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kan dat dan?

het businessplan is klaar,
wat nu?

1nker
imagineers

hoe breng ik mijn collectie
écht tot leven?

t

tinker imagineersbeantwoordt deze vragen
samen met U en de collega's in uw museum
als conceptontwikkelaars, als ontwerpers en als uitvoerders
meer weten? kijk eens op onze site
of neem direct contact op met Patrick van der Hijden of Stan Boshouwers
tinker imagineers Nieuwegracht 13 3512 LC Utrecht / 030 2300405 / mail@tinker.nl/ www.tinker.nl
tinker werkt(e)onder anderevoor: het BijbelsOpenluchtmuseum,UniversiteitsmuseumUtrecht, NoordbrabantsMuseum,Museumvoor Communicatie,
Militair Luchtvaartmuseumen NEMO



De grenzen van museumland
Het begrip museumheeft eengrote aantrekkingskracht.
Het geeft statusen kent eenlangeen respectabeletraditie.
Geenwonder dat particuliere verzamelaars,themaparken,
bezoekerscentra,archeologischeerven,archieven,
monumenten,historischeschepenen zelfs winkels zich
maar al graagwillen profileren als museum.

DeStichting het NederlandsMuseumregisterwordt
regelmatiggeconfronteerdmet aanvragenvan instellingen
die een pogingwagen museumlandbinnen te komen.
Als het gaat om veredeldewinkels of opengestelde
huiskamersdan is de beslissingsnel genomen,omdat een
institutionele basisin dat soort gevallenontbreekt.
Lastigerwordt het bij respectabeleen gerenommeerde
instellingen die hun zorg voor het cultureel erfgoed
serieusnemenmaar toch geenmuseumzijn.

Van doorslaggevendbelangvoor opnamein het museum-
register is de aanwezigheidvan eenmusealecollectie.
Dat wordt per geval beoordeeld;het ene kasteelkan dus
eenmuseumzijn, terwijl het andereslechtseen'aangekleed
monument' is. Het gaat niet om de kwaliteit van de
objecten,maar om de functie van de collectie binnen het
geheel:hoewordt de collectie gepresenteerden beheerd?
Deafwijzing zegt danookweinig overdecultuurhistorische

of educatievewaardevan een instelling, en dat is ook
voor bezoekerssomsmoeilijk te begrijpen.

Gelukkiglaten we dezeafgewezeninstellingen niet achter
in niemandsland,want ook voor hen bestaanin Nederland
registersen/of is ondersteuningbeschikbaar.Monumenten,
archievenen archeologischeervenkennenhun eigenkwa¬
liteitszorg en koepelorganisaties,bezoekerscentrawerken
nauwsamenmetVW's. Enwie weet gaanook particuliere
verzamelaarszich nog eensprofessioneelorganiseren.

Veelmuseumconsulentenzullen de komendetijd prioriteit
gevenaan de individuele en projectmatige ondersteuning
van voorlopig geregistreerdemusea.Dezenog steeds
groeiendegroep - inmiddels 125 in getal - wil immers
binnendrie jaar aan de basiseisenvoor museumregistratie
voldoen.Maar dit betekentniet dat afgewezeninstellingen
niet mogendeelnemenaanhet cursusaanbodvoormuseum¬
medewerkersof aan provinciale projecten.Enmet de
toenemendeerfgoedbredesamenwerkingwordt, althans
wat betreft de professioneleondersteuning,de vraag
'museumof monument?'toch minder belangrijk.

JelmerPrins,eindredacteurMuseumpeil
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De story van Anny Cactus en
andere netelige kwesties
Museurriregistratie en selectie, hoezo afgewezen?

DoorJacobusTrijsburg, Particuliere collecties, aangeklede monumenten en instellingen zonder
provmcmai. presen j-je(3e|ejfj kunnen njet worden opgenomen in het museumregister.

museumconsulent ' 1 1

van Gelderland \ Maar daarmee is niet gezegddat ze waardelooszijn. Particuliere collecties
■kunnen altijd nog uitgroeien tot museaen monumenten zijn op zichzelf
■reeds waardevol. De basiseisenvoor museumregistratie zetten menige
. instelling aan het denken over de eigen identiteit. Een rondgang door
! verschillende provincies.

DE GA&TUSWOND

v&ckiuèt®:

Bezichtiging

Zomecavondrondlerdingen van april i/m

VERKOOP AAN PARTICULIEREN VERZORGINGSTIPS:

september op woensdag vanaf 19.00 uur

... Treed binnen in ...

Overdekt cactus-koffie-/ theeterras

In overleg met
'Anny Cactus'
kunt u diverse
arrangementen
bespreken:
• Ontvangst
door gastvrouw
'Anny Cactus'
op afspraak
voor groepen
van minimaal
5 personen met
mogelijkheid
tot diverse

...van ' Anny Cactus

Bewonder het bloeimoment
van de 'Koningin van de
Nacht' in de maand juni/juli

m . ,v p*"""***-
f
Zorg voor voldoende licht. Wk

arrangementen

y

• Kinderpartijtje, kinderuur en vragenspel
• Dialezing
• Workshop
• Mogelijkheid tot het huren van de ruimte ypor
het maken van fotoreportages
A ^ * Texastocht met huifkar Gedurende het hele jaar

exposities

. •*• A .V' •

Groeiperiode maart t/m september,
tx per maand voldoende water en wat
voeding geven. Zorg dat er 's avonds geen
water meer in de pot staat.
p'.'T"-'
ustperiode oktober t/m februari:,
een water geven,
e plant echter niet laten
verschrompelen.

e cactus verlangt om de 2 jaar nieuwe
ocgrond eh als het nodig is een ruimere
ot. -

Anny Cactus
Anny van der Meer doet het woord en haar man Bert
het werk, zo is de verdeling. Samenrunnen zij een
cactuskwekerij in de GelderseAchterhoek.Anny vertelt
hun bewogen levensverhaal.Hoezijzelf in het Westland
in een hobbykasjeachter het ouderlijk huis naast de sla
en de spinaziemet cactussenbegon.Hoezij in Halfweg
met Bert eencactuskwekerijrealiseerde,met eenproductie
van drie tot vier miljoen zaailingen per jaar en dat
twaalf jaar lang, tot een auto-ongeluk van de ene dag
op de andere haar leven op zijn kop zette. Eenslopend
gevecht om weer op de been te komen,veranderde
grondig hun bestaan.Zij hield het niet meer uit onder
de dagelijkse portie decibellen van het vliegverkeervan
Schiphol. Ze waagden de sprong in het duister, naar
Ruurlo achter de IJssel.Eennieuw bedrijf werd uit de
grond gestampt, de cactussenovergepoot en wij zouden
er via Museumpeil nooit iets over hebbenvernomen,als
Anny toen met een breiwerkje achter de geraniums

was gaan zitten.
Maar dan moet mendeze
boerin met lef en een
creatieve geest kennen.
Terwijl zij fysiek steeds
beter uit de voeten kon,
hield zij de cactussen
scherp in de gaten.
Scheefgroei,puistjes,
een apart knobbeltje,
kortom afwijkingen
worden vanzelfsprekend
uit hetverkoopassortiment
verwijderd, goed voor de
vuilnisbak. Anny plantte
dezespelingenvan de
natuur steevast in haar
hobbyhoekje.Ze groeiden
en de misvormingen
groeiden mee.Bizar en
groteskals ze zijn, bleven

ze niet onopgemerkt.Toevalligebezoekersbrachten het
verhaal verder en er kwam een stroom van bedrijfs¬
bezoekenop gang. Deafdankertjes groeien uit tot een
'unique selling point'.
Inmiddelsdreigt de moordendeconcurrentie uit warmere
streken van Europade handelskwekerijde das om te
doen. Maar Anny's hobbyhoekjemet de verworpenen
der aardezorgt voor een groeiendestroom bezoekersen
een redelijke kansop zakelijk overleven.Ookweten¬
schappersinteresserenzich voor de zogeheten cristaten.
Kortom, de geboorte van Anny Cactuswas een feit.

Particuliere en bedrijfscollecties
Anny Cactus heeft geenmusealepretenties, maar wij
kunnen iets van haar opsteken.Haar cactuscollectie is
het levendebewijs van de stelling dat weggooien altijd
nog kan.Als (deel van een) commercieel bedrijf komt de
cactuscollectie niet voor opname in het museumregister
in aanmerking.Maar daarom hoeft die cactuscollectie

4



allerminst de vuilnisbak in. Hetzelfde geldt voor talloze
andere particuliere en bedrijfscollecties die niet voor
registratie in aanmerking komen.Vergeet niet dat de
privéverzamelingde bakermat van menig museum is.
In Gelderlanddoet ruim 40% van de 253 zich museum
noemende(enverwante)instellingenniet aan demuseum¬
registratie mee.Zij voldoen niet aan de basiseisen,zijn
particulier eigendom of onderdeelvan een commercieel
bedrijf. In andere provinciesdoen zich vergelijkbare
situatiesvoor,al verschillende percentages.Het kwaliteits¬
zorgsysteemdat museumregistratie omvat, is voor deze
categoriein principeniet toegankelijk.Maarals particuliere
eigenarenen exploitanten van bedrijfscollecties zich
willen conformeren aan een algemeensysteemvan
kwaliteitszorgals ISOof zelf eensysteemwillen opzetten,
houdt niemand ze tegen. Het idee is tijdens één van de
introductiebijeenkomsten al geopperd.

Hoezo afgewezen?
Afgezienvan Utrecht en Flevolandis de museumregistratie
nu in heel Nederlandgestart.Alle zich museumnoemende
(en verwante) instellingen worden door de provinciaal
museumconsulentuitgenodigd zich aan te melden voor
opname in het museumregister.Als uitkomst van de
beoordeling zijn er drie mogelijkheden: een museum
wordt geregistreerd,voorlopig geregistreerdof niet
geregistreerd.Omdie laatste categorie gaat het hier, in
het bijzonder om de samenstelling van dezegroep.Wat
zijn zoal de redenenvan afwijzing? Met toestemming
van de betrokken instellingen en dankzij de bemiddeling
van de respectievelijkeprovinciaal museumconsulenten
volgt hier een bloemlezing.
Enigetroostende woorden vooraf: het feit dat een
instelling niet kan worden geregistreerdals museum,
betekent volgens de provinciaal museumconsulenten
niet dat zij vervolgensgeheel van scholing en onder¬
steuning verstoken zullen blijven. Wel is het zo dat de
museumconsulentenin de komendejaren wat betreft
de actieve ondersteuning van museade nadruk zullen
leggenop geregistreerdeen met name op voorlopig
geregistreerdemusea.

Overijssel: Van Deinse Instituut
te Enschede
Niet geregistreerdmet als reden: geen (beleid gericht
op) presentatievan de collectie. Het Van DeinseInstituut
is het centrum voor streekcultuur in Twente.Het instituut
is in 1996 opgericht en is ontstaan door fusie van de
OudheidkamerTwente met de Twente Academie.Het
instituut beheerteen uitgebreideen gevarieerdecollectie,
die onvervangbareobjecten van cultuurhistorische,
volkskundigeen historischeaardomvat enwel de 'moeder¬
collectie van Twente' wordt genoemd.Eengroot deel
van de collectie werd vroeger gepresenteerdin het
RijksmuseumTwenthe, maar moest in verband met een
beleidsveranderingdit museumverlaten en ligt nu
grotendeels opgeslagen.
Het Van DeinseInstituut voldoet aan bijna alle basiseisen
van het museumregister,maar het ontbreken van een
expositiebeleid is het knelpunt. De invulling van de
publiekstaak is onvoldoende.Wel worden onder de vlag
van het Van DeinseInstituut op diverse locaties - altijd
buiten de deur - tijdelijke expositiesvan wisselende
samenstellinggehouden.Het bestuurvan de Stichting het
NederlandsMuseumregister heeft op zich geen bezwaar
tegen het elders exposeren,mits dit regelmatig gebeurt,
onder eigen naam, en er een beleid aan ten grondslag
ligt. Bij het Van DeinseInstituut bestaat niet voldoende
zekerheidomtrent de continuïteit van het expositiebeleid.
Uit de statuten, het beleidsplanen de begroting blijkt
niet dat er sprake is van presentatie van de collectie als
een structurele activiteit. Depubliekstaak maakt geen
deel uit van de statutaire doelstelling van het instituut.
Wat de externe activiteiten aangaat is het instituut ver¬
gelijkbaar met het Meertens Instituut te Amsterdam.
Dankzij de museumregistratie is het Van DeinseInstituut
inmiddels wel gaan nadenkenover de eigen identiteit.
Het expositiebeleid wordt duidelijker geformuleerd in
het beleidsplan.Ookwil men in de nieuwe naam de
musealedoelstelling beter tot zijn recht laten komen.
Tenslotte is men op zoek naar een permanente
expositiemogelijkheid, zodat deze laatste hobbel voor de
museumregistratie kan worden genomen.

Levenals in de Ijzer¬

tijd, het Haps-project

in Apeldoorn

foto GOC

Archeologische
Educatieve Erven
Nederlandkent op negenverschillende
plaatseneenArcheologischEducatief
Erf.Al enkeledecenniageledenkwam
in Bergen Boschte Apeldoorn,als
eerste in Nederland,het zogeheten
Haps-projecttot stand, nu onder¬
gebracht in de Stichting Prehistorisch
KampApeldoorn 'Haps'.
Dezeervenzijn in educatiefopzichtzeer
geslaagd,maareenbelangrijkebasiseis
voor museumregistratieis en blijft het
beschikkenovereenmusealecollectie.
Eneenserie replica'svoor educatief
gebruikvormt geenmusealecollectie.

ArcheologischeEducatieveErven
weten op eenaansprekendewijze de
jeugd te interesserenvoor geschiedenis
en archeologie.Misschienslagenzij
daarin - met minder middelenen
personeel- veel beter dan de traditio¬
neelwerkendeeducatievediensten
van museavoor archeologieen
geschiedenis.Wat zij nu nog missen
is de link naar dezemusea.Het moet
toch mogelijk zijn in het kadervan de
ontwikkeling van erfgoededucatieeen
blijvendeverbinding tot stand te
brengen?Hoesterkerde band,deste
musealerde functie.



Kasteel Hernen

foto GOC

Gelderland: Kasteel Hernen
Niet geregistreerdmet als reden:geencollectie van enige
omvang of betekenis.De portretten van Reiniervan
Wijhe en Margriet van Eegeren,het drietal kanonslopen,
alsmedehet tiental bouwfragmenten vormen geen basis
voor een museum.Deschaarsemeubilering van de
publieksruimten dient enkel tot gebruik en heeft geen
museaaldoel.Het kasteelbewaartdaarentegenhet vrijwel
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ongeschondenuiterlijk van een weerbaar stenen huis uit
de late Middeleeuwen/vroegeRenaissanceen is bouw¬
historisch een onuitputtelijke bron van informatie. Het
is het eerste kasteel dat door de Stichting Vrienden der
GelderscheKasteelen- voor één gulden - is verworven
(1940) en het is sinds de restauratie in de jaren vijftig
opengesteldvoor het publiek. Rondleidingenvoor een
algemeen publiek en een specifiek op jeugdig publiek
afgestemd educatief arrangement vinden gretig aftrek.
DeStichting Vrienden der GelderscheKasteelenheeft
zevenvan de tweeëntwintig in haarbeheerzijnde kastelen
en landhuizenopengesteldvoor het publiek. Destichting
zelf kon niet worden opgenomen in het museumregister.
Alle zevenopengesteldekastelenzijn daaromafzonderlijk
beoordeeld,waarbij alleen KasteelHernen is afgewezen.
Deoverige zes kastelenvoldoen aan de basiseisenen
zijn derhalve wel geregistreerdals museum.

Gelderland: Kasteel Doornenburg
Dreigt niet geregistreerdte worden wegenshet ont¬
brekenvan een statutaire musealedoelstelling. Kasteel
Doornenburg- geenonderdeelvan de Stichting Vrienden
der GelderscheKasteelen- beschikt over een belangrijke
cultuurhistorischecollectie ter verfraaiingvan de publieks¬
ruimten: schilderijen, meubilair, gebruiksvoorwerpen.
Daarbij ligt het accent op de zestiendetot en met de
negentiendeeeuw.Alle redenom het kasteelvoor
museumregistratie aan te melden.Het is echter niet
vanzelfsprekenddat een gemeubileerden gestoffeerd
kasteelwordt opgenomen in het museumregister.Het
bezoekvan de adviescommissiemuseumregistratievoor
Gelderland leidde in dit geval tot een gunstig oordeel.

Erwas echter nog een ander struikelblok: de statutaire
doelstelling van het kasteel.Demusealetaken kwamen
daarin onvoldoendetot uitdrukking. Momenteel onder¬
zoekt het bestuur hoe de musealedoelstelling juridisch
het best kan worden ingebed in de stichting.

Noord-Holland: Kasteel Radboud
te Medemblik
Niet geregistreerdmet als belangrijkste argument: geen
vaste kerncollectie. De kerncollectie - het gezichtsbe¬
palendedeel van de collectie - bestaat grotendeels uit
kortlopende bruiklenen, waarvan de bruikleenovereen¬
komst elk moment kan worden opgezegd.Het gaat
onder andere om een portrettenserie, een collectie
wapensen een opstelling van het kantongerecht.
Het bestuur van KasteelRadboudbeschouwt zelf het
kasteel zelf als het grootste en belangrijkste object van
de collectie, maar dit wordt door het museumregister
niet erkend.Omdat de continuïteit van geregistreerde
museazoveelmogelijk gewaarborgdmoet zijn, eist het
museumregisterdat de kerncollectie in eigendomof
langdurig bruikleen van het museum is.Van langdurig
bruikleen is sprakeals de overeenkomsteen looptijd
heeft van minimaal vijfentwintig jaar.
KasteelRadboudin Medemblik, een restant van een
middeleeuwsedwangburcht, is sinds 1988 toegankelijk
voor het publiek.Mededoor de uitkomst van de museum¬
registratie in 1998 heeft het bestuur eind 2000 een
nieuw beleidsplanopgesteldvoor de periode2001-2004.
Daarinis ookeennieuwemissieverwoord.KasteelRadboud
wil zich onderscheidenals een museum/kasteelwaar de
bezoekerde Middeleeuwenkanbeleven,kenniskanmaken
met de Middeleeuwen en kan zien hoe de mensenin die
tijd leefden: hoe ze sliepen,aten en werkten. Op basis
van dezemissie is een nieuwe presentatie ontwikkeld,
waarvoor nieuwe objecten in bruikleen zijn verworven
en replica's zijn vervaardigd van middeleeuwsemeubels,
wapentuig en vaatwerk.
Denieuwemissiekomt ooktot uitdrukking in het collectie-
en verzamelbeleid.Binnen de kerncollectie zijn verschil¬
lende deelcollectiegebiedenonderscheiden,te weten de
bouwgeschiedenisvan het kasteel,de militaire middel¬
eeuwsegeschiedenisen het dagelijks leven in een kasteel
in de Middeleeuwen.Andere deelcollecties betreffen de
restauratiegeschiedenis,de geschiedenisvan Medemblik
van de prehistorie tot de negentiendeeeuw en het
kantongerecht in het kasteel.Perverzamelgebiedis een
overzichtgemaaktvan objectendie hierbij tentoongesteld
kunnenworden. Het verzamelbeleidheeft in het
beleidsplanook een financiële vertaling gekregen,maar
tot dusver is hiervoor nog geen dekking gevonden.Het
beleidsplanbesteedt ook aandacht aan het beheeren
behoudvan de collectie, zoals het automatiseren van
collectieregistratie (waarmee reedsgestart is), het doen
van onderzoeken het zorgdragenvoor het behoudvan
de collectie. Devolgende stap is het omzetten van de
kortlopendebruikleenovereenkomstenvan de kerncollectie
in langdurige bruikleenovereenkomsten.Zodra dat
gelukt is, zal KasteelRadboudopnieuw een aanvraag
voor opname in het museumregister indienen.
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Zeeland: Museum Marie Tak van
Poortvliet Museum te Domburg
Niet geregistreerdmet als reden:geencollectie van enige
omvang of betekenis.Eenbeperkt aantal schilderijen is
weliswaar permanent te zien, maar de kernactiviteit van
het museumis toch het organiserenvan wisselexposities
van moderne kunstenaars.Mede daardoor functioneert
het in feite als een kunsthal.
Namenvan schilders als Piet Mondriaan en JanToorop
zijn met Domburgverbonden.Van dezeen vele andere
kunstenaarsis werk bekend,dat nergensandersdan in
dezeschitterende Zeeuwsekustplaats ontstaan kan zijn.
Het museumbestuurberust dan ook niet in zijn positie
en heeft plannen om na verloop van tijd toch nog een
eigen, representatievecollectie op te bouwen. Daarvoor
zal een adequate ruimte moeten worden gerealiseerd.
Ookdaaraanwordt - vooralsnog op papier - gewerkt.
Kortom, we zullen er nog van horen.

