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Behouden huizen
Demeestemuseazijn gehuisvestin een rijksmonument,
somshet grootsteexpositiestukvan deverzameling,in een
enkelgeval ingericht alsof de bewonerhet pandzojuist
heeft verlaten.Echter,schijnt bedriegt;het betreft meestal
reconstructies.Vanenig beleidwas bij het ontstaanvan
onzevaderlandsecollectie behoudenhuizengeensprake.
Vrijwel altijd heeft het particulier initiatief zich daarvoor
ingezetenvolgdede overheidop afstand.Doordit mecha¬
nismeweerspiegeltdeselectieenerzijdsde interessevan de
culturelevoorhoedeen anderzijdshet politiek haalbare.
Daarbijgevoegddie typischHollandsenivelleringvanwat
zich bovenhet maaiveldverheft en je begrijpt waarom
biografischemuseaof personalitymuseumsin ons land
tamelijk zeldzaamenweinig populairzijn. Deenigeuitzon¬
dering,het AchterhuisvanAnneFrank,bevestigtde regel.

Hetmaakt in Nederlandweinig uit of menzich onderscheidt
als schrijver,beeldendkunstenaar,staatsmanof weten¬
schapper.Na overlijdenvolgt eenstraatnaam,somseen
gedenksteenen - schrikniet - onzeheldop sokkel.Diekun¬
nenwij als huldeblijkuit de kasttrekken.Debiografieals
literair-historischgenrestond langetijd in eenkwadereuk,
laat staandat we eengeboortehuisin standhouden,een
atelierwoningof zoiets.Het idee,doenoumaargewoon...!
Maarzijn we met vakantiein het buitenland,danvergapen
wij onsgraagaan huizenvan bekendeenminder bekende
beroemdheden,die met veel zorg zijn (her)ingericht.Neem
het huis,de tuinen en het ateliervan de Franseschilder
ClaudeMonet in Guiverny.Of dichter bij huis het kasteel
Hülshoffbij Münsterwaar deWestfaalsedichteresAnnet-
tevon DrosteHülshoff is geborenen dat kostelijkesouve¬

nirs uit haar nalatenschaptoont. De lijst is met talloze
voorbeeldenuit te breidenen breidt zich nog steedsuit.
Zo kwamonlangshet geboortehuisvan Bill Clinton in
Hope,Arkansas,in het nieuws,eenmuseumvolgestopt
met spulletjes uit de kinderjarenvan dezeAmerikaanse
oud-president.NationalTrustgaat het rijtjeshuis,waar
éénvan de Beatles,PaulMcCartneywoonde,musealise-
ren. Dieworden al bij hun levenmet eenmuseumgeëerd.

Erkangeenmuseummeerbij, kopteeendagbladeentijd
geleden,om nut en noodzaakvanMuseumregistratiete
onderstrepen.Hetaantal bezoekersstagneertal jaren rond
21 miljoenenvelevarkensmakendespoelingmaardun.
We levenin eenvrij land,ookop museaalgebied,dusont¬
staat er nieuwaanbodondanksde tegenwind.Wieweet
wordt het huisvan PimFortuynte Rotterdameenmuseum.
In Varsseveldging het Hiddink'sGuuseumopen.Daaris
interessevoor,deelsvan publiekdat andersgeenmuseum
bezoekt.Met zulkeinitiatieven isverbredingvan het bereik
eengegeven,waarje niet omheenkunt.Dat kanop denduur
ookwel weeroverwaaien.HetaanVarus'(slag)veldgewijd
museumpjein Varsseveldwasal verdwenenlangvoordat in
1987de BritsemajoorTonyClunnhet authentiekeslagveld
aan de KalkrieserBergbij Bramscheten noordenvan
Osnabrückontdekte,waar in 9 naChr.drie Romeinselegi¬
oenendoorGermaansekrijgersonderleidingvanArminius
in de panzijn gehakt.Dit jaar ging daareennieuwmuseum
open.Hethoudt nooit op endat ismisschienmaargoedook.

JacobusTrijsburg

Inhoud
4 Bij het vertrek van Jelmer Prins
Overde invulling van een spilfunctie gesproken!
Pim Witteveen

5 In Hollandstaat een huis
Musealiseringvan huizen als kunsthistorisch
of biografisch fenomeen
StevenCoene

7 Het gapendegat tussenbeeld en werkelijkheid
Eenhistorisch interieur element nader beschouwd
HansPiena

9 Erfgoed in zaken
Voorbeeldenvan cultureel ondernemerschapin
Zuid-Holland
Nina Duggen

11 Gastvrijonthaal op Hofwijck
Commercieof cultuur?
BenBreggen

13 Planten en bloemenin het museum
Geschikt of ongeschikt?
MarysaOtte

16 Groen licht voor insectenplagen?
Veiligheid en effect vangstmethoden getest
HansPiena

19 Identiteitsfabriek Zuid-Oost in de praktijk
Meer dan een technische operatie
PeterMeurkens

22 NederlandMuseumlandop internet
Wie denkt als een surfer, linkt en actualiseert
zijn website
Marjelle van Hoorn

25 Handel en wandel tussenIJsselen Berkel
Grensoverschrijdendesamenwerking tussen
musea in de Euregio
GirbeBuist

28 Kwaliteitsbevorderingals vriendendienst
Roelie Broekhuis

31 Over de Muur
Tiendaagsewakkert erfgoedbewustzijnVlaanderenaan
Nico Schouten

34 LCM-nieuws

Colofon
Museumpeilnummer18,
najaar2002
Museumpeil informeert
museummedewerkers
over landelijke en
provincialeontwikkelingen
in de museumsector
vanuit een praktijkgericht
perspectief. Museumpeil
is een gezamenlijke uit¬
gavevan de bureausvan
de provinciaal museum¬
consulenten en verschijnt
tweemaal per jaar.
Museumpeil wordt gratis
verspreidonderde relaties
van museumconsulenten.

Redactie
Girbe Buist,
Nina Duggen,
Birgitta Fijen,
Marjelle van Hoorn,
Marianne de Rijke,
JacobusTrijsburg(eindred.)

Redactieadres
Stichting Ondersteuning
Musea
Postbus10058
3505 AB Utrecht
T 030 234 38 80
F030 232 86 24
Esom@erfgoed-utrecht.nl

Abonnementen
Eenjaarabonnement kost
€ 12,-. Opgavebij het
redactieadres.
Abonnementen lopen per
kalenderjaar en dienen
voor het einde van het
jaar te worden opgezegd.

Lossenummers
Lossenummerskosten€ 7,-
(excl. verzendkosten).

Advertenties
Van Kruijsbergen
Project Media v.o.f.
Will A.G.van Kruijsbergen
Anna Blamanlaan4
6532 SPNijmegen
T024 350 22 27
F024 350 22 29
Ewakruijs@worldonline.nl

Vormgeving
DeVormers,Utrecht

Drukwerk
Libertas,Bunnik
Oplage 1860
ISSN1381-1088

Afbeeldingen
Foto omslag:
De 'Sael' van het museum
Amstelkring,Ons'LieveHeer
op Solder,te Amsterdam
Dezwart-wit betegele
vloeren een 17de-eeuwse
schouwbevestigenhet
beelddat contemporaine
schildersvanhet Hollandse
interieur zo ongeveertot
icoon hebbenverheven.

® Museumpeil
Niets uit dezeuitgave
magwordenovergenomen
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming
van de redactie.
De redactie aanvaardt
geen aansprakelijkheid
voor de schade,van welke
aard ook, die het directe
of indirecte gevolg is van
handelingenof beslissingen
die gebaseerdzijn op
informatie uit dit blad.

3



Bij hjetvertrek van Jelmer Prins
Over de:

DoorPimWitteveen,

voorzitterStichting

LandelijkContactvan

Museumconsulenten

enprovinciaalmuseum¬

consulentDrenthe

JelmerPrins

invulling van een spilfunctie gesproken!

Jelmer Prins verlaat na ruim vijfjaar toewijding en noeste arbeid als
bureausecretaris en beleidsmedewerkervan het Landelijk Contact van
Museumconsulenten zijn werkplek in het Museumhuis te Amsterdam.
Het LCM wenst hem alle goeds in zijn nieuwe functie van secretaris
van de sectie musea van de Raadvoor Cultuur. Sedert 1 november
2002 combineert zijn opvolger, Steven Coene, zijn deeltijdbaan bij de
Inspectie Cultuurbezit met die van beleidsmedewerker van het LCM.
De lezersvan Museumpeil zullen Jelmers gedegen 'woord vooraf missen,
de redactie echter nog meer de kwalitatieve impuls die hij vanuit zijn
spilfunctie aan Museumpeil wist te geven. Pim Witteveen, voorzitter
van het LCM, blikt terug op Jelmers eerste stappen in de museumwereld
en zijn inzet voor het LCM.

"In het kader vanmijn studie Kunst- en Cultuurweten¬
schappenaandeErasmusUniversiteitbenik geïnteresseerd
in het functioneren vanmuseain de kunstwereld: hoe
verhoudt het museumzich tot overheidenpubliek?,
maar ook:hoe is het museumgeorganiseerden hoe is de
feitelijke gang vanzaken?Ik hebop dat gebiedreedsenige
vakkengevolgd en wilde graag dezekennis toepassenen
uitbreiden met praktijkervaring. Toenik opzoekging
naar eenstage kwam mij het blad 'Museumpeil' onder
ogen,eenuitgavevandebureausvaneenaantalprovinciaal
museumconsulenten.Ik wasdirect geïnteresseerdin de
achterliggendeorganisaties,en aangezienik in Utrecht
woonlag het voordehanddeconsulentenvandieprovincie
te benaderenvoormeer informatie. Ik kreegte horendat
er niet meteeneenstageplaatswas,maar dat ik altijd een
brief kon schrijven. Voorverdereinformatiekreegik het
jaarverslagtoegestuurd.
Het werk van deStichting OndersteuningMusea
(provinciaal museumconsulentschapUtrecht) sprakmij
aan omdat ik verwachtte dat desturende en adviserende
spilfunctie van eendergelijke organisatie met zich mee¬
brengtdatje in korte tijd veelkunt lerenoverdeorganisatie
van het musealeveld."

Aldus Jelmer Prins in de inleiding op zijn stageverslag.
Blijkbaar liet hij zich niet ontmoedigendoor de opmerking
'dat hij altijd een brief kon schrijven', maar zette door
en werd door de SOMaangenomenvoor een stage op
het gebiedvan depotonderzoek.In twaalf weken tijd
bezocht hij negentien musea,schreef vijftien rapporten
en drie concept-adviezenBehouden Beheer.
Het project ronddehij af in 1995,als tijdelijk medewerker
vandeSOM.In 1996werd de EMAC,de EuropeanMuseum
AdvisorsConference,georganiseerdin Nederland.Jelmer
melddezich als vrijwilliger. Ik was er in die tijd nog niet

bij, maar het verhaal gaat dat Jelmer zich met verve
bezighield met de inhoudelijke thema's en met de uit¬
werking van de keynote speeches.

Het lag dan ook zeer voor de hand dat, toen het LCMin
1997 besloot een secretaris/beleidsmedewerkeraan te
stellen,detoenmaligevoorzitterAnneliesJordensvoorstelde
haar oud-medewerker te benoemen.Het LCM,opgericht
als overlegplatformvoor de provinciaal museumconsulen¬
ten, ontwikkelde zich in die tijd steedsmeer als een
projectorganisatie,waarin meer tijd aan projecten moest
worden besteeddan de consulenten kondengeven.Het
werd dusJelmer; voor twee dagen per week,zijn werk¬
plek was in Tilburg, bij het Brabantseeonsulentschap.

Deafgelopen drie jaar werkte ik, als voorzitter van het
LCM,veel met Jelmer samen. Inmiddelswas hij verhuisd
naar het kantoor van de NMV, en werkte hij ook twee
dagenvoor de NMV,vooral voor het Museumregister.
Vrijwel dagelijkshaddenwe per telefoon en mail contact.
Heelplezierig;natuurlijk direct overhet werk,devoortgang
van de projecten, maar ook over brederemusealezaken,
zoals de teruggave van roofkunst, de dreigendewet op
de zondagssluiting.Over kunst en over veilingen. En
somsde actualiteit, zoals op 11september2001: 'Ik
krijg net van het secretariaat hier de mededelingdat er
twee vliegtuigen zijn neergestort in Manhattan, erg
vreemdverhaal, ga ik nu even checkenop internet.'

Geheel in de lijn van zijn inleiding op het stageverslag
heeft Jelmer na vijfjaar eenvolgende stap gezet in de
musealewereld:peraugustusis hij secretarisvan desectie
museavan de Raadvoor Cultuur. Jammervoorhet LCM,
heelgoedvoorJelmerenvoordeRaad,verwacht ik.
Ongetwijfeld zullen we contact met hem blijven houden.
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In Holland staat een huis
Musealisering van huizen, als kunsthistorisch of biografisch fenomeen

Dankzij de Interieur Manifestatie in 2001 is het Nederlandsehistorische
interieur door het Instituut Collectie Nederland (ICN) en de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (RDMZ) op de kaart gezet. En kennelijk
niet alleen op de Nederlandse kaart. Ook DEMHIST,het internationale
comité voor historische huismusea van de International Council of
Museums (ICOM), heeft het Nederlandse interieur ontdekt en kwam
voor zijn jaarlijks symposium in oktober naar Amsterdam. Steven Coene
was erbij en belicht enkele aspecten,zoals de nationale identiteit en het
interieur en vervolgens het personality museum. Tenslotte confronteert
hij ons met de giga-problemen bij behoud en veiligheidszorg in binnen-
en buitenland.

Nationale identiteit
Deeerstedagvan het symposiumstond in het teken van
de nationale identiteit en het interieur. Aan de hand van
eengroot aantal korte bijdragen,mijn huisin 15minuten,
werdeenreisomdewereldgemaaktmet bijdragenuit
Amerika,Australië en verschillende Europeselanden.
DeNederlandsenationale identiteit in relatie tot het
interieur bestaat volgens FransGrijzenhout (ICN)alleen
op 17de-eeuwseschilderijen van Pieter de Hoogh,
Samuelvan Hoochstraten en Emanuelde Witte (zie
afbeelding). Hij heeft in zoverre gelijk dat het alom
bekendeinterieur uit de GoudenEeuwop slechts zeer
weinig plaatsendaadwerkelijk bewaard is gebleven.
Aan de hand van twee publicaties Leslieux demémoire
van PierreNora en DeutscheErinnerungsortevan Bernd
UlrichkomtGrijzenhouttot deconclusiedat in geenvandeze
publicatieskleineprivé huizenbehorentot de nationale
identiteit en dat het zwaartepunt ligt bij de kunst- en
architectuurhistorischehoogtepunten.Alleendegrotebekende
paleizenin Frankrijkdus en geengeboortehuisvan Luther
in Duitslandhelaas.In Engelandis de situatie niet anders.
De 'Country HouseTradition', waarbij de ontwikkelingvan
het historischehuiswordt verteldaandehandvan de grote
aristocratischehuizenisvoorvrijwel iedereeneengegeven.
In ons Nederlandsenationale zelfbeeld komt het interieur
alleen voor op de schilderijen uit de GoudenEeuw.Van
een landhuistraditie zoals de Engelseis geen sprake.Het
wasdan ook niet voor niets dat een interieur manifestatie
in 2001 nodigwasom het interieur op de cultureleagenda
te krijgen.Daarnaastwordt terecht geprobeerdde Engelse
CountryHouseTraditionop bescheidenschaalte adopteren.
Deoprichting van de sectie 'Kastelenen Landhuizenmet
een musealebestemming' van de NederlandseMuseum¬
verenigingis daareengoedvoorbeeldvan, maar ook hier
ligt, zoals de naam aangeeft, de nadruk vooralsnog op
de grote 'treasure houses'.

Personality museum
Met de introductie van het begrip 'personality museum'
wordt een extra dimensie aan het historische interieur
toegevoegd.Het feit dat een ruimte een schoolvoorbeeld
van rococoof neogotiekis,speeltdaarbijeenondergeschikte
rol. Waar het hier om draait is de bewoner van het huis.
VolgensJulius Bryant (EnglishHeritage)kan het zelfbeeld
of identiteit van een land worden gevonden in 'the
choise of heroeshomes'.In de Engelsesituatie kun je
daarbij denken aan de gemusealiseerdehuizen van
Darwin, Shakespeare,Churchill en PaulMcCartney.
Opmerkelijk is dat vanuit het aanwezigeNederlandse
publiek en sprekershet idee bestaat dat wij in Nederland
zulke 'personality musea' niet kennen.Maar hoe zit het
dan met de gemusealiseerdehuizen van weleer van
Spinoza,Multatuli, Couperus,Tetar van Elven,Keizer
Wilhelm II en P.C.Hooft? Ommaar niet te sprekenover
Anne Frank.Zitten we in Nederlandnog teveel op de

DoorSteven Coene,

voormalig conservator

KasteelAmerongen,

beleidsmedewerkerLCM

Emanuelde Witte

Interieurmet vrouw

aan eenvirginaal,

1665-1670Instituut

CollectieNederland/

Museum Boijmansvan
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Openbaar kunstgebit
In Oud-Gastel staat het Mastboom¬
huis. Het uit 1874 daterende huis
herbergt een van de best bewaarde
interieurs in Nederland.
Bij de bouw van het huis is veel zorg
besteedaan inrichting en afwerking
van het huis. Lateregeneratiesvan
de familie Mastboomhebbende
indeling, detaillering en inrichting
grotendeels intact gelaten.
Hierdoor is het huis en inboedel
uitzonderlijk compleet bewaard
gebleven. In de collectie is zelfs het

kunstgebit van de laatste bewoner
opgenomen.

Na conserveringvan dit waardevolle
ensemblewordt het huis door de
huidige eigenaar, de Mastboom-
BrosensStichting in 2007 voor het
publiek opengesteld.

TekstStevenCoene,beleidsmedewerkerLCM

Mastboomhuis

Oud-Gastel

Bron:StichtingManifestatie

Historisch Interieur 2001,

Louis Lemaire

lijn van alleen kunst- en architectuurhistorische interieur
hoogtepunten of ontbreekt het ons aan zelfbeeld?

Interpretatie
In het verlengdevan het identiteitsvraagstuk komt de
interpretatie en de wijze waarop historische huismusea
aan het publiek worden gepresenteerdaan de orde. De
traditionele kunsthistorisch georiënteerdeobjectteksten
in de meesteopengesteldekastelenof landhuizen zijn
bekend.Ookde personendie het huis bewoond hebben,
worden met jaartallen in rondleidingen onuitputtelijk
opgesomd.Maar hoevaakwordt aan de orde gesteldhoe
een huis werd gebruikt, hoe het huis werd onderhouden
en wat de rol van bewonersen huis was in relatie met
zijn omgeving?Het buitenland lijkt veel verder te zijn in
het verkennenvan de mogelijkheden.
In Australië werd veelal het succesverhaalvan de pionier
verteld. Het feit dat Australië werd bewoond door
Engelsebannelingen en in feite een gevangeniswas, is
een verhaal dat tot voor kort niet of nauwelijks voor het
voetlicht werdgebracht.Hetzelfdegeldt voor het onderwerp
slavernij dat in Amerika de gemoederenbezighoudt.

