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Adrie van Essen is per 1 januari 
2022 de nieuwe artistiek leider  
van evenementenbureau dEVENTer. 
Hij volgt Anjo de Bont op en wordt 
verantwoordelijk voor de program
mering en ontwikkeling van de 
grote Deventer evenementen, 
waaronder Deventer Op Stelten, 
de Deventer Boekenmarkt en  
het Dickens Festijn. Van Essen 
program  meert al jarenlang buiten
theaterfestivals en heeft een uit
voerig netwerk in zowel binnen  
als buitenland. Daarnaast was  
hij betrokken bij de oprichting van 
Werkplaats Diepenheim (artist 
inresidence voor professionele 
kunstenmakers) en festival 
Heimland, beide in Diepenheim.

Museum Kranenburgh in Bergen 
kent vanaf januari een nieuw 
directie team. Adriana Gonzá lez 
Hulshof start als zakelijk direc
teur en Colin Huizing (tot 1 juli 
2022) als ad interim artistiek leider. 
Hun voor ganger Mariette Dölle, 
sinds 2016 algemeen directeur van 
het museum, vertrekt naar De Oude 
Kerk in Amsterdam (zie verderop). 
González Hulshof was oprichter  
en directeur van Amster dam Art 
Weekend en verdiende haar sporen 
in het inter nationale culturele 

1 Adriana GonzálezHulshof
2 Adrie van Essen. Fotografie: Jan Amse
3 Colin Huizing. Fotografie: Koos Breukel
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veld, onder meer op het vlak van 
cultu rele partnerships, fondsen 
werving en publieksbereik. Colin 
Huizing, die al enkele jaren als 
programmaadviseur bij het 
museum is betrok ken, is curator en 
producent van tentoonstellingen 
voor verschil lende musea en 
adviseur voor het Mondriaan Fonds. 
Hij was senior conservator voor  
het Stedelijk Museum Schiedam 
en cocurator van de Nederlandse 
inzending voor de Biënnale van 
Venetië 2015. 

Het RKDNederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis in Den Haag 
heeft met Patricia Alkhoven in 
januari een nieuw hoofd Collecties. 
Haar voorganger was Judith 
Niessen. Alkhoven promoveerde 
in 1993 aan de Universiteit Utrecht 
als architectuurhistoricus en was 
daarna onder meer werkzaam als 
plaatsvervangend hoofd en project
manager Innovatieve Projecten  
bij de Koninklijke Biblio theek, als 
hoofd Collecties bij de voorganger 
van Het Nieuwe Instituut, en als 
projectmanager bij het KNAW 
Meertens Instituut. Als directeur 
heeft zij de afgelopen jaren het 
Dudok Architectuur Centrum in 
Hilversum als fysiek en digitaal 
kenniscentrum op de kaart gezet. 
Sinds 2017 was zij als coör di nator 
verantwoordelijk voor de erfgoed
route Levend Verleden van de 
Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA/NWO) bij het KNAW 
Humanities Cluster.

Vera Carasso is per 1 januari 
2022 directeur van de Museum
vereniging en Stichting Museum
kaart. Zij volgt interimdirecteur 
Jan van Kooten op, die de honneurs 
waarnam na het overlijden van 
Mirjam Moll in maart 2021. Carasso 
heeft ervaring in de museumwereld 
als directeur bij Museum Speelklok 
en Het Scheepvaartmuseum en als 
hoofd Collecties bij Kunstmuseum 
Den Haag. Daarnaast was zij tot in 
januari voor de provincie Flevoland 
werkzaam als kwartiermaker voor 
Batavialand.

Eveneens met ingang van 1 januari 
begon Marieke van Bommel 
als algemeen directeur van het 
Nationaal Museum van Wereld
culturen (NMVW) en het Rotter
damse Wereldmuseum. Zij volgt 
Stijn Schoonderwoerd op, die 
algemeen directeur werd van  
De Nationale Opera en Ballet  
(zie verderop). Van Bommel vormt 
samen met inhoudelijk directeur 
Wayne Modest de directie. Het 
NMVW bestaat uit het Amster
damse Tropenmuseum, het Museum 
Volkenkunde in Leiden en het 
Afrika Museum in Berg en Dal. 
Sinds 2017 is het Wereldmuseum 
uit Rotterdam een nauwe samen
werking met het NMVW aan
gegaan. Van Bommel was hiervoor 
directeur van het Museum aan de 
Stroom (MAS) in Antwerpen en 
werkte voor het Maritiem Museum 
in Rotterdam, onder andere als 
zakelijk directeur.

Ook het Teylers Museum kreeg  
per 1 januari een nieuwe directeur
bestuurder. Marc de Beyer 
volgde Marjan Scharloo op, die er 
20 jaar directeur was. De Beyer 
was directeurbestuurder van 
Museum Gouda en werkte in 
verschil lende functies bij het RKD 
(Nederlands Instituut voor Kunst
geschiedenis), de Koninklijke 
Verzamelingen en Museum 
Catharijneconvent.