Zuid-Holland: Stoomzeesleepboot
de Furie te Maassluis
Loopt een geredekansom niet geregistreerdte worden
wegenshet ontbreken van een musealecollectie. Eén
enkel schip inclusief zijn authentieke inventaris wordt
niet zonder meer als een museumbeschouwd.Of er
sprake is van een musealecollectie wordt - net als bij
andere 'monumenten' - per geval beoordeeld.
De Furie,gebouwd in 1916 bij Scheepswervenv/h Gebr.
G. EtH. Bodeweste Martenshoek (Groningen),heeft van
1918 tot 1976 sleepwerkverricht in Zweden. In 1976
werd de sleepboot door de AVROgekocht en gebruikt
voor de verfilming van het boek HollandsGlorievan
Jan de Hartog. Eerstheeft ze als Janvan Gent en later als
de Furiedienst gedaan.Uiteindelijk kwam ze in handen
van de Stichting HollandsGlorie in Maassluis.Deze
stichting heeft als doel: de totstandkoming en instand¬
houding van een varend museumop het gebied van de
stoomsleepvaart in de ruimste zin van het woord.

DeFurie is uniek, het is de enige nog varendestoomzee¬
sleepboot die Nederland rijk is. DeFurie is de laatste
vertegenwoordigster van een roemrucht tijdperk.
Vanaf het begin is het doel dan ook geweest de sleper
toegankelijk te makenvoor het publiek, zodanig dat niet
alleen de originele onderdelenbekekenkunnen worden,
maar ook ervaren kan worden hoe er vroeger aan boord
werd geleefd en gewerkt.
Decollectie bestaat uit:
- het schip met diversewerk- en leefruimtes, zoals de
stuurhut, de machinekameren enige bemannings-
verblijven;
- de nog werkendeoriginele onderdelenvan het schip,
zoalsde stoomstuurmachine,de telegraaf, de ankerlier,
het sleeplier,de tweevuurs Schotseketel en de Triple
ExpansieMachine;
- oude gereedschappenen onderdelen.
Al wordt dit ene schip met zijn inventaris mogelijk niet
registratiewaardigbevonden,andersoordeeldedeStichting
het NederlandsMuseumregisterover een complete
museumhaven,waar eenserieoriginele bedrijfsvaartuigen
door het publiek kan worden bezocht: het Maritiem
Buitenmuseum in Rotterdam. Deadviescommissieheeft
daaromal gesuggereerdom de Furieop de één of andere
manier te verankeren in het geregistreerdeNationaal
Sleepvaartmuseum,nota beneook in Maassluis.
Overigenskennende schippersvan de historische vloot
reedsdiverseregistratiesystemenvan individuele schepen,
zoals het Stamboekvan Rond- en Platbodemjachtenen
de Stichting het Zeilend Bedrijfsvaartuig.Geheeldakloos
is de Furie niet, want in 1989 werd de status van
VarendMuseumverkregenen begin 2000 is de Furie
ingeschrevenin het Nationaal RegisterVarendeMonu¬
menten alsVarend Monument A2.

Museum of monument?
Eengroeiend aantal monumenten met een publieks¬
functie valt straks buiten de museumboot. Denkniet
alleen aan kastelenen kasteelruïnes,maar ook aan
watertorens, stoomgemalen,molens,stadhuizen, poorten
en vestingwerken.Zou het een idee zijn om rijksmonu¬
menten zonder collectie maar met een belangrijke
educatieveen/of publieksfunctie, die de status van
'geregistreerdmuseum' niet kunnen krijgen een ander
predikaat,bijvoorbeeld'nationaal erfgoed' toe te kennen?
Zeker nu de museumconsulentenvia de fenomenen
'erfgoedhuis' en 'erfgoededucatie' steeds intensiever
interdisciplinair samenwerkenmet consulenten en
adviseursvoor geschiedbeoefening,landschapsbeheer,
monumentenzorg,archeologie, streektaal, archieven en
documentatiecentra is het herkennenen erkennenvan
monumenten met een educatieve en/of publieksfunctie
een zaakvan te groot belang om te negerenof op zijn
beloop te laten. Het is nog maar een kwestie van tijd of
we sprekenvan erfgoedconsulentendie breed inzetbaar
zijn; naastspecialistenzijn generalistennodig die grenzen
kunnen overbruggen.Naast de museakunnen bepaalde
monumenten van geschiedenisen kunst als 'nationaal
erfgoed' zowel educatieveals cultuurtoeristische functies
vervullen.

Stoomzeesleepboot

de Furie

foto EurophotoRozenburg



■
Museumregistratie tweede fase■
Ondersteuning van voorlopig geregistreerde musea

Door Minette Albers,

provinciaal museum¬

consulent Groningen

foto ElmerSpaargaren

In drie provincies- Noord-Holland,Groningenen Friesland- is de eerstefase
van museumregistratie inmiddels afgerond. De provincie Overijsselzal de
eerste fase begin 2002 afronden. In dezevier provincies én in Gelderland
- waar de eerste fase door het grote aantal museageruime tijd in beslag
zal nemen - krijgen voorlopig geregistreerdemuseaactief ondersteuning
van het museumconsulentschapbij het inlopen van de achterstanden.

Achterstanden
Uit de eerstefasevan de museumregistratieis gebleken
dat de achterstandenvan voorlopig geregistreerdemusea
vooral liggen op het gebiedvan beleid (eenbeleidsplan
ontbreekt), eollectieregistratieen het behouden beheer
van collecties.Daarnaastontbreekt vaak eenoverzicht
van de samenstellingvan de collectie en eenop schrift
gesteldverzamel- en afstotingsbeleid.

Resultaten eerste fase museumregistratie
Noord-Holland Friesland Groningen

Aanmeldingen
Registratie
Voorlopigeregistratie
Afwijzing
Aanhoudingen
Voormeerinformatie:
http://www.museumvereniging.nl/nmv/musreg/

91 43 31
38 22 8
30 15 11
14 6 4
9 - 8

Begeleiding op maat
Demuseumconsulentschappenbiedenvoorlopig geregi¬
streerdemuseabegeleidingop maat: individuelebegeleiding
of ondersteuningin de vorm van projecten.Dat maatwerk
is belangrijk,want niet elk voorlopiggeregistreerdmuseum

heeft hetzelfdetempobij het inhalenvan deachterstanden.
Deelnameaaneenprojecthoudt in dat museummedewerkers
in hun eigenomgevingwordenbijgeschoold.Daarnawordt
eenplanvan aanpakgemaakten krijgt het museumbege¬
leiding bij de uitvoering. In sommigeprovincieskunnen
ook geregistreerdemuseadeelnemenaan dezeprojecten.

Ondersteuningsprojecten
Alle genoemdeprovinciesorganiserencollectieregistratie-
projecten, waarbij museabegeleiding krijgen bij het
makenvan een collectieregistratieplan en bij de geauto¬
matiseerde registratie van de collectie. Musea krijgen
korting op de (gezamenlijke)aanschafvan hardware en
software of op apparatuur als printers, scannersof
digitale camera's.In Groningen nemenzesvan de tien
voorlopig geregistreerdemuseadeel aan het project, in
Noord-Holland veertien van de dertig. Vergelijkbare
projecten op het gebiedvan het behouden beheervan
collectieszijn in ontwikkeling. In Groningenen Noord-
Holland krijgen musea individuele begeleiding bij het
schrijven van een beleidsplan. In Noord-Holland heeft
dankzij die begeleidingcirca de helft van de dertig voor¬
lopig geregistreerdemusea inmiddels een beleidsplan.

Uitvoering
Voor de begeleidingvan voorlopig geregistreerdemusea
stellen de consulentschappenveelal projectmedewerkers
aan. Debetreffende provinciale overhedenhebbenextra
financiële middelen -samen bijna anderhalf miljoen
gulden- beschikbaargesteld voor de ondersteuning van
voorlopig geregistreerdemusea.Zij makendaarmeeeen
belangrijke verbetering van de kwaliteit van de musea
in hun provincie mogelijk.

Feestelijke uitreiking
certificaten in Groningen
Op 18oktober reikte Mirjam de Meijer,
gedeputeerdevan cultuur, toerismeen
recreatieen onderwijsvande provincie
Groningen,decertificaten'Geregistreerd
Museum'uit aanachtGroningsemusea.
Deuitreiking vond plaats in het Veen¬

koloniaalMuseuminVeendam,éénvan
de geregistreerdemusea.Deandere
gelukkigenzijn het Noordelijk
Scheepvaartmuseum(Groningen),
het Universiteitsmuseum(Groningen),
het VolkenkundigMuseumGerardus
vanderLeeuw(Groningen),het Natuur¬
museum(Groningen),de Fraeylemaborg

(Slochteren),hetNationaalRijtuigmuseum
(Leek)en de Menkemaborg(Uithuizen).
Nade uitreiking schroefdenMirjam de
Meijer en HarriePrins,wethoudervan
cultuur van de gemeenteVeendam,in
eendrachtigesamenwerkinghet
schildjeaande muurvan het museum.
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Bezoekerscentrum houdt
toerist langer vast
De promotie van het plaatselijk cultureel erfgoed

Een bezoekerscentrum geeft cultuurhistorische informatie over de
omgeving en verwijst naar musea, monumenten en andere attracties.
Het is een goed middel voor de toeristische promotie van het plaatselijk
cultureel erfgoed. Meestal wordt een bezoekerscentrum gecombineerd
met een VVV, een museum of een gemeentelijk informatiecentrum.

Onbekend maakt onbemind
In historische steden en regio's is vaak veel meer te
belevendan de toerist op het eerste gezicht verwacht.
Hoegeef je goede informatie over de toeristische
mogelijkheden?Eenpresentatie van monumenten,
museaen anderebezienswaardighedenin hun historische
context verdiept de belevingvan de historischeomgeving.
Hierdoor wordt het bezoekaan historisch interessante
gebiedengestimuleerd,de verblijfstijd verruimd en
herhalingsbezoekbevorderd.Eenbezoekerscentrumvoor
lokale historie is daartoe een uitstekend middel. Het is
een accommodatie waarin bezoekers- individueel of in
groepsverband- informatie krijgen over de cultuur¬
historische omgeving, met haar monumenten, lokale
cultuur en recreatievemogelijkheden.Niet alleen toeristen
kunnendaar hun voordeelmeedoen,ook voor de plaatse¬
lijke bevolking is zo'n informatiecentrum interessant.
Want hoeveelweet iemand over de historie en monu¬
menten van zijn eigen woonplaats?

Bezoekerscentrum is geen museum
Het ideevan bezoekerscentravoor lokalehistorie is geïn¬
spireerdop de bezoekerscentravan Natuurmonumenten
in Nederlanden de 'heritage centres' in Groot-Brittannië.
DeBritse'heritagecentres'- zo'n veertig in getal - vormen
een inspirerendvoorbeeld.Dehandleiding Understanding
our surroundingsvan de CivicTrust geeft meerderevoor¬
beeldenvan geslaagde'heritage centres',zoalsdie van
York,Chesteren Faverham.Dezebezoekerscentraspelen
niet alleen in op het toerisme,maarorganiserenook
educatieveactiviteiten met scholenen zetten zich in voor
het behoudvan het erfgoed.Ookhet stimuleren van
lokalemonumentenzorgkan eendoelstelling zijn.
Het voornaamstedoel van bezoekerscentrais echter om
eenzo breedmogelijk publiek te trekken naar historisch
interessantelocatiesen daarmeede belangstellingvoor
het cultureel erfgoed te vergroten. Eenbezoekerscentrum
voor lokale historie heeft twee functies:
- het geeft informatie over de historischeomgeving;
- het is eenwegwijzer en oriëntatiepunt in een historisch
afgebakendgebied.
Het is niet de bedoelingdat een bezoekerscentrumeen
museumop zich is.Het moet in korte tijd bredeinformatie

DoorGirbeBuist,

museumconsulent

Stichting

KunstEtCultuur

Overijssel

gevendie prikkelt tot bezoekaan monumentenen musea
elders in de omgeving,of bijvoorbeeld tot het makenvan
een stadswandeling. Hoewel de presentatie van het
centrum zoveel mogelijk voor zichzelf moet spreken,
zal een personelebezetting voor beheer,toezicht en
aanvullende informatie noodzakelijk zijn. Dat kan gerea¬
liseerdworden met betaaldekrachtenof met vrijwilligers.
In de meestegevallen zal het daarom het beste zijn het
centrum te combineren met een museum,een gemeen¬
telijk informatiecentrum of eenVW-kantoor.

Informatiecentrum Cultuur en
Toerisme voor Zuidwest-Friesland
Geziende functie van VVV's als toeristisch informatie¬
punt, sluit een bezoekerscentrumdaar goedop aan.
Dedirecteur van de RegioVVVIJsselmeergebiedFriesland,
Thijs deVries,nam in 1993 dan ook het initiatief voor het
Informatiecentrum Cultuur enToerismein Workum.
DeVriesoverzijn filosofie: "ledereenheeftop dit moment
demond vol vancultuurtoerisme.Dat moet worden
gestimuleerd, vindt men.Eenprima zaak,maar om dit

Bezoekerscentrum

West-SaHand,Heino

foto S.WichersSchreur
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Expositiein

Bezoekerscentrum

West-Salland,Heino

foto S.Wichers Schreur

goed te kunnenmoetje weten hoe de consumentdenkt,
hoeje hem benadert en hoeje hemop pad stuurt. Het
grote probleem is dat cultuurhistorie eenmoeilijk
tastbaar begrip is. Uit een landelijk onderzoekblijkt dat
vijftig procent van deNederlandsebevolking 'gematigd'
geïnteresseerdin cultuurhistorie is. Eenenormemarkt
dus.Maar hoe bereikje die?"
Overvan alles en nog wat wordt een folder gemaakt.
Er is eenovervloedaan informatie. Deconsumentkan dat
allemaal niet meerverwerken.DeVries koosdaaromeen
anderebenadering.Hij wilde een bezoekerscentrumvoor
de gehelezuidwesthoekvan Friesland.Demonumenten
en museawerdengepresenteerdals een totaalproduct.
Na een introductie middelseendiaklankbeeldvolgden
twee expositieruimtes.In de eersteruimte bevondzich
eenvaste tentoonstelling met oude plattegrondenen een
presentatievan de attracties. In de tweede ruimte werd
in wisselexpositiessteedseenander thema belicht, zoals
Friesefolklore of de palingvisserij.Vervolgenskon de
toerist bij deVVV-balie terecht voor nadereinformatie.

Te groot gebied
Het InformatiecentrumCultuurenToerismevoorZuidwest-
Frieslandrichtte zich in eersteinstantie op de reedsin de
regio aanwezigeNederlandsetoeristen. Het strevenwas
om dezewat langervast te houdenen zo het vakantie¬
seizoente verlengen.Deverwijsfunetie bleekechter niet
goed te werken.Vorig jaar is het bezoekerscentrumin
Workumdaaromgesloten.Aan de bezoekersaantallenlag
het niet, integendeel.Het centrum besloegeen te groot
geografischgebied.DeVries: "Mensenkunnenhier
terecht vooreeneersteoriëntatie om vervolgensdestreek
al wandelendof fietsendnader te verkennen.Omdathet

gebiedechter te groot was,kwam dat laatste ermeestal
niet van."Het bezoekerscentrumwerd te veel eenattractie
op zich en daarmeeeenconcurrent voor de museain de
regio.Daaromis uiteindelijk beslotenom het centrum na
zevenjaar weer op te heffen.

Historische bezoekerscentra in
Overijssel
In Overijsselbestaaninmiddelsdrie historischebezoekers¬
centra. In 1998werd in Heino (in de buurt van Zwolle)
het BezoekerscentrumWest-Sallandgeopend.Met
behulpvan de Universiteit Groningenis hier eenmoderne
presentatiegerealiseerdover de cultuurgeschiedenisvan
het landschap.Ronddiversethema'suit devastepresentatie
zijn wandel- en fietsroutes ontwikkeld; de beschrijvingen
daarvanzijn in het bezoekerscentrumverkrijgbaar.
Ookstarten er diverserondleidingendoor het gebied.
Dezeformule wordt zeergewaardeerddoor de bezoekers
van het centrum.
In het centrum van Gramsbergenstaat het Historisch
CultureelInfo CentrumVechtdal,dat in 1999werdgeopend.
Het is eenbezoekerscentrumoverde regionalegeschiedenis
vanhetVechtdal.Dehistorische,hedendaagseentoekomstige
ontwikkelingen van zowel het Nederlandseals Duitse
deelvan het Vechtdal komenaan bod.Verderbiedt dit
centrum een presentatievan het project Kunstwegen,
waarbij in het stroomgebiedvan deVecht kunstwerken
van gerenommeerdekunstenaarszijn geplaatst.
Vorigjaar is in het OverijsselseHasselthet Centrumvoor
Kunst,CultuurenToerismevan start gegaan.In dit centrum
wordt een presentatiegegevenvan de middeleeuwse
geschiedenisvandezeHanzestad.Ookiser eenfraaiewapen¬
collectie te bewonderen.Vernieuwendis de educatieve
Hanzekast,waarmeekinderenop eenspeelsemanierkennis
makenmet de geschiedenisvan Hasseltin de Hanzetijd.