Nederlandse National Trust?
Na de eerste theoretische dag is de tweede dag van het
symposiumgereserveerdvoor workshopsmet een meer
praktische component. Eenvan de workshops heeft als
vraag: 'waar te beginnen als de problemen substantieel
zijn?' Dezorgwekkendesituatie op KasteelAmerongen
wordt daar als casusgepresenteerd.Deachterstanden
op het gebiedvan beheeren behoudvan zowel de collectie
als het gebouwzijn op KasteelAmerongenzeeromvangrijk.
Derestauratiekostenwordengeschatop 25 miljoen euro.
Voldoendefinanciële middelenom de problemenhet
hoofd te beidenontbrekenvooralsnogen op last van de
brandweer is het museumgesloten.
KasteelAmerongen is helaasniet het enige kasteel in

Nederlandwaarbij de problemensubstantieel zijn. Ook
voor Kasteelde Haar is eengrote reddingsoperatienood¬
zakelijk.Omaandacht te vestigen op de problematiek
heeft de eigenaar daar in het verleden om strategische
redeneneen deel van zijn collectie moeten verkopenom
daarmeeaandacht te vragen bij overheden.Dit staat in
schril contrast met de actie van de EngelseNationalTrust
die er in is geslaagdbinnen 50 dagen ruim 25 miljoen
pond bijeen te brengenvoor het reddenvan hun laatste
aanwinst, namelijk deVictoriaanse 'sleepingbeauty'
Tyntesfield.Toegegeven,ook hier speelt de Engelse
Country HouseTradition een rol van betekenis.Toch is
het niet verwonderlijk dat in de workshophet oprichten
van een Nederlandsevariant op de EngelseNational
Trust wordt genoemdom complexe restauratieprojecten
te begeleidenen tot eengoedeindete brengen.Ook in
een breder kaderzou een NederlandseNational Trust
een belangrijke rol kunnen spelen bijvoorbeeld als het
gaat om de aangescherpteregelgevingop het gebiedvan
de brandveiligheid.Terechtis hier na de rampen in
Volendamen Enschedeveel aandachtvoor. Denieuwe
regelsvormentoch eenbelangrijkebedreigingvoor monu¬
mentalegebouwen.Monumentale waarden wordendoor
de regelgevingzwaar aangetast.Schokkendevoorbeelden
daarvanzijn de extra brandtrappen die recent zijn
geplaatst tegen de gevelsvan Huis Doorn en het Kasteel
van Wijk bij Duurstede.Ookanderemonumenten lijken
niet aan regelgevingte ontkomen.Samenwerkingis
essentieelom eengoedcompromiste vinden.
Het informatieve en boeiendesymposiumwerd op de
derdedag afgeslotenmet een typisch Nederlandse
Indischerijsttafel.
Overnationale identiteit gesproken

DEMHISTis het internationale
comité voor Historisch Huismusea.
Het is opgericht als forum voor
professionals in Historische Huis
Musea en organiseert jaarlijkse
bijeenkomsten.

Dit jaar voor dederdekeer in Amster¬
dam in samenwerkingmet ICNmet
het thema: historische huismuseaals
getuige van nationale en locale
identiteit. De resultaten van het
symposiumworden gepubliceerd.

Meer informatie over DEMHISTkunt
u vinden op de ICOM-website
www.icom.org
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Het gapende gat
tussen beeld en werkelijkheid
Een historisch interieur element nader beschouwd:

Welbeschouwd kan men een historisch interieur zien als alles wat op
een bepaald tijdstip in een ruimte aanwezig was. Om te beginnen
kunnen dit wandbetimmeringen, stucornamenten, tapijten, gordijnen
en bijvoorbeeld meubels zijn geweest. Maar een interieur was meer
dan harde materie alleen. Er stonden wellicht bloemen, er blakerde
een olielamp bij de deur, het rook er naar warm eten, de vrouw des
huizes riep wat in een Oudnederlandse tongval, naast de schouw lag
een hond en er hing een ketel boven de smeulende as. Al deze zaken
bepaalden evenzeer het interieur maar zijn niet bewaard gebleven.

DoorHansPiena,

materiaaideskundigebij

behoudenbeheer,

GeldersOudheidkundig

Contact

Evenzeerkunnen wel bewaarde interieuronderdelen voor
de oorspronkelijkebewonerseenemotionelelading hebben
gehaddie voor ons geheelverloren is gegaan.Tedenken
valt bijvoorbeeld aan een stoel met armleuningen, nu de
gewoonstezaakvan dewereld,toen eenstatusbevestigend
privilege van het gezinshoofd.
Denu nog bestaandehistorische interieurs zijn vaak
niet meer dan een rangschikkingvan overgebleven
brokstukken hardematerie; een deel van de wandbetim¬
meringen,wat meubelsen wat schilderijen. Meestal
betreft het reconstructies van later datum waarin onze
eigen onvermijdelijk beperktevisie op het verledendoor¬
klinkt. Somsstaan de brokstukkenin hun oorspronkelijke
context,vaakechterbestaathet huisof de kamerniet eens
meer.Eenprachtigeillustratievanwat eeninterieuronderdeel
allemaalte beurt kanvallenvormt de 17de-eeuwseschouw
uit kasteel de Doornenburg.

Voorgeschiedenis
Om het belang van de schouw voor de Doornenburgte
kunnendoorgronden,moeten we terug in de historie van
het kasteel zelf. DeDoornenburgdateert waarschijnlijk
al uit de 11deeeuw.Rond1660werd het kasteelingrijpend
gemoderniseerd,waarbij naasteenstucplafondenvergrote
venstersook de schouw is aangebracht. Na 1847 werd
de Doornenburgverlaten en verviel het kasteel snel. In
1936 is het kasteel gekocht door J.H.van Heek.Het jaar
daaropwerd met de restauratie gestart die tot 1941 zou
duren. Hierbij is het kasteel in een laat middeleeuwse
staat gebracht. De 17de-eeuwseschouw werd uit het
kasteel gesloopt en overgeplaatst naar de bijgebouwen:
nu de grote ontvangstkamer in de voorburcht.

Vanwegezijn strategische ligging was het kasteel
gedurende de WO II door de Duitsers ingericht als

hoofdkwartier.Daaromis het kasteeltijdens de bevrijding
twee maal door de Engelsengebombardeerd.Wrang
genoegwarende Duitsersop dat tijdstip reedsvertrokken.
Na de bombardementenkeerdende Duitsersechter terug
om het poortgebouwop te blazenzodat de Engelsener
geenintrek in kondennemen.Deaanblikwasafschuwelijk:
het net gerestaureerdecomplexwasveranderdin eenpuin¬
hoopvan bakstenenwaaruit hier en daarwat fundamenten
opstaken.Alleswasverlorengegaanbehalve...de grote
ontvangstkamermet deschouw!Dezemacaberegeschiedenis
maakt dat van alle interieuronderdelenalleen de schouw
bewaard is gebleven.

Conditie en onderzoek
Omdat de schouw in een slechte staat verkeerdewerd
het GOCverzocht de schouw te restaureren.Degehele
schouwwas bruin, de profielen waren zwart en het hout¬
snijwerkwasoverdektmet groeniggeoxideerdebronsverf.
Deverf was op grote schaalafgebladderd.Dezuilenwaren
gescheurden er ontbrakenprofielenen houtsnijwerk.
Aande handvan 17de-eeuwseschilderijenmetvergelijkbare
schouwenen instrumentele analysesvan alle verflagen,
uitgevoerd door het ICN,Akzo Nobel en Shell, werd
duidelijk hoe de schouw er uit had gezienen wat er
nadienmeegebeurdwas.Deschouwwas oorspronkelijk
steenrood met zwarte profielen en had verguld snijwerk.
Dezuilendroegenhoogstwaarschijnlijkeenmarmerimitatie.
Deschouw moet bovendienzeerglimmendzijn geweest.
Dat bleekuit dezeergladafgewerkte krijtgronderingen
en uit het feit dat de gehele schouw oorspronkelijk als
laatste laag een vernis droeg.
Helaaswas er van dezeoudste beschildering nog slechts
10% over, het merendeelwas weggeschraapten vervol¬
gensoverschilderdmet de hiervoor vermelde bruine,
zwarte en bronsverf. In de bruine verf werd zinkwit
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. gevonden,eenaanwijzing dat de overschilderingvan na
■ 1854 dateerde.Dedikke laag bronsverfop de oorspron-
" kelijk verguldeornamentenmoest,geziende moderne
bindmiddelen,na deWO II zijn aangebracht.■■
Reconstructie■
* Er is besloten om de schouw qua kleurstelling niet te

Narestauratie:' integreren in het bestaandeinterieur van de voorburcht
dei7de-eeuwse' omdat de schouw daar oorspronkelijkhelemaalniet■
schouwinde . heeft gestaanen omdat de kleurstellingvan het interieur

ontvangstruimtevan . van de voorburcht 20de-eeuwswas. Het leek ons het
KasteelDoornenburg.• beste om de schouw als een op zichzelf staand museaal

8■

object te beschouwen,eenuniekoverblijfseluit het verleden
vanhet kasteel.Omdatvan deoudsteverflagenbitter weinig
overwasen geziende slechtestaat van de overschildering
leek het beter om een reconstructie te makenzoals de
schouw er in 1660 uit had gezien.
Hiertoeis alle overschilderingdie nogvastzat behouden,
daaroverheenis eenreversibelebarrièrelaagaangebracht.
Daaropis eenreconstructiegemaakt met preciesdezelfde
grondstoffen als die in de analyseswarengevonden.Ai
de ontbrekendeornamentenwerdenbijgesneden,de grote
vlakken kregeneen steenrodekleur, de profielen werden
weerzwart, dezuilen kregeneenmarmerimitatieen het
snijwerkwerdblinkendgoudverguld.Alleswerd bovendien
zo glad en glimmend afgewerkt als uit het onderzoek
naar voren was gekomen.

Ijzige stilte
Het bestuur van Destichting tot het behoudvan de
Doornenburgtelt eenaantal kopstukkendie reedsdecennia
historischonderzoekop hun naamhebbenstaan.Toenzij
echter de reconstructievoor het eerstaanschouwdenwerd
het ijzigstil. Menvoeldezichoverrompelddoorzoveelvisueel
geweldvan contrastrijkekleurenenglans.Ook ik voeldeeen
gapendgat tussenmijnbeeldvanhetverledenendezeweten¬
schappelijkereconstructie.Voorzichtigvroegmenzich af
of er mogelijkeendonkerematteglacisoverheenkon.
Veel restauratiesbehelzeneen reconstructievan het
oorspronkelijkeuiterlijk op basisvan het beelddat de
restauratorof deeigenaardaarvanheeft.Datbeeldisveelal
gebaseerdop deverbruindeenverbleekteoverblijfselenuit
hetverledengeïnterpreteerddoor de bril van de onze
eigen esthetiek. Bij de restauratievan dezeschouw is dat
beeldterzijde gelegden is daarentegenafgegaanop con¬
temporaineinterieurschilderijenen instrumenteleanalyses.
Het waarheidsgehaltevan dezereconstructie is net zo
groot als het niveauvan het wetenschappelijkonderzoek
enerzijdsen de capaciteitvan de restauratorom dit onder¬
zoekte vertalen in eenbehandelinganderzijds.Naarmijn
weten is dit eenvan de bestonderzochteen meest
betrouwbaargereconstrueerdeschouwenin Nederland.
Dedonkerematte glacis diende eenverouderingsproces
te imiteren. Het viel echtermoeilijk vast te stellen hoede
oorspronkelijkebeschilderingwasverouderd.Eenglaciswas
derhalveeenvrij hypothetischeimitatie van eenveroudering.
Demeerwaardevan dezereconstructieisdat zedaarentegen
eenheelbetrouwbaarbeeldgeeft van hoedezeschouw
er nieuw uit zag. Deglacis diende de reconstructie aan
te passenaan het beeldwat we van het verledenhadden:
donkerder,matterenmindercontractrijk.Nadatdecontouren
van het gapendegat tussenbeeldenwerkelijkheid,onder¬
steunddoor het voorafgaandewetenschappelijkonderzoek
duidelijkwerden,is beslotenom de reconstructiein ere te
laten: kleurrijker,glimmenderen contrastrijker en dan wij
ons hadden kunnen voorstellen.



Erfgoed in zaken
Voorbeeldenvan cultureel ondernemerschap in Zuid-Holland

Cultureel ondernemerschapen interdisciplinair werken zijn niet meer weg
te denken in dezetijd. Eenmix van goede ideeën, kansen,deskundigheid
en een uitgebreid netwerk van partners uit de culturele en niet-culturele
sector zijn nodig om succeste boeken.Nina Duggenvat voor ons de kern¬
punten samenuit een debat waarin voorbeeldenvan cultureel ondernemen
de revue passerenen de lering die museadaaruit kunnen trekken.

Door Nina Duggen,

consulent behoud en

beheer,Erfgoedhuis

Zuid-Holland

De balans tussen zakelijk en artistiek
Eenoptimalebalansvindentusseneenzakelijkeenartistieke
ontwikkeling is eenbelangrijkdoelvan eencultureelonder¬
nemervolgensKareiWillems,projectleiderKunstgebouw,
Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland.Volgenshem
gingencultuur en ondernemerschaplangetijd niet samen.
Maar de tijden zijn veranderd:door het huidige subsidie¬
beleidmoet menzich als bedrijveren aanbiedervan
cultuur wel als ondernemeropstellen.Zonderfinanciële
middelenen eengoedeorganisatieheeft eencultureel
projectweinig kansvan slagen.Eenzakelijken eenartis¬
tiek leider in eenorganisatiedienendaaromgoedop elkaar
te zijn ingespeeld.Ondernemerswordengeachtkritischte
kijkennaardedoelmatigheidvan projecten.Het aanbod
moet altijd getoetst worden.Erzou ook naareennieuwe
rechtsvormgekekenmoetenwordenwaardoorculturele
ondernemingende ruimte krijgenomwinst te maken.Voor
stichtingenisdit nu immersniet mogelijk.Deoverheidzou
maatregelenmoetennemenwaardoorhet voorstartende
cultureelondernemersaantrekkelijkwordt om te onderne¬
men.Geldenzoudenmeerin de private sector moeten
worden gezocht dan in de publiekesector.Deoverheid
verliest haarverantwoordelijkheidhierbij niet. Eencultu¬
reel ondernemermoet weloverwogenrisico'sdurvenen
kunnennemen.Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat
het ondernementen kostegaat van de kwaliteit van het
product,vindt Willems.
Het makenvan winst maggeenhoofddoelworden van
eenculturele instelling. Het moet een randvoorwaarde
zijn. Ondernemenis het zoekenen vinden van partners
die hetzelfdedoel nastreven.Zo kun je elkaarversterken.

Ondernemen omvat
creativiteit, doorzettingsvermogen
en overlevingskracht
Dezedrie eigenschappenzijn Jan LoorendeJong,
projectontwikkelaar in Boskoop,op het lijf geschreven.
Hij ziet kansenom een rijksmonument in Boskoop,een
oud fabrieksgebouwdat net voor WO II met succes
dienst deedals theater en expositieruimte, in oude stijl
te renoverenen eengezondeeconomischebestemming
te geven:een casino in combinatie met een theater.
Dezecombinatie is weloverwogen,want mocht het

theater verlieslijden,dan kandewinst van het casinodat
opvangen.Deprojectontwikkelaarvroegdrie architecten
eenstedenbouwkundigontwerp te makenen benaderde
verschillendepartijen die serieuzeinteressetoonden in
zijn project. Erwerden plannenontwikkeld om publiek te
trekken naar het gebiedrondomhet monument:herstelvan
het rosariummet terras rond het historischegebouw,het
casinoen het theater onder de grond, luxe villa's in de
buurt, een hotel, twee kerkenmet een regiofunctie, een
goed restaurant en een terrein voor 400 parkeerplaatsen.
LoorendeJong presenteerdede ideeënaan de gemeente,
die in eersteinstantie enthousiast reageerde,maarwel
een reeksvoorwaardenoplegde.Deambitieuze plannen
kenneneenschaduwzijde:het monument heeft een
slechte fundering, de vurenhouten palenzijn verrot. De
gemeentebesloot eenexploitatieovereenkomstte sluiten,
wat tot vertragingvandeuitvoeringvan de plannen leidt.
Dehoogtevan de subsidieviel tegen en verder neemt het
verplicht toetsen van plannenen huurdersveel tijd in
beslag.Feit is dat het gebouw niet lang meerzal blijven
staan als er niet spoedigwordt ingegrepen.Vertraging
leidt bovendientot kostenstijging.Als het procesniet
spoedigstart, dreigengeïnteresseerden,ondermeereen
horeca- en eencasino-exploitant, af te haken.Loorende
Jongvindt dat de bouwkundigestaat van gebouwen
nadrukkelijk meegewogenmoet worden bij het stellen
van prioriteiten bij subsidieaanvragen.Hij bepleit om
gebouwendie in eenslechte bouwkundigestaat verkeren
bovenaande lijst te plaatsen.Vaak is de wachttijd voor
een procedureom de vergunning rond te krijgen te lang.
Vier jaar is geenuitzondering! Hij meent ook dat de
hogereoverhedeneen inspanningsverplichtingmoeten
opleggenaan de lagereoverheden,om tot eenadequate
aanpakvan restauratie (mogelijkdoor koppelingaan een
monumentenvergunning)te komen.
Er is niet gekozenvoor een publiek-private samenwerking
omdat Boskoopover een beperktambtelijk apparaat
beschikt,waardoor zo'n samenwerkingsvormde project¬
ontwikkelaar niet haalbaar lijkt. Degemeenteis niet om
financiële ondersteuninggevraagd.In elk geval is er
commitment voor het plan.Hij heeft marktpartijengezocht
die hier onderzoeknaar hebbengedaanen geloven in dit
project. Depublieke opinie reageertook enthousiast.De
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Gurbet9i
Kayapinar,
migrantendorp in Turkije

Kayapt nar,
Türkiye'deki%urbetgikh n küifü

persoonlijkeinteressemoet samengaanmet de interesse
van de doelgroepwaaropmenzich richt. Het is belangrijk
dat men publiek interesseertvoor erfgoed,want onder¬
nemen is ook mensenzien te interesseren.
Tijdenshet debat juicht eendeelnemeruit de zaal het
plan van LoorendeJongvan harte toe. Eenverloederd
gebieddat door particulier initiatief wordt opgeknapt is
goedvoor de gemeenschap.In zijn eigengemeenteis een
vervallen buitenplaats opgeknapt tot hotel/restaurant.
Dit heeft de omgevingeen impuls gegeven.Zonderhet
initiatief van particulieren was er gesloopt.

Inspelen op de samenleving
Eenandervoorbeeldvan succesvolcultureel ondernemers¬
schapwordt toegelicht door CharlesJeurgens,gemeente¬
archivaris in Dordrecht.Terwijl eenarchief zich in eerste
instantiericht op deaanbodkant,heeft het gemeentearchief
Dordrechtzich de laatstejaren beziggehoudenmet het
inspelenop de vraag,met het bestuderenvan de samen¬
leving als uitgangspunt.ToendeTurksestichting Tuana
bij het archief aankloptevoor materiaal over dertig jaar
migratie in Dordrecht,moester 'nee' verkocht worden. En
dat terwijl de Turksegemeenschapin Dordrechtuit 5.300
mensenbestaat,waarvan70% uit hetzelfdegebiedvan
Turkije komt. Hier moestactie op ondernomenworden,
vond het archief. Erwerd een project gestart waarbij men
in eengebied in Turkije remigranten interviewdeover
economie,cultuur, muzieken migratie én de effecten van
de migratie op dat dorpin Turkije.Zoverzameldehet
gemeentearchiefgegevensenwerdener eendocumentaire,
eenboeken eententoonstellingsamengesteld.Momenteel
wordt, alsvervolgproject,het Turkseleven in Dordrecht in
beeldgebracht.Zo wordt hier op dynamischewijze cultu¬
reel erfgoedvastgelegd.Eenbelangrijk aspect in de
samenwerkingtussenTurkenen Nederlanderswas de
openheidvan beide kanten en de zin in dezeuitdaging.