Erik Akkermans werd per 1 februari 
2022 door Irene Asscher-Vonk 
opgevolgd als voorzitter van  
Plat form Arbeidsmarkt Culturele 
en Creatieve Toekomst (Platform 
ACCT). AsscherVonk is gespecia
liseerd in arbeidsrecht en sociale 
zekerheid. Zij was hoogleraar 
Sociaal Recht aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen en kroon
lid van de SociaalEconomische 
Raad. Tot 1 januari 2022 was zij 
voorzitter van de Museum
vereniging. 
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archieven. Van Limburg Stirum  
was hiervoor directeur van de 
Nederlandse Kastelenstichting, 
producent van het landelijke 
publieksevenement Dag van  
het Kasteel en project leider van 
het landelijke onderzoek naar 
koetshuizen in Nederland.  
Van huis uit is zij architect. 

Per 1 maart 2022 is Maarten 
van Erp hoofd Programma en 
Publiek (artistiek manager) bij 
Stadsschouwburg Nijmegen en 
Concertgebouw De Vereeniging. 
Hij vormt samen met de directeur 
en de commercieel manager  
het nieuw te vormen ‘strategisch 
managementteam’. Van Erp was 
actief als boeker en producent bij 
impresariaat Bunker Theaterzaken 
en programmeur bij De Maaspoort 
Theater & Events. Tevens was  
hij theater en muziekprogrammeur 
bij het jaarlijkse Zomerparkfeest  
in Venlo. 

Lidewij de Koekkoek is met 
ingang van 1 maart de opvolgster 
van Ann Demeester als algemeen 
directeur van het Frans Hals
museum in Haarlem. Demeester 
vertrok naar het Kunsthaus in 
Zürich. De Koekkoek studeerde 
Kunstgeschiedenis aan de Rijks
universiteit Leiden en volgde een 
Executive Leadership Program  
for Museum Leaders aan het  
Getty Leadership Institute in  
Los Angeles. Ze was directeur  
bij Museum Het Rembrandthuis  
en Stedelijk Museum Alkmaar,  
en werkzaam bij het Nederlands 
Textielmuseum in Tilburg, het 
Nederlands Architectuurinstituut 
(NAi) in Rotterdam en bij de 
gemeente Dordrecht. • 
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Stijn Schoonderwoerd,  
tot 1 januari algemeen directeur
bestuurder van het Nationaal 
Museum van Wereld culturen en  
het Wereldmuseum Rotterdam, 
volgde op 1 februari Els van der Plas 
op als algemeen directeur van 
Natio  nale Opera & Ballet. Samen 
met Sophie de Lint en Ted Brandsen 
vormt hij de directie en het colle
giale bestuur van de organisatie. 
Schoonder woerd was in het ver
leden zakelijk directeur van Het 
Nationale Ballet en mededirecteur 
van Het Muziek theater Amster dam, 
die opgingen in Nationale Opera  
& Ballet. Ook was hij direc teur van 
het Neder lands Philhar monisch 
Orkest/Nederlands Kamer  orkest, 
het vaste orkest van De Nationale 
Opera, en financieel manager van 
het Rotter dams Philharmonisch 
Orkest, een partner orkest van  
De Nationale Opera.

Mariette Dölle is, na haar 
vertrek bij Museum Kranenburgh, 
met ingang van 1 februari de 
nieuwe directeur van De Oude 
Kerk in Amsterdam en volgt 
daarmee Jacqueline 
Grandjean op. Grandjean  
is artistiek directeur geworden  
van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten in Antwerpen. 
Dölle was voor Kranenburgh 
artistiek leider van TENT,  
podium voor hedendaagse kunst  
in Rotter dam. 

Kasteel Huis Bergh in ’sHeeren
berg heeft per 1 februari in  
de persoon van Heidi van 
Limburg Stirum een nieuwe 
directeur. Zij volgt Marijke Brouwer 
op, die met pensioen gaat. Huis 
Bergh bestaat uit een aantal 
monumenten, landgoederen,  
een museale collectie en 
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Boekman is hét Nederlands 
forum voor kunst, cultuur en 
beleid. Het tijdschrift brengt 
wetenschap, open baar bestuur, 
diverse culturele sectoren, 
kunstenaars en kunst lief  hebbers 
met elkaar in contact.  
Boekman is een uitgave  
van de Boekman stichting.  
Het ver schijnt vier keer per jaar  
en heeft een oplage van 1200.

Uitverkochte exemplaren zijn 
als pdf te bestellen.

De Boekmanstichting verzamelt  
en verspreidt kennis en infor
matie over kunst en cultuur  
in beleid en praktijk. Het werk
terrein omvat het kunst en 
cultuurbeleid van de overheden, 
particuliere finan ciering van 
kunst, de sociaal economische 
en juridische aspecten van  
de kunsten en het kunstenaars
beroep, marketing en spon so
ring, culturele organisa ties en 
manifestaties, kunst in relatie 
tot (nieuwe) media, cultuur
behoud, kunst educatie, 
amateurkunst en kunst 
vakonderwijs. 

Zie ook www.boekman.nl
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