Archeologische steunpunten in
Friesland
Op initiatief van de provinciaal archeoloogvan Friesland
worden in die provincie archeologischesteunpunten
opgericht. Dezebestaan uit een kleine expositie, een
dvd-presentatie, een boeken een wandel- en fietsroute
rond archeologischethema's. Zowel bezoekerscentra,
museaals verenigingen voor dorpsbelangkunnen als
gastheer optreden. Inmiddels zijn er drie archeologische
steunpunten gerealiseerd.In Hogebeintum is het steun¬
punt ondergebrachtin eenbezoekerscentrum.Het centrale
thema is grafrituelen. Het steunpunt in Wijnaldum is
ondergebracht in een dorpspastorieen behandelt het

Cultuur als
toegevoegde waarde
vakantiebestemming
"Hier in de regio worden veelnieuwe
vakantiebungalowsgebouwd.Omdie
vol te krijgen zul je wat aan de beeld¬
vorming van de regio moeten doen.

Frieslandis meerdan alleen water¬
sport. Alleen deFriesezuidwesthoek
telt, behalvefraaiemeren,al 47 kerken,
zevensteden,negenklokkenstoelen,
achttien molensen evenveelmusea.
Probleemis echter dat al deze
bezienswaardighedenover vijf

gemeentenverspreidzijn en vaakook
nog verscholenliggen. Doorhet Infor¬
matiecentrumCultuuren Toerisme
wordenal dezeculturele attracties
onder de aandacht van de toeristen
gebracht." (citaat Thijs de Vries)
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Historisch Centrum
Zuid-Kennemerland:
bezoekerscentrum
groeit uit tot museum
Eenbezoekerscentrumis geen
museum,maar kan het wel worden.
Dat gebeurdein Haarlem.Het initiatief
werd hier dan ook niet genomen
door de toeristische wereld, maar
door de Stichting Historisch Museum
Zuid-Kennemerland. Dezestartte in
1990 een bezoekerscentrumvoor
lokalehistorie, het HistorischCentrum
Zuid-Kennemerland. Eenbezoekers¬
centrum bedoeld voor informatie,
oriëntatie en exposities over de
geschiedenisvan Haarlem en om¬
streken. Destart als historisch cen¬
trum was noodzakelijk omdat de
basisvoor een historisch museumop
dat moment nog te smal was. In de
afgelopen tien jaar is dit centrum
echter uitgebouwdtot eenvolwaardig

museum.Sinds de opening is het
door 80.000 mensenbezocht. In
1995 veranderdede naam officieel
in HistorischMuseumZuid-Kennemer¬
land,en in november 1998 werd het
opgenomen in het Nederlands
Museumregister.
Met het bezoekerscentrumin Workum
had het oorspronkelijke informatie¬
centrum de opzet van een vaste
opstelling in combinatie met een
informatiebalieen eenwisselexposities
gemeen.Maar er waren ook duidelijke
verschillen. In Haarlem had de expo¬
sitie al bij de opening veel meer een
historisch-inhoudelijke opzet, terwijl
in Workum het accent op toeristische
informatie lag. Het bezoekerscentrum
in Haarlem is nooit gekoppeld
geweest aan de plaatselijke VVV.
Het accent kwam steedsmeer te
liggen op de historisch-inhoudelijke
opzet. Demuseale presentatie is in

Maquette van

Haarlem in Historisch

Museum

Zuid-Kennemerland

foto NicoBoeijtnk

de loop der tijd uitgebreid, samen
met andere musealetaken zoals
collectievorming en educatie.
Geblevenis de functie van startpunt
voor toeristen die Haarlemwillen
verkennen en voor Haarlemmers
die meer over hun eigen stad willen
weten.

thema vroegmiddeleeuwsekoningen.Het derdesteunpunt
is ondergebrachtin het bezoekerscentrumvan Oude
Bildtzijl en gaat over het thema dijken.Alle steunpunten
zijn betaald met geldenvoor plattelandsvernieuwing.

Andere initiatieven
In DenBoschwordt sindsI990gewerktaandevoorbereiding
van een bezoekerscentrumvoor lokale historie. Dekring
Vriendenvan 'sHertogenbosch,eenzeeractievevrijwilligers¬
organisatie,wil samenmet de gemeenteeen historisch
informatiecentrum opzetten.Van daaruit moetendan ook
de rondleidingendoor de stad en vaartochten over de
Binnendiezevan start gaan. In Utrecht is circa vijfjaar
geledenhet bezoekerscentrumRondomopgericht. Hier
wordt cultuurhistorische informatie gegeven.Ookdient
het centrumals toegangspoorttot het Utrechtsemuseum¬
kwartier en beheert het de Domtoren.Leiden,Naarden,
ArnhemenGoudahebbenvergelijkbareplannen.In Borculo
en Frederiksoordzijn twee thematische bezoekerscentra
gerealiseerdover respectievelijkde Berkelscheepvaarten
de Maatschappijvan Weldadigheid.

Praktische knelpunten
DereactiesvangemeentebesturenenVVV's op het initiatief
tot oprichtingvan eenbezoekerscentrumvoor lokalehistorie
zijn over het algemeenpositief. Tochblijkt het realiseren
van eendergelijkevoorziening nogal wat voeten in de
aardete hebben.VolgensVan Brederode,directeur van de
Stichting Nationaal Contact Monumenten,schort het dik¬
wijls aaneengoedesamenwerkingtussendeverschillende
partnersdie bij de oprichting moetenworden betrokken.
Somsstrandt een initiatief omdat geengeschiktelocatie
kanworden gevonden.Ookslaagt men er niet altijd in
om de benodigdegeldenbijeen te brengen.
Geldhoeft echter niet het grootste knelpunt te zijn, want
uit Britsevoorbeeldenblijkt dat de kostensterkafhankelijk
zijn van de manierwaarop het bezoekerscentrumvorm
krijgt. Erbestaanzowel eenvoudigebezoekerscentra,die
worden gerunddoor vrijwilligers en grotendeelskosten¬
dekkendzijn, als prestigieuzecentra met veel technische
snufjesen eencommerciëlebedrijfsvoering.Op het basis¬
ideevan een bezoekerscentrumvoor lokalegeschiedenis
zijn zowel goedkopeals dure varianten te bedenken.

WWW. CultuurNet •NL
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Archieven Conservering Hist. Vaartuigen Literatuur Politiek, Beleid Taxaties Gevonden
Architecten Digi plaatsen Hist. Voertuigen Monumenten Restauratie Theaters Verzamelaars
Beurzen Exposities Kunst Musea Schouwburgen Uitgeverijen Veel meer.

CultuurNet, Postbus 813, 7301 BB Apeldoorn ~ E-mail: redactie@cultuurnet.nl
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Biografische musea
De pres

DoorArjenKok,

Instituut Collectie

Nederland

entatie van een persoonlijkheid

Een museum dat is gewijd aan één persoonlijkheid, of het nu een
kunstenaar is of een historische figuur, heeft als nadeel dat er weinig
variatie mogelijk is in de presentatie. Maar één markant 'product' is
wel goed te verkopen. Internet kan daarbij een belangrijk hulpmiddel
zijn. De voor- en nadelen van biografische musea.

Dekamervan

AnneFrankin het

achterhuis

foto Anne FrankStichting,

Amsterdam

Kastanjeboom
Zesjaar geledenbezocht ik met mijn dochter het Anne
FrankHuis.Zoals zovele kinderen in Nederlanden over
de hele wereld had ze een spreekbeurtover Anne Frank
gehoudenen nu moestenwe het achterhuis in het echt
gaan bekijken. Het was mei, letterlijk een mooie dag in
mei.We sloten ons aan bij de rij toeristen die door het
museumslingerde en liepen braaf langs het voorge¬
schrevenparcours.Meestal voel ik me slecht op mijn
gemak in een dergelijk gezelschapbedevaartgangers.
Het grenst toch een beetje aan idolatrie, niet waar, aan
afgoderij. Opzichzelf is het natuurlijk interessant om de
plek te zien waar een historische gebeurtenis heeft
plaatsgevonden,maar het lijkt zo makkelijk te ontaarden
in een dweperij. Wat is het verschil met de SpiceGirls?
Gebrekaan kritisch vermogen,somberde ik, terwijl ik
tussen de Amerikanen en Japannersvoortsjokte.
Tot het moment dat mijn dochter voor het dakraampje
ging staan en naar buiten keek."Kijk", zei ze, "dat is de
kastanjeboomwaar Anne over schrijft als ze verliefd is
geworden. Hij bloeit, net als toen." Door het dakraampje
keekze vijftig jaar terug in de tijd. Anne Frankhad daar
gestaanen naar de kastanjebloesemsgekeken.Ze had
het in haar dagboekbeschreven.Mijn dochter las het een
halveeeuw later en nu veranderdedat dakraampjeopeens
in een tijdmachine. Desuppoost reageerdeverheugd,

t

want de gemeentewas van plan om de kastanjeweg te
halen. Het Anne FrankHuis wilde de boom daarentegen
graagbehouden.Dit was eenprachtig argumentdaarvoor.
Ik moet toegeven dat ik door dezeervaring enigszins
'bekeerd' ben. Eenbiografisch museumkan inzichten
verschaffen,die het boekof de film niet kunnenoproepen.
Dat geldt natuurlijk voor elk museum,maar juist het
biografische museumzal zich op dit punt moeten en
kunnen onderscheiden,omdat boek en film zoveelvoor
de hand liggen voor de presentatie van een persoonlijk¬
heid en zijn leven en werk.

Geïsoleerde presentatie
Binnen het bredescala van museavormen biografische
museaeen aparte groep. Het lijkt op het eerste gezicht
te beperkt om een museumgeheel en al aan het leven
en werk van één persoonte wijden, hoe boeienden
interessant dat ook geweest mag zijn. Je kunt je zelfs
afvragen of je de persoon in kwestie niet juist tekort
doet door hem of haar zo geïsoleerdte presenteren.
Ik vermoeddat de meestebiografischemusearegelmatig
met die vraag geconfronteerd worden.
Het Anne FrankHuis is natuurlijk een mooi voorbeeld
van een biografisch museum.Het dagboek is zó
beroemdgeworden dat het als het ware vroeg om een
materialisering.Duizendenmensenhebbenondergedoken
gezeten,allemaal aangrijpendeverhalen, maar hoevaak
komt het voor dat de ruimte en de mensendie er leefden
zo evocatief beschrevenzijn als Anne Frankhet heeft
gedaan in haar dagboek?Endie ruimte is er nog!
Inclusief de plaatjes op het behang.Het staat niet in de
top honderd authentieke historische interieurs die door
het Instituut Collectie Nederlanden de Rijksdienstvoor
de Monumentenzorg dit jaar is gepubliceerd,maar dat
lijkt niemand te deren. Dit is historisch met een grote H
en authentieker kun je het moeilijk krijgen. Als er één
interieur is dat aan eigen succesten onder dreigt te
gaan, dan is het wel het achterhuis van Anne Frank.

Rembrandt en Van Gogh
Amsterdam kent nog twee grote biografische musea:
Museum het Rembrandthuisen het Van GoghMuseum.
Het Rembrandthuis is ontstaan toen Rembrandtswoon¬
huis en atelier aan de Jodenbreestraatmet sloop
bedreigdwerden. Het huis bleef behoudenen kreegeen



Theo Swagemakers
Museum, Haarlem
EenNoord-Hollandsvoorbeeldvan een
biografischmuseum:het TheoSwage¬
makersMuseumin Haarlem,ontstaan
uit eenparticulier initiatief om meer
bekendheidte gevenaan het werk van
dezeNederlandseschilderdie leefde
van 1898tot 1994.Ledenvan het
koninklijkhuis,kerkvorsten,industriëlen
enbankierslieten zich door hemver¬
eeuwigen.Dezoldersvan bestaande
musealoktenverzamelaarLouisMoons
- die eengroot deelvan het oeuvre
bezit - niet en in 1999opendedan
ook het TheoSwagemakersMuseum
zijn deurenin het Pietershuis.
Het werkvan Swagemakerszelf biedt
voorlopigvoldoendemogelijkhedenvoor
steedsweer nieuwetentoonstellingen:

de bekendeportretten, maar ook
stillevens, aquarellen,landschappen
enzovoort.Voor iederetentoonstelling
wordt actief publiciteit gezocht.In het
geheelaandemusealeeisenaangepaste
pand is tevenseenstijlkamer ingericht
met voorwerpenuit het atelier van de
schilderen persoonlijkeeigendommen
als brievenen foto's.Tenslotteziet het
museumhet als eenbelangrijketaak
het verdere,verspreideoeuvrein kaart
te brengenen eenontmoetingsplaats
te zijn voordebezittersenverzamelaars
van Swagemakerswerk.Daarnaast
biedt een inpandigegalerieandere
kunstenaarsde mogelijkheidhun werk
te tonen,waardoorook niet direct in
TheoSwagemakersgeïnteresseerde
bezoekershet museumwetente vinden.
TekstMarjelle van Hoorn

musealebestemming.Maar de schilderijen, de meester¬
werken waarop Rembrandtswereldfaam gebouwd is,
waren uiteraard elders, in het Rijksmuseum,het
Mauritshuis, in collecties over de hele wereld. Het
Rembrandthuisheeft echter met name de laatste jaren
met succesgewerkt aan het overwinnenvan die handicap.
Er is meer aandacht gekomenvoor het atelier, onder
meer door een programmavan 'gastkunstenaars'die er
enigemaandenwerken.Vaneencuriosumis het veranderd
in een volwaardig museum,dat de bezoekereen geheel
eigen musealeervaring biedt. Het gebouw is met zorg
gerestaureerden opnieuw ingericht. Deuitbreiding met
de tentoonstellingsruimte biedt niet alleen de mogelijk¬
heid om het bezoekte ondersteunenmet een expositie,
het onderstreept de status van Rembrandtshuis als
wereldmonument.
Het Van GoghMuseum is opgebouwd rond de grote
nalatenschapvan Theovan Gogh.Detragiek van Van
Gogh heeft medebijgedragenaan het ontstaan van een
prachtig museum.Tijdenszijn leven heeft Van Gogh
vrijwel nooit wat verkocht, maar na zijn dood werd zijn
werk in betrekkelijk korte tijd wereldberoemd.Het feit
dat een belangrijk deel van de collectie in familiebezit
wasgebleven,droegbij aan het ontstaanvan het museum:
er was een collectie beschikbaar.

Breder profiel
Alledrie de genoemdemuseahebbenhard gewerkt aan
het versterkenvan hun identiteit, door de persoon
waarop het museumberust met behulp van de collectie
zo goed mogelijk te presenteren.Tegelijkertijd hebben
ze alledrie begrependat het noodzakelijk is om die toch
wat smalle basisaan te vullen met een breder profiel.
Het Van GoghMuseumontwikkelt zich tot het museum
voor negentiende-eeuwsekunst, ook al bevindt het zich
tussen twee grote en belangrijke collecties op hetzelfde

verzamelgebied:het Rijksmuseumen het Stedelijk
Museum.Het Rembrandthuisbenadrukt onder meer de
atelierfunctievan het huisdoor regelmatigeenaansprekend
kunstenaar uit te nodigen enkelemaanden in het atelier
van Rembrandt te komenwerken. Daarmeeis niet alleen
een hedendaagselement ingebracht, het beeld van
Rembrandtals kunstenaar in zijn atelier krijgt zo ook op
een directe en letterlijke wijze gestalte. Het Anne Frank
Huis stelt de thematiek van vrijheid en verdrukking aan
de orde en probeert op die manier het specifieke
historische gegeveneen actuele lading te geven.

Neerdrukkende nalatenschap
Het beherenen presenterenvan een nalatenschap is
geensinecure.Zo nu en dan duikt in de pers het verhaal
op van de conservator die enige dagen na de begrafenis
de familie aantreft rond een vreugdevuur dat gestookt
wordt van het archief van vader.Meestalwordt gesugge¬
reerddat de familie niet in staat is het genie van vader
op waarde te schatten en verwijt de conservatorzichzelf
niet eerder te hebbenaangedrongenop overdracht van
het archief. Maar het zou ook wel eenskunnen zijn dat
de familie weet dat vader over zijn graf heen de familie
in zijn greep zal houden en hun leven blijft beheersen
als zijn nalatenschapniet snel vernietigd wordt. Hoeveel
weduwen, zoonsen dochters zijn niet ten onder gegaan
aan de overheersendepersoonlijkheid van vader?
(Demoederszijn nog altijd in de minderheid.)

Internet
Voor het Anne FrankHuis, het Van GoghMuseumen
het Rembrandthuis lijkt het trekken van meer bezoekers
niet zo noodzakelijk,maar toch werken ze daar alledrie
hard aan. Ik krijg wel eensde indruk dat de smalle bio¬
grafische basiseen reden is om harder te werken aan
naamsbekendheiden klantgerichtheid, maar dat het

Het TheoSwagemakers

Museum in het

Pietershuis in Haarlem

foto NicoBoeijink
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HetArmandoMuseum

in deElleboogkerkin

Amersfoort

foto ArmandoMuseum

tegelijkertijd een voordeel is. Het is één heel markant
product dat je wilt verkopen,met een naam en een
gezicht. In de reclame- en pr-wereld weet men hoe
waardevol dat is. Het museumheeft echter een belang¬
rijke handicap:het is plaatsgebonden.Demensenmoeten
er naartoe en dat is vaak een grote hindernis. Maar
meer dan anderemusea lijkt het biografische museum
kansenen mogelijkheden te hebbenom het publiek op
een grotere afstand te bereikenen te bedienen.Het lijkt
alsof er een beetje de klad is gekomen in de opmarsvan
internet, maar dat is maar ten delewaar.Het is misschien
geen commerciële toverformule, maar dat wil nog niet
zeggendat het ook op anderemanieren faalt. Erwordt
momenteel een hele generatie opgevoeddie voor elk

werkstuken elkespreekbeurteersthet internet raadpleegt.
Enhet daarsomsbij laat, niet eenszozeeruit gemakzucht,
maaromdat degebodeninformatie uitstekendbeantwoordt
aan de verwachtingen.
Internet heeft daarbij nog een belangrijke extra kracht.
Het biedt de mogelijkheid voor een laagdrempeligdirect
contact tussen museumen publiek. Opwelke manier je
dat het beste kunt gebruiken is nog niet voldoende uit¬
gekristalliseerd.Er zijn nog niet zoveel evidente voor¬
beeldenvan museadie op dat gebied succesvolzijn. Het
is dan ook een complexematerie, niet zozeertechnisch
als wel organisatorisch.Want met een eigen website
ben je er nog niet; daarmeebegint het pas.