Commercie en cultuur
Men is zich meestalgoedbewust van de scheidingtussen
commercieencultuur.Hetbelangrijkstedoelvanbijvoorbeeld
een historisch huis is het gebouw in stand te houden.
Daarvoorzijn inkomstenvan buiten nodig en daarom is
zo'n historisch huis, bijvoorbeeldop vrijdag, beschikbaar
voor trouwerijen. Dat levert geld op voor onderhoud.Het
blijkt wel moeilijk eenbalanste vinden tussencommercie
en cultuur op het moment dat het huis ook op andere
dagenkanwordengebruiktvoor huwelijkenof eenandere
activiteit, zoalsworkshopsvan bedrijven.Normaliter is
het historisch huis als museumtoegankelijk,maar dat

brengt uiteraardveel mindergeld op. Eendergelijkekeuze
zou moetenworden vastgelegd.Eenculturele instelling
moet zelf de balansvinden tussenculturele functies en
commercialiteit. Bijvoorbeeld:Als menzorgt dat men elke
vrijdag vol zit met trouwerijen, moet menop de andere
dagenmuseumkunnenzijn. Enals die vrijdagen niet
altijd vol zitten, kan mendaarvoorwerven.
Wanneerde balanstussencommercieen cultuur bereikt
is,dientvantevorendoorde instellingvastgesteldte worden.
Dedoelstellingvan de instellingmoet keerop keergetoetst
worden,zodat daar niet aanvoorbijgegaanwordt.

Cultuuromslag
Eenculturele instelling heeft basissubsidienodig om
producten te ontwikkelen.Als menwinst maakt,mag dat
geen redenzijn om subsidieterug te trekken.Dat zou een
straf zijn voor goedondernemerschap.Inkomstenkanmen
gebruikenom te investeren,om extra dingen te doen.
Men moet daaromzorgendat menals culturele instelling
vraag creëert,waardoor mendoelgericht kan werkenen
kansmaaktopwinst. Dat iseenmentaliteit dieeenculturele
instelling en de mensendie er werkensamenmoeten
ontwikkelen. Somsvergt dit een herinrichting van de
culturele organisatie.Degewenstecultuuromslag naar
het commerciëlekan menmakendoor kritischer te zijn
ten opzichtevan de kwaliteit van de instelling en zich
meerte richten op de vraag.Daarzou onderzoeknaar
gedaankunnenworden.Erzijn wel ondernemingsplannen,
maarer is geengeld.Of lievergezegd:er is geenknow
how om geld te verzamelen.Hier ligt dus de onzekerheid
van de culturele ondernemersvan de toekomst.Goed
ondernemerschapis eenstap durvenwagen naar een
omslagin denken.Publiekdurvente benaderen.Weliswaar
vrijblijvend, maarmet eenduidelijk doel voor ogen.
Als cultureel ondernemermoet menvooral vindingrijk
zijn om het maximaleeruit te halenwat erin zit. Dit doel
kan alleen bereikt worden als allesmedewerkersvan de
instelling dezelfdementaliteit of houding hebben.
Financieelbewustzijn is gezonden het nastrevenvan
commercieelsucceshoeft hierbij niet op de eersteplaats
staan.Men is nog teveel aanbodgerichten moet leren
inspelenop de behoeftenvan de markt. Als museum
moet men alle aspectenbij cultureel ondernemerschap
inzetten: het gaat om vorm en inhoud,om presentatieen
behoudvan de collectie. Klantgericht zijn wil evengoed
zeggendat menoog heeft voor het gebouw,de locatie en
omgeving,de collectie, de kennisetc. Debuitenkant van
het museummoet uitnodigen voor een bezoek.

Erfgoed Ontmoet - een
serie van vier debatten
Cultureel erfgoedstaat volop in de
belangstelling.Trendsen ontwikkelingen
in het culturele landschapzoalsde
Cultuurnota, internet, toenamevan
vrije tijd en resultatenvan onderzoek
doen hun invloedgelden.Verfrissende
ideeënen nieuwewerkvormenkunnen
een impuls aan het werkveldgeven.

Het is belangrijk om ervaringen uit
te wisselenen te praten over nieuwe
mogelijkheden.In 2002 organiseerde
het ErfgoedhuisZuid-Holland een
viertal bijeenkomstenin eigen huis
waarin deskundigenmet elkaaren
met de aanwezigenin debat gingen.
In 2003 zal het Erfgoedhuisweer een
serie ErfgoedOntmoetvoorbereiden
overactuelethema'sin het erfgoedveld.

Dedebatten zullen volgensplanning
uitgebreid worden met lezingenen
een excursie.
Raadpleegvoor meer informatie het
scholingsaanbod2003 'Erfgoedom te
weten'vanhet ErfgoedhuisZuid-Holland.

Met dank aan Maaike Staffhorst, freelance journalist,

voor het verslag van het debat Erfgoed in Zaken.
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Gastvrij onthaal op Hofwijck
Commercie of cultuur?
Daar zijn de gasten! vlug de roompot uit de polder,
de bonen van de staak, de netten van de zolder,
de vijver in 't gewoel, de snoeken in de lij,
Jan Maartens in de praam, en ieder even blij:
blij met de volle vangst, die zelden komt te missen
van ongeroofde winst, van ongekochte vissen;
de peren van de boom, de lijster uit de strik,
elk vrolijker dan thuis, elk beziger dan ik;

Huygensontvangtzijn gasten:citaat 'Hofwijck',regel2653-2660

DoorBenBregman,

beheerder/conservator

Huygensmuseum

Hofwijk

Huygensmuseum, veelzijdig
Bij eenklein museumis het onontkoombaardat er gezocht
wordt naarverschillendebronnenvan inkomsten.Naast
subsidieen fondsenzal danookaancommerciëleinkomsten
moetenwordengewerkt.Decentralevraag komt dan naar
vorenof commerciedestatusvaneenmuseumnaarbeneden
haalt of de musealewaarde kanversterken.

Hofwijck is de oudebuitenplaatsvan ConstantijnHuygens
uit 1641,gelegenin Voorburg.In het huis is het Huygens¬
museumgevestigddat gewijd is aan Constantijn Huygens
en zijn familie. Daarnaastis het huis in gebruik als locatie
voor huwelijkssluitingendoor de gemeenteLeidschendam-
Voorburgen als locatie voor vergaderingen,ontvangsten,
receptiesen diners.Bij elkaar bijna net zo veelzijdig als
Huygenszelf.

Tegenstelling in stellingen
Het is interessantom het beheervan Hofwijck vanuit de
volgendestellingen te bekijken:
■ Hofwijck is een veredeldefeestlocatie die het niet
verdient om serieusgenomente worden in de museale
wereld.Ze halen meerbezoekersuit feesten en partijen
dan uit museumbezoek.Het museumhangt erbij, de
commercieheeft het daar gewonnen.
■ Hofwijck is eenkleinmaarfijn museumoverConstantijn
Huygensen zijn familie. Eengroot aantal mensenleert
het museumkennendoor de rondleidingen,educatieve
projecten,concerten, lezingen,literaire uitgaven,
ontvangstenen huwelijken. Demusealefunctie groeit
hierdooren Hofwijck is eenmuseumgewordendat
mensenweten te vinden.

Het heeft zo zijn voor- en nadelenom deelsje eigengeld
te verdienen.
In de eerstestelling is de balansdoorgeslagennaar de
commercie.Daarindreigt het gevaardat je je niet volledig
kan richten op de museale rol maar datje versnipperd
raakt in tegengesteldebelangen.

Decommerciëleverhuur dreigt demusealewaardete
verdringen.Eengroot voordeel in de tweede stelling is
dat je als instellingniet meervolledigafhankelijkbentvan
desubsidieverstrekker.Eenpositief neveneffectvan com¬
merciëleverhuur is dat het museumeenjonger publiek
trekt dan alleen de gemiddeldemuseumbezoekerdie 55+
en hogeropgeleid is.Trouwlustigendie Hofwijck komen
bekijkenals mogelijketrouwlocatie zijn vaak geïnteres¬
seerdin de plekwaar hun huwelijkbegint.Eenbezoekaan
het museumgeeft hierovereengoedbeeld.Daarnaastwordt
bij vrijwel elkeontvangsteen rondleidingdoor het huis
gegevendie de gasteninzicht geeft in de geschiedenisvan
de plekwaar zij zijn. Dezerondleidingwordt vaakals toe¬
gevoegdewaardevan de locatie ervarendoor de gasten.

Het verhaal van Huygens en Hofwijck
Het museumtimmert hard aan de weg met educatie¬
projecten voor het basisen voortgezet onderwijs,
concertenen lezingen,de uitgave van het boek 'Hofwijck,
gedicht en buitenplaats van Constantijn Huygens',een
professionelewebsite, een bescheidenmaar mooie
Huygensbibliotheekmet bezoekerswerkplekdie met
name ook bedoeld is voor het Studiehuis en studenten
Nederlands,eenvideo voor bezoekersover de ontstaans¬
geschiedenisvan het huis en niet in het minst door een
prachtige musealepresentatie in de tentoonstellingszaal
van het museum.Bruiklenenvan het FransHalsMuseum
en het Rijksmuseumsieren naast de eigen collectie de
wandenenvertellen het verhaalvan Huygensen Hofwijck.
Doorte werkenmet vrijwilligers is er eengroot draagvlak
onder de Voorburgsebevolking.

Museale en commerciële blokken
Hofwijck heeft eenevenwicht tussencultuur en commer¬
cie gevondendoor de volgende indeling te hanteren.
Deweek is opgedeeldin musealeen commerciëleblokken.
Zo is het museumopen op woensdag- en donderdag¬
middag en op zaterdag- en zondagmiddag.Zo'n vijf keer
perjaar in de wintermaanden is er eenmaalper maand
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eenzondagochtendconcert. Rond de verjaardagenvan
Constantijn en Christiaan Huygenszijn er lezingen.
Educatieprojectenvoor basisen voortgezet onderwijs zijn
op afspraak,net als de rondleidingen.Voor de burgerlijke
stand van GemeenteLeidschendam-Voorburgis dedonder¬
dagmorgen,de gehelevrijdag en de zaterdagmorgen
gereserveerdvoor huwelijkssluitingen.Opmaandagen
dinsdagkunnener workshopsen seminarsplaatsvinden.
Dinersen receptiesvinden plaats in de avonduren.

Scheiding van functies
In het huis zijn de Oudhollandsekeukenen de Pronk¬
zaal in gebruik als musealeen commerciële ruimte.
Detentoonstellingszaal,de bibliotheek en de Christiaan-
kamerkennenalleen eenmuseaalgebruik.Dit betekent
dat bruiklenenalleen in de tentoonstellingszaalgetoond
worden.
Deschilderijen in de Pronkzaalbehoren tot de eigen
collectie vanHofwijckenwordenzogoedmogelijktegen
temperatuur-en vochtschommelingenbeschermddoor
microklimaatkasten.
Doormet dezedubbeleopdeling te werken,zowel in de
weekals in het huis,is hetvooralle betrokkenenduidelijk
wat wel en niet kan. Daarnaast hanteert Hofwijck de
regeldat het huis te klein is om een commerciëleen
eenmusealeontvangsttegelijkertijd te kunnenverwerken.
In de praktijk betekent dit dat eenvergaderingvan een
ministerie op donderdagmiddag niet mogelijk is op
Hofwijck omdat het museumdan open is. Heelbewust
wordende huurinkomstenvan zo'n commerciëleontvangst
afgewezen.Het kanzijn dat op diezelfdedonderdagmiddag

maar enkelebezoekerslangskomenin devier uur dat het
museumopen is. Eenbezoekerkost zo al snel eenpaar
honderd euro. Eenduur maar noodzakelijk principe.

Commercie ten dienst van cultuur
Dezesituatie raakt direct aan de kernvan wat Hofwijck
wil zijn: Huygensmuseum.Het FransHalsMuseumen het
Rijksmuseumonderstrependezedoelstelling door het in
langdurig bruikleengevenvan zesprachtigeschilderijen.
Ookde gemeenteLeidschendam-Voorburgondersteunt
dezedoelstelling door eensubstantiëlejaarlijkse subsidie
voor het in stand houdenvan het huis.
Voor Hofwijck is commercienaastde broodnodigeinkom¬
sten ook eenmanier om ander publiek te trekken en hen
kenniste laten makenmet de musealewaardevan het
huis. In de lange termijn visie van Hofwijck staat de
commercieten dienstevan de cultuur. In de rijke traditie
van ConstantijnHuygenshalenwij nogaltijd de roompot
uit de polder (oudNederlandsvoor kelder)als de gasten
komen.

U kunt onsook virtueel bezoeken:www.hofwijck.nl
Langskomenis altijd nog mooier.
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Plantenen bloemen in het museum
Geschikt of ongeschikt?

Kunnen bloemen voor de collectie schadelijke insecten met zich
meebrengenen zou je daarom bloemen moeten afraden in het museum?
Voordat de mogelijke gevaren van het plaatsen van planten en bloemen
in het museumworden beschreven,komen eerst de redenen om planten
en bloemen het museum in te brengen aan de orde.

Marysa Otte,

consulent

behoud en beheer

GeldersOudheidkundig

Contact

In Nederlandzijn planten en bloemenvaste bewoners
van vensterbankenthuis en op het werk.We associëren
planten en bloemenmet gezelligheiden met aandacht
voor eenverzorgd interieur. Ze verlevendigende binnen-
omgeving en met name bloemenzorgen door het jaar
heenvoor wisselendeaccenten.Grote boeketten,die te
zien zijn bij optredens,gala'sen dergelijke,dragenbij tot
een feestelijke, representatieveof luxe uitstraling. Ook in
museakunnen bloemenen planten een representatieve
functie hebben,bijdragen aan een huiselijke,gastvrije
sfeeren tonen dat het museumoog heeft voor eengoede
verzorging.In museadie een 'huissituatie' uitdrukken,
zoals ingerichte kastelen, landhuizen en boerderijen,
kunnen planten en bloemeneen onderdeelzijn van de
weergavevan het oorspronkelijkeinterieur. Eenandere,
tamelijk veel voorkomendesituatie in musea,met name
kastelenen landhuizen, is het tijdelijk exposerenvan
boekettenof groenekerstversieringen.Tenslottezijn er de
bloemen- en plantentuinen en arboreta (bomentuinen),
die volgensde ICOM-definitie ook tot museagerekend
kunnenworden.Maar hierbij zijn de planten en bloemen
zelf eenonderdeelvan de collectie.

Verband met de collectie, of niet?
Als het groen in het museumwordt gebrachtom een
prettige of representatievesfeerte ondersteunen,dan is
er doorgaansgeenverbandmet de getoondecollectie. In
dezegevallenis het wenselijkom je steedsaf te vragenof
de plantenen bloemenwel in de sfeervan het getoonde
passen.Nemenbloemenen planten in bijvoorbeeldeen
middeleeuwseruimte juist niet de karakteristieke,verstilde
of juist strengesfeerweg?Leidthet boeketbloemende
aandachtaf van getoondeschilderijen?Wordt zo niet te
veel eenhuiselijkesfeernagestreefdin een ruimte die niet
voor huiselijkgebruikbedoeldwasen is?Dezevragenspelen
eenmindergrote rol in bijvoorbeelddeontvangstruimteen
het museumrestaurant,waar eenverzorgde,huiselijke
sfeereenonderdeelkanvormenvan de gastvrijeuitstraling
van het museum.Daarwaarplantenenbloemendoelbewust
wordeningezetalsondersteuningvan deexpositie,meestal
alsonderdeelvaneeninterieur,kanerweldegelijkeenverband
zijn met de getoondecollectie.Hiergaat het er vooralom
dat de boekettenen plantenecht passenin het getoonde
interieur.Somskomtdaardiepgravendonderzoekaante pas,
zoalshet voorbeeldvan PaleisHet Looaantoont. Bij de
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tijdelijke presentatiesvan boekettenen kerstgroenis er
vaakgeenlink met het interieur.Het gaat bijna altijd om
expositiesdieechtepubliekstrekkerszijn.Gesteldkanworden
dat plantenen bloemensomswel ensomsniet eenwezenlijk
onderdeelvandemusealeinrichtingvormen.Hoewezenlijk
het onderdeelook is,het kanschadeopleverenaanonder¬
delenvan de collectie.

Het groene gevaar
Het plaatsenvan bloemenen planten bij collectieslevert
de nodigegevarenopvoormuseumobjecten.In de literatuur
overbehouden beheervan museumcollectieswordt de
plaatsingvan plantenen bloemendaaromafgeraden.Uit
het voorgaandebleekechterdat het groensomseen
wezenlijkonderdeelis van het geheel.In dat geval is het
belangrijkom degevarente kennenen pergevalte bekijken
of er extra beschermingkanwordengeboden.

Directeschadeaan voorwerpen
Demeestvoorkomendeschadein huisen museumzal zeker
het ontstaanvan vochtkringenop tafels en kastenzijn.
Ookkunnenruw afgewerktepotten envazenkrassenver¬
oorzakenop de ondergrond.Het plaatsenvan eenglasplaat
tussenvaasenondergrondisdeoplossing.Bij voorkeur
wordt hierbij het geheleoppervlakvan de ondergrond
afgedekt,andersbestaater nogsteedskansop vochtschade
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doorwaterdruppels,afvallendebladerenen stuifmeel.
Scherpetakkenen takkendie druk uitoefenenop een
voorwerpkunneneveneensleidentot beschadigingen.

Desalon van koningin

Emma,zoals die er in

1900 uitzag.

Foto: Nationaal Museum

PaleisHet Loo

. Klimaatschade
• Grote planten en boekettenzouden in kleine ruimten
" kunnen leidentot onwenselijkeklimaatveranderingen.
Overigenskunnenplantenookeenpositievebijdrageleveren■
aande luchtkwaliteit. Zozijn er kantorenwaar projectmatig
. sanseveria'szijn geplaatstomwille van de luchtkwaliteit
■ voor de medewerkers.Voorobjectenkande luchtkwaliteit
" echterbeterop eenanderemanierverbeterdworden.
Degoedbezochteboeketten- en kerstgroenexposities■
kunnenzekerleidentot grote klimaatschommelingen.
. Het zal moeilijk zijn om uit te makenwelk deelvan de
■ schommelingenvande luchtvochtigheidwordt veroorzaakt
" door het groenenwelk deeldoor devele bezoekers.

J?

i

Desituatienu in de

salon,met kunstplanten

in deplantenbakachter

de bank.

Foto: Nationaal Museum

PaleisHet Loo

Schadedoorplaagdierenenschimmels
Plaagdierenen schimmelskunnenmeekomenmet verse
boeketten en (bloeiende)planten en zich vervolgens
verspreiden.Ze kunnencollectiesaantasten,waarbij voor¬
werpen,die gemaaktzijn van organischematerialen,zoals
hout, papier,bont en textiel, het grootstegevaarlopen.
Bloeiendeplantenen bloemenzorgenvoor eenstuifmeel-
bron in het museum.Volwassenexemplarenvan tapijtkevers
hebbenstuifmeel nodig om te overlevenen eitjes te
produceren.Delarvenvan tapijtkeverskunnenveelschade
aanrichtenaancollecties.Zij levenvan dierlijk materiaal.In
museakunnenzevreten aanopgezettedieren,bont, wol,

zijde,vilt etc.Wanneerde larvenhet volwassenstadium
bereikenhoevenzeeenmuseumwaarinbloeiendebloemen
te vinden zijn, niet uit voor hun stuifmeelmaaltje en kan
de gehelecyclusvan eitje, larveenvolwassenkeverzich
voltrekken in het museum.Houtborendeinsectenkunnen
collectiessterk aantasten.Sommigehoutboordershebben
bloeiendhout nodig.Ze zullen objecten niet aantasten.
Anderehouden(ook)van 'oud' hout. Hetmeestegevaarop
debinnenkomstvanschadelijkehoutborendeinsectengeeft
hout dat bedoeldis om deexpositiete verlevendigenof te
ondersteunen,zoalshoutblokken,die bij de openhaard
geplaatst worden of takken en gebladerteten behoeve
van eendiorama.Het is belangrijk om ook dit hout, net
als houten museumvoorwerpen,te controleren op de
aanwezigheidvan plaagdieren.Tentoonstellingsmateriaal
kanvoordat het in het museumwordt gebrachtbehandeld
worden,bijvoorbeeldmet toegelatenbestrijdingsmiddelen.
In samenhanghiermeeis het goedom ook granen,bonen,
erwten (etc),die somste vinden zijn als invulling van
winkelinterieurs te controleren op schimmels,insectenen
muizenen ze eventueelte behandelen.

