effecten zijn merkbaar. Het doel van eigen vermogen is om op
gerichte wijze de uitbouw van de ABM-collectie in het Museum Catharijneconvent te
kunnen ondersteunen en een bijdrage te kunnen leveren aan de verbreiding van
kennis over christelijke kunst.