Armando Museum,
Amersfoort
Het Armando Museum is het
museumover de internationaal
bekendeen gewaardeerdeNeder¬
landse kunstenaarArmando
(Amsterdam,1929). Hoega je om
met het feit datje te maken hebt
met slechts één kunstenaar?Hoe
hou je het publiek steedsmaar weer
geïnteresseerden betrokken?Enhoe
krijg je het publiek naar Amersfoort?
Dit laatste blijft lastig, maar wordt
vergemakkelijkt door het feit dat de
thematiek van Armando gebaseerd
is op zijn jeugdjaren, die hij in de
oorlog doorbracht nabij Kamp

Amersfoort. Dat rechtvaardigt de
vestiging van het museum in
Amersfoort, en het museumbezoek
krijgt een extra dimensie als het
gecombineerdwordt met een bezoek
aan de resten van het kamp.
Eenander 'voordeel' is de enorme
veelzijdigheid van Armando.
Het museumtoont dezeveelzijdig¬
heid in wisselendetentoonstellingen,
regelmatig ook met werk van andere
kunstenaars.Hierdoor wordt de
smalle basisverbreeden wordt
Armando in de tijd en in relatie tot
anderengeplaatst. Tot slot ontwik¬
kelt het museumeen kennis- en
documentatiecentrum over leven en

werk van Armando. Dit centrum zal
uiteindelijk ook te bezoekenzijn op
het internet. Educatieveactiviteiten,
lezingenen kleinschaligecompleteren
het aanboddat het ArmandoMuseum
tot een unieke plek maakt.
TekstYvonnePtoum
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DoorPatrickDeRynck,

publicist

Entree

In Flanders Fields

foto Ellen Loozen

PatrickDeRynck,

'Presentaties

gepresenteerd,van

museumconcepttot

vormgeving,Vlaamse

enNederlandse

Praktijkverhalen',een

uitgave van het

Ministerie van de

Vlaamse

Gemeenschap,

september2001 (40p.).

Tebestellendoor

overmakingvan€ 6,-

op rekeningnummer

091-2204003-95 van

het FondsvoorCultuur,

Parochiaanstraat 15,

1000Brussel,onder

vermeldingvannaam,

adresen 'presentaties

gepresenteerd'.

Presentaties gepresenteerd

In april 1998opendein de leperseLakenhallenIn Flanders
FieldsMuseum,zo'n driejaar na de beslissingvan het
stadsbestuurom het bestaandeherinneringseentrumte
moderniseren.Het ontwerp is het resultaatvan een inter¬
nationalewedstrijd die wasgewonnendoor het Londense
bureauEventCommunications.

De Grote Oorlog van gewone mensen
In FlandersFieldsgaat overde EersteWereldoorlogzoals

die door gewonemensenaan het front bij leperwerd
beleefd.Omhet mooi te zeggen:het is een 'éénthema-
museum'dat aaneengeografischeentiteit is verbonden.
Het politiek-militaire verhaaloverde oorzakenvan de
oorlog,de grote veldslagen,de machinatiestussenstaten...
staandus niet centraal.Uitgangspuntwasdat, mét de
objecten,vooral ookdeverhalenvan de mensenuit de
streeken deverhalenvan soldatenvan diversepartijen tot
nu toe de zogenaamdeGroteOorloglevendhadden

Recente museumpresentaties in Vlaanderen
en Zuid-Nederland

Hoe vertelt het museum zijn verhaal aan het publiek? Volgens de
ICOM-defï nïtie gebeurt dat 'aan de hand van materiële getuigenissen'
maar misschien moeten we dat zo langzamerhand vooraf laten gaan
door 'onder meer'. Vlaamse en Zuid-Nederlandse museummedewerkers
zochten elkaar op en spraken over museumpresentaties.

In Flanders Fields Museum, leper

Samenwerkingsproject
Vlaanderen - Nederland
Op initiatief van hun museum¬
consulenten bezocht een vijftigtal
Vlaamseen Zuid-Nederlandse
museummedewerkersin groeps¬
verband een aantal musea in de
provinciesVlaams Brabant, Belgisch
en NederlandsLimburg,Zeelanden

West-Vlaanderen,onder het motto
'presentaties gepresenteerd'.
Deaandacht ging daarbij uit naar de
wijze waarop museahun collectie
presenteren,hoe zij tot het tentoon-
stellingsconeept zijn gekomen,hoe
de samenwerkingverliep tussen
museumen vormgever,en hoe de
presentatie uiteindelijk werd

ontvangen door het publiek.
Dit uitwisselingsproject werd op
28 september2001 afgesloten met
een bijeenkomst in Antwerpen,
waarbij ookdegelijknamigepublicatie,
samengestelddoor Patrick DeRynck,
werd gepresenteerd.Museumpeil
publiceert daaruit twee voorbeelden.
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Diverse

presentatiemiddelen

In FlandersFields

foto EllenLoozen

gehouden.Het museumwil de emotionaliteit die dat
gedurendede heletwintigste eeuw in destreekteweeg¬
bracht in stand houden,en daarenbovenook eenvredes¬
boodschapbrengen.Het is dan ook geentoeval dat de
bezoekernazijn museumbezoeknaarhet streekcentrum
wordt geleid.In FlandersFieldsnodigt zijn bezoekers
nadrukkelijkuit om deoorlog ook te gaanverkennenin
destad en de streek,die eigenlijkdeel uitmakenvan het
museumverhaal.

historisch museumspeelt: muziek, schilderwerken,
gedichten,prozateksten...Het museumheeft zich devraag
gesteldhoeje emotiesvan soldatenmuseaalkunt 'brengen'
en poogt daarop dezemaniereenantwoord op te geven.
Debezoekergaat zelf op beperkteschaaldeel uitmaken
van het verhaal.Bij het beginvan zijn bezoekkrijgt hij een
naamkaartjevan eenbekendeof onbekendefiguur die de
oorlog heeft meegemaakt.Opdrie plaatsenin het museum
kanhij vervolgenszijn of haar lotgevallenvolgen.Een
groot aantal geschiedkundigefeiten is uit het museum
'verbannen'naareenaantal op zichzelf staandecd-roms.

De individuele bezoeker
Depresentatiericht zich welbewusttot de individuele
bezoeker;klassiekegroepsrondleidingenzijn zelfsonmoge¬
lijk. Eenvan demotievendaarvooris dat In FlandersFields
de EersteWereldoorlogniet wilde presenterenzoalsdat
eldersin de frontstreek (Frankrijkinbegrepen)al gebeurt:
deverstildeaanpakvan Péronne,demuseawaar uniformen
enwapentuigde kernvan dezaakuitmaken,het chrono¬
logischgestructureerdepolitiek-militaire verhaal.Een
ander,fundamentelermotief is dat elkebezoekermet z'n
eigenemotiesen op zijn persoonlijkewijze op het gebode-
nemoet kunnenreageren.Interactiviteit leent zich bijna
perdefinitie niet voor groepsgebruik.

"T'—
'
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Succesverhaal
Hetmuseumisontworpenvoorzo'n honderdduizendbezoe¬
kersperjaar, maar in werkelijkheidkomener tweemaal
zoveel.Datveroorzaaktalgemeneproblemendie met druk¬
te te makenhebben,maarook lokaleproblemenbij de
interactievepresentaties.Voorsommigebezoekerswordt
de ruimte voor reflectiewel erg beperkt.Gecombineerd
met de grote hoeveelheidverschafteinformatie kandat
wel eensbeklemmendwerken.Hetfeit dat hetmuseumin
eenbeschermdmonument is gevestigd,brengt nogextra
beperkingenen praktischeproblemenmet zich mee,waar¬
voor de oplossingenniet voor het grijpen liggen.Maar dat
de leperseaanpakwerkt, blijkt ondermeeruit develeklei¬
neengroteschenkingenvan bezoekers.Daarbrengthet
museumhalfjaarlijksverslagoveruit in In FlandersFields
Magazine.
Sindsde openingvond het museumookveelweerklankbij
de persen bij museummensen.In FlandersFieldsbracht
eendiscussieteweegoverwat de essentieis van een
eigentijdsmuseum.Daarom(enom zijn 'baanbrekende
aanpak')kreeghet in 2000van de Raadvan Europade
EuropeseMuseumprijs.

Presentatiemiddelen
Het verhaal wordt verteld met verschillendemiddelen:
behalveeen keur van museumobjecten- geen twintig
zwaarden,maartwee - spelenteksteneengrote rol. Niet
alleenklassiekemuseumteksten,maarook citaten, in de
oorspronkelijketaal (elkebezoekerkrijgt eenbrochuremee
met devertaling).Dat de citaten afkomstigzijn uit zeer
diversebronnenen elkaarsomstegenspreken,past bij de
boodschapvan het museum.Erbestaatoverdezeoorlog
niet éénzaligmakendewaarheid.
Geluidseffectenworden in de presentatieniet geschuwden
zowelpermuseumonderdeelalsoverkoepelend(bijvoorbeeld
overvliegendevliegtuigen)toegepast.Het beginvan de
twintigste eeuw is ookde tijd van de eerstefilms; ook
daarvankrijgt de bezoekerstaaltjeste zien.Verderklinkt er
muzieken zijn er poppen,ensceneringenen getuigenis¬
kunstwerkente zien.Het is opvallendwelke rol kunst in dit

In Flanders Fields: de feiten ■ Vormgeving:
■ Oppervlaktetentoonstellings- en publieksruimtes: EventCommunications Ltd, Londen
1000 m2 Voormeer informatie: Jan Dewilde,conservator
■ Kostenverbouwing en inrichting: circa € 3.000.000,- StedelijkeMusea leper of Dominiek Dendooven,
■ Financiering: stad leper (35%), educatief medewerker
provincie West-Vlaanderen (30%), 732 5722 85 82
VlaamseGemeenschap(20%), Estedelijke.musea@ieper.be
EuropeseUnie en sponsors(15%) internet http://www. inflandersfields.be/
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Museum Het Domein, Sittard
Het gemeentelijkeMuseumHet Domeinin Sittard is in
1998geopend.Het bevindtzich in eenvoormaligschool¬
gebouwin het historischecentrumvan de stad en bestaat
uit eenafdeling hedendaagsekunsten eenafdelingstede¬
lijke historieen archeologie.Laatstgenoemdeafdeling staat
hier centraal.

Pakket van eisen
Het voorstelvan de kandidaat-ontwerpersdie deelnamen
aande selectierondediendete beantwoordenaan een
pakketvan eisen.In het ontwerp moestde stedelijke
geschiedeniswordengepresenteerdmet de 'algemene
geschiedenis'als referentiekader.Derelatiemet de stad en
de omgevingmoestnadrukkelijkwordengelegd.Het doel
van het museumzouzijn bereiktalsmensenna hun
bezoekde stad introkkenom op ontdekkingstochtte gaan;
de stad maakt (imaginair)deeluit van de collectie.Het
museumwil zich richtentot eenbreedpubliek:jong enoud,
individuenen groepen,lekenen kenners.Omdat ruime
publiekoverde museumdrempelte krijgenmoestdevorm¬
gevingspeelszijn, uitnodigend,zintuiglijk,niet-verplichtend...
Ermoestenkansenzijn om objectenaan te rakenen het
geheelmocht geenstatischeindrukmaken.In tegenstelling
tot devageplannenvan sommigeopdrachtgeversvormde
dit eenduidelijk omschrevenpakket.

Blauwe wand
Deruimte - de bovenverdiepingvan het museum,eenkale
zoldermet dakgebint- had het ontwerp van de inrichting
kunnenbepalen.Het tegendeelis uiteindelijk gebeurd:de
ontwerpershebbende ruimte als het waregenegeerden er
eenaangename,gevulde,maximaalgebruikteplekvan
gemaakt.Eendiepblauwgeverfdewand - devraag rijst of
dekleurniet wat te somberis - snijdt de ruimtedoormidden,
creëerteeneenvoudig,rechtlijnig parcoursenvormt
meteenookeentijdlijn. Grotegroepenmoetenin verband
met de beperkteruimte wordenopgesplitst.

Aanraken mag
Aanrakenmag in dit museumwaar het pasgeeft - bijvoor¬
beeldbij Romeinsedakpannen- en de bezoekerwordt
geprikkeldom zich actief op te stellen: in eenmijnschacht
te kruipen,kledingstukkenaante passen,over 'het muurtje'
te kijken.Datuitgangspuntcreëerteenniet-sacraleomgeving,
waarin voorwerpendie niet mogenwordenaangeraakt
kwetsbaarzijn en waarin met namekinderen'uit hun dak'

durvente gaan.Ermoet dus
oplettendgesuppoostworden.
Paradoxaalgenoegmoeten
kinderenin dit museumwaar
aanrakenmagwel eensop
schoolse- klassiekmuseale-
wijze wordenteruggefloten.
Het museumlijkt er somsgeen
te zijn. Dat dezeaanpakbij
kinderenwerkt, blijkt uit het
feit dat klassikaalbezoekniet
zeldenwordt gevolgddoor een
bezoekin gezinsverband.

Presentatiemiddelen
Het aangewendeinstrumentariumis zeeruiteenlopendvan
aard: naastobjectenen reedsgenoemdeelementenzijn er
maquettes,videoprojecties,glazentegelvloeren,interactieve
computersen multimedialeprojecties.Eenperiscoopmet
cameralegt de relatietussenbinnenen buiten, tussenhet
stedelijkmuseumen zijn stad.Dieband is er ook dankzij
sfeerbeeldendie historischethema'sexpliciet in verband
brengenmet eigentijdseonderwerpen.Detekstuele
informatie is consequenttweeledig:een 'honderdwoorden-
tekst' voor kinderenen een langerstuk voor volwassenen.
Doordevormgevingwordt de bezoekeroverigensniet
gedwongenom detekstente lezen.
Alle presentatiemiddelenzijn zorgvuldigvormgegeven.
Debelichtingvestigt de aandachtop eenaantal hoogte¬
puntenen versterktzo de opstelling.Denieuwsgierigheid
wordt in dit museumvoortdurendgeprikkelddoor objecten
en opstellingenslechtsgedeeltelijkof vaagte laten zien.

Kritiekpunten

Devraag rijst of de buitenkantvan dit museum- dewijze
waarophet zich aande buitenwereldpresenteert- en de
totale inrichting van het gebouwwel in overeenstemming
zijn met de uitnodigendevormgeving.Weinigwijst erop
dat het hier om eenmuseumgaat en de toegangvormt
voor sommigeneenweinig uitnodigendeanomaliein de
negentiende-eeuwsearchitectuur.Af en toe werkende in de
vormgevinggebruiktemetaforen- bijvoorbeeldopwaaiende
kalenderblaadjesalsbeeldvandetijd - niet goedenverwordt
de boodschaptot eengimmick.

Afdeling stedelijke

historie en archeologie,

Museum Het Domein

foto Ellen Loozen

Het Domein: de feiten
• Oppervlaktetentoonstellingsruimtes: 750m2
■ Kostenverbouwing en inrichting (afdeling stedelijke
historie en archeologie): circa € 300.000,-
■ Financiering, in volgorde van afnemende bijdrage:
GemeenteSittard, EuropeesFondsvoor Regionale
Ontwikkeling, Mondriaanstichting,
Provincie Limburg,Anjerfonds

■ Vormgeving:Art EtDesign,Maasmechelen
Voormeer informatie:
Stijn Huijts, directeur, T046 451 34 60,
Einfo@hetdomein.nl,
internet http:// www.hetdomein.nl/
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Stof tot nadenken

PASWKUK
Textiel restauratie

Conservering
Restauratie
Schadetaxatie
Behoud & Beheer
Advies & Onderzoek

Voorheen Stichting Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel

Het in Haarlem gevestigde onderdeel van Paswerk
dat gespecialiseerd is in textielrestauratie is al
ruim zestig jaar een betrouwbaar adres voor
conservering en restauratie. Deskundig advies
op het gebied van behoud en beheer van textiel,
conditiebeschrijvingen en schadetaxatie.

PaswerkTextielrestauratie, Leidseplein 36 zwart, 2013PZ Haarlem. Telefoon 023- 532 59 49
E-mail textielrestauratie@paswerk.nl Internet www.paswerk.nl

Het Rest a ur at i e - A t e I i e r N.V.
TURNHOUT

voor restauratie en conservering van:
papier, leer en perkament

* Boeken, in leer en perkament;
* Charters en zegels;
* Prenten en tekeningen;
* Kaarten en affiches;
* Massaconservering;
* Vrijblijvende offertes;
* Vacuüm vriesdrogen.

Ondersteuning bij calamiteiten
24 uur bereikbaar bij brand- en waterschade

0032 (0)45 - 2013471

Kempenlaan 20 2300 Turnhout (Antwerpen!
Tel. / Fax: 0032 (0)14 - 552948

E - mail: restauratie.altelier@belgacom.net
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ONTWIKKELINGENREALISATIEVAN:
Permanente-entijdelijkeinrichtingen

Mobiele-enreizende(educatieve)presentaties
Herinrichtingpubliekeruimten
Bijzonderepresentaties
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URATIE& CONSERVERINGVANKUNSTVOORWERPEN

KON.WILHELMINAHAVENZZ19
3134KGVLAARDINGEN
TELEFOON0031 [0]10 2340291

06 53946840
06 51404848

TELEFAX 0031 [0]10 4603437

E - MAIL INF0@ARTC0NSERVATI0N.NL
WEBsitewww.artconservation.nl
K.v.K.ROTTERDAM 190851
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www.artconservation.nl
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Achterstand kleine musea
In opdracht van de NederlandseMuseumvereniging
deed Letty Ranshuysenhet afgelopen jaar onderzoek
naarhet publiekvan kleinemusea.Dit landelijkeonderzoek
bestond uit een heranalysevan beschikbaregegevens
van in totaal zo'n zeventig kleine musea.Het was een
vervolg op twee regionale publieksonderzoekenin Zuid-
Kennemerland(1996) en het Gooi (1999), waarover al
eerder in Museumpeil werd bericht.
Onderzoeknaar publiek en publieksbereik,en meer in het
algemeenhet gebruikvan marketingals beleidsinstrument,
zijn onder de kleine musea in Nederlandnog geen
gewone zaak. Letty Ranshuysenkon in haar onderzoek
ongeveereen kwart van alle kleine museabetrekken.
Voor de anderemuseawaren geenbruikbareonderzoeks¬
gegevensbeschikbaar.Let wel, ze hanteert de NMV-
definitie van kleinemusea:de grens ligt bij eenjaaromzet
van één miljoen gulden. Onderde onderzochte musea
treffen we dus respectabeleinstellingen aan als het
HistorischMuseumApeldoorn,Slot Loevestein,het Nieuw
LandPoldermuseumen het VeenkoloniaalMuseum.Bij
de vaakveel kleinere lokale museaen oudheidkamerszal
de situatie niet rooskleurigerzijn. Recentonderzoekonder
Gelderseerfgoedinstellingen(behalvemuseaook historische
verenigingen, archieven en monumentenorganisaties)
bevestigtdit beeldvan relatieveachterstand.Uit de eerste
resultatenblijkt dat driekwart van deGelderseinstellingen
geen apart budget voor marketing heeft, terwijl ruim
85% niet aan publieksonderzoekdoet.
Tekort aan geld, vaak in combinatie met gebrekaan
specifiekedeskundigheidin eigen kring, weerhoudt kleine
museaervan om zelf duur en bewerkelijk publieksonder¬
zoek te verrichten. Dat maakt regionale samenwerkings¬
projecten zo waardevol. Onlangs is in Noord-Holland
opnieuwvoor eengroepkleineremuseapublieksonderzoek
uitgevoerd,ditmaal in Medembliken omgeving.Gezamen¬
lijk en met steun van het museumconsulentschapen
professioneleonderzoekerszijn kleine instellingen zo in
staat kwalitatief goed en zinvol onderzoekte doen.