Preventieve maatregelen en detectie
Elkeeollectiebeherendeinstelling doet er goedaan om
alle (op)nieuwbinnenkomendemuseumvoorwerpenen
vraatgevoeligematerialen te controleren op schimmels
en plaagdieren.Tochzullen er altijd dieren binnenkomen.
Daaromis het belangrijkom het leefmilieu in het museum
zo te makendat het er niet (extra)aantrekkelijkis voor
plaagdierenen schimmels.Somszijn klimaatmaatregelen
nodigen mogelijk.Goedschoonhoudenvan het gebouw
helpt ook.Doorhet schoonmakenwordt veelaantrekkelijk
voedselvoor de dierenweggenomenen het is tevenseen
momentwaaropdonkere,stille plaatsen(bijvoorbeeld
onder kasten)geïnspecteerdkunnenworden.
Museummedewerkersdie als 'detectives'speurennaar
(vraat)sporenkunneneenbeginnendeplaagtijdig ontdek¬
ken.Hierbij kunnenzogenaamdedetectiemiddelenworden
ingezet.Debekendste,redelijk effectievevorm is een
driehoekigeplakval,ookwel 'Deltatrap'genoemd,waar
kruipendeplaagdierenin vastkleven.Ampulletjes met
lokstoffen kunnenplakvallen extra aantrekkelijkmaken
voor bepaaldedieren.In sommigegevallenis de plaatsing
van een lampdie voor bepaaldedierenaantrekkelijklicht
uitstraalt een optie. Mocht een museumplanten en
bloemenplaatsen,dan is het zaakom de hier genoemde
maatregelenen inspectiesvaker en extra goed uit te
voeren.Zeker in de lente en vroegezomerals veel plaag¬
dieren het volwassenstadium bereikenen uitvliegen.

Afweging en alternatieven

Plantenen bloemenvormeneenrisicovoor de collectie.
Ookanderetentoonstellingsmaterialen,zoalshoutblokken
en granenkunnenkansop schadedoorvraat vergroten.
Erkanschadeontstaanaande eigencollectie.Daarnaastis
het mogelijkdat bruikleengeversniet akkoordgaanmet de
aanwezigheidvan plantenen bloemenin het lenende
museum.Het gevaarvan directeschadeen klimaatschade
is te vermijdendoor plantenen bloemenalleenin ruimten
toe te passenwaar geencollectieaanwezigis,bijvoorbeeld
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in eenhal of in het museumrestaurant.Het gevaarvan
verspreidingvanschadelijkeschimmelsen plaagdierenblijft
echterwel bestaan.Dooreengoedeen regelmatigecontrole,
waarbij gebruik gemaakt kan worden van eenvoudige
detectiemiddelenen door het goedschoonhoudenvan de
ruimte wordt het risico ingeperkt.Bij de afweging tussen
het belangvan het plaatsenvan bloementen opzichte
van het risicovoor schadeaan de collectie is het goedom

ook te denkenaaneenalternatief: het plaatsenvan zijden
of kunststof planten en bloemen.Dezezijn tegenwoordig
in goede(opde natuur gelijkende)kwaliteit te vinden.
Voor anderenatuurlijke tentoonstellingsmaterialen,zoals
etenswarenen houtblokkenzijn somsook replica's in
kunststof te vinden. Bovendienkunnendezematerialen
tegen insectenbehandeldworden voordat ze in de
expositieworden gebracht.

Paleis Het Loo
In PaleisHet Loostreeft mener naar
om op basisvan onderzoekinterieur¬
onderdelenzo te plaatsenals het in
eenbepaaldetijd heeft gestaan.
PaulRem,conservatorbij Het Loo:"Als
je je druk maaktof de inktpot en het
fotolijstje linksof rechtsop het bureau
stonden,dan wil je natuurlijk ookdat
de plantenen bloemenkloppen.We
verkerenhier in eengunstigepositie:er
zijn veel tekeningenen foto's van het
paleisinterieuren oorspronkelijkepot¬
ten envazenzijn nogaanwezig.
Deplantendie mendoor de eeuwen
heenheeft gekweektop Het Loozijn
beschrevenin plantenlijstenenwe
hebbennu nogsteedseenkwekerij
en uitstekendebloemisten.
Het plaatsenvan boekettenin de
haard,wasvroegerbuiten het stook-
seizoengewoonte.Wij doendat nu
ook. In de winter werdende haardenin
het paleisnatuurlijkgebruikt.Nuworden
er tegen insectenbehandeldehout¬
blokkenin de haardengeplaatst.In
sommigehaardenvan bijvoorbeeld
ontvangstruimten,die strengheiden
voornaamheidhorenuit te stralen
werdenenwordengeenboeketten
toegepast."
Het Looprobeertde kansop schadetot
eenminimum te beperken.
Eenboeketjebloemenin eenzeventiende

eeuwstulpenvaasjezou elkeweek
ververstmoetenworden.Dat geeft dus
elkeweekkansop schadein het kleine
porseleinkabinet.Bovendienzóu de
vaaszelf schadekunnenlijden.Daarom
zijn kunstbloementoegepast."Bezoekers
kunnenhet kabinetniet in, dusze
komenniet zo dichtbij, dat het gebruik
van kunstbloemenstorendzou kunnen
werken",aldusRem.
Tafelswordenbeschermdtegenvocht
en inwerkingvan kleurstoffenvan
bloemendoorze te bedekkenmet een
op maat gemaakteglasplaat.Ook
wordt ervoorgezorgddat plantenen
bloemenniet direct in aanraking
komenof drukuitoefenenopvoorwerpen.
Desalonvan koninginEmmavroeg
specialeaandacht.Achter eenbank
met kwetsbarebekledingis hier in een
plantenbakeen 'oerwoud'aan planten
neergezet:bromelia's,camelia'sen
palmen,preciesvolgensnegentiende-
eeuwseinterieurfoto'svan dezekamer.
In eersteinstantiezijn hier levende
planten toegepast.Dit gaf problemen,
want de kwetsbarebankmoeststeeds
van zijn plaatsvoor het water geven
en de palmbladerenschuurdenoverde
bekledingsstofen de verguldeschil¬
derijlijst. PaulRem:"Wezijn op zoek
gegaannaareengoedekwaliteit van
overtuigendekunstbloemenen palmen

en hebbennu mooiezijden exemplaren
gevonden.Grappig is, dat het gebruik
van kunstbloemenin de negentiende
eeuwal bekendwas,ook in Nederland.
In het tijdschrift Sempervirens(nr.13,
31/3/1893) wordt het toepassen
ervan in huis - overigensmet enige
reserve- besprokenen ook waren
er kunstbloemenen planten op de
wereldtentoonstellingin Parijs(1878)
te bewonderen.Het kunstgroenis zo
gebogendat het geendruk uitoefent
op de bekledingen deschilderijlijst.De
bankgaat nu slechtseen keer in het
halvejaar van zijn plaatsvoor een
schoonmaakrondeen de plaatsingvan
eenvervangendensemblevan kunst-
planten en bloemen.Eenandereplan¬
tenbak in dezelfderuimte is nog wel
gevuldmet levendeplanten.Debezoe¬
kerslopenvlak langsdezejardinière,
waarvande huidigevergulding niet
oorspronkelijkis.We denkenna over
vervangingdoor kunstplanten.Eerst
wilden we de reactiesafwachtenop de
palmenhoek",zegt Rem.Eenpositieve
reactiekrijgt hij onmiddellijkvan de
dienstdoendezaalwacht:het was haar
niet opgevallendat het palmenensem-
ble 'nep' was.Watje overhoudtis de
mogelijkeschadevan insecten.Door
goedschoonte makenprobeertPaleis
Het Looinsectenplagente voorkomen.

Met dankaan

deheerdr P.H.Rem.

Informatie
Plakvallen
Onderandereverkrijgbaarbij het
GeldersOudheidkundigContact
(minimumafname30 vallen€ 6,20;
300 vallenvoor € 50,- ex BTW,
porto- en administratiekosten,
tel 0575-511826,email:stggoc@wxs.nl)

Itox-per
Dit houtwormbestrijdingsmiddelis
onderandereverkrijgbaarbij hetGelders
OudheidkundigContact(€9,53perliter,
€ 37,44per5 liter,injectiespuit€ 0,45)

Dit middel is niet zondermeerte
gebruikenop museumvoorwerpen.
Bij behandelingvan kwetsbareobjecten,
dikkeonderdelen,of grote hoeveelheden
kaneenanderebehandeling,zoalsC02-
vergassingof eenbehandelingin een
zuurstoflozeruimte veiliger en/of
effectieverzijn.

Cursus
Plaagdieren:herkenning,detectie,
bestrijding(zievoor data de brochure
Scholingsaanbod2003)

Tijdensde eersteochtend wordt al¬
gemeneinformatie gegevenover
geïntegreerdeinsectenbestrijdingen
wordt ingegaanop detectie. In de
periodedaarnaspeurenmuseum¬
medewerkersin hun eigenmuseum,
met behulp van plakvallen,naar
plaagdieren.Tijdensde tweedeochtend
worden insectenvangstenbekeken
onder eenbinoculair en wordt inge¬
gaanop de bestrijding van dierplagen.
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Groe
Veilighe

Door HansPiena,

materiaaideskundige

bij behoud en beheer,

GeldersOudheidkundig

Contact

Klustervlieg

Pollenia rudis

n licht voor insectenplagen?
id en effect vangstmethoden getest

Vele kastelen en landhuizen doen tegenwoordig dienst als museum.
Voor het behoud van de collectie is dat een lastige uitgangspositie.
Museummedewerkersstrijden somseenongelijke strijd tegen de elementen.
Zo is het in dergelijke oude panden welhaast onmogelijk insecten
buiten de deur te houden. Algemene preventieve maatregelen kunnen
de aantallen in de perken houden. Maar wat als een kolonie van
duizenden kluster- en herfstvliegen de zolder als overwinterstek heeft
uitgekozen?

Kluster- en herfstvliegen zijn een
frequente plaag in monumenten.
Mensendie beroepshalveregelmatig
op de zoldersvan kerkenof landhuizen
komen,zoalsaannemersof de brand¬
weer,beamendit. Dikwijls ligt er daar
eenzwart tapijt van dodevliegen.De
larvenvan de klustervlieg (Pollenia
rudis)parasiterenin de zomerop aard¬
wormen in goedonderhoudengazons.
Deherfstvlieg (Museaautomnalis)
moet het hebben van koemest

waarmee bijvoorbeeld de gazons
worden bemest.Beidevliegen zitten
het liefst tegen de zonkant van ge¬
bouwen.Als het 's avonds kouder
wordt kruipen ze naar boven in kieren
en spleten. In het najaar dringen ze
permanentbinnenom te overwinteren.
Vrij liggendegebouwenop heuvels
omringd door gazonsworden het
meestbelaagd.OokkasteelRosendael
werd slachtoffer. Debeheerderde
heerAdrie Faassemoest ieder najaar

en gedurendede winter vele honder¬
den vliegen opzuigen.Vliegenzijn
wellicht vies,voor de collectie vormen
ze niet direct een gevaar.Helaas
trekken de vele dode vliegen ook
schadelijke soorten insecten, zoals
tapijtkevers aan.Toende vorige zomer
bleekdat hierdoor het biljartlaken en
eentapijt waren aangetastwasde
maat vol. Het GeldersOudheidkundig
Contact (GOC)werd gevraagdom
een oplossing.

Straling als wapen

Omvan vliegen en tapijtkevers af te komenzijn er veel
oplossingen.Teneerstemoet natuurlijk voorkomenworden
dat ze binnendringen. Ontluchtingskanalen werden
daaromafgedekt met fijnmazig gaas,kierenwerden
dichtgestopt. Maar eenoud gebouw is nooit geheelaf te
dichten. Maatregelenom toch binnenkomendevliegen af
te vangenblijven belangrijk.Hiervoorkan gif worden
gebruikt. In noodgevallenis dit, in samenwerkingmet een
daarin gespecialiseerdbedrijf, wellicht de besteoplossing.
Klustervliegenzijn echter eenjaarlijks terugkerende
plaag.Zou je dan elk jaar met gif moetenstrooien?Dat
perspectief leekniet zo aanlokkelijk. In KasteelRosendael
werd daaromgekozenvoor eenspeciaalsoort vallen.
Het is sindsjaar en dag bekenddat insectenafkomenop
voor de mensonzichtbareultra violette straling (UV)die
door lampenwordt uitgestraald.Daarnaastzijn veel insecten
gevoeligvoor groenlicht. In het verledenzijn in devoedsel-
verwerkendeindustrieveelsuccessenbehaaldmet beide
soorten lampen.Mededaarom is men een lamp gaan
producerendie zowel UVals groen licht uitstraalt. Over
het succesvan deze'combinatielamp' zijn de meningen
verdeeld.Ze lijken niet effectieverdan groen licht of UV-
straling alleen.Vanwegede onduidelijkheidover het succes
van deze'combinatielamp'heeft het GOC.beslotenlampen
te gebruikendie alleengroen licht of alleenUVuitstralen.

Zo kon wordenvastgesteldwelk van dezestralingen het
aantrekkelijkstwas.Bovendienkonwordengezienof lam¬
pendie alleengroen licht uitstraaldenen geenschadelijk
UV,effectief genoegwarenvoor het vangenvan insecten.
Al het eerdergedaneonderzoekhadbetrekkingop insecten
die graanof tabak aten. Er is naar mijn weten nog niet
eerdergepubliceerdover de effectiviteit van dergelijke
lampen in musea.Desituatie in kasteelRosendaelbood
eenuniekekansom dergelijkelampenop eenbreedscala
van 'museuminsecten'te testen.
Natuurlijk is UV-stralingschadelijk.Papiervergeelt,tapijten
verblekenenvernissengaancraqueleren.Daaromisvoor
de gebruiktelampeneerstgemetenhoeveellicht en UV-
straling ze produceren.Aan de handhiervankonworden
vastgesteldin welkesituatie dergelijkelampennogveilig
warenvoor decollectie.

Straling in cijfers

Voorde test werdenvier lampenvan Philipsgebruikt.Ten
eerstenatuurlijk eengroeneen eenUV-lamp.Dezelaatste
wordt ookwel 'blacklight' genoemd.Daarnaastwerd er een
klassiekeinsectenlampgebruiktdiedoorgaanste vindenis
in horecagelegenhedenof slagerijen.Dergelijkelampen
stralennaastUVook eenviolet schijnseluit. Tenslotteis
eenzeeaquariumlampgebruikt die qua licht en straling
tussende groenelampen de insectenlampin zit.
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Zodoendeomvatte de test UVtot en met groen licht en de
zichtbarefrequentiesdaar tussenin.
Nadatdevier lampenop zowel UVals op de hoeveelheid
Luxwarengetestbleekdat de groenelampbuiten een
straal van 2 meteronderde aanvaardemaximalewaarden
van 50 Luxen 1,25mWatt/m2 UVzat.Vande drie UV-
lampenproduceerdede lampvoor zeeaquariahet minste
UV.Desondanksstraaldedezetot vier meter in de omtrek
toch nogmeerUVuit dan kwetsbarematerialenkunnen
verdragen.Deoverigetwee UV-lampengaventot 8 meter
nog te hogewaarden.DeUV-stralingen Luxin aanmerking
nemendlijkt de groenelampeenveilige keuzemits de
objectenmeerdan twee meterverwijderdzijn. Dedrie UV-
lampenkunnenalleenveilig gebruikt worden in ruimten
waar geenobjectenstaan,waar de objectenin dichte kas¬
ten zijn opgeslagenof waar zever genoegzijn verwijderd.
Dit wasook het geval in KasteelRosendaelwaar devliegen
zich manifesteerdenin eenhogekoepel.

Opzet
Devier lampenwerdenop dewindrichtingen in eencirkel
van drie metergeplaatst.Detest duurdebijna 3 maanden;
van 12maart tot 6 juni 2002. In dezeperiodetrekken
genoemdevliegenen tapijtkevers(Dermestidae)naarbuiten.
Dit voorkwamzoveelmogelijkdat de lampeninsectennaar
binnenzoudenaantrekkenen zodoendehet beeldvan de
in het kasteelaanwezigepopulatiezouvertekenenen de
plaagmogelijkzouverergeren.
Omgoedte kunnenzienwelkeinsectenwerdenaangetrokken
werdenbij elke lampgrote kleefplatengemonteerd.De
klassiekeinsectenlampenmet hun elektrocutieelement
hebbenals nadeeldat de insectenonherkenbaarworden
verschroeid.Zodoendeweet menniet wat menvangt en
kanmenook geentoegesnedenmaatregelenkan nemen.
Opde kleefplatenblijven de insectendetermineerbaar.

Vangst
Delampenhebbenin de drie maandendat zestonden
opgesteldbij elkaarzo'n700 insectengevangen.Dezevangst
wasechter niet gelijk verdeeldoverdevier lampen.
Onderdezeinsectenzatende kluster- en herfstvliegen,
achtsoortenschadelijkekevers,waarondervooraltapijtkevers,
envele niet schadelijkegastenzoalsgaasvliegen,motten
en parasitairewespjes.Uit de gegevenswordt duidelijk dat
de groenelamp in aanwezigheidvan de anderelampen,op
geenvan de soortenveel aantrekkingskrachtuitoefende.

Type lamp 'green' zee aquaria insecten lamp 'blacklight'

Aantal insecten 56 54 82 584

Vooralle gevangensoortengeldt: hoemeerUVhoeaan¬
trekkelijkerde lamp.Eenkleineafwijking daaropvormen
devliegen,die weliswaar het meestop UV-stralingaf
kwamenmaarvan de andere lampende groene lamp het
aantrekkelijkstvonden.

Ir» z'r» eentje
Dezeresultaten zijn bereikt in een situatie waarbij de
lampen allemaal tegelijkertijd aan staan en er overdag
bovendiendaglicht aanwezigwas.Dit benaderteerderde
situatie van eententoonstellingsruimtemet diverselicht¬
bronnen.In een ideaaldepot is het echterdonkeren in de
regel gebruikt men maar éénsoort insectenlamp.Uit
eerderetests is reedsgeblekendat lampenmet minder
aantrekkelijke frequenties in het donker veel insecten
kunnenaantrekkenals er verdergeenanderelampenzijn.
Daaromzijn er twee lampen opnieuw getest, ditmaal
afzonderlijk van elkaaren in het donker.Teneerstewerd
de UV-armegroene lamp opgesteld,omdat dezelamp
ideaalzou zijn in situaties waarin UVeen probleem is.

Tabel1.

Totalevangstvan

insectenin Kasteel

Rosendaelovereen

periodevan3maanden

waarbijdevier

genoemdelampen

continuen

tegelijkertijdaan

stondenenerdag¬

licht binnendrong.

c
<D
O
<D
Wc

Insectenvangst per lamp
12/03/2002 - 06/06/2002

250

200

150

(0 100■Hc<u
50

O

MottenDermestidae

Grafiek.

Insectenvangstmetvier

verschillendelampen.

Locatie:KasteelRosendael.

Periode:12-3-2002/06-06-2002

Vliegen Gaasvliegen

Lampen:
1= TLD18W17
('green')
2- TL20W03UV-A
(zeeaquaria420nm)
3= TL18W05UV-A
(insectenlamp370nm)
4= TLD18W08UV-A
('blacklight'360-370nm)
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Tentweede is de eerderzo succesvolleUV lamp, de
'blacklight', opnieuw getest om de vangstvan de groene
lampdaarmeete kunnenvergelijken.Detest vond plaats
in het andersdonkere textieldepot van het GOCgedu¬
rendeaugustus en september2002. Detest met UV-
lampen is hier mogelijkomdat alle textiel in kasten en
dozenzit.

Afgezien van de grote aantallen springstaartjes zijn de
aantallen gering: enerzijdsomdat de vangst is gedaan
in een periode dat er vrijwel geen imago's naar binnen
trekken, anderzijds omdat er in het textieldepot van
het GOCweinig insecten leven. Desondankslijkt het er
op dat de groene lamp, als enige lichtbron in een
verder donkere ruimte, net zo aantrekkelijk kan zijn als
de 'blacklight'.

Conclusie
In eenmusealecontext lijkt het hetveiligstomdeTL18W/17
'green'toe te passenaangeziendezebuiten eenstraal van
2 meterminderdan 50 Luxen 1,25mW/m2UVuitstraalt.
DeLTD18W/17'green'vormt eentoereikendindicatie mid¬
del voor rondvliegendeimago's.Voorwaardeis danwel dat
dezelamp de enige lichtbron is in eenanderszinsdonkere
ruimte.
Daarwaar meerderelichtbronnenaanwezigzijn bleekde
LTD18W08'blacklight' zevenmaaleffectieverte zijn dan
de traditioneel voor insectenvallenverkochteLT18W05en
bijna tien maaleffectieverdan de besprokengroenelamp.
De'blacklight' straalt van de vier geteste lampenhet
meesteen het kortstgolvige UVuit (360-370 nm). Deze
lamp is daaromalleen toe te passenin eencontext waar
UV-straling geenprobleemis.

Totale vangst van Type lamp 'blacklight' 'green'

insecten in het . Vliegen 3 6
textieldepot van het " Gaasvliegen 1
GOCwaarbij de twee Pissebedden 1
typenlampengedurende Motten 1

augustus en . Broodkevers 1
september 2002 •

ieder om beurten 24 '

uur hebben gebrand

tot een totaal van 30

Spinnen 1 1
Wespjes
Tapijtkevers

1
1

dagen per lamp. . Springstaartjes 1 38
Totaal aantal insecten 9 47

Armaturen en buizen
I. Insectron 200, 300, 400
(zowelmetspanningsroosterof kleefpiaat)
http://www.defico.nl/insectron.php?lang=nl
Contact: Dhr.F.Dekkers
040-2573900
II. Insect-o-cutor: IND 40 of 60
(spanningsrooster)of IND65 (kleefpiaat)
http://www.bersonuv.com/public/frameset.htm
Contact: Dhr.B.Grimbergen
040-2907777

Debuizen in dezearmaturen
kan menvervangendoor de in
dit onderzoekgebruikte buizen:
Philips blacklight: TLD18W/08 of
bijvoorbeeld Sylvania BLF20W/BL
(niet getest)
Philips groene lamp: TLD18W/17
'green' of bijvoorbeeld Sylvania
F18/T8/G(niet getest)

r /Uw
. pieT2P

Lcopr

----- c* ^ Mp .

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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Identiteitsfabriek
Zuidoost in de praktijk
Meer dan een technische operatie
Met het Franseeeo-musée in het achterhoofd, een volgens sommigen
geheel achterhaald museumconcept, schilderde drs. Gerard Rooijakkers
jaren geleden toen hij nog geen doctor, laat staan professor was, ons
met verve zijn beeld van het museum van de toekomst. Sleutelwoorden
daarbij waren de culturele biografie van een regio en de identiteits¬
fabriek. Zijn bevlogen pleidooi op basis van een kleurrijk palet van
mogelijkheden in Zuidoost-Brabant heeft zijn uitwerking niet gemist.
Inmiddels is voor de realisering een draagvlak ontstaan, zowel
bestuurlijk als institutioneel. Er is geld tevoorschijn getoverd en er
ging een projectorganisatie van start. Hoe het ermee staat, meldt ons
Peter Meurkens, directeur van de Identiteitsfabriek Zuidoost.

Door PeterMeurkens,

directeur IDZOen

werkzaam als docent

antropologische

onderzoeksmethoden

bij de Faculteit Sociale

Wetenschappen van

deKatholiekeUniversiteit

te Nijmegen.

Flexibele programma's als formule
DeIdentiteitsfabriekZuidoost(IDZO)creëerteenculturele
infrastructuur in het Kempenland,de regiogelegenin het
zuidoostenvan de provincieNoord-Brabant.Daarvoor
maaktzij zoveelmogelijkgebruikvan aanwezigeobjecten
in - en buiten- musea,vanevenementenopvelepodia,van
landschappelijkewaardenen natuurhistorischebijzonder¬
heden,envan recreatieveen toeristischevoorzieningen
verspreidoverhet gebied.

Debezoekersvan het virtuele netwerkdat door IDZO
wordt onderhoudenen,meernog,de klantendie haar
aanbodfysiekvolgen,hebbenin dezefabriek de centrale
plaats: IDZObiedt eerstenvooral mensenuit de regiozelf
envervolgensookbezoekersvanelderseenveelzijdigcultuur¬
historischen kunstzinnigpakketvanZuidoost-Brabantse
bijzonderheden.Uit dit aanbodkan iedernaareigenwens
zijn of haar programmasamenstellen.

DeStichting IdentiteitsfabriekZuidoost(Brabant),presen¬
teerde in 2000 dezenieuweformule voor het toegankelijk
makenvan cultureel erfgoedin de regioKempenland.In
dezeformule draait het om flexibele programma's,die
kunnenwordensamengesteldnaar individuelewensenvan
bezoekersen die tegelijkertijd institutionele sectorendoor¬
breken.Hierbijstaat het gebruikvan demodernsteICTen
met namemobiel internet centraal.Deinhoudelijkekant
van de formule kreegde naamculturele biografie.

Het mobieltje als visitekaartje
Vooralde beloofdetechnischeinnovatietrok in eerste
instantie de aandachtnaar IDZO.Deformule spraktot de
verbeelding:eenpubliekvan interactievebezoekersdie naar
eigenkeusenop deeigenvoorkeursdagmet mobieltjesdoor

het landschaptrekkenenaankloppenbij musea.Detechniek
zoude bezoekertegelijkde reëlewereldvan natuuren land¬
schaplaten belevenalsvia de mobieletelefoon op virtuele
wijze wat verborgenligt in musealedepotsen archieven.

Ookdeaandachtvan bestuurderswasgetrokken:dezelenen
gemakkelijkhun oor wanneernieuwemarktkansenop het
terrein van de cultuursectorwordenaangeboden.Immers
in de ogenvan sommigeoverheidsfunctionarissen,zoals
Dagbladde Limburgerop 24 augustus2002meldt, lijkt "het
museum... eenbodemlozeput". IDZOwerd in ambtelijke
kringenpopulairtoen zij beloofdedat devoorgesteldever¬
nieuwing tevenseen hogereeconomischeopbrengstzou
brengen:toestroomvannieuwedoelgroepen,meerentreegel¬
dendoor onbeperkteopeningstijden,creditcard-incasso,en
deelsprofijt vandeverblijfsuitgavenin restaurantsen hotels.

Detechniekwerd,zonderdat de initiatiefnemersdit zelf
vooropstelden,het visitekaartje.Geheelin de lijn van de
regioEindhoven,die in 2000 werd aangewezenals natio¬
naleproeftuin voor de NederlandseKenniswijk.Devirtuele
Kenniswijkzou alle faciliteiten krijgenvoor internetgebruik
op iedergebied,van amusementtot stervensbegeleiding.
Dewerkelijkheidbleekechterweerbarstigerdan wat opti¬
mistischevisiesvan vóór de eeuwwisselingbeloofden.De
verbreidingvan ICTblijft uit en de markt van de mobiele
telefonieleverttot nu toe met i-modeslechtsbeperktemoge¬
lijkhedenom gastenonderwegen op afstand te bedienen.

Nu vanwegedezetechnologischestagnatiede interactieve
presentatievormop zich moet laten wachten, is het juist
mogelijk de aandacht te vragenvoor de inhoudelijke
aspectendie de IDZOformule onderscheidenvan andere
vernieuwingenin de musealeinstellingen.

19



DeHooidonkse

molen,gelegenaan

deDommel,onder

Nederwetten.

De culturele biografie in
publieksaanbod vertaald
DeopdrachtwaaraanIDZOzich waagt, is omvoor een
bepaaldgebieddeveelheidvan verhalenen de diversiteit
aan culturele uitingen in eenflexibelevorm aan te bieden.
Daarbijwil zij de bezoekereenmelangevan natuur en
cultuur in een persoonlijkecombinatie laten uitzoeken.
Deculturele biografiemoet in het landschapen in situ
leesbaarwordengemaakt.Maar hoe is het begripculturele
biografievoor te stellenen hoekandaar in de praktijk
vorm aanwordengegeven?Illustratief is het Dommeldal¬
programma,dat rondomde Hooidonksemolen,gelegen
aan de Dommel,is bedacht.

Debasisvan het programmavormt het grote verhaal
van de mens in zijn landschap.In het Dommeldal draait
het om de vele generatiesdie het landschap in de wijde
omtrek van de Hooidonksemolen onder Nederwetten
(bij Nuenen)bevolkten en om diegenendie er nu wonen.
Eenruime opzet, maar het uitgangspunt geeft meteen
de mogelijkheid om de culturele biografie in te kleuren.
Duidelijk is dat er vele mogelijkhedenvan geschied- en
samenlevingsbeeldenvoor dit Brabantsegebiedvoorhan¬
den zijn. Men kan denkenaan: de roomsekleur van de
samenleving,de lange geschiedenisvan overherigheiden
onderwerping,de landelijke samenlevingals pastorale
idylle, het arme Brabant (VanGogh's visie op de arme
drommels),het Nieuwe Brabant van klompen naar ICT:
ondankstegenwind vooruit! en de contente mensen
feestneus.

Dergelijkebeeldenzijn tegelijk reëelen realiseerbaar:ze
kunnenin programma's,gebruikmakendvan in eendata¬
bankopgeslageninformatiefragmenten,wordengeactuali¬
seerd.Dergelijkeverhaallijnenvan de biografievan het
gebied,die in feite accentenleggenin het groteverhaalvan
wat ermet demensisgebeurden wat demenservanheeft
gemaakt,vormen samende culturele biografie.Tegelijk
gaat het om deveelvormigheid,om steedsnieuweaccenten
die in individueleverhalensteedsanderszijn verwoord.
Dezeuitgangspunten lieten zich vertalen in eenmodel.
Het model stelt in staat om 'de kleur' van de culturele
biografie uit te drukkenin, wat we noemen,verschillende
metaforen.Het gaat hierbij om ruime rubriekenwaarin
onderwerpenmet eenthematischeverbondenheidkunnen
wordenondergebracht.In het gevalvan het Dommeldal¬
programmais een indelinggekozenin zesrubrieken:
1. materiëlecultuur (despullenvan de mensenen de
decoratievan de samenleving);
2. transformatie (deomvormingvan de omgeving);
3. passies(degedrevenheden);
4. wij en zij (met en zonderwie);
5. lichamelijkheid(defysiekemens);
6. landschap(detastbarehorizon).
In het programmastaat samenvoegingcentraal.Alleswat
op eenof anderemanierbinnende gekozenkleurvan de
culturele biografievalt, kanwordenondergebracht.Alle
bric-a-brac van het roomseBrabant inclusiefverhalenen
documentenoverpastoorsenwijwater leverteenverzameling
op.Zekerwanneerdezeopgedeeldwordt in verschillende

rubrieken,in kleinereverzamelingenmet eenkleinaantal
items.Dit is het materiaaldat aande bezoekerwordt mee¬
gegevenomzelf eenprogrammasamente stellen,lederkan
de itemslezenen bekijkendieop hemafkomen.Degastkan
vooraldoorter plekkete blijveneengrotereselectievan alle
informatie die bij eenplekhoort doorbladeren.Debezoeker
kanookbesluitenverderte gaanopzijn routeof het roomse
Brabant loslatenen in eenandereverhaallijnoverstappen.

Met IDZO op pad
Het DommeldalrondomHooidonkwerd als proefgebied
gekozen.Relevanteobjecten in en buiten museawaren
snel te vinden, de bijbehorendeverhalen lagenvoor het
oprapenen de landschappelijke,natuurhistorischeen
archeologischewaardenwaren alom aanwezig.
Beschrijvingen,afbeeldingenen verhaaltjeswerden in de
databank in recordsonder het IDZO-formatvastgelegd.
Anderzijdswerdhet gebiedgeïnventariseerdnaargebouwen
ensitesdie in eenprogrammate paszoudenkunnenkomen.
Hetgebiedzelf nodigt als het wareuit kenniste nemenvan
dediversekenmerken.Eenkorteopsomminggeefteenindruk:
eenkarakteristiekemolen,overigensde enigeNuenense
molendieVanGoghniet geschilderdheeft,verschillende
ecostructuren- beekdal,middeleeuwseakkers,ontginnings-
gronden,bos- en heidegebieden.Rijkearcheologischevind¬
plaatsen,die wel zijn opgegraven,maarwaaroverweinig
publieksdocumentatiebeschikbaaris en geentoelichting
op de plekzelf. Erzijn veel enthousiasteverzamelaarsmet
bijzonderecollecties,en er is veel kunst in de openbare
ruimte. Daarnaastzijn kunstinstellingenvan bescheiden
signatuur te vinden, in de iets wijdere omgevinggrotere
instellingenin Geldrop,OirschotenVeldhovenen tenslotte
binnenhandbereikde Eindhovensestedelijkemusea.

Verhaallijnen
In eendergelijk landschapbiedt IDZOzogenaamdepassa¬
gesaan.Er is eenvirtuele kaart van te bezoekenlocaties,
met op iedereplekvoor de bezoekerinformatie. Hiermee
kan men op pad, bijvoorbeeld op zoek naar het thema
materiëlecultuur, de mensen zijn spullen en de decoratie
van de omgeving.Diverselocaties rondomde Hooidonkse
molen zijn uitnodigend: de molen zelf en zijn gerief, het
daar achter liggendeparkmet religieuzeornamenten,de
stuw met nieuwe natuur eromheen,de vervallen oude
toren langsde Dommel,en iets verderopde kerkvan
Nederwettenmet zijn gebrandschilderderamen.Maar ook
de flora en fauna van Heerendonken de archeologische
vindplaatsen van de Hooidonkseakkers.Verderop in
Nuenenvindt mende afbeeldingenvanVanGoghsoeuvre
in het documentatiecentrumnaast het gemeentehuis.
Allerlei lossefragmentenoverspullenendecoratiezijn als
tekst en beeldop virtueel pagina-formatvastgelegd.Ze
wordengepresenteerdopdedisplayvaneenkleincomputertje
waarmeede bezoekersvanuit de Hooidonksemolenop pad
wordengestuurd.Het systeemwerkt zo dat de informatie
zich automatischvertoont alsmenergensarriveert.
Onderwegkandedakpannencollectievan privé-verzamelaar
Fransin Nederwettenwordenbezocht.Debezoekerin de
verhaallijn 'materiëlecultuur' komt er terecht vanwegede
decoratievewaardevan dergelijkevoorwerpen.Tegelijk
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gevende dakpannenook een inzicht in de modernisering
van desamenleving,proeft menter plekkede passievan
deverzamelaar,envertellenze ook iets over lichamelijke
arbeidvan de pannendekker.Opde plaatswaar mende
dakpannenbekijkt,wordensteedsnieuweverhaallijnen
mogelijk:van materiëlecultuur naardeverhaallijntrans¬
formatie of naardie van passiesof lichamelijkheid.De
bezoekerzelf stelt de eigenverhaallijnensamen,maarhij
kanookeenvasteroute blijvenvolgen,terugkerennaareen
verhaallijn,of nieuweverhaallijnenaan elkaarknopen.Het
productontstaathiermeeop het momentvandeconsumptie.

Musea als werkplaats
Detochtjesdoor het DommeldalvoerenlangshetVanGogh
documentatiecentrumin Nuenen,en er zijn stippellijntjes
aangegevennaarde museain de regio:Kempenlandin
Eindhovenmet zijn pastoralismecollectie,VanAbbevoor
hedendaagsekunst,maarook naar het textielmuseumin
Geldrop,en het OudeSlot in Veldhovenmet zijn rijke

Maas-Rooijkakkers-collectievan gerei en prenten.
IDZObrengt de bezoekersterug naar het museum,als
terloopse passantenop zoek naar ervaringenvan hun
gading.Dezebezoekerskunnentevensde kansgrijpenom
zich in de restvan het museumte bewegen,daarmeezich
eigenlijk niet onderscheidendvan gewonebezoekersdie
het zorgvuldigeverhaalvan de conservatoruitgebeeld in
het officiële museumgewoonlijk slechts korte tijd volgen.
Debezoekerskomendaarnaastnet zo goedterecht in
werkplaatsenvan kunst, in educatieve instellingen, als
in de gemeentelijkgesubsidieerdeschaapskooiop de
Strabrechtsehei.Wie de gast is geweestvan IDZOheeft
eeneigenweg gevondenin het gebied,daarverbleven
zolang zij of hij dat wilde, van het landschapgenoten en
presentatiesen collecties bezocht,dit alles naar eigen
voorkeuren.Opdezemanierkunnende bezoekerszich ook
in het museumbewegen.Hetmuseumwordt daneenechte
werkplaats,niet omdeconsumerenmaaromte construeren.
Eenwerkplaats voor vroeger, nu en later.