Verschil grote en kleine musea
Uit het onderzoekvan Letty Ranshuysenkomt naarvoren
dat het publiekvan kleinemuseain drie opzichtenverschilt
van dat van grote musea.In de eerste plaats is het
publiek van kleine musearelatief oud: 20% van de

Het publiek van kleine musea
Resultaten en aanbevelingen publieksonderzoek

Eengoed inzicht in de kenmerkenvan het publiek van kleine musea is
een voorwaarde voor effectieve marketing. In welk opzicht verschillen de
publieksgroepenvan grote en kleine museavan elkaar? Letty Ranshuysen
doet in haar rapport tal van behartigenswaardige aanbevelingen.
Verplichte kost dus voor kleine musea.

DoorBrordvanStraalen,

consulent

geschiedbeoefeningen

publiekstaken,

GeldersOudheidkundig

Contact

bezoekersis ouder dan 65 jaar, tegenover 15% bij de
grote musea.Het publiek van kleine musea is bovendien
relatief laag opgeleid.Terwijl bij grote museaveelal zo'n
60% van de bezoekershoger opgeleid is, ligt dit aandeel
bij de kleine museaonder de 45%. Eenderde opvallend
verschil heeft betrekking op het geografischebereik.
Kleine museatrekken relatief veel bezoekersuit de
directe omgeving, die ook vaak lopend of op de fiets
komen.Grote museaslagen er veel gemakkelijker in om
publiek van verder weg te bereiken.Uitzonderingen zijn
kleine musea in een toeristisch gebeid, die veel boven¬
regionaal publiek kunnen trekken als ze zich richten op
verblijfstoeristen en dagjesmensen.

Kenuw publiek!

fotoNicoBoeijink

Sterke en zwakke punten van
kleine musea

Kleine museasprekendus een publiek aan dat in ieder
geval qua opleidingsniveau breder van samenstelling is
dan het publiek van grote musea.Ranshuysenschrijft
dit toe aan hun laagdrempeligheid: "De intieme sfeer en
de mogelijkheid tot contact met museummedewerkers
makendezemuseaaantrekkelijken minderoverdonderend,
waardoor men zich er eerder op zijn gemakvoelt".
Het is zaakom in het marketingbeleidjuist van die sterke
kanten gebruik te makenen ze verder te ontwikkelen.



Verschillen publiek kleine en grote musea

T i : 1 r
hogeropgeleid 65+ uit regio te voet met fiets langereis

KLEINEMUSEA GROTEMUSEA

.. : . ; - : (bron:regionaalpublieksonderzoekZuid-KennemerlandenhetGooi)

Hetrapportvan

LettyRanshuysen,

'Hetpubliekvankleine

musea',NMV2001,

kostf7, 50enkan

besteldwordenbij de

NederlandseMuseum¬

vereniging

T0203053760,

Einfo@-

museumvereniging.nl

Zorg er dus voor dat de ongedwongensfeer in uw kleine
museumblijft bestaan,ook als u gaat uitbreiden of her-
inriehten. Leidt uw medewerkersen vrijwilligers op tot
gastvrouwen en gastheren,zodat de bezoekerzich in
uw museumnog meer thuis voelt.
Hoewel kleine museaop het vlak van klantvriendelijkheid
en laagdrempeligheidkennelijkgoedscorenin vergelijking
met grote instellingen, zijn er ook minder sterke punten.
Debewegwijzeringnaar kleinemusealaat veel te wensen
over.Voor bezoekersuit de eigenstreekzal dat misschien
niet zo'n probleemzijn, maarvoor kleinemuseain toeris¬
tische gebieden,die zich ook op een niet-streekgebonden
publiek richten, kan dit wel degelijk een handicap zijn.
Ranshuysenconstateertookvrij onomwondendat jongeren
en allochtonen niet de meestvoor de hand liggende
doelgroepenzijn voor kleine musea,tenzij ze via het
onderwijs bereikt kunnen worden. Omdezegroepenaan
te trekkenbuiten de schoolom is veel geld en menskracht

klus.Veel goedbedoeldeonderzoekjeszijn kwalitatief ver
onder de maat en leverengeen bruikbare gegevensop.
Daar komt bij dat publieksonderzoekalleen zinvol is als
museade uitkomsten ook willen en kunnen omzetten in
beleid. Het is één ding om te constateren dat toeristen
uw museum links laten liggen, maar het gaat erom dat
de oorzakenworden opgespoorden dat verbeteringen
worden gerealiseerd.
Overigenskunnen (kleine) museaook zonder uitputtend
publieksonderzoekveeloverhun bezoekersleren.Eengoede
registratie van bezoekersaantallen(met groepsbezoeken
als aparte categorie) is het beginpunt. Rechtstreekse
contacten met bezoekers,goede registratie van hun
klachten en opmerkingen,en voortdurende waarneming
van hun gedrag in het museum(hoe vinden ze hun weg,
waar wordt hun aandacht vastgehouden)kunnen veel
bruikbareinformatieopleveren.Ookgoedopgezettegroeps¬
discussiesof interviews met vertegenwoordigersvan
beoogdedoelgroepenzijn een geschikt middel om de
wensenen verwachtingenvan bezoekerste leren kennen.
Enverder kunnen museanatuurlijk hun voordeel doen
met de marketingaanbevelingenvan Letty Ranshuysen.
Het onderwijs, inwoners van de regio en toeristen ziet
zij als de meest kansrijke doelgroepenvoor kleine
musea.Om tot een nauwkeuriger doelgroepsegmentatie
te komenmaakt ze onderscheidtussen twee categorieën
kleinemusea,demuseamet eenuniekprofiel (bijvoorbeeld
kasteelmusea,of museamet een bijzondere thematische
collectie) en de lokale en regionale cultuur- en natuur¬
historischemuseamet eenminder geprofileerdecollectie.
Voor de eerstecategorie zijn oudere cultuurtoeristen,
museaalonervarenverblijfsrecreanten, jonge gezinnen

Continu
publieksonderzoek
DeLeidsemuseazijn in het midden
van de jaren negentig begonnenmet
continu publieksonderzoek,met
behulpvan in het museumopgestelde
computers waarop geselecteerde
bezoekersvragen moesten beant¬
woorden.Aan dit Museum Informatie
Systeem(Musis) doet momenteel
ook een aantal museabuiten Leiden
mee.Devoordelen van Musis, dat in
samenwerkingmet adviesbureau

Acquest wordt aangeboden,zijn
gelegen in het doorlopende karakter
van het onderzoek,de mogelijkheid
tot vergelijking met anderemusea
en in het feit dat er geenondervragers
aan te pas komen.Toch is er ook
kritiek op Musis te horen.Zo zou de
selectie van de ondervraagdensoms
te wensenoverlaten, zodat de steek¬
proevenniet altijd representatief
zijn. Ookde relatief hoge kosten
voor de deelnemendemuseavormen
een nadeel.

DeNederlandseMuseumvereniging
en de Stichting Museumjaarkaart
bereiden inmiddels in samenwerking
met adviesbureauGerbenMarcel
Jacobseen nieuw systeemvan
continu publieksonderzoekvoor,
onder de werktitel MuseumMonitor.
Doelvan het project is om zoveel
mogelijk museaop maat het gereed¬
schapvoor geautomatiseerd
publieksonderzoekaan te reiken.

nodig, waaraan het de kleine museaveelal ontbreekt.
Deschaarsemiddelen kunnen beter voor kansrijke doel¬
groepenworden ingezet.

Over het nut van
publieksonderzoek
Om publiek te bereikenmoetje het kennen;om meer of
ander publiek te trekken is kennisvan voorkeuren,ver¬
wachtingen en drempelsonmisbaar.Publieksonderzoek
kan die inzichten opleveren,maar er zijn hindernissen.
Publieksonderzoekis in technisch opzicht een lastige

met kinderen en basisschoolgroepenop schoolreisaan¬
trekkelijke doelgroepen.Demeer algemenestreekmusea
kunnen zich het best richten op oudere steekbewoners
en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ranshuysen
beveelt bij iedereafzonderlijke doelgroepconcrete
marketingacties aan, die ieder voor zich weinig opzien¬
barendzijn (zithoekjesvoor ouderen,samenwerkingmet
bungalowparkenen campings),maar die gezamenlijk
toch een nuttige en inspirerendechecklist vormen.
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Halte Medemblik
Actieprogrammacultuurbereik
DegemeenteMedemblik heeft in
het kadervan het actieprogramma
cultuurbereik van de provincie
Noord-Holland geld gekregenvoor
uitvoering van de eerste fase van
het plan Halte Medemblik. Dit plan
behelst onder andere het doen van
publieksonderzoekonder 'water-
toeristen' en museumbezoekersen
het op basisdaarvanversterkenvan
het lokale culturele programmadoor
samenwerkingvan vijf museaop het
gebied van expositie en pr. De resul¬
taten van het onderzoekzullen richting
gevenaan de ontwikkeling van
gezamenlijkecultuurhistorische
projecten, waarvoor de gemeente
onlangs voor de volgende fase
opnieuw een beroepop het actie¬
programmacultuurbereik heeft
gedaan. Interessant is dat de
gemeenteMedemblik ook haar
buurgemeentenWervershoof,Andijk
en Noorder Koggenlandbij het plan
betrekt, aangezienze in de nabije
toekomst waarschijnlijk sameneen
nieuwe gemeentezullen vormen.
Naburigeculturele instellingenkunnen
dusmeedoenener kunnentoekomstige
cultureleverbindingslijnenwordenge¬
schetst, die de toeristische en plano¬
logischeinfrastructuur van de nieuwe
gemeentemedekunnen vormgeven.

Publieksonderzoek
Het publieksonderzoekin Medemblik
werd uitgevoerd in augustus 2001.
Erwaren vijf museabij betrokken,
namelijk KasteelRadboud,het
NederlandsStoommachinemuseum,
de Museumstoomtram Hoorn -
Medemblik, het Bakkerijmuseum
(alle in Medemblik) en het 'dubbel-
museum'Saet en Cruytmuseumen
PoldermuseumHet Grootslag
(Andijk). Demuseazijn samengoed
voor circa 175.000 bezoekersop
jaarbasis. Het onderzoekwerd uitge¬
voerd door Bureau Letty Ranshuysen
OnderzoekCultuurdeelname,dat kon
aanknopenbij de reedseerder in
Noord-Holland uitgevoerde onder¬
zoeken in Zuid-Kennemerlanden het
Gooi.Tegelijkertijd werd in de
zomermaandenvan dit jaar ook een

toeristisch onderzoekuitgevoerd
door het sociaal-wetenschappelijk
bureau van het Samenwerkings¬
orgaanWest-Friesland.Devragen
uit beide onderzoekenwaren op
elkaar afgestemd; de ondervraging
van het publiek vond gescheidenen
op verschillende dagen plaats.
Het publieksonderzoekin Medemblik
heeft drie doelstellingen:
■ inzicht verkrijgen in de samen¬
stelling van het publiek;
■ inzicht verkrijgen in de bekend¬
heid van en de waardering voor
de museaen het overige cultuur¬
historische aanbod en hoe het
publiek hiervan gebruik maakt;
■ het onderscheidenvan kansrijke
publiekssegmentenbinnen het
regionale en binnen- en buiten¬
landsepubliek, om meer te
weten te komen over de speci¬
fieke interesses,behoeften en
wensenvan dezedoelgroepen.

Resultaten
Het verkregenmateriaal wordt
momenteelverwerkt en geanalyseerd;
er zijn daaromalleenenigevoorlopige
resultaten bekendaangaandede
publieksamenstelling.Het aandeel
van 55-plussers in het onderzochte
museumpubliek is hoog: 32%.
DeMedembliksemuseatrekken een
qua opleiding breedsamengesteld
publiek.Van het ondervraagdepubliek

had 20% nog niet eerderhet museum
waar werd geënquêteerdbezocht.
Omdat het onderzoekplaatsvond in
de vakantieperiodewekt het geen
verbazing dat slechts een klein deel
van de bezoekersuit Medemblik of
omgeving afkomstig was. Circa 35%
van het publiek kwam uit Noord-
Holland, 40% uit de rest van
Nederland.Onderdeze laatste groep
bevondzich een groot percentage
toeristen dat de stad met de eigen
boot bezocht. Slechts 4% van het
vakantiepubliek bezoekt het museum
alleen.Waar het bezoekplaatsvond
in gezinsverband,gaven de kinderen
de doorslag bij de beslissingom het
museumte bezoeken(in tweederde
van alle gevallen). Het onderzoek
geeft voorts per onderzocht museum
een analysevan de achtergrond en
herkomst van de bezoekersgroepen
en geeft aanbevelingenover hoe de
band met dezedoelgroepenkan
worden,versterkt. Zodra alle
onderzoeksresultatenbekenden
geanalyseerdzijn, zal een marketing-
en pr-plan worden opgesteld met
voorstellen voor concrete publieks¬
activiteiten. Hierbij zullen ook de
resultaten van het toeristisch onder¬
zoek worden betrokken. In de laatste
fase van het plan Halte Medemblik
zullen dezeactiviteiten door de
deelnemendemuseagezamenlijk
worden uitgevoerd.

DoorJanSparreboom,

museumconsulent

StichtingMuseaalen

HistorischPerspectief

Noord-Holland

Nederlands

Stoommachinemuseum,

Medemblik

foto J.F.Maret
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■
Vijfentwintig jaar
museumconsulentschap in Fryslan
Afscheid van Hansde Haanals provinciaal museumconsulent

Door Hans de Haan,

provinciaal museum¬

consulent Fryslan

Deelnemersaan deconsulenten¬

contactdagen 10en 11juni 1982

voordeHiddeNijland Stichting in

Hindeloopen,v.l.n.r.FriesBerkhout

(museumconsulent

Noord-Holland), JacobusTrijsburg

(museumconsulent Gelderland),

HansdeHaan (museumconsulent

Friesland),AnneliesJordens

(museumconsulentUtrecht),

Jan Korsten(hoofdconsulentvoor

demusea),Margriet Lestraden

(museumconsulentZuid-Holland),

GerdeLeeuw(ProvinciaalMuseum

Drenthe),FritsZeiler (Culturele

RaadOverijssel),JulesVerschuuren

(museumconsulentNoord-Brabant),

Bepde Vries(assistentrijks¬

consulentenvoorde musea),

FransVerbaas(Stichting Museum¬

jaarkaart). Zittend v.l.n.r.Walter

Knoop(CultureleRaadGroningen),

PeterdeClercq(rijksconsulentvoor

de collectiesvangeschiedenisen

van bedrijf en techniek)

Vijfentwintig jaar is een lange periode. Een periode waarin het Friese
museumwereldje niet stil heeft gestaan. Er zijn veel mooie musea
bijgekomen. Maar veel belangrijker: de kwaliteit van de musea is voor
alle museumtaken met sprongen vooruit gegaan. Een terugblik:
de pionierstijd, de successen,de vruchten van de samenwerking.

i»

1976
Vol energie en enthousiasmebegon ik op 1 oktober
1976 aan mijn nieuwe taak als museumconsulentvan
Fryslan.Het FriesMuseumwerd op dat moment voor
miljoenen verbouwd en was noch toegankelijk voor
publiek, noch voor personeel.In de Kanselarijaan de
overkant waren provisorischeen aantal werkplekken
ingericht, met in de laatmiddeleeuwsegewelven een
koffiekamer,waar de familie Jonkmande scepterzwaaide.
In het gebouw hing een mystieke sfeer: hoge schemer¬
achtige bredegangen, imposante zalen met hier en daar
nog metershogemonumentale boekenkasten.Daar
kwam ik te zitten.

Museumconsulenten van het
eerste uur

Vanaf het prille beginwaren er intensieveen inspirerende
contacten met het personeelvan het FriesMuseumen
met de schaarsecollega's uit andere provincies:
FriesBerkhout uit Noord-Holland, Kruijswijk Jansenuit
Gelderland (die het consulentschap letterlijk vanuit zijn
achterkamerdeed)en last but not least AnneliesJordens
uit Utrecht, die tegelijk met mij aantrad als museum¬
consulent.Na enkelejaren bleekdat dezepioniers redelijk
succesvolwaren bij het opzetten van projecten, het
aanboren van geldbronnen en museumondersteuningin
algemenezin. Dit succesging niet ongemerktaan de

andere provinciesvoorbij. Ik zal nooit vergeten hoe wij
samenmet de rijksconsulenten omstreeksKerst 1980 op
uitnodiging van de Federatievan Musea in Limburg in
eenkloosterin Sint Odiliënbergbij Roermonddebatteerden
over de wenselijkheidvan een museumconsulentvoor
dezeprachtige provincie. Het had wel wat, dat klooster
daar op die heuvel met deelsjonge nonnetjes in vol
tenue, veel eten en drinken en een eindje buiten het
klooster een oudheidkamer in de ware zin van het
woord. CollegaKruijswijkJansenhield bij die gelegenheid
een gloedvol en humoristisch betoog over de aanstelling
van een museumconsulentvoor de Sahara.In de Sahara
isvoorzovermij bekendnogsteedsgeenmuseumconsulent
actief. In Limburggelukkigwel. Ik herinnermij dat ik in
die pioniersjaren(1980-1982)op museumbijeenkomsten
in Zuid-Holland (Dordrecht),Zeeland (Middelburg) en
Drenthe (Assen)inleidingen hebmogenhoudenover het
fenomeenmuseumconsulent,met als resultaat dat ook
daar museumconsulentenwerden aangesteld.Langzaam
maar zeker kreegelke provincie een museumconsulent.

Samenwerking met rijksconsulenten
Met de directie musea,monumenten en archievenvan
het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatieen
MaatschappelijkWerk waren de contacten vanaf het
begin hecht en innig. Deafdeling museabestond onder
andere uit een aantal rijksconsulentenvoor de musea,
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Streekmuseum
Het Admiraliteitshuis,
Dokkum
Eenprachtig museummet een brede
en interessante collectie, onder¬
gebracht in een zeventiende-eeuws
pand: StreekmuseumHet Admirali¬
teitshuis in Dokkum.Het museum
beschikt over onvoldoendeeigen
middelen om dringend gewenste
vernieuwingen uit toe voeren.Toen
gesprekkenmet het gemeente¬
bestuur van Dongeradeelover de
financiering niet tot resultaat
leidden, probeerdeik via externe
fondsenwerving tevens de gemeente
over de streep te trekken. Ik richtte

mijn pijlen met succesop een nieuw
internationaal fonds: de Fulford
Foundation.Dit gesloten fonds kan
niet rechtstreeksworden benaderd
door musea,maar stelt de provinciaal
museumconsulentenperiodiek in de
gelegenheidenige interessante
projecten van kleine musea in hun
provincie voor te dragen voor onder¬
steuning. Het gaat dan om enkele
tonnen per museum. In overleg met
de museumdirecteur,de heer Dragt,
werd een globaal plan opgesteld
voor een facelift van het museum,
met als speerpunteneen nieuwe
entreepartij en eennieuwe presentatie
rond het thema Bonifatius (in 754

bij Dokkumvermoord).Opdit
moment is de situatie als volgt:
er is een prachtig plan gemaakt voor
de verbouwing, uitbreiding en
herinrichting van het museum,
kosten bijna drie miljoen gulden. De
Fulford Foundation en de gemeente
Dongeradeelzijn enthousiast en
staan schouderaan schouder.
Degemeente is namelijk bereid
anderhalf miljoen gulden bij te
dragen. Met aanvullende steun van
de provincie en fondsen moet het
zeker lukken voor 2004 de plannen
te realiseren.

die allemaal zeer begaanwaren met het lot van de niet¬
rijksmuseaen met wie we regelmatig vergaderden.
Jan Karstenwas de hoofdconsulent, een keurige man
met een al even keurig bureau met daarop slechts twee
stapeltjes paparassenvan zeer ongelijke hoogte. Links
een hoge stapel nog af te handelen post en rechts een
heel dun stapeltje: reedsafgehandeld.Danwas daar
HansHoogenhout, belast met het beleid voor de
natuurhistorische musea in Nederlanden beheerdervan
een interessantebuidel met geld. In het kadervan de
nota Nationale Parken,verschenenin 1979, was er veel
geld beschikbaarvoor de ombouw van de armetierige
natuurhistorische museaop de Waddeneilandenen in
Zuidwest-Fryslan tot modernebezoekerscentra.Samen
met de rijksconsulentenorganiseerdenwe in 1977 reizende
tentoonstellingen over licht- en klimaatbeheersing,
onder andere in DeLawei in Drachten.Dezetentoon¬
stellingen kregenveel responsvan de musea.

Landelijke ondersteunings¬
projecten
Deeerstejaren waren goedejaren wat betreft het
binnenhalenvan rijkssubsidies.Het Rijk gaf tot 70%
subsidievoor inbraak- en brandpreventie,ook voor de
kleinere musea.Vele Friesemuseahebbenhiervan
gebruik gemaakt en heb ik mogen begeleidenbij de
subsidieaanvragenen de systeemkeuze.In de jaren
tachtig stelde het rijk veel geld beschikbaarvoor een
geautomatiseerd systeemvoor collectieregistratie - het
zogenaamdeQEtA- en voor behoud en beheervan
collecties in het kadervan het Deltaplan voor het
Cultuurbehoud. Ook hier hebbenveel museain Fryslan
gebruik van gemaakt. Ik heb hen kunnen helpen en
begeleidenmet de bijbehorende papieren rompslomp.

Provinciale financierings¬
mogelijkheden
Vervelenden lastig was het dat de provincie Fryslan
nooit financieel op dezeondersteuningsprojectenwilde
inhakenof eigenprojectenwilde opstarten.Het provinciaal
geld voor de museaging enkel en alleen naar het Fries

Museum,het FriesNatuurmuseum,het FriesScheepvaart¬
museumen het FriesLandbouwmuseum.Het aanboren
van fondsen was dan ook de enige mogelijkheid om aan
extra geld te komen. Daarvoor is veel voorbereiding en
doorzettingsvermogennodig.
Uiteindelijk is het in het begin van de jaren negentig
gelukt een fonds speciaal voor de Friesemusea in het
levente roepen:deWassenberghClarijsFonteinStichting.
Het betreft de nalatenschapvan de oud-directeur van
het FriesMuseum,AbrahamWassenbergh.Later hebben
we hier nog de nalatenschapaan toe kunnen voegen
van de familie Fontein. Dezestichting is bereid en in
staat om jaarlijks veel geld te gevenvoor het behoud en
beheervan de collecties van de Friesemusea.Ik heb
binnen het bestuur een belangrijke adviesfunctie.

HansdeHaan

overhandigthet

schildje'Geregistreerd

Museum'aanBert

Huiskes,conservator

vanMuseumTromp's

Huys,Vlieland

Naar een nieuw museumbeleid
Deoverzichtelijke en goedemuseumstructuur in Fryslan
leidde ertoe dat in deze provincie van 1979 tot 1981
een door het ministerie betaald onderzoekplaatsvond
naar de haalbaarheidvan de beleidscriteria van de nota
Naar eennieuw museumbeleid.Als secretarisvan de
begeleidingscommissieheb ik een waardevolle bijdrage
aan dit onderzoekmogen leveren.Met de projectleider
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Ad de Jong bezocht ik in een aantal sessiesde Friese
musea,ik bood onderdakaan de projectmedewerkersen
voorzag hen van de gewenste informatie.
ProjectmedewerkersHermanAarts en Jaapvan Straalen
ontwikkelden eenaantal baanbrekendeideeën.Ze stelden
voor om de activiteiten van een museumte verdelen in
een aantal taken: de bedrijfstaak, de behoudstaak,de
wetenschappelijkeen documentaire taak en de publiek-
staak. Dezeonderverdeling heeft sindsdienalgemeen

Museum Stedhus Sleat
Debesprekingenrond de restauratie
en herinrichting van het Museum
StedhusSleat te Sloten waren hope¬
loos vastgelopen.Degemeente
Gaasterlan-Sleat,eigenaarvan het
gebouw en een deel van de collectie,
gaf signalen af dat het gebouw dan
maar een andere bestemming moest
krijgen. Dankzij hulp en bijstand van
de Vereniging voor Stadsbelangvan
Sloten en deVerenigingvan Vrienden

ingang gevonden in museumland.
Degedachte om museaop basisvan hun taakstelling in
vier niveausonder te brengenen dezevervolgenste
koppelenaan een financieel verantwoordelijke overheid
was in principe briljant, maar helaashaar tijd te ver
vooruit. Het zou nog bijna twintig jaar duren voordat er,
nu via het museumregister,een eerste ordening van de
museakwam, in geregistreerde,voorlopig geregistreerde
en niet-geregistreerde musea.

Unieke samenwerking
Friese musea
DeFriesemuseawerken op velerlei niveau samen.De
professioneleFriesemusea-twintig in getal- komen
twee keer per jaar bijeen. In dezebijeenkomstenstaan
afstemming en uitwisseling van kennis centraal. Zelf
nam ik in 1984 het initiatief om drie samenwerkings¬
verbandenop te richten tussen de musea in de nieuwe,
als gevolg van de gemeentelijke herindeling ontstane,
gemeentesBoarnsterhim,Nijefurd en Dongeradeel.
Afstemming van activiteiten, promotie en gezamenlijke
beleidsplannenwaren de belangrijkste producten van
dezevruchtbare samenwerking.
In Dokkumwerk ik sinds enkelejaren meeom een
samenwerkingsverbandte realiseren,een cultureel-
historisch kenniscentrumwaarin participeren museum
Het Admiraliteitshuis, het streekarchivariaat en de
bibliotheek. Het samenwerkingsverbandtussen de vier
Amelander musea,met een overkoepelendeorganisatie
die geld en management beheert en inzet, heb ik met
advies ter zijde gestaan.Het is mij in de jaren tachtig
gelukt één directeur/conservator aan te stellen voor
twee musea:het Admiraliteitshuis in Dokkumen
't Fiskershüskein Moddergat. Ookde personeleunie
tussen museumWillem van Harenen het museum

StedhusSleat mag hier niet onvermeld blijven.
Ik geloof niet dat elders in Nederlandop zo'n intensieve
manier wordt samengewerktals in Fryslan.Het is dan
ook niet verwonderlijk dat in dezeprovincie onlangs
met geld van het Rijk het Frieslandproject is gestart,
een samenwerkingsprojecttussen musea,monumenten,
archieven en archeologie,met als doel het opzetten en
bijhouden van een website waarop de cultuurhistorische
informatie van Frieseerfgoedinstellingenbijeen is gebracht

Het biedt een modernebezoekers¬
centrumachtige presentatie en is
een belangrijke versterking van de
toeristische infrastructuur van Sloten.
Opmijn advies is er voor het
managementeen overeenkomst
gesloten met museumWillem van
Haren in Heerenveen,waardoor de
kwaliteit van het museumvoor de
komendejaren is gewaarborgd.

in een samenhangendepresentatie. Het is tevens een
voorbeeldproject, gericht op het ontwikkelen van een
landelijk generiekmodel van samenwerking. Ik verwacht
er veel van en werk er met enthousiasmeaan mee.

Kwaliteit boven kwantiteit
DeFederatievan FrieseMuseaen Oudheidkamersbegon
met zevenenveertig leden,waarvan ik er onmiddellijk
één heb geschrapt: de mummiesvan Wieuwerd. Thans
bedraagt het ledenaantal zevenenzeventig.De laatste
tien jaar voert de federatieechter ten aanzienvan nieuwe
museuminitiatievenen nieuweledeneenzeerterughoudend
beleid en is het aantal leden nauwelijks gestegen.Alle
aandacht en energie is gericht op het versterkenen
professionaliserenvan de bestaandeinstellingen.
Deeerste fase van de museumregistratie is voltooid.
Vierenveertig museahebbeneraan meegedaan.Hiervan
zijn er tweeëntwintig gecertificeerd, zestien voorlopig
geregistreerden zesafgewezen.Fryslanloopt hiermee
prima in de pasmet de landelijke cijfers.
In vijfentwintig jaar is er veel veranderd.Erzijn veel
mooie museabijgekomen.Maar veel belangrijker: de
kwaliteit van de musea is voor alle museumtakenmet
sprongenvooruit gegaan.Museaspeeldengoed in op de
steedsveranderendebelangstelling van het publiek,
gaan steedsbedrijfsmatiger werken en kregenmeer
aandacht voor het behoud en beheervan de collectie.
Stilstand is achteruitgang.Legioplannenvoor vernieuwing,
uitbreiding en verbetering van museazijn en worden
ontwikkeld. Opdit moment zijn er voor een groot aantal
museaverspreidover de hele provincie plannen in de
maakvoor een bedragvan een slordige twintig miljoen
euro. Ik prijs mij gelukkig dat ik aan dezekwalitatieve
verbetering van de Friesemuseamijn steentje heb
mogen bijdragen.

van Sloten is het vastgelopenschip
weer vlot getrokken.We maakten in
prettige samenwerkingeen goed
beleidsplan,dat door de gemeente
warm werd ontvangen. Resultaat:
een restauratie- en inrichtings¬
krediet van ruim f 1.500.000,- en
eenexploitatiesubsidievan f 65.000,-.
Gemeente,provincie en fondsen
stelden de benodigdegelden
beschikbaaren dit voorjaar kon het
museumfeestelijk worden geopend.



Op stap met Jet en Jan
Cultuur en School in Utrecht

"Wauw, ik sta echt te schrobben!"schreeuwteenjongen opgetogen,terwijl
het eeuwenoudemuseumpleinervan langs krijgt met een heksenbezemen
groenezeep.Hij wordt bijna omvergelopendoor een leeftijdgenoot die een
zelf in gang gezette hoepel probeert bij te houden. Binnen krassengriffels
over leitjes: aap noot, mies...Wat is er aan de hand in het museum?

Door Esther Tobéen

Jacquelien Vroemen,

projectmedewerkers

Cultuur en School,

Federatie Stichts

Cultureel Erfgoed

Cultuur en School in Utrecht
DeFederatieStichts Cultureel Erfgoedis door de provincie
Utrecht aangewezenals centrale uitvoerder van het
project Cultuur en School op het gebied van cultureel
erfgoed.Samenmet het onderwijsen culturele instellingen
stelt de federatie lesmateriaal samenom leerlingen in
contact te brengenmet het cultureel erfgoed in de
eigen omgeving.Vorig jaar werd in Museumpeil bericht
over het project 'DeTweedeWereldoorlog dichterbij',
een onderzoeksprojectvoor de derde klassenvan het
havo en vwo. Nu is het de beurt aan het basisonderwijs.
Leerlingenin groep vijf gaan sindsvorig jaar 'Op stap
met Jet en Jan'.

Jong rond 1910
Het project 'Op stap met Jet en Jan' bestaat uit een
aantal voorbereidingslessen,een bezoekaan het
plaatselijk museumen een aantal verwerkingslessen.
De rode draad vormt eenverhaal dat de leerkracht op
school voorleest. Hierin makende kinderen kennismet
Jet en Jan, twee kinderenvan negenen tien jaar die
rond 1910 in dezelfde plaats woonden als de leerlingen
die het project uitvoeren. Dedingen die zij belevenzijn
heel alledaags,maar wel typerend voor het dagelijks
levenvan een eeuw geleden.Jan zet de poepton buiten
en haalt heet water bij het water-en-vuur-vrouwtje,
Jet moet koffie malen en de sok van Jan stoppen.
De kinderen hoepelenop het schoolplein en schrijven
met een griffel op een leitje. Bijna ongemerkt worden
op dezemanier in het verhaal verschillende thema's
behandeld: kleding, wonen, werken, huishouden,
voeding, vervoer,school en spel. Na het eerste deel van
het verhaal gaan de kinderen oude foto's op een tijdbalk
plaatsenen een portret van Jet enJanmaken.Demooiste
tekeningengaanmeenaarhet museum,om daartentoon¬
gesteld te worden.

Museumbezoek
Het bezoekaan het plaatselijk museum is een belangrijk
onderdeelvan 'Op stap met Jet en Jan'.De kern van de
museumleswordt gevormddoor een activiteitencircuit.
De leerlingen moeten aan de slag met elementen uit de
verschillende thema's. Ze gaan bijvoorbeeld zelf sop
kloppen (thema huishouden),hoepelen(thema spel) en
in schoonschrift schrijven op een leitje (thema school).

m

Jet enJan getekend

door Amersfoortse

scholier,

Museum Flehite

foto FSCE

Doordat de kinderen zelf actief bezig zijn, komt de
geschiedenisvoor hen tot leven. "De kinderen gaan heel
realistisch om met de materialen, zijn concreet bezig en
daardoor kunnen ze zich goed inleven", merkte een leer¬
kracht op.Voor de museummedewerkersis het ook veel
leuker dan een klassiekerondleiding: "Je staat niet zo
frontaal te vertellen en je krijgt makkelijker contact met
individuele leerlingen. Enhet is ook niet vermoeiender:
het maakt veel lawaai maar ze zijn wel lekker zelf
bezig." Aan het eind van het museumbezoekontdekken
de kinderen een zilveren gulden in de schooltas van Jet.
Hoe is die daar terechtgekomen?Dezevraag wordt op
school beantwoord, waar de leerkracht het tweede deel
van het verhaal voorleest.
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Zelf koffie male

in het Amerong

HistorischMuseum

fotoFSC

1

Lesstofvervangend karakter
In de lessenop school komt een groot aantal vakken
aan bod: geschiedenis,lezen,stellen, rekenen,tekenen
en (desgewenst)zelfs lichamelijke oefening. Inhoudelijk
vervangt'Opstapmet Jet enJan'eendeelvan deverplichte
lesstof voor geschiedenisvan groep vijf. Het project kost
leerkrachten dus geen extra tijd, maar neemt henjuist
werk uit handen.Het materiaal wordt voor een langere
periodeopgenomenin het lesprogramma,dat wil zeggen
dat een school elk jaar op hetzelfde moment het project
uitvoert. Het museumbezoekis binnen het project geen
extraatje, maar een intrinsiek deel van het didactische
programmawaarin kinderenvaardigheden leren die zij
zich op school niet of moeilijk eigen kunnen maken.
Omdat het materiaal door de federatie wordt ontwikkeld
in samenspraakmet het onderwijs, sluit het naadloos
aan bij het lesprogrammaop school. De intermediaire
functie van de federatie garandeert aldus voor de school
een product dat aansluit bij hun behoeften en voor het
museumeen zich structureel herhalend bezoekvan de
scholen in de omgeving.

Museumlessen in soorten en maten
'Op stap met Jet en Jan' is vorig jaar ontwikkeld in
samenwerkingmet Museum Flehite in Amersfoort. Hier
draait het project inmiddels met zoveel succesdat het is
uitverkocht; het museumkan geen nieuwe scholenmeer
toelaten. In Amersfoort worden de kinderen ontvangen
in het 'depot junior', eenspeciaalvoor kindereningerichte
ruimte. Deactiviteiten zijn hier verdeeld over twee
verdiepingen en omvatten koffie malen, hoepelen,sop
kloppen,bikkelen, schoonschrijvenen kijkopdrachten.
Deuitvoering is in handenvan professionelemuseum¬
docenten, extra begeleiding wordt verzorgd door de
eerkracht en een aantal ouders.

Vervolgensis het project vertaald naar Amerongen,voor
het AmerongsHistorisch Museum. Inmiddels is er ook
een Spakenburgsevariant, 'Op stap met Aaltje en Bort'.
Bij eenvertaling van het project blijft het didactische
stramien intact. Het verhaal wordt aangepastaan de
lokale situatie, en samenmet het plaatselijk museum
wordt de museumlesafgestemd op de mogelijkheden
die het museumbiedt. Omdat het project op deze
manier telkens weer op maat wordt gemaakt, kunnen de
museumlessenin de provincie van elkaar verschillen.

Succesformule
Deactieve en kindvriendelijke museumlesvalt telkens
weer in de smaakbij zowel leerkrachten als museum¬
medewerkers.Het project maakt optimaal gebruik van
een van de grote troeven die musea in handen hebben:
authentieke bronnen.Vragen beantwoorden op eenvel
papier kunnende kinderenop school ook, maar hoepelen
met een echte oude hoepel,dat kan toch alleen maar in
het museum! Dehuishoudelijke klussendie Jet en Jan in
1910moestenuitvoeren zijn voor de kinderen anno
2001 ware belevenissen.Overigenszijn de objecten die
de kinderen gebruiken geen echte museumstukken,en
dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hoepels,zeep-
kloppers,zinken emmers,leitjes en griffels zijn nog
volop op rommelmarkten (en somszelfs nieuw) te koop.
De leerlingen werken dus voor het grootste deel wel
met originele voorwerpen, maar zij gebruiken niets uit
de collectievan het museum.Devoorwerpenen rekwisieten
worden in het museumapart bewaard.
Ookdevoorbereidingop het museumbezoekwordt positief
gewaardeerd."Het verhaal zet de leerlingen aan het
denkenen het plaatsenvan foto's op de tijdbalk helpt
om de geschiedenisin te gaan", vertelt een docent die
aan het project heeft deelgenomen.'Op stap met Jet en
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Jan' blijkt kortom een uitstekende manier te zijn om de
geschiedenisvan een eeuw geledenvan het papier te
tillen. Bovendienbrengt het project kinderen van groep
vijf op een prettige manier in contact met het fenomeen
museum.Doordat kinderen in het museumwerken met
concrete objecten, leren ze dat hun omgeving een
geschiedenisheeft en dat die geschiedenistastbaar is.
Opdezemanier krijgt het cultureel erfgoed in de eigen
omgeving meer betekenisvoor de leerlingen en bouwen
zeer eenpositievebandmeeop. Eenband,die er hopelijk
voor zal zorgen dat ons erfgoed ook voor toekomstige
generatiesbewaard zal worden.

te kunnen voldoen. Bovendienhaalt een museumniet
alleen het project maarook de federatie als intermediaire
instelling in huis. Omdat het concept eigendom blijft
van de federatie,wordener voorwaardenaan de uitvoering
van het project gesteld en kan het project onafhankelijk
van het museumgeëvalueerdworden.Anderzijdsverzekert
een museumzich met 'Op stap met Jet en Jan' van een
kwalitatief hoogstaandproduct dat door vele scholen
wordt gewaardeerd.Het lesstofvervangendekarakter
van het project garandeert structureel bezoeken de
actieve elementen zorgen ervoor dat het museumbezoek
voor de kinderen een positieve ervaring is.