Het levensverhaal
van een polder
DeBeemsterpoldergelegenin Noord-
Holland midden, tussenPurmerend,
WestfrieslandenZaandam,iseenideale
plekomdementaleconstructieculturele
biografie op toe te passen.Dezedoor
dijken omringde geografischeeenheid
is geheeldoor mensenhandontstaan.
Demensheeft de polder geschapen
en de polder vormt op haar beurt
weer de bewoners.Daarnaastis de in
1612 drooggevallennieuwe polder
enkelejaren geledengeplaatst op de
lijst van werelderfgoed.Voornaamste
redenisdezekervoordietijd doordachte
mathematischestructuur van dit
drooggelegdemeer.Nog voordat dit
gebiedwerelderfgoedwerd, hebben
verschillendepartijen in de Beemster,
waaronderde gemeente,het historisch
genootschap,het waterschapen de
plattelandsvernieuwingde krachten
gebundeldom het unieke karakter
van dezepolder overdraagbaar,
beleefbaaren leefbaar te makenen
dezeveilig te stellen voor toekomstige
generaties.Hoewelmen daar niet
echt voor heeft gekozen,ontwikkelen
de plannenzich bijna intuïtief steeds
meer in de richting van het samen¬
stellen van een culturele biografie
van dit gebied.Depolder is geen
museaalobject, hoewel de status van
werelderfgoedhet gevaarmet zich
meebrengtdat dezewel als zodanig
gezienwordt. Het is interessanterom
de Beemsterte zien als eenplekwaar
onderinvloedvanuniekefactoren,een
leefgemeenschapis ontstaan meteen

eigenverleden,hedenentoekomst.
Degeschiedenisheeft er vele sporen
achtergelaten.Zowel in het landschap
als in decultuur vandezegemeenschap.
Sommigesporenzijn duidelijk zicht¬
baar,andereverborgen.Daaromzullen
zeopallerleimanierenenmetverschillende
techniekenzichtbaargemaaktof ge¬
accentueerdmoeten worden.
Dehartslag van de gemeenschapis
aan den lijve te voelen bij eenverblijf
in de polder.Men hoeft alleenmaar te
wetenwaarde levensaderszichbevinden.
Vooralmetgebruikmakingvandenieuwe
informatie technologie wil men deze
kennisaanbieden.Het karaktervande
Beemsterzal ookde toekomstvanhaar
bewonersbeïnvloeden.Devorming van
dezetoekomstkanbijvoorbeeldgevoed
wordendooruitdagendetoekomstvisies
van modernekunstenaars.Degroepen,
instellingenen personendie bezigzijn
met het ontwikkelen van de Beemster
op het gebiedvancultuurhistorischtoe¬
risme,toerisme,plattelandsvernieuwing,
werelderfgoeden leefbaarheid,beseffen
dat de sporenvan verleden,hedenen
toekomstop en overelkaarheenlopen.
Bij het ontwikkelenvan ideeënstreven
de initiatiefnemers er naar dat de
gebruikersvan dezesporenzelf kunnen
besluiten welke sporenzij wil volgen.
Ookmoeten zij zelf kunnen bepalen
wanneeren hoeer van spoorgewisseld
wordt. Het verhaal dat op die manier
ontstaat,zal vooreeniederverschillend
zijn en aansluiten bij de voorkeuren,
interesseen mogelijkhedenvan de
samensteller.Dit in tegenstelling tot
eenconsument die als op eenmenu

in een restaurant slechts kan kiezen
uit verschillendesalades.Dit is een
culturele vertaling van de saladbar
die men tegenwoordig steedsvaker
in restaurantsaantreft. Het aanbod
moet modulair worden opgebouwd
en bestaanuit op elkaar afgestemde
activiteiten en onderwerpen.Deacti¬
viteiten worden dan ook over zoveel
mogelijk disciplines verdeeld.Naast
musea,scholenen toeristische orga¬
nisatieswordenookmodernekunstenaars,
theatermakers,ondernemersenbedrijven
uitgenodigdengeactiveerdom bij te
dragenaan het inzichtelijk makenvan
de culturele biografie van deBeemster.
Dezeaanpakstrookttevensmet de ziens¬
wijze van de provincieNoord-Holland
die bij medefinancieringvoorranggeeft
aan projectendie zich overmeerdere
beleidsterreinen- cultuur, ruimtelijke
ordeningen economie- uitstrekken.
Hoewelde dijken eenbarrièrevormen,
hebbendeomliggendegebiedenookhun
invloedgehadop het levenin de polder.
Dit besefheeft vorm gekregenin een
project dat de HollandseDriehoekis
gaanheten.Hierin werkende drie ge¬
meentenBeemster,Graft DeRijp en
Schermersamenom dat wat hen bindt
opeenbeleefbaremaniervormte geven.
Misschienis dat wel de grootstemeer¬
waardevan dezemethode:het wordt
duidelijk dat allesmet elkaaris verbon¬
den.Maardat isnietzoverwonderlijkals
je eenlevensverhaalvertelt,dat zichuit¬
strektoververleden,hedenentoekomst.

TekstRikDoornberg,Museumconsulent

Museaalft HistorischPerspectiefNoord-Holland

Het IDZOprogramma

ismogelijk gemaakt

door financiële

bijdragenvanProvincie

Noord-Brabant,

TREK-Brabanten

projectbureauBelvedere.

Voormeer informatie:

www.idzo.nl
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■
NederlandMuseumlandop internet■
Wie denkt als een surfer, linkt en actualiseert zijn website

DoorMarjelIevanHoorn,

StichtingMuseaalEt

HistorischPerspectief

Noord-Holland

Nederland wordt niet voor niets Museumland genoemd. De museum-
dichtheid is hier hoog, maar is het internet een afspiegeling van deze
buitenwereld? Is ook hier de museumdichtheid hoog en zijn de keuzes
talrijk? Misschien heeft nog niet ieder museum een eigen virtuele
variant en moet het begin nog gemaakt worden met virtuele museum¬
collecties en museumwinkels, maar museumbezoekerskunnen er volop
terecht om zich voor te bereiden op een bezoek.

Nadenken over museumwebsites
Waaromis aanwezigheidop het internet voor eenmuseum
eenaantrekkelijkekeuze?Eenwebsitemaaktonderdeeluit
van de mediamixvan culturele instellingen.Het internet is
eenvan de kanalenom het museumpubliekte kunnen
bereiken.Dekeuzeom eenmuseumte bezoekenwordt
vaakal thuis gemaakten steedsvakergebeurtdit met
behulpvan het internet. Natuurlijk informerenpotentiële
bezoekerszich ookvia anderemedia- bijvoorbeeldtelevisie
en dagbladen- overhet cultuuraanbod.Maar het internet¬
gebruikstijgt nogsteeds,in tegenstellingtot bijvoorbeeld
het gebruikvan dagbladen.
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Veelmuseahebbendezeontwikkelingopgepikt.Erbestaan
inmiddelsvoldoendemuseumwebsitesom eengrootschalig
onderzoekvan het Sociaalen Cultureel Planbureaute
rechtvaardigen.Het SCPpubliceerdein mei 2002 een
rapport over het informatieaanbodop websitesvan musea
en theaters en over algemeneaspectenvan het internet
gebruik.Vooralde onderverdelingin dit rapport in ver¬
schillendedimensiesvan informatieaanbodis interessant.
Hiermeewordt het volgendebedoeld:richt de website
zich alleen op potentiële museumbezoekersof heeft een
virtuele bezoekerer ook iets aan?Biedt de site niet meer
dan een folder op het internet of veel meer?Is er sprake
van eenvariant van het museum,die ook virtueel iets te
biedenheeft en op internet evengastvrij is als in het echt?

Wat betekenendit onderzoeken demogelijkheidom een
websitete gebruikenin demediamixnu voor eenmuseum?
Deonderverdelingin dimensiesgeeft aandat bij eenwebsite

goedmoet worden nagedachtover de doelstelling: hoe
verhoudt dezezich tot het museum,voor wie is de site
bedoeldenwat betekentdit voor de inhouden vormvan
de site?Naastinhoudelijkeaspectenmoet zekerworden
nagedachtoverde praktischekant van eenwebsite.Een
websitekost tijd envraagt discipline.Nieuwetentoonstel¬
lingenmoetener op komenen oudesnelwordenonder¬
gebracht in het archief. Deevenementenkalendermoet
actueel zijn en wat afgelopen is, moet eraf. Er is niets zo
vervelendals eenaanlokkelijkewebsitemet informatie
uit de zomervan 2000!

Zoekmachines en links
Wanneerer eenwebsite is,moet desite ookvindbaarzijn,
bijvoorbeelddoor gebruikte makenvan demogelijkheden
van zoekmachines.Voorbeeldenvan zoekmachineszijn
Ilse,GoogleenAltavista.Gevondenwordenvia dezezoek¬
machinesis éénvan demanierenom eenwebsitete pro¬
motenen de bezoekersaantalleneenoppepperte geven.
Dit gaat niet vanzelf! Doorde belangrijkstetrefwoorden in
de titel van desite te zetten, krijgt eenwebsiteeenhoge
ranking.Wanneerer dus honderdzoekresultatenzijn,
wordt desite eerdergenoemd.Erzijn specialewebsites
waar dit kanworden aangepakt:www.webpromotie.com
bijvoorbeeld,maarook bij dezoekmachineszelf kandit.
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Schijnen werkelijkheid
Het Is niet afhs goud dat erbfinkt Schijnbedriegt. Schooe schijn.
Ogenschijnlijk,De Nederlandse taai kent een flink aantal
spreekwoorden en gezegden die kanttekeningen plaatsen bij wat
we om ons heen z*en.Blijkbaar vertrouwen we niet helemaal
blindop de waarneming via onze zintuigen. En terecht,
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Het Kamertoneel van
Baron van Slingelandt
In 1781 liet Hieronymusbaron
van Slingelandt een
kamertoneel maken. Dit
toneel werd in Amsterdam in
het huis van de baron
opgesteld: niet om er
toneelstukken mee op te
voeren, maar om
verschillende decors achter
elkaar te vertonen.

Ookhet creërenvan links - met een link kunje van de
enewebsitenaareenanderewebsite- naarveel gebruikte
pagina'sisbelangrijk.Bij hetcreërenvan linksishet belangrijk
om te denkenals een internetgebruiker.Hoezoekt iemand
op het internet en waar moet informatie te vindenzijn
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over het museum?Dagjesmensendie eenstadsbezoek
plannen,beginnenvaakbij dewebsitevan de plaatselijke
VW, maritiemgeïnteresseerdenhopenop de paginavan
het MaritiemMuseumRotterdamof hetScheepvaartmuseum
Amsterdam alle anderemaritieme museate vinden.
Misschienheeft het museumeengrote collectiewerken
van eenbepaaldekunstenaar,waar ook eenwebsitevan
bestaat.Ookdaar is een link belangrijk.Essentieelhierbij
is dat iederelink actueelblijft: doodlopendelinks,pagina's
die verhuisdof onvindbaarzijn, zorgenvoor frustratie bij
de potentiëlemuseumbezoeker.Het beelddat de bezoeker
hierdoorvan het museumkrijgt wordt er niet positieverop.

Onmisbare verzamelingen op het net
In de lijn vandemuseumwereldwordt ookop het internet
gedachtin verzamelingenen collecties.Zoveelmogelijk
museawordenbij elkaarverzameldop dezogenaamde
portal of startpagina. Eenportal is geensite van één
instelling,maareenverzamelinginstellingenmet duidelijke
overeenkomsten.Erbestaanstartpagina'svoor de omroep,
waarvandaanje verderkunt surfennaaralle afzonderlijke
televisieomroepen,voor goedkopecomputerwinkels,over
voetbalenzovoort.Ophet eerstegezicht lijkt dit de manier
om het internet overzichtelijkerte maken,maarafhankelijk
van het onderwerpkunnener meerof mindervan deze
verzamelpagina'sbestaanenwordt de onoverzichtelijkheid
weergroter.Ookdemuseakennenverschillendeportals.
Deelsop initiatief van de museazelf, maarookvanuit
internetliefhebbersmet persoonlijkeinteressein musea.

Vanuit deStichting Museumjaarkaartis de nieuwste
museumportalgeïnitieerd: museum.nl.De introductie
van dezewebsitein maart2002konniet opgemerktblijven.
Affichesop straat,gratis ansichtkaartenin demusea,cafés
en op andereplaatsenwaar potentiëlebezoekerskomen.
Museum.nlis meerdaneenstartpaginaalleen.Demogelijk¬
hedenvan het internet wordenoptimaal benut.Het is een
steedsweerveranderendmagazineovermuseaop het
internet. Met eenthemavan demaand,in oktoberover
revolutionairhuishoudenbijvoorbeeld,tips voor eendagje
uit, e-cards,museumnieuwsen uitgebreidezoekmogelijk¬
heden.Zo kan er simpel gezochtworden op plaats of
provincie,maarookspecifiekerop typemuseum- maritiem,
kunst- of zelfsop deeigenschappen'geschiktvoorkinderen'
of 'gratis met MJK'.Demarketingbij de introductie van de
websiteheeft zijn werk gedaan.In de eerstemaandna de
lanceringbezochten30.566mensende site. Endit blijft
doorgaan:desite heeft nogsteedsruim 30.000bezoekers
permaandenzeker3.000mensenhebbenzichgeabonneerd

op museumagenda's.Eensite dusvoor de museaom te
gebruiken,zekerde rubriek'laatsteweek,laatste kans'.
Dezerubriek is enig in zijn soort en daarmeede plekom
deaandachtte vestigenop die mooietentoonstellingdie
straksweer is verdwenen.Museum.nlis dé site waar pers¬
berichtenover tentoonstellingenen andernieuwsnaartoe
moeten.E-maildezedan ook naar:
persbericht@museum.nlof stuur ze per post naar
Inmercbv - redactiemuseum.nlPostbus3 1530AAWormer.

Talrijke startpunten
Museum.nlkent 'concurrenten' op het web. Eenvan de
eerstesiteswas museumserver.nl.Wie dit adresintypt,
komt op een futuristische startpagina met het verzoek
'entree'.Eenmaalbinnenvalt te lezendat de bezoekeris
aangelandop het platform van de Nederlandsemuseaop
internet, met links naar400 sitesvan musea.Eenandere
concurrent is de internetversievan de museumgidsdie in
veel boekenkastenis te vinden: NederlandMuseumland.
Eenhandigoverzichtvan de museaper provincie,al dan
nietmet informatieovertentoonstellingendie in eenbepaald
jaar worden georganiseerd.Depreciezeinhoud van dit
gidsje is ook op internet te vinden, op museumland.nl.
Geenmuseummagazinemet extra'sop het internet,maar
eenoverzichtelijkezoekmachinevolgensdezelfdeprincipes
als het boekje:op provincie,soort etc.

Debeschrevenwebsites zijn niet de enige waardevolle
startpagina'svoor de musea,er zijn er meer.Met logische
namen,want wat te denkenvan de verzameling
startpaglna.nl, met daaronderhonderdenzogenaamde
dochters over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Eenaantal van dezedochters zijn voor museumbezoe¬
kersen museummedewerkersinteressant.Zo geeft
museum.pagina.nlniet alleen een overzicht van de
museaper provincie, ook organisaties als de Neder¬
landseMuseumverenigingzijn hier te vinden. Ook
erfgoededueatle.pagina.nlen eultuuredueatie.pagina.nl
zijn goedestartpunten voor virtueel museumland,maar
dan gericht op een bepaaldonderdeelvan het museum-
werk.Vergelijkbaarmet de startpagina's is beginthier.nl.
Ookhier hangt weer eengrote verzamelingbeginpagina's
onder over verschillende onderwerpen,waaronder
museum.beginthier.nl.Ookde manier van onderhoud is
vergelijkbaar;enthousiastelingenkunnenhun eigen
dochterpaginabeginnenen onderhouden.Wie verder
zoekt komt nog meervan dergelijke pagina'stegen:
museum.startkabel.nlen www.de-musea.nl.Het aanbod
zal in de toekomst waarschijnlijk nog verdergroeien.

Vindbaar voor specifieke doelgroepen
Naastdezebeginpuntenkenthet internetnogeenverzameling
startpuntenvoorspecifiekedoelgroepen,bijvoorbeeldleerlingen.
Eenverzamelingdie groeit en groeit,want er komensteeds
weernieuwewebsitesbij. Eenvandemooisteop dit moment
is www.cultuurwijs.nf.een reisdoor cultuur in Nederland.
Opdezesite kangezochtwordennaarverhalen,objecten,
culturele instellingenen culturele activiteiten. Smakelijke
agendatipsals 'Drakenbloeden bevergeil'in MuseumBoer-
haaveen eenprikkelendCKV-project'Kijkenmet je handen,
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voelenmet je ogen' in het NoordbrabantsMuseumlokken
de leerlingenover de museumdrempel.Ookhet CJP
besteedtop haar website aandacht aan musea.Nu nog
weinig, aangezienaan dit onderdeelnog wordt gebouwd,
maar de uitbreiding van het aanbodkomt snel.

Zowelvoor museumcollega'salsanderemedewerkersin de
cultuursectorbestaaner specialesites.Hetmaandelijksdoor
ruim 56.000bezoekersgeraadpleegdewww.cultuurnet.nlis
er zo een,met eengroot aanbodaan interessantediensten.
Opcultuurnet kunnenpersberichtenworden geplaatst,
vacatureswordenaangemeldenvia cultuurnet kunnenook
persberichtenwordenverstuurd,naar landelijkeen regionale
dagbladen,redactiesvan radioen televisieetc. Niet alle
dienstenzijn kosteloosoverigens,meer informatie hierover
is te vindenop dezesite.Ookcultuurnetwerk.nlbiedt aan¬
knopingspuntenmet namevoor museumeducatie.

Blijven nadenken over internet
Dit overzicht is niet compleeten bij iederoverzichtzijn
kanttekeningente plaatsen.Wie herinnertzich niet de
introductie van www.hollandmuseums.nROoit ging het
NederlandsBureauvoorToerismehier actief meevan start
met onderandereeenobject van de dag,virtuele zalendie
door bezoekerszelf kondenwordengevuldmet schatten
uit de Nederlandsemuseaen eennieuwsrubriek.Wie nu
echterdezelaatste rubriekbezoektkomt eenpersbericht
tegenovereententoonstelling in het Rijksmuseumvoor
Oudhedenuit 1999,kan lezendat het inmiddelsprachtig
heringerichteén heropendemuseumMr.SimonvanGijn
binnenkortzijn deurengaat sluiten voor renovatieen
anderzeeroud nieuws.Geenreclamevoor de musea,een
dergelijkewebsite.

Belangrijkis om continu te bedenkendat het internet een
dynamischmediumis.Het makenvan eenwebsite is pas
het begin,daarnamoet wordengekekenhoedezewebsite
kanworden ingezetvoor potentiëlebezoekersof virtuele
bezoekers.Diegenedieverantwoordelijkisvoordesitemoet
regelmatigsurfenover het web en kijkenof dewebsite
werkt. Bekekenmoetwordenof desite gevondenwordt via
zoekmachinesenop belangrijkestartpagina'sis aangemeld.
Ermoet in degatenwordengehoudenof er nieuweverzamel¬
pagina'sbij komen.Niet alleenvanuit organisatiesalsde
Stichting Museumjaarkaart,CJP,maar ook vanuit initia¬
tieven als de startpagina.nl, gemeenten,toerismeen
collega-musea.Nieuweinformatie overhet museummoet
op dewebsiteeenplaatskrijgen,verouderdeinformatie
verwijderdof naarhet internetarchief.Het belangrijksteis
om deeigensite steedsweer te bekijkendoor de ogenvan
eenbezoeker:is dewebsiteevengastvrij en klantvrien¬
delijk alshet museumzelf is en wil zijn?

Reis door cultuur in Nederland
|9 » Over r.uftuur » De collectie »CuHnurgra*er » Wegwijzer » Cuttuurtadder
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Wetenschap en techniek
helpen cultuureen stapje
verder en bieden nieuwe
mogeltjkheden.Handige
artikelen voor CKVen
geschiedenis.

HetRijksmuseum
presenteert
onderwijspakketten op
Cultuurwijs,te beginnenmet
een Oost-Indisch
avontuur (CKV,economie,
geschiedenis)

» lees verder

» Vorigenummers
• Verzameldrift
• VOC
• Betalen, betalen

Agenda tip

• Drakenbloed en Bevergeil.
Medicijnen van vroeger
MuseumBoerhaave, Leiden
• Kijken met je handen, voelen met
je ogen TweeCKVprojecten bij de
tentoonstellingPer Saldo
NoordbrabantsMuseum,OenBosch
• Wat een ruimte! Ruimteonderzoek
in Nederland
UniversiteitsmuseumUtrecht,Utrecht
• ideaal ! wonen
Centraal Museum,Utrecht>:•■
het Museon en Techniek
Museum
doorEilyCassee• Cuftuurgrazer: Kunststof

Prijs voor beste
Gelderse Erfgoedsite
Het GeldersOudheidkundigContact
heeft in 2002 eenoproepgedaanaan
alle Geldersemusea,historischever¬
enigingen,archievenen monumenten¬
organisatiesom met hun websitemee
te dingen naar de prijs voor de beste
GelderseErfgoedsite.
Deprijs, vernoemdnaar EJ. Kruijswijk
Jansendie in 1957 het GeldersOud¬
heidkundig Contact oprichtte, bestaat
uit eenbronzenplaquette,eenoorkonde
en een geldbedragvan € 500,-. Een
deskundigejury van zes leden heeft
de ingezondenwebsitesbeoordeeld
aan de hand van vier criteria.