Op stap met Aaltje en
Bort
Dejongste versie van het project is
onlangs van start gegaan in Spaken-
burgs Museum 't Vurhuus. Het pro¬
ject werd aangepastaan de lokale
situatie. In nauw overleg met de
museummedewerkerzijn belangrijke
elementen als de visvangst op de
Zuiderzeeen de lokale klederdracht
in het verhaal opgenomen.Omde
specifiekeSpakenburgsecultuur nog
beter tot uitdrukking te brengen is

het project hier omgedoopt tot 'Op
stap met Aaltje en Bort'. Deeerste
(test)les,begin oktober, is goed ver¬
lopen. De kinderen en de onderwijzer
gaven blijk van hun enthousiasme
voor het project door het museum
gehuld in klederdracht te bezoeken.
Eenpositief punt vond de museum¬
medewerkerdat de kinderen op
school goed op het bezoekwaren
voorbereid.Ze herkendenveel din¬
gen uit het verhaal.Vergelekenmet
een speurtocht gaf hij duidelijk de

voorkeur aan dezevorm van bezoek:
"Met een speurtocht lopen ze maar
te rennen en te vliegen en de ant¬
woorden schrijven ze van elkaar
over. Dit komt veel beter tot zijn
recht. De kinderenwaren rustig en
enthousiast. Met name het wassen
op de wasplankvonden ze geweldig."
Ruim tweederdevan de basisscholen
in Bunschoten-Spakenburgheeft
toegezegdvolgend schooljaar aan
het project deel te zullen nemen.

Museadie het project willen opnemenin hun educatieve
aanbodkunnen in Utrecht contact opnemenmet de
FederatieStichts Cultureel Erfgoeden in de overige
provinciesmet deprovinciaal museumconsulent.

Zelf op stap?
Wat heeft een museumnodig om 'Op stap met Jet en
Jan' aan te kunnen bieden?In de eersteplaats natuurlijk
een collectie waarin kinderen iets kunnen terugvinden
van het dagelijks leven rond 1910.Verdereen
ruimte waar de kinderen kunnen worden
ontvangen en een aantal hands-on objecten.
Maar veel belangrijker is misschienwel de
motivatie vanuit het museum.Willen we wel
schoolkinderen in ons museum?Enzo ja,
waaromwillen we dat dan eigenlijk?Geeft dat
niet te veeloverlastvoor de anderebezoekers?
Durvenwe het aan om groepjeskinderen zelf
aan de slag te laten gaan in ons museum?
Voor het activiteitencircuit moet het nodige
worden klaargezeten na afloop zijn leerlingen
veelal drukker dan normaal. Kunnenonze
medewerkersdat wel aan?Enals alles goed
loopt, hebbenwe wel de capaciteit om dit
elk jaar te doen?
Als bovenstaandevragen met ja worden
beantwoord, is bijna ieder lokaal historisch
museumgeschikt voor het project. Een
museummoet zich echter wel realiserendat
een groot deel van het project vaststaat. De
voorbereidings- en verwerkingslessenblijven
in elke variant hetzelfde. Demuseumles
wordt in elk museumanders ingevuld maar
moet in ieder geval kindvriendelijk en actief
zijn om aan de doelstellingen van het project

Schrijvenmet eengriffel

op eenleitje in Museum

't Vurhuus

foto FSCE

27



Doe;het zelf!■
Informatie- en communicatietechnologie in musea

Door Vincent

de Keijzer,hoofd

afdeling documentatie

Haags Gemeente¬

museum en voorzitter

SIMIN

foto NicoBoeijink

Musea ontwaken uit hun ICT-dromen. Automatisering kost voortdurend
tijd, geld en energie. Leveranciersvan programmatuur moeten een goed
product afleveren met een duidelijke handleiding, maar zijn niet
verantwoordelijk voor het gehele automatiseringsproces. Hoe kunnen
museavan elkaar leren en elkaar ondersteunen? Een pleidooi voor
zelfhulpgroepen.

een enorme operatie te zijn en om werkelijk efficiënt te
kunnen automatiseren is een ingrijpende reorganisatie
van het hele museumnodig.
In de afgelopenperiodeis het er allemaalook niet makke¬
lijker op geworden. Het programma IMC-modules is
gesneuveld,de overgeblevenaanbiedersvan museale
software worden overstelpt met werk en tot overmaat
van ramp is de afdeling automatiseringsadviezenvan
het Rijksbureauvoor KunsthistorischeDocumentatie
(RKD)opgeheven.Veel museummedewerkersweten niet
meer tot wie ze zich moeten wenden met vragen over
automatisering. Het gevolg is dat softwareleveranciers
bestookt worden met problemendie zij niet kunnen
oplossenen hun klanten steen en been klagen over het
gebrekaan serviceen hulp.

Zelfhulpgroepen

Het is de vraag hoe we een einde kunnen makenaan
dezeverwarrendesituatie. Terug naar de wereld van
voor de computer kan niet. Ook is het niet realistisch
om te denkendat er één loket zal worden ingericht
waar iederemuseummedewerkerterecht kan met alle
vragen over ICT.Daarvoor lopen de vragen teveel uiteen.
Omwerkelijkantwoordte kunnengevenop alle vragenzou
een omvangrijke helpdesknoodzakelijkzijn, bevolkt door
specialisten op het gebied van algemene ICT-kwesties,
de afzonderlijke softwarepakketten en allerlei kwesties
uit de dagelijksemusealepraktijk. Eendergelijke service
is niet te realiseren.We zullen het dus zelf moeten
oplossen!Opzich hoeft dat geen probleem te zijn. Er is
in de loop der tijd in veel museageëxperimenteerdmet
zeer uiteenlopende toepassingenvan ICT.Erzijn volop
fouten gemaakt waarvan is geleerd en er zijn volop
successengeboekt waarop is doorgewerkt. Alle kennis
en ervaring die op dezemanier is ontstaan, zou breder
verspreidmoeten worden om van elkaar te leren.
Eenpleidooi voor de oprichting van drie soorten zelf¬
hulpgroepen.

ICT-wegenwacht

Erzijn maarweinig museain Nederlanddie zich eenaparte
afdeling ICTkunnen veroorloven. In de meestegevallen
is het museumafhankelijk van welwillende amateurs.

■f.»- ■•■!
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Toekomstdroom
Het voelt een beetje als nieuwjaarsdag.Het wordt al
vroeg donker,je vraagt je af hoeje in vredesnaamalle
goedevoornemensvan de avondervoormoet waarmaken
en op tv is alleen het oeroudeschansspringenin Garmisch
Partenkirchen.Veel museaontwaken zo langzamerhand
uit de mooie toekomstdroom waarin informatie- en
communicatietechnologie (ICT)een oplossingvooralle
problemen leek.Gebrekkigeadministratie, personeels¬
tekorten, achterstanden in collectieregistratie: alles zou
opgelost worden met een druk op de knop. Decollectie
volledig op het web, standplaatsregistratie met chips,
alles digitaal gefotografeerd; niets was onmogelijk.

De harde werkelijkheid

In de realiteit gaapt er een behoorlijke kloof tussen
droom en daad.Omautomatiseringsplannenuit te voeren
zijn omvangrijke investeringennoodzakelijk.De inzichten,
programmatuur en apparatuur veranderenzo snel dat er
voortdurend geld moet worden vrijgemaakt om bij te
blijven. Het digitaliseren van gegevensbestandenblijkt
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Eensamenhangendbeleid en continuïteit ontbreken,
apparatuuren programmatuurwordenad hoeaangeschaft.
Pasin de praktijk blijkt dat niemand in het museumde
vragendie dit oproept kan beantwoorden.Vaak ontbreekt
zelfs de meest basalekennis over ICT,waardoor soms
onherstelbareschadewordt aangericht: "Niemand heeft
me ooit verteld dat ik een back-up moest maken!"
Landelijk ontstaat zo langzamerhandde wens - of zelfs
de noodzaak- om deze problemenop te lossen.Denk
bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijkehelpdesk.Met
namegemeenschappelijksysteembeheervoor museadie
organisatorisch te klein zijn om dit zelf te regelen,staat
hoogop de prioriteitenlijst. Dit zou georganiseerdkunnen
worden als de wegenwacht van de ANWB.Als je een
probleem hebt dan bel je op en de systeembeheerder
schat in of het telefonisch opgelost kan worden. Is dat
niet het geval dan stuurt hij een 'wegenwacht' om ter
plekke hulp te bieden.Voor de financiering van deze
helpdeskkangedachtwordenaaneenjaarlijksecontributie
van alle deelnemersen een bedrag per bezoek.Ook het
Ministerie van OCenW,de Vereniging DEN,de NMV
(platform kleine musea)en het LCMzouden hiervoor de
handen ineen kunnen slaan.

Softwaregebonden
zelfhulpgroepen
In museumlandwordt stevig geklaagdover de service
van leveranciersvan museumsoftware.Zet een groepje
registrators bij elkaar en binnen vijf minuten gaat het
gesprekover de frustraties en problemen in de relatie
met de leveranciers.Eenanderfavoriet gespreksonderwerp
is het afwegen van de voor- en nadelenvan de twee
veelgebruikte softwarepakketten, TMSen Adlib. Emoties
kunnen daarbij zo hoog oplopen dat het lijkt alsof we te
makenhebbenmet aanhangersvan Ajax en Feyenoord.
Hoebegrijpelijk ook, een deel van de verwijten aan het
adresvan de leveranciersis onterecht. Eenleverancier
ontwikkelt een pakket en wordt verondersteld dit goed
te ondersteunen.Het pakket moet voorzien zijn van een
duidelijk handleiding en voor softwaregebondenvragen
moet een helpdeskbeschikbaarzijn. De leverancier is
echter niet verantwoordelijk voor een gebrekkigevoor¬
bereiding en uitvoering van de automatisering in het
museum.Ook is het voor leveranciersondoenlijk om een
overvloedaan vragen tijdig goed te beantwoorden.
SIMIN,de sectie informatieverzorgingmuseain Nederland
van de NMV, organiseerde5 november2001 een
discussieforumover de vaak gespannenverhouding
tussen leverancieren gebruiker van museumsoftware.
Daar kwam uit dat het van groot belang is dat we in
kaart brengenwie welke verantwoordelijkheid heeft en
welke vragen je aan de leverancier kunt stellen. Verder
is het noodzakelijk dat gebruikersvan dezelfde
programmatuur de koppenbij elkaar steken.Teneerste
om als groep sterker te staan tegenover de leverancier
en ten tweede om vragen en problemen te bundelen.
Leveranciersen gebruikerszijn gebaat bij gestructureerde
discussiesover de werkelijke problemen.
Het initiatief voor dezegebruikersgroepenzal nadrukkelijk
vanuit de gebruikerszelf moeten komen.Omdit in gang

te zetten zal SIMIN samenmet het LCMen vertegen¬
woordigersvan de voormaligeGAMCO's(QEtA-gebruikers-
groepen)eenmalig bijeenkomstenorganiserenvoor
gebruikersvan de twee veelgebruikte pakketten. De
deelnemerszullen nadrukkelijk worden opgeroepenom
het vervolg zelf te organiseren.Op23 januari 2002
vindt de eerstebijeenkomstplaats,voor Adlib-gebruikers.

'Doe het zelf' -website
SIMIN wil de onderlinge samenwerkingvan de leden
bevorderenen een platform zijn voor de uitwisseling
van kennis en onderzoekop het gebied van informatie¬
verzorging en ICT-toepassingenin musea.Omdeze
doelstelling te ondersteunenwil SIMIN een website
realiseren.Tot mei 2001 kendehet RKDeen afdeling
automatiseringsadviezen.Dezeafdeling gaf musea
voorlichting over automatisering en collectieregistratie,
onder anderemiddels een aantal pagina's op de RKD-
website. Dezeinformatie wordt echter niet meer
geactualiseerd.DaaromhebbenSIMIN, RKDen DEN
gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomenom
middels een nieuwe website actuele informatie te geven
over museale informatieverzorging: de SIMIN-website.
SIMIN wil de website thematisch ordenen en ook de
informatie van het RKDverwerken in deze nieuwe
structuur. Bij de invulling van de thema's wordt
bijvoorbeeld gedacht aan handleidingen, tips en
bronnenoverzichten.De informatie zal 'attenderend' van
aard zijn. Daarnaastmoet actuele informatie worden
aangebodenover producten, projecten, instanties en
samenwerkingsverbanden(naam, beschrijving en
contactpersoon).
Dewebsite zal zeer bescheidenbeginnen en geleidelijk
moetengroeien.Er is geengrote zakmet geld beschikbaar
voor de realisatie en het onderhoud berust grotendeels
bij vrijwilligers. Het is dan ook noodzakelijk dat het hele
veld eraan meebouwt. SIMIN zal een beroepdoen op de
leden om bijdragen te leverenen kennis ter beschikking
te stellen.

Tot zover SIMIN's oudejaarsvoornemens.Zoals bij elke
toekomstdroom is de weg erheen lang en moeizaam.
Museamoeten de handen ineenslaanom de informatie-
en communicatietechnologie optimaal te benutten.
Hopelijk zal na verloop van tijd blijken dat 1 januari niet
alleen de 'morning after' was, maar ook de eerste dag
van eenlangen boeiendjaar vol ongekendemogelijkheden.

www.bruns.nl
info@bruns.nl
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Het doosje van DEN■
Cultuurwijzer/Cu ltuurwijs.nl

DoorElseLaura■den ontwikkelt twee platforms voor het doorzoeken van erfqoed-
RademakerenJos

Taekema,Vereniging ■informatie: Cultuurwijzer (voor het brede publiek) en Cultuurwijs.nl
DigitaaiErfgoed. (voor het onderwijs). Deelnemende instellingen kunnen hun qeqevens
Nederland .

. eenvoudig beheren middels het 'doosje van DEN', dat tevens de
I mogelijkheid biedt om eigen webpagina's in te richten.

A^dieit [£} Cyituurwj)s.ni de culturele site voor het onderwijs, met internet '

Cultuurwijs nl
T3

mShwÊL "oor cu'tuu'* in Nederland
M » Over cultuur » De collectie » Cultuurqrazer » Wegwijzer » f ultuoriarirf?<*■*
Stad onder
de loep

«WW-Cultuur wij zei*;
_ :

De mens Iaat zijn sporen na,
dat noemen we cultuur. De
stad is een van de
duidelijkste sporen van
activiteiten van de mens.
Geen twijfel mogelijk,
steden worden door mensen
gemaakt en dus gaat het
over cultuur. In dit
nulnummer van Cultuurwijs
daarom de focus op de stad.

» lees verder

TTT"

» Gratis abonnement
» Vorigenummers

: V'

schermde stadsgezichten
Stad als strategie een vinding van
de Romeinen
■Een plaatje van de stad
ttaal Pompei
als onderwerp
r/nlfuiir :

Cultuurwijs.nl

foto DEN
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7*- Agenda-tip

• Systeem Aarde
NaturaJis,Leider»
* Stadsgezicht aangekocht
Museum Flehite, Amersfoort
» Cultwrtadder

Mr Op bezoek bij...
Elly Cassee:
instellingen in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag.
Lees verder »

» Wegiwïjzer HU£■»-

**mBÊBBBB/KÊÊ
• Gemeentearchief Amsterdam
Wie woonden er in de stad

Wildgroei aan websites
DeVereniging Digitaal ErfgoedNederland(DEN)wil
verbeteringbrengenin devindbaarheiden beschikbaarheid
van digitale culturele informatie. Internetgebruikersweten
dat er op cultureel gebied meer dan genoegwebsites
bestaan.Maar voor de argelozezoeker is het ingewikkeld
om uit de eindelozelijsten die zoekmachinesals antwoord
op eenvraag presenterente selecterenwat hij nodig
heeft. Hij moet preciesweten waarnaar hij op zoek is,
of erg volhardend zijn in het doorploegenvan deze
treffers. Zelfs eenmaal aangekomenop een site is het
vaak moeilijk de gezochte informatie te vinden. Dit kan
beter,vindt DEN.
DENwil digitale culturele informatie zoveel mogelijk
geïntegreerdaanbieden.De informatie is aanwezig bij
verschillende instellingen in diverseerfgoedsectoren.
DENheeft een duidelijke opdracht gekregenvan het
Ministerie van OCenWen is daarom dagelijks betrokken
bij:
- het afsprekenvan standaardendie het mogelijk maken
het publiek informatie geïntegreerdaan te bieden
zonderdat alle instellingenhun systemenen werkwijzen
moeten aanpassen;
- het ontwikkelen van een platform, waarop die infor¬
matie geïntegreerd kan worden aangebodenen zelfs
kan worden geproduceerden beheerd;
- het adviserenvan erfgoedinstellingen bij het opzetten
van digitaliseringsprojecten.

De standaarden
Standaardisering is onontbeerlijk voor het geïntegreerd
ontsluitenvan informatie uit verschillendeerfgoedsectoren.
Museastructureren hun gegevensimmers andersdan
bijvoorbeeld archieven, bibliotheken of instellingen voor
monumentenzorg.Het toepassenvan standaardenmoet
vanzelfsprekendworden om informatie uit dezever¬
schillende bronnen via één en hetzelfde platform
beschikbaarte stellen. Ende internetgebruiker moet
zich geenzorgenbehoevente makenover de ingewikkelde
technieken die ten grondslag liggen aan de ontsloten
informatie. Evenminmoeten de instellingen belast
worden met ingrijpende aanpassingenvan de bestaande
informatie.
In samenwerkingmet haar lidinstellingen heeft DENeen
analysegemaakt van de aanwezigeerfgoedinformatie.
Opgrond daarvanzijn algemenekenmerkenvastgesteld.
Vervolgensis een 'metadatasehema'gemaakt, dat van
toepassing is op de informatie van de verschillende
erfgoedinstellingen en sectoren. Bij metadata gaat het
om afsprakenover de inhoud en de structuur van
gegevensbestandenen de manier waarop gegevens
beschrevenworden. Eenmetadatasehematoont hoe er
is nagedacht over de kenmerkenen trefwoorden die
gebruikt worden bij verschillendeinstellingen in cultureel
Nederland.Dezoekresultaten uit de verschillende
bronnen kunnen aldus op een uniforme manier worden
gepresenteerd.

Cultuurwijzer/Cultuurwijs, nl
Detweede belangrijke taak van DENis het ontwikkelen
van een platform voor het doorzoekenvan erfgoed¬
informatie.Tot voor kort werd hiervoorde naamNetwijzer
Cultuur gebruikt, maar die is recentelijk omgedoopt in
Cultuurwijzer (voor het brede publiek) en Cultuurwijs.nl
(voor het onderwijs). DeCultuurwijzer, een site voor het
bredepubliek,is naarverwachtingin het voorjaarvan 2002
gebruiksklaar.Cultuurwijs.nl zal nog dit jaar online gaan.
Cultuurwijs.nl is dan ook raadpleegbaarvia Kennisnet.
DeCultuurwijzer en Cultuurwijs.nl zijn vormgegevenals
bijzondere internetmagazines,waarin per nummer een
thema is uitgewerkt met artikelen over cultureel erfgoed,
tips voor het bezoekenvan een culturele instelling, en
objecten. Ook kan de gebruiker via het magazineop
zoek naar culturele evenementen(via de 'eultuurladder'),
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Straatnaam Langstraat

Het doosje van DEN

foto DEN

instellingen met nadere informatie (via de 'wegwijzer')
en interessanteverhalen over culturele onderwerpen
(in 'over cultuur'). Deonderwijssite Cultuurwijs.nl zal
door scholieren goed gebruikt kunnen worden voor het
makenvanwerkstukken,spreekbeurtenen devoorbereiding
van bezoekenaan musea,bibliotheken, archieven en
instellingen voor archeologie of monumentenzorg.
Met behulp van de Cultuurwijzer/Cultuurwijs.nl zullen
bijvoorbeeld reisverhalen,biografieën, verslagenvan
opgravingen,historische kaarten, afbeeldingen en vele
andereonvermoedebronnen door de gebruiker worden
aangeboord.

Het doosje van DEN
Het door DENte ontwikkelen Cultuurwijzer-platform is
niet alleen zeer gebruiksvriendelijk voor de zoekerop
internet, maar geeft de instellingen ook de mogelijkheid
hun gegevenseenvoudig te beherenen toe te voegen.
DENontwikkelt namelijk een 'content management
systeem'dat het 'doosjevan DEN'wordt genoemden dat
een eenvoudige invulmogelijkheid via internet verschaft.
DENbiedt erfgoedinstellingen bovendiende mogelijkheid
om webpagina's in te richten binnen de Cultuurwijzer
en Cultuurwijs.nl. Als u nog niet in staat bent een eigen
website op te zetten en te onderhouden,dan kunt u zich
op dezemanier toch op internet presenteren.U maakt
zo automatisch gebruik van de nationale standaarden.
Gebruikersvan het 'doosje' kunnen de eigen instellings¬
informatie invullen, beherenen actualiseren zonder
ingewikkeldetechnische problemen.Degegevenskunnen
op ieder gewenst moment op afstand worden gewijzigd.
Aankondigingenvan lezingen,speciale rondleidingen,
tentoonstellingen en evenementenkunnen dus steeds

actueel worden gehouden.Erfgoedinstellingendie nog
meerwillen, kunnenalle denkbarecontextuele informatie
invoeren. Dedeelnemendeinstellingen krijgen een
gebruikersnaamen wachtwoord waarmeeze toegang
hebbentot het 'doosje'.Dedeelnemer kan zich zo dus
concentrerenop de inhoud van de op internet geplaatste
informatie, want de technische randvoorwaardenworden
door het 'content management systeem'verzorgd.Voor
het gebruik van het 'doosjevan DEN'wordt eenjaarlijkse
bijdrage in de exploitatiekosten gevraagdvan f 400,-.
De informatie van de instelling wordt hiermee in een
nationale, erfgoedbredecontext getoond. De instelling
is dan tevens B-lid van DEN.

Cultureel erfgoed en de wijde
wereld
Het belangrijkste beoogdeeffect van de inspanningen
van DENis dat de gebruikervan internet wordt gewezen
op relevanteculturele informatie bij eengroteverscheiden¬
heidaanculturele instellingen.Ookdaarwaar de gebruiker
dat wellicht niet had vermoed,of waar het bronnen¬
materiaal niet eensfysiek toegankelijk is. Dat nodigt uit
tot het exploreren van nieuwe informatiebronnen. De
traditionele grenzentussenmusea,archieven,bibliotheken,
archeologie en monumentenzorgworden opgeheven.
Dat kan werkelijk bijdragen aan een geïntegreerd
gebruik van ons cultureel erfgoed en de interesse in en
het draagvlakvoor ons cultureel erfgoed vergroten.

Het B-lidmaatschap van deVereniging Digitaal
ErfgoedNederlandgeeft recht op de volgende
diensten:
■ gratis deelnameaan de DENbijeenkomsten;
■ korting op deelnameaan bijeenkomsten die
DENorganiseert in samenwerkingmet andere
organisaties;
■ per jaar één gratis adviesover een reeds
opgesteld projectplan;
■ gebruik 'doosjevan DEN',tot een nog te bepalen
maximum aantal webpagina'sof megabites.

Voormeer informatie:

www.den.nl

www.kennisnet.nl

Stoffering van wanden en plafonds, voor
kussens, gordijnen, verduistering, spandoeken en ga
zo maar door. In legio kwaliteiten. In alle kleuren
van het spectrum, op alle locaties in binnen- en
buitenland. Voor feesten en evenementen,
tentoonstellingen en beurzen.
Banieren onder andere van Drop-/Signpaper
inclusief bedrukking
Alle gewenste atelierwerkzaamheden
Textielgroothandel
Het brandwerend impregneren van textiel
Full colour groot formaat bedrukking
tot 5 meter breedte, naadloos

experts
met optimale
mogelijkheden
en maximale
ervaring

BV
Tentoonstellingsstofferingen
Sterrebaan 4, 3542 DK Utrecht
Tel. 030-241 4122, Fax 030-241 1724
E-mail info@tetos.nl
Website www.tetos.nl
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Museum Magazijn
Uw partner voor de museumwinkel

Assortiments- en inrichtingsadvies

Custommade producten in kleine
aantallen

Museale producten uit binnen- en buiten¬
land, zoals : Replica glas, tinnen replica's,
historisch speelgoed en koelkastmagneten
met afbeeldingen van kunst

Zie ook onze site op internet:
www.museumbv.nl
E-mail info@museumbv.nl

Of bezoek ons kantoor/showroom:
Hendrik Jacobszstraat 14
1075 PD Amsterdam (nabij Vondelpark)
tel 020 4711 723 fax 020 4713 455

Restauratie-Atelier
HelmondB.V.
voor restauratie en conservering van
papier, leer en perkament

■ Boeken, in leer en perkament
■ Charters en zegels
■ Prenten en tekeningen
■ Kaarten en affiches
■Massaconservering
■Vrijblijvende offertes

■Vacuüm-vriesdrogen

ondersteuning bij calamiteiten
24 uur bereikbaar bij brand- en waterschade

06-575.896.31

Panovenweq40. 5708 HR HELMOND (Nü
Tel: 0492 - 55 39 90 Fax: 0492 - 55 24 42
E-mail:info@restauratie-atelierhelmond.nl
Internet:www.restauratie-atelierhelmond.nl

Maatmeubilair
EN VITRINEBOUW
VOOR MUSEA

KWADRANT
INTERIEURBOUW

STAVANGERWEG16, 9723 JCGRONINGEN
TEL.: 050 - 3684 80, FAX.: 050 - 36 84 499

LIJSTENMAKERS & RESTAURATOREN

Nieuw adres: Zijlweg 328 | 2015 CP Haarlem
Telefoon 023 527 60 15 ITelefax 023 527 01 93

Voorrestauratie en

opmerkelijkfraaie

kopieën van

schilderijlijsten in

alle stijlen. Tevens

gespecialiseerd in

meubelrestauraties.

ROO
SAINT
HILL
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Scholingsaanbod 2002 Mu,eumCo„Suie„,e„

U heeft inmiddels allemaal de nieuwe scholingsbroehure
van de NederlandseMuseumverenigingen het Landelijk
Contact van Museumconsulentenontvangen. Dezebro¬
chure bevat tientallen interessantescholingsactiviteiten
op verschillendevakgebiedenen voor uiteenlopende
doelgroepen,die bovendien relatief laag geprijsd zijn.
Het aanbodvan 2002 sluit hopelijk nog beter aan op
uw wensen. In 2001 hebbenwe namelijk het bestaande
aanbodgeëvalueerd.Desuccesvollecursussenworden
geactualiseerden herhaald. Deconsulentschappen
verzorgenbijvoorbeeld weer basiscursussenop alle
verschillendevakgebieden.Cursussendie al enige jaren
tot ieders tevredenheid deel uitmaken van het aanbod,
zoals 'Schrijven van een museumbeleidsplan','Werken

met klimaatapparatuur' en 'Nummeren van museum¬
objecten', maar ook 'De effectieve museummanager'en
'Praktischprojectmanagement'zijn opnieuw in het aanbod
opgenomen.Daarnaasthebbenwe naaraanleidingvan de
evaluatieeenvrij groot aantal nieuwescholingsactiviteiten
opgenomen,bijvoorbeeld'Schrijvenvan eencollectieplan',
'Informatiemanagement', 'Besturen van musea','Vrij¬
wil Iigersmanagementin tijden vanverandering','Werken
met erfgoedbronnen', 'Ethiek en beleid' en 'Historische
tentoonstellingen tussen publiek en wetenschap'.
Dit is maar een greep uit het aanbod. Kijk voor meer
informatie in de scholingsbrochureof op de website
van de NMV http://www.museumvereniging.nl/,
onder 'scholingsaanbod'.

Websites museumconsulenten
Debureausvan de provinciaal museumconsulentenzijn
ook te vindenop het internet, somsmet eeneigenwebsite,
soms in een brederverband als een erfgoedhuis. Naast
algemene informatie over de werkzaamhedenvan de
museumconsulentenbieden dezesites interessante links
naar andereculturele organisaties,waaronder veel
musea.Daarmeezijn het wegwijzers in een uitgebreid
digitaal landschap.Wordt vervolgd!

Overijssel: http://www.kco.nl/
Dewebsite van de Stichting Kunst EtCultuur Overijssel
behandeltonderwerpenals museumregistratie,advisering,
deskundigheidsbevordering,promotie en samenwerking
tussen musea,cultuur en school.

Gelderland: http://
www.rww.nl/nl/cultuur/musea/

Informatie over het GeldersOudheidkundigContact is te
vinden op het Rijn Waal Web.DeMuseumkijkwijzer die
Gelderlandsamenmet Overijsseluitbrengt, is hier integraal
opgenomen.Verder informatie over tentoonstellingen,
museumplannenin Gelderlanden museumlinks.

Utrecht:
http://www.erfgoed-utrecht.nl/

DeFederatieStichts Cultureel Erfgoedheeft haar site
onlangsgeheelvernieuwd. Aandacht voor de stichtingen

die samende federatie vormen en rubrieken als erfgoed
Utrecht, ondersteuning,cursusaanbod,nieuws en agenda.
'Het verhaal achter...' stelt steedseen ander opmerkelijk
voorwerp centraal. DeMUSIPdatabasekan worden
geraadpleegden de beschikbareprojecten Cultuur en
Schoolworden beschreven.Utrecht heeft een aparte
site over het actieprogramma cultuurbereik:
http://www.cultuurbereik-utrecht.nl/.

Zuid-Holland:
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/

Het ErfgoedhuisZuid-Holland heeft net een nieuwe site.
Deverschillende partners van het erfgoedhuis zijn hier
te vinden, waaronder deVereniging van Musea in Zuid-
Holland. Rubriekenals cursusaanbod,publicaties en
projecten. Bijvoorbeeld'verhalenvan steden', een project
uit het actieprogramma cultuurbereik van zevensteden
die gemeenschappelijkactiviteiten ontplooien onder
deze noemer.Nieuwe projecten voor de museazijn
onder andereMUSIPen museumregistratie. Dewebsite
schenkt ook aandacht aan jongerencultuur.

Noord-Brabant: http://
www.brabantmuseumland.nl/

Eenoverzicht van musea in Noord-Brabant, een
tentoonstellingsagenda en informatie over de
BrabantseMuseumstichting.

Museum.nl
Sindskort in de lucht: http://www.museum.nl/.Museum.nl
belooft het eerste,echt complete museum- en tentoon¬
stellingsoverzicht van Nederlandte worden. DeStichting
Museumjaarkaartkandesiteverwezenlijkendankzijeenbij¬
dragevan de NederlandseSponsorLoterij.Alle Nederlandse
museaontvingen half juni een mailing over museum.nl.
Hierinwerd gevraagdom eenuitgebreidecollectiebeschrij¬
ving, eenset van tien trefwoorden en drie beeldenvan het

museum.Heeft u de antwoorden nog niet doorgegeven?
Doedat danzo spoedigmogelijk,met het antwoordformu¬
lier,via http://demo.zappwerk.nl/smjk/vragenlijst of per
e-mail aan Jeroen Branderhorst (branderhorst@smjk.nl)
of Koenvan Veen (vanveen@smjk.nl).Uw museum
wordt dan gratis en compleet vermeld op de nieuwste
museumsitevan Nederland.
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Handboek arbeidsvoorwaarden musea
Het 'Handboek

Arbeidsvoorwaarden '

ligt voor consultatie

en informatie ter

inzage bij alle

provinciale bureaus

van museum¬

consulenten. Nadere

informatie over de

gebruikersgroep en

het handboek bij de

directeur van de NMV,

Annemarie VeisHeijn,

T020 305 37 60,

Eavelsheijn@-

museumvereniging.nl

Het geheel op museatoegespitste HandboekArbeids¬
voorwaarden is samengestelddoor een werkgroepvan
de NMV, in nauwe samenwerkingmet de Algemene
Werkgeversvereniging(AWVN).Het handboekbevat het
modelarbeidsvoorwaardenregelingvan de NMV,modellen
van acht arbeidscontracten,eeninvulschemaom het model
arbeidsvoorwaardenregelingvan het handboekper artikel
te vergelijkenmet devigerendearbeidsvoorwaardenregeling,
eenmodelvoor een handboekpersoneelen eenhoofdstuk
over functiewaardering en -inschaling, met daarin zowel
een overzicht van in het musealeveld gehanteerde
waarderingen en inschalingen als ook omschrijvingen
van een aantal referentiefuncties. Defunctiewaardering
is gebaseerdop de ORBA-methodevoor functieonderzoek
en -waardering, dat ook wordt gehanteerd door de

Verenigingvan RijksgesubsidieerdeMusea.Alle modellen
uit het handboekzijn ook digitaal beschikbaar.
Het gebruik van het HandboekArbeidsvoorwaardenis
voorbehoudenaanmuseadie toetredentot de 'gebruikers¬
groep arbeidsvoorwaarden'van de NMV. Dit is alleen
mogelijk voor NMV-leden, tegen een eenmalige betaling
van f 2.000,- gulden en daarna eenjaarlijkse bijdrage
van ƒ200,-. Zij verkrijgen daarmeehet recht op het
gebruik van alle modellenuit het handboek,op deelname
aaneenworkshopen op eenjaarlijkseupdateen informatie
over bijvoorbeeld de loonkostenontwikkelingen. Omdat
de NMVlid isvandeAWVNkunnenledenvandevereniging
tegen retributiekosten (dus lage kosten) gebruik maken
van de diensten van de adviseursvan de AWVN,bijvoor¬
beeld ten behoevevan functiewaardering en inschaling.

Publicaties Landelijk Contact van
Museumconsulenten
Bedrijfsvoering in
musea
In juni verscheen de syllabus
Bedrijfsvoering in musea. Deze is
opgezet als naslagwerk bij de

gelijknamige cursus, maar door de
brede aanpak van de diverse
onderwerpen is de syllabus ook
zeer bruikbaar als zelfstandige
vraagbaak.Het management in

musea kent zeer uiteenlopende
aspecten. De auteurs van de diverse
hoofdstukken zijn specialisten op
hun gebied en hebben affiniteit
met de museumwereld.

Depublicatieservicevan het LCM is verhuist van de
BrabantseMuseumstichting naar het Erfgoedhuis
Drenthe.Voortaan kunt u daar terecht voor de losse
aanschafvan publicaties van het LCM.Degenoemde

prijzen zijn exclusief verzendkosten.Publicatiesdie als
lesmateriaal gebruikt worden in het scholingsaanbod
zijn bij de cursusprijs inbegrepenen worden uitgereikt.

Stationsstraat 20

9401 KXAssen

T0592 30 59 30

F0592 30 59 40

E info@erfgoeddrenthe.nl

Elementen voor een beleidsplanvan een museum ƒ15,- € 7-
LCM/NMV/ICN,november1999
Handreiking voor het schrijvenvan een collectieplan f 12,50 € 6,-
LCM/ ICN,november1998
Syllabusbij de basiscursusmuseumen publiek f 75,- € 34,-
LCM,juli 2000
Syllabusbij de basiscursusbedrijfsvoering in musea f 75,- € 34,-
LCM,juni 2001
Syllabusbij de basiscursusregistratie en documentatie f 75,- € 34,-
LCM,augustus1998(2edruk)
Syllabusbij de basiscursusbehoud en beheer
Passieveconservering:Condities (deel 1) en Materialen (deel 2) f 100,- € 45,-
LCM,december1996
Welkome gasten, museum,gastheer en bezoekersmet een handicap f 10,- € 4,-
LCM,1996
Syllabuswelkomegasten,museum,gastheeren bezoekersmet een handicap f 45,- € 20,-
LCM,1996
Het glazen museum,over kwaliteit en gebruik van museumvitrines f 12,50 € 5,-
LCM,januari 1998
Bouwtekeningenen -beschrijvingenbij Het glazen museum f 24,50/stuk € 11-
houtenvitrines/aluminiumvitrines
Meten is weten, over belang en gebruik van de thermohygrograaf f 3,- € 1-
LCM,februari 1997(3edruk)
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collectiemanagement | Uitgebreide functionaliteit
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Excel, Internetpagina's | Internationale standaarden.

Basis voor data-uitwisseling | Gebruiksvriendelijk.

Individueel aanpasbare lettertypen en kleuren

Validatiebestanden voor correcte data invoer

Krachtige zoekmogelijkheden. Booleaans, Links-

truncatie, Rechts-truncatie, Korte woorden

Meertalig [ ADLIB Museum Basis. Direct inzetbaar

ADLIB M useum standaard. Toolkit. Volgens de

"CIDOC Guidelines" en SPECTRUM-Standaard

Bruikleenmodule | ADLIB Museum Plus. Uitbreiding

met ADLIB Bibliotheek | Crossdomain searching

ADLIB Information Systems | Postbus 1436 | 3600 BK Maarssen

Telefoon +31(0)30 - 241 18 85 | Fax +31 (0)30 - 241 25 68

E-mail sales@nl.adlibsoft.com I www.adlibsoft.com
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