De internetsite moet:
1. overzichtelijk, duidelijk en goed
toegankelijk zijn voor het publiek;
2. een toegevoegdewaarde hebben
ten opzichtevan anderepublicaties
van de organisatie;

3. optimaal gebruik makenvan
de interactieve en technische
mogelijkhedenvan het web;
4. creatief maar ook praktisch zijn
vormgegeven.

Erwaren21 inzendingenvan: 9 musea,
2 archieven,8 historischeverenigingen
en 2 monumentenorganisaties.

Dewebsitesvan deze instellingen
waren zeer diversvan opzet en uit¬
straling. Wat bij alle sites duidelijk
naar voren kwam, was de enorme
hoeveelheidenergie en creativiteit
die erinwasgestokenom tot eenfraaie
en toegankelijke website te komen.
Dejury sprak haar waardering uit
voor met name de kleine organisaties
die met zeerweinig middelen een
website tot stand hebbengebracht.
Bij de beoordelingvan ruim 20 web¬
sites in éénmiddagwordt snelduidelijk
welke sites direct de aandacht weten

te pakken.Dat waren met namede
sites die gebruik makenvan geluids¬
effecten, helderekleurenen die naast
een leukeentree ook voldoende
informatie bieden.
DebesteGelderseerfgoedsite is ge¬
worden: www.poppenspelmuseum.nl
van het Poppenspe(e)lmuseumin
Vorchten.Op 1 november2002 kon
Otto van der Mieden,directeur van
dit museum,tijdens de Contactdagin
het MuseumDePanovente Zevenaar,
de Kruijswijk JansenPrijs in ontvangst
nemen.
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Handel en wandel
tussen Berkel en IJssel
Grensoverschrijdendesamenwerking tussen musea in de

Musea als generatorsof culture kunnen in het Europa van de regio's
hun eigen schatkamer van cultureel erfgoed inzetten om heden,verleden
en toekomst van de regio profiel en perspectief te verlenen. Tijdens
de 5th EuropeanMuseumAdvisersConferencete Brussel (oktober 2001)
was er kritiek te horen op incidentele grensoverschrijdende initiatieven
die bij het uitblijven van forse subsidies eendagsvliegen blijken te zijn.
In de Euregio, opgericht in 1958, die delen van Westfalen, Nedersaksen,
Overijsselen Gelderlandbestrijkt, lijkt een bottom-up aanpakvan decennia
echter over een breed draagvlak en over continuïteit te beschikken.
Girbe Buist zet de feiten op een rijtje en bericht over de jongste
ontwikkelingen.

Samenwerking troef
Dehistorischesituatie in het Oostnederlands,Nedersaksisch
enWestfaalsgrensgebiedwordt gekenmerktdoor een
langegemeenschappelijkegeschiedenisen nauweecono¬
mischeen culturele banden.Doorgescheidennationale,
politiekeen economischeontwikkelingenvan recenter
datum zijn veelvan dezegemeenschappelijkeelementen
verlorengegaanof uit het bewustzijnverdwenen.
In 1958werd daaromde Euregioopgericht,als eerstein
Europa,gevestigdin Gronau/ Glanerbrugop de landsgrens.
Dit samenwerkingsverbandvan 140 Nederlandseen Duitse
gemeenten,stedenen regio's(in het DuitsKreisegenoemd)
wil grensoverschrijdendestructurenen samenwerkingop
allerlei gebiedbevorderen.Dat doet zij door middelvan
voorlichting,adviseringen het subsidiërenvan grensover¬
schrijdendeactiviteiten en projecten.

Verloren gewaande kennis
en verborgen erfgoed
DeEuregiobleekgenegenook de grensoverschrijdende
samenwerkingtussenmuseaaan beidekantenvan de
grenste bevorderen.KeulenenAkenzijn ook niet op één
daggebouwd,duswerd klein begonnen.Zo zijn ruim 20
jaar geledende eerstebijeenkomstenvoor museaen hun
medewerkersgeorganiseerd.Daarnavondeneenaantal
museumstudiereizenen cultuurreizenplaats,zowelvoor
medewerkersvan Nederlandseen Duitsemusea,alsvoor
bestuursledenen de achterban.Periodiekgaf de Euregio
eenvouwbladen later eenkloekegidsuit met alle musea
in het Euregiogebied.
Dankzij de intensivering van dezemusealecontacten
ontstond in 1995het ideevoor eensamenwerkingsproject.
Het doel daarvanwasom deverlorengewaandekennisen
het verborgenerfgoedvan gemeenschappelijkeculturele

en economischeverschijnselenbinnenhet Euregiogebied
door verschillendewetenschappelijkedisciplines te
ontsluiten en toegankelijkte maken,medeom aan de
toenemendebehoeftevan het cultuurtoerismete voldoen.
Gedurendede periode 1997-2002 werdenzo diverse
thema'sbehandelden in devorm van symposia,exposities
en publicatiesgeconcretiseerd.
Aan het project namenongeveertien Nederlandseen
Duitsemuseadeel en tientallen wetenschappersvan ver¬
schillendeuniversiteitenen instituten. Decoördinatiewas
in handenvan de museumconsulentenvan de provincies
Overijsselen Gelderlanden de cultuurambtenarenvan
KreisBorkenen KreisCoesfeld.Het project is wat de ma¬
teriële kosten betreft voor 80% betaald door de Euregio.
Depersonelekosten- eenveelvouddaarvan- kwamen
voor rekeningvan de musealepartners in dit project.
Onderde projectnaamHandelen wandeltussenIJsselen
Berkelzijn devolgendethema'sgestaltegegeven:
1.Sporenin zandsteen;
2. Koopman,kraamen karrenspoor;
3. Marktkraamenmusketten-markt en legerkampanno1620;
4. Met ErasmusnaarSchool;
5. Töpfer,kramer,pottenbakkers.

Sporen in zandsteen
Gevelstukken,raamomlijstingenen anderebouwornamen-
ten uit heldereof gelige zandsteenzijn in het gebied
tussen IJsselen Berkelvanzelfsprekendedetailsvan talrijke
historischebouwwerken.Ookkerkenen torens,uit massief
zandsteenopgetrokken,zijn hier beslist niet ongewoon.
DezeBaumbergerof Bentheimerzandsteenwerd gewon¬
nen in de Baumbergein Münsterland, respectievelijkin
steengroevenin het graafschapBentheim.Met paarden¬
kracht, maarvooral ook via waterwegen bereiktendeze

Euregio
DoorGirbeBuist,

museumconsulent

StichtingKunsten

CultuurOverijssel
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Markt opBurg

Vischering,

Lüdinghausen

foto: KreisBorken

Ahausersteengoed

foto: KreisBorken

tonnen zware brokkenzandsteenhun bestemming in
Nederland.
Detweetalige tentoonstellingSporenin zandsteengaat de
geschiedenisnavan dezesteentransfer.Het middelpunt
van de expositievormende bouwliedenen steenhouwers
die voor de relatiesin steenverantwoordelijkwaren.Bij de
expositieis eenfraaie tweetalige publicatiegemaakt.Aan
het onderwerpzandsteenwerden3 symposiagewijd.De
expositieis op 6 locatiesgetoonden trok 30.000bezoekers
uit Nederlanden Duitsland.

Koopman, kraam en karrenspoor
In de Middeleeuwenen aan het beginvan de periode
daarnawasOostnederlandnogcultureel en economisch
nauwverbondenmet Münsterland.DeIJsselsteden,met
nameDeventer,functioneerdendaarbijals spil voor de
handel.Hierkondende koopliedenuit het Münsterlandhun
voornamelijkagrarischeproductenverkopenenalsretourvracht
exotischehandelswaaruit verreoorden,alsmedeproducten
uit deNederlandeninkopen.Demateriëlebewijzenvan deze
nauwebetrekkingenzien we op de tentoonstelling,tradi¬
tionele handelswarenzoalsstoffen van wol en linnen,
stokvis,zandsteenen hout, en nieuwe overzeeseimport¬
goederen,zoalsspecerijen,porselein,zijde en katoen.Zo
gevenzij reliëf aan het netwerkvan de handeltussenIJssel
en Berkelen tonen aan hoever dat reikte. Het moeizame
transport van de goederenwordt thematisch uitgebeeld,
evenalsde betaalmiddelenen de afstemmingvan de ver¬
schillendejaarmarkten in het grensgebied.Dezelevendig
opgezette tentoonstelling geeft tegelijkertijd ook een
goed inzicht in het dagelijks leven in het Nederlands-
Duitsegrensgebiedtijdens de late Middeleeuwenen de
vroegeNieuweTijd.
Op7 juni 1999 liet eenaantal deskundigenhun licht
schijnenop dit onderwerptijdens eensymposiumin het

DuitseBillerbeck.DeexpositieKoopman,kraamenkarren¬
spoor is op 3 plaatsenin het Euregiogebiedgetoond en
werd tot nu toe door 29.000 mensenbezocht. De
resultatenvan expositieen symposiumzijn ook in een
tweetalige publicatie vastgelegd.

Marktkraam en musketten -
Markt en legerkamp anno 1620
Het is 1620: in het Duits-Nederlandsegrensgebiedis het
marktdag.Dit historischefeestlaatdebezoekersvandemarkt
authentieke en onderhoudendebedrijvigheidzien die de
periodevan de Renaissancein de tachtigjarige oorlogweer
tot levenbrengt. Marktvrouwen,handelaren,ambachts¬
liedenen schrijversbieden luidkeelshun dienstenen
waren aan.Voor dejonge bezoekersis er de mogelijkheid
om hun eigenvaardighedenals pottenbakker,houtdraaier
of spinner uit te proberen.
De historische markt werd 3 keer gehouden en trok
ca. 16.000bezoekers.

Met Erasmus naar school
DeLatijnseschool in Deventer,deHoogeSchool,was in
het laatst van de 15deeeuweenvan de meestvooruit¬
strevendevan zijn tijd. Deuit Münsterlandafkomstige
rector AlexanderHegius(ca. 1440 - 1498) had niet alleen
Grieksals leervakingevoerd,hij had ook het geheleonder¬
wijs naar humanistischinzicht omgevormd.Tot zijn leer¬
lingenbehoordeook DesideriusErasmusvan Rotterdam.
DetentoonstellingMet Erasmusnaarschoolleidt de
bezoekerbinnen in de dagelijksegangvan zakenop een
schooltijdens dewisselingvan de Middeleeuwennaarde
NieuweTijd.Tegende 600 leerlingenbezochtenin die tijd
dezeberoemdeHoogeSchool.Wie warendezejongelui in
de leeftijd tussenongeveerzevenen goedtwintig jaar,
die zich dagelijksonderSpartaanseomstandigheden
geconfronteerdzagenmet deveeleisendeleerstof in deze
school?Hoewashun dagelijksleven,hoewashet onder¬
richt en hoezag hunvrije tijd eruit? Detentoonstelling
geeft met eenveelvoudaanmateriaal,met scènesen
interactieveobjecteneenbeeldvan het dagelijkslevenin
Deventerin de 15deeeuw.
Ronddegeestesgeschiedenisvan het Nederlands-Duitse
grensgebiedwerden3 congressengeorganiseerden de
expositiewas op 3 plaatsten in het grensgebiedte zien.
In totaal warener 9.000bezoekers.Decatalogusbij de
expositieoogstteveel lof.

Töpfer - Kramer - Pottenbakkers
Depottenbakkerswaaruit het westelijke Münsterlanden
de oostelijke Nederlandenwas overwegendeenvoudig
aardewerkvoor dagelijksgebruik.Bij het onderzoeknaar
keramiekhad menzich tot voor kort nog maarweinig
verdiept in dit vooral regionaalverhandeldeproduct en
de productiecentra.Gebruikskeramiekals handelswaar
was het overkoepelendethema van twee symposiain het
kadervan dit project, waarvande resultatensamengevat
zijn in de tweetalige, reizendetentoonstelling Töpfer-
Kramer- Pottenbakkers.
Zoweldevormgevingvandepotten,deproductie,dehandels¬
wegenen manierenwaaropde handelwasgeorganiseerd,
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als ookdeverspreidingen eventueelaanwezigeinvloeden
op deverschillendeproductieplaatsenzijn zwaartepunten
in de presentatie.Naasthet zuiverevervaardigingproees
van eenkeramiekproduet,dat hier aanschouwelijkwordt
gemaakt,staat het keramiekuit Deventer(majolica),Ahaus
(fayence),Stadtlohn enVreden(steengoed),Oehtrup
(aardewerk),Zutphen en Anholt centraal in dezetentoon¬
stelling. Overkeramiekin het Euregiogebiedwerden2
symposiageorganiseerden 6 exposities.Dezetrokken in
totaal 20.000 bezoekers.Ookhieraan is weer een fraaie
tweetalige catalogusgewijd.

De meerwaarde van samenwerking
Zowel de Euregioals de deelnemendemuseazijn enthou¬
siast over het project, al kost zo'n project veel reizen,
vergaderenen een hoop bureaucratischerompslomp.
Beslotenis eenmeerjarigvervolgprojectbij de Euregioin
te dienen.Daarbijzal het dagelijkseleventussen IJsselen
Berkelin de periode 1850-2000 centraal staan.
Detotale materiële kosten van dit project bedragen
ca. 500.000 euro.Hierbijwordt wederomgehooptop een
Euregio-bijdragevan 80%. Hiertegenoverstaat wederom
eenaanzienlijkeen niet te onderschatteneigenarbeids¬
prestatie. Demeerwaardevan samenwerking is wel
geblekenen is een impulsom ermeedoor te gaan.
Verderis sinds2002 deMuseumKijkwijzer,het museum-

Wandtegelmetmedaillon,DeventerStadsmuseum

foto: KreisBorken

MuseumWasserburg,Anholt

foto: KreisBorken

magazinewaarin deOverijsselseenGeldersemuseaworden
gepromoot,tweetalig en uitgebreidmet Duitsemuseain
het grensgebied.Omdezestap te kunnenzetten waser dit
jaar eeneenmaligEuregionaalen provinciaalsubsidie
beschikbaar,volgendjaar moet menhet zonderdat extra
subsidieziente redden.Debeoogdeoplageis 135.000stuks.

Kortom,doordegrensoverschrijdendesamenwerkingkrijgen
de museain het grensgebiedtal van nieuwekansen.

Symposium
grensoverschrijdende
samenwerking
Samenmet het Museumverband
Ostfrieslandorganiseertder Museum¬
stichting Groningendejaarvergadering
van het Museumsverbundfür
Niedersachsenund Bremene.V.Dit
Museumsverbundisvoor Niedersachsen
wat de NederlandseMuseumvereniging
voor Nederlandis.Het themavoordeze
vergaderingis grensoverschrijdende
samenwerking.Devergadering vindt
plaats van 20 tot 22 maart 2003. De
eerste en laatste dag staan in het
teken van kennismakingen excursies.
Vrijdag 21 maart is de dag waarop de
belangrijksteinhoudelijkebijeenkomsten
plaats zullen vinden. Van Duitse zijde
worden ongeveer200 deelnemers
verwacht. Aan de Nederlandsekant
wordendeGroningse,Frieseen Drentse
museauitgenodigd, maar natuurlijk
ook vertegenwoordigersvan museale
instellingen uit anderedelen van het
land zijn welkom.Devoertaal is Duits
enNederlands.Daarmeisdit symposium
eenuniekegelegenheidom met Duitse
museain contact te komen.Reserveer
dezedata in uw agenda.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

■Donderdagvanaf 14.00 uur:
Rondvaartdoor de havenvan Emden.
Begroeting en ontvangst in de
Johannesa Lascobibliotheekdoor
het stadsbestuurvan Emden.
■Vrijdag:
Begroeting door de president van
de OstfriesischeLandschaft en door
de gedeputeerdevan cultuur van de
provincieGroningen.Plenairelezingen
over de musealeontwikkelingen: in
Niedersachsendoor dr.UweReinhardt,
staatssecretaris van cultuur van
Niedersachsen;in Nederlanddoor
AnnemarieVeis Heijn, directeur van
de NederlandseMuseumvereniging.
Dezelezingen worden vertaald.
Aansluitend vinden vier themabijeen¬
komsten plaats onder leiding van
zowel een Nederlandseals eenDuitse
voorzitter.
Devoertaal is zowel Nederlandsals
Duits en waar nodig Engels.Binnen
iederthema zullen vier praktijkvoor¬
beeldenbehandeldworden waarover
een gedachtewisselingplaatsvindt.

De thema's zijn:
■ Museumregistratie en certificering:
voor Duitsemuseaeen nieuw
fenomeen
■ Grensoverschrijdendeprojecten
■ Cultuurtoerisme en musea
■ Museaen erfgoedbredesamen¬
werking
Dedag wordt afgesloten met een
ontvangst door de Ostfriesische
Landschaft.
Op zaterdag vinden excursies
plaats naar het Heimatmuseum in
Leer,de EDRin Nieuweschansen het
Groninger Museum.
Dedeelnemersbijdrageis 12,50 euro
per persoon,exclusief de kosten van
overnachting en maaltijden, met
uitzondering van de lunch op vrijdag,
die aangebodenwordt.

Inlichtingen:
Museumstichting Groningen
Tel.050-31300 52
E-mail: fmg@costel.nl
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Kwaliteitsbevordering
als vriendendienst
DoorRoeneBroekhuis,. Kunnen vriendenverenigingen iets betekenen voor kwaliteitsbevordering
provinciaalmuseum- " .
consulentmGroningen- m musea? Een interessante vraag want vriendendiensten en deskundig-

. heid liggen niet automatisch in eikaarsverlengde.Tochzijn er verschillende
; raakvlakken,zoals bleek tijdens de najaarsvergaderingvan de Nederlandse
" Federatie van Vrienden van Musea. Roeli Broekhuis, museumconsulent
■in Groningen en voormalig projectleider museumregistratie in Groningen,
■Drenthe en Overijssel, gaf een inleiding op dit thema. Hieronder volgt
. de kern van haar betoog.

Kwaliteitskeurmerk
Kwaliteitszorg is een thema dat al jaren de gemoederen
bezighoudt.Allerhandezakenmoetenwordenvoorzienvan
eenkwaliteitskeurmerk.'Goedgekeurddoor de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen' of 'KEMA-keur' waren
decenniageledenal aanduidingendie de kwaliteit van het
produet zoudenwaarborgen.Binnende museumwereld
hebbenwij sinds enkelejaren het begrip Geregistreerd
Museum.Eenbordje met het bekendevignet plus tekst
naastdedeurof in eenbriefhoofdroeptmogelijkdezelfde
associatiesop als 'Goedgekeurddoor de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen'.Loopt u gerust binnen: dit
museumlevert waar voor uw geld.
Toch is dit niet waar het in de museumwereldom gaat.
Het systeemvan museumregistratie dienst in de eerste
plaats om museaeen houvast te bieden bij het toetsen
van hun eigen organisatie, en niet zozeer om de goede
museate onderscheidenvan deslechtemusea.Hetsysteem
van museumregistratie is ontwikkeld als een kwaliteits¬
zorgsysteemwaarmeeeen museumorganisatiezijn
voordeel kan doen.

Succes
Sinds de invoering van het NederlandsMuseumregister
in 1997 vindt er tussen de betrokkenen een construc¬
tieve discussie plaats over de wenselijkheid, waarbij
zowel het effect als de doelstelling een rol spelen.
Naar Engelsvoorbeelden aangepastaan de Nederlandse
situatie is in Nederland dit kwaliteitszorgsysteem van
start gegaan. De basiseisenwaaraan een museum
moest voldoen stonden in contouren vast en zijn na
vijfjaar steeds duidelijker omschreven.Men mag wel
stellen dat de invoering van het Museumregister in
Nederland een succes is geworden. Gebleken is dat
zowel grote musea,die over gekwalificeerdeen betaalde
krachten beschikken,als middelgrote en kleine musea,
die het vooral van vrijwilligers moeten hebben,
registratiewaardig zijn. Tevenswordt de steun die
musea krijgen bij het verwerven van het predikaat
GeregistreerdMuseum als waardevol ervaren.

Procedure
Museadie dit willen kunneneen aanvraagindienen bij
de museumconsulentom opgenomente worden in het
Museumregister.Demuseumconsulentmaakteenanalyse
op basisvan het ingevuldeaanmeldingsformulieren een
compleet dossiervan ingebrachtestukkenvoor een pro¬
vinciale adviescommissie.Dezeadviescommissiebestaat
uit twee museumconsulenten,twee directeurenvan musea
en eenvoorzitter en secretaris.Deadviescommissiebrengt
adviesuit aan het bestuurvan deStichting Het Nederlands
Museumregisterdat vervolgenseenbeslissingneemtover
het advies.Eenmuseumkanworden geregistreerd,voor¬
lopig wordengeregistreerdof wordenafgewezen.
Het voordeelvan dezemaniervan werken is dat toetsing
van de aanvraagdoor collega'suit andereprovincies
plaatsvindt,die goed ingevoerdzijn in het museumvak.
Toetsingvindt altijd plaats met inachtnemingvan de
lokalesituatie.

Ondersteuning
Museadie voorlopig zijn geregistreerdkunnenvoor steun
bij de inhaalslagterecht bij de museumconsulentin hun
provincie.Nederlandkent een uitgebreid netwerk van
provinciaalmuseumconsulenten,die zowel algemene
ondersteuningkunnengeven in de vorm van cursussen,
maar ook individueeladvies.In specifiekegevallenkomen
zij of hun medewerkersnaar het museumtoe voor bege¬
leiding. Iedereprovincie heeft hierin zijn eigen regels,
omdat de consulentschappenin dat opzicht afhankelijk
zijn van de ruimte en de mogelijkhedendie hun provin¬
ciale overheid hen geeft. Het museumkan hierop
inspelenmet de inzetvan medewerkers,betaaldekrachten,
gesubsidieerdekrachtenof (onbetaalde)vrijwilligers.

Vriendendienst
Uit mijn eigenmuseumervaringweet ik dat vriendeneen
belangrijkerol kunnenspelenbij bijvoorbeeldde collectie¬
registratie. In het museumwaar ik destijdswerkte waren
objectenal wel beschreven,maarnogniet van eennummer
voorzien.We hebbeneenoproepaan de vriendenvan het

28



museumgedaanom ons te helpenen dit hadals resultaat
dat een klein team van enthousiastemensenbereidwas
om iedereweekonder begeleidingvan de conservator
objectente nummeren.Hiervoorhebbenzij eersteentrai¬
ning 'nummerenvan objecten'via de museumconsulent
gevolgd.Na ruim éénjaar wasde collectievan nummers
voorzien.Dit voorbeeldgeeft aandat het goedmogelijk is
om bij dezetakenmet vriendenverenigingensamente
werken.Erzijn wel eenaantal basisvoorwaardenwaaraan
moet wordenvoldaan:devriendenwerkenonderbegelei¬
ding van eendeskundigemuseummedewerkeren zijn ook
bereideenopleidingte volgen.'Mijn vrienden'warenook
uitermate trouw: zij hebbeneenjaar lang eenvastedag in
deweekvrijgehoudenvoor dezevriendendienst.

Scholingsaanbod
Bij dit aspect kunnenvriendenverenigingenen museum¬
consulentschappenelkaarversterken.Demuseumconsu¬
lenten en de NederlandseMuseumvereniginghebbeneen
uitgebreid scholingsaanbod,dat cursussen,studiedagen,
workshopsen traningen omvat. Debasiscursussenzijn

voor een iederzonderspecifiekevooropleiding te volgen.
Of museumconsulentenen vriendenverenigingenelkaar
in depraktijkopzoeken,isdevraag.Zelfwil ik in deprovincie
Groningenproberenom meercontact met vrienden¬
verenigingen te krijgen. Natuurlijk niet alleen vanwege
de vriendendienstendie zij mogelijk in het kadervan
kwaliteitszorg zoudenkunnenen willen verlenen,als het
museumin kwestiedaaraandringend behoefte heeft,
maar ook omdat vriendenverenigingenhet draagvlakvoor
museavergroten en wellicht eengoederol kunnenspelen
bij de promotie van de museumwereld.

Het Oale Meestershuus
als 200ste museum
geregistreerd.
Het streekhistorischmuseumHet
OaleMeestershuusin Slagharen is
als 200ste museum in Nederland
geregistreerd.Genoegaanleiding om
dit museumeven in het zonnetje te
zetten. Op 7 mei 1994 veranderdede
woning van het hoofd der openbare
school te Slagharen in museumHet
OaleMeestershuus.Dat gebeurdeop
initiatief van de vereniging 'Het
StreekhistorischCentrum'voorSlagharen,
Lutten, Oud-Lutten, Schuinesloot, De
Belte en een deel van DeKrim. Met
steunvanzeerveelgoedwillendemensen
en een flink aantal gulle midden¬
standerswerd in korte tijd de oude
woning geheel omgevormd tot wat
het nu is: eengezelligmuseumwaarin
menin detijd teruggaatnaardebegin¬
jaren van de vorige eeuw.
Wat is er te zien?Dewoning is geheel
intact gelaten en hier en daar in oude
stijl teruggebracht. Dekelder is kelder
geblevenen de bedsteeevenzo.Bijna
alle vertrekken hebbenhun functie
behouden,op twee vertrekkenna: een
van beide kamersis een schoolklasje
gewordenen de opkamer is veranderd
in eengrutterswinkel.Het pandis thans
125 jaar oud. Enal die tijd werd het
bewoond door een hoofdmeester.
Vandaar dat een schoolklaser op zijn
plaats is. Debovenverdiepingis inge¬
richt als expositieruimte. Elkjaar is

er een andereexpositie. In 2000 wist
het museumzelfs de landelijke pers
te halen door tijdens de expositie
'Hoera een kind' eenvrouw in de
bedsteevan het museumte laten
bevallen. Daarnaastzijn in vitrines
talrijke gebruiksvoorwerpente zien die
in de regio Slagharenzijn gebruikt of
gevonden.Buiten is verder eenTBC-
tentje te zienzoalsdie in deeerstehelft
van de 19deeeuw werd gebruikt door
TBC-patiëntenomte kuren.Hetmuseum
wordt gerund door ca. veertig vrijwil¬
ligers en wordt jaarlijks bezocht door
zo'n 5000 bezoekers.

ToenOverijsselin 2000 startte met
de Museumregistratie meldde Het
OaleMeesterhuuszich als eenvan de
eerstemuseaaan.Dat leidde in eerste
instantie tot eenvoorlopigeregistratie.
Het museumvoldeed aan de instap-
eisenen aan de meestebasiseisenvan
de museumregistratie. Decollectie¬
registratiewasechternogniet afgerond
en de klimaatcontrole en -beheersing
was nog niet in orde.Ookontbrak een
collectieplan.Samenmet de museum¬
consulent van Overijsselen zijn
projectmedewerksterwerd een plan
de campagnegemaakt om dezeach¬
terstanden weg te werken. Devrij¬
willigers van het museumhebbenhet
afgelopenjaar hard gewerkt aan de
uitvoeringvan dit plan.Tenbehoeve
van de collectieregistratie werd het
computerprogrammaAdlib aangeschaft
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en binnen eenjaar werd de collectie¬
registratie afgerond. Uit klimaat- en
lichtmetingen bleek dat er te veel
licht het museumbinnenkwam en
dat de kelder te vochtig was. Omde
vochtigheid van de kelder te verlagen
is de muur behandeld,zodat het vocht
niet meer door de muur naar binnen
kan dringen. Op alle ramen van het
museumwerdUV-werendefolie geplakt.
Ookwerdenextra gordijnen bevestigd.
Verderwerden diverse lampenver¬
vangen of gedraaid zodat objecten
indirect worden verlicht. Tenslotte
heeft het museumeen collectieplan
opgesteld.Al dezeinspanningenheb¬
ben nu geleid tot officiële registratie
van het museum.

TekstGirbe Buist, museumconsulentin Overijssel.

Foto's: H. Boudewijns
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DeAmsterdamse

wethouder DucoStadig

bevestigt het schildje

'geregistreerdmuseum'aan

de gevel van het

Bijbels Museum.

Eerste acht
Amsterdamse musea
officieel geregistreerd
Op 19 september2002 ontvingen acht
Amsterdamsemuseahet Certificaat
GeregistreerdMuseum uit handen
van wethouder DucoStadig van
Amsterdam.Deuitreiking vond plaats
in het Bijbels Museumonder grote
belangstelling van de Amsterdamse
musea.Demuseumregistratie is in
1997 in Noord- en Zuid-Holland
begonnen.Amsterdamvalt echter
buiten het werkgebiedvan de Noord-
Hollandsemuseumconsulenten.Na
de komst van een eigen museumcon¬
sulent voor Amsterdamop 1 januari
2002 zijn ook de Amsterdamse
musea in de gelegenheidgesteld zich
aan te meldenvoor opname in het
NederlandsMuseumregister.Circa 60
Amsterdamseinstellingen zijn daar¬
toe uitgenodigd.

Deeerste acht geregistreerde
Amsterdamsemuseazijn:
■ Bijbels Museum
■ GeologischMuseumArtis
■ JoodsHistorisch Museum
■ NederlandsPersmuseum
■ NederlandsScheepvaartmuseum
■ Stedelijk Museum
■ VerzetsmuseumAmsterdam
■ VanGoghMuseum

Inmiddelsheeftzichal eentweedegroep
museaaangemeld.Op 14 oktober
besloot het bestuur van de Stichting
het NederlandsMuseumregisterde
volgendeAmsterdamsemuseaop te
nemen:
■ Anne FrankHuis
■ PianolaMuseum
■ RijksmuseumAmsterdam

Tekst PeterSaai,museumconsulentAmsterdam

Foto: Birgit Berger,Amsterdam

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

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,Leidseplein36 zwart, 2013PZ Haarlem.Telefoon023- 532 59 49
E-mailtextielrestauratie@paswerk.nlInternetwww.paswerk.nl

Stof tot nadenken

PASWERK
Textielrestauratie

Conservering
Restauratie
Schadetaxatie
Behoud & Beheer
Advies & Onderzoek



Over de Muur
Tiendaagse wakkert erfgoedbewustzijn in Vlaanderen

Nu in heel Nederland het project Museumregistratie in volle gang is,
en als zichtbaar gevolg daarvan in iedere provincie het schildje
GeregistreerdMuseum steedsvaker opduikt, wordt het langzamerhand
tijd de blik eens te richten op de instellingen die buiten het register
blijven. Tenslottewordt ook buiten de geregistreerdemuseaveel waardevols
bewaard. Daarbij moeten we niet alleen denken aan musea, maar ook
aan archieven, historische verenigingen, (streek-)documentatiecentra
en monumenten met inventaris. In Vlaanderen is juist voor deze brede
groep van erfgoedinstellingen het project 'Over de Muur' ontwikkeld,
dat ook voor Nederland interessant kan zijn1.

Museumdecreet
Nederlandheeft het museumregister,Vlaanderenhet
museumdeereet2.Maar hoewel de schildjes die een
geregistreerdmuseum in Nederlanden een erkend
museum in Vlaanderen uitgereikt krijgen er vrijwel
hetzelfde uitzien, zijn er belangrijke verschillen in de
aanpak.DeStichting Het NederlandsMuseumregister
beoogt nadrukkelijk "het zichtbaar maken,bewakenen
verbeterenvan de kwaliteit van de Nederlandsemusea.3"
Dat komt ook sterk tot uitdrukking in het streven van de
stichting, minimaal 75% van de Nederlandsemuseate
registreren4.Daarbijis in Nederlandsprakevan gescheiden
verantwoordelijkheden.Destichting richt zich uitsluitend
op kwaliteitsbeoordeling en -verbetering, terwijl het
toekennenvan subsidieseen zaak is van overheid en
anderesubsidiënten. Het museumregisterkan daarbij
vanzelfsprekendwel een richtsnoer zijn, en zal in de
toekomst alleen maar aan belang winnen.
InVlaanderenlegt het museumdecreetzowel de erkenning
als de subsidiëring direct in handenvan de overheid.
Omdat alleen erkendemuseanog voor rechtstreekse
overheidssteunin aanmerking komen, kan dat voor de
Vlaamseinstellingen vérstrekkendefinanciële gevolgen
hebben.Daarbij zijn deVlaamseeisenvoor erkenning op
diversepunten zwaarder dan de Nederlandse.Zo wordt
expliciet het cultuurhistorische belang van de collectie
meegewogen,en wordt onder onderzoekeigenlijk alleen
wetenschappelijk onderzoekverstaan.Voegde strengere
eisenbij de directe en mogelijk zeer ingrijpendefinanciële
gevolgen,en het wordt begrijpelijkdat in de stormachtige
ontwikkelingen al snel veel kleinere museaontgoocheld
dreigden achter te blijven, en met hen vele andere
beheerdersvan lokaal, streekgebondenerfgoed zoals
archieven en heemkundekringen.Omde positie van
dezegroep te versterkenworden nu zowel museaals
andereVlaamseerfgoedinstellingen uitgenodigd om in
eenseriebijeenkomstenbij elkaarOverdeMuurte kijken.

om

Over de Muur
Uitgangspunt bij het project Overde Muur is de
belangrijke rol die lokaal georiënteerdemuseaen andere
collectiebeheerdersook in Vlaanderenspelenin het cultuur¬
behoud.Zij hebbenvaak belangwekkendecollecties onder
hun hoede,kenneneen laagdrempeligetoegang en zijn
vaak stevig in de gemeenschapgeworteld, bijvoorbeeld
via talrijke vrijwilligers. Zij vervullen een belangrijke rol
in het bewarenvan lokale en regionale geschiedenis.
Echter,het Centrum voor AgrarischeGeschiedeniste
Leuven(CAG)en de Vlaamse provinciale museumcon¬
sulenten meendendat de oriëntatie op de eigen regio

aan

DoorNicoSchouten,

projectmedewerker

inhaalslagmuseum¬

registratie Gelders

OudheidkundigContact

Instappen!

OverdeMuur

presenteertzich als

lokaal-Spoorlijn, die

vooral op lokaal niveau

nieuwe verbindingen

legt envooruitwisseling

zorgt.

Door vooral kleine

tussenstations aan te

doen,kunnenzoveel

mogelijk beheerders

vanstreekgebonden

erfgoedmeereizenen

hun ervaringendelen.

Foto:JosephCasier,

KADOC
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ook het gevaarvan versnipperinginhield. Ontwikkelingen
op het gebied van collectiebeheer,collectievorming,
publieksbenaderingen bedrijfsvoering vinden moeilijker
ingang dan in grote, geprofessionaliseerdeinstellingen.
Uiteindelijk zou dat zijn weerslag kunnen hebben in het
gaandewegverliezenvan de belangstellingvan het publiek
en daarmee in het verlies van draagvlak. Bovendien
dreigde vooral de invoering van het museumdecreetvele
kleinere collectiebeheerderste frustreren. Zij spiegelden
zich aan de grote, erkendemuseaen realiseerdenzich
dat zij vaak niet aan dezelfde eisen konden voldoen.
De remedievonden het CAGen de provinciale museum¬
consulentenin het samenmet de betrokkenenontwikkelen
van een visie op de eigen plaats die het streekgebonden
erfgoed inneemt in het erfgoedlandschap,en het aanbie¬
den van handreikingenom die visie in de praktijk uit te
werken.Het project OverdeMuur wil de deelnemers
aansporenhun eigen projecten op te zetten.

Opzet
Omde zorg voor het streekgebondenerfgoed een zo
groot mogelijke impuls te geven, richt Overde Muur
zich niet alleenop musea,maarookop anderebetrokkenen
zoals archieven,monumenten-beheerders,onderwijs,
toerisme en (cultuur-)ambtenaren. Perregio worden zij
door de museumconsulentenuitgenodigd in een tiental
bijeenkomstenmet elkaar van gedachten te wisselen,
steedsonder leiding van een vakspecialist. Door die
regiogewijze opzet, en door de bijeenkomstenzoveel
mogelijk bij de deelnemers'in huis' te organiseren,kan
heel direct op de dagelijkse praktijk en op de actuele
behoeften worden ingegaan.De nadruk op de praktijk
blijkt ook uit het programma.Dedeelnemerskunnen
daarin zelf accenten aanbrengen. In de eerste regio's die
OverdeMuur aandeed,werden na de eerste kennis¬
makingsbijeenkomsttwee beleidsgerichte bijeenkomsten
georganiseerd, gevolgd door zeven praktijkgerichte
bijeenkomsten waarvan de inhoud samenmet de deel¬
nemerswerd vastgesteld. Eenaantal thema's kwam
daarin in ieder geval aan de orde, zoals collectiebeheer
en -registratie, benaderingvan publiek en subsidiënten,
collectievorming en bedrijfsvoering. Daarbinnenkonden
echter verschillende accenten worden gelegd en naar
behoefteandereaspectenwordenuitgediept.Dezeopzet
bleekdermate succesvoldat voor het vervolg - vanaf
oktober trekt OverdeMuur naar een tweede serie
regio's- deapartebeleidsgerichtesessieswerdengeschrapt.
Voortaan worden in de kennismakingsbijeenkomstde
problemen en wensengeïnventariseerd,waarna direct
negen praktijksessiesvolgen. Deonderwerpendie in de
beleidsgerichte bijeenkomstenwerden besproken,zoals
het nationale cultuur- en museumbeleid,het museum¬
decreet en de ontwikkelingen rond het lokale erfgoed en
cultuurbeleid, worden nu geïntegreerd in de praktijk¬
sessies.Opdie maniermoet het onderscheidtussentheorie
en praktijk nog verder verkleind worden.

Inhoud
In alle tot nu toe bezochteregio'sgavende kennis¬
makingssessieshetzelfdebeeldte zien. Devoorkeurvan de

meestedeelnemersbleekuit te gaannaarhet behandelen
van concrete onderwerpen,zodat zij de opgedanekennis
direct in praktijk kondenbrengen.Erbleekvooral behoefte
te bestaanaan kennis op het gebied van behouden
beheer.In de ene regio leidde dat tot een bijeenkomst
die specifiek aan het behoudvan houten voorwerpen
was gewijd en een bijeenkomst over het opbergenen
onderhoudenvan voorwerpen, in een ander geval ging
de aandacht vooral uit naar het meten en beheersen
van klimaat en licht, of naar plaagdierbestrijding. Maar
ook de anderemusealetaakvelden kwamen steedsaan
bod.Zo waren er sessiesover registratie en documentatie
waarin bijvoorbeeld het belang van standaardisatie aan
de orde kwam, over publieksbegeleidingen educatie,
over het begeleidenvan vrijwilligers, en over fondsen¬
werving en sponsoring.

Resultaat
Deeersteresultatenzijn veelbelovend.Depraktijkgerichte
aanpakwerd zeer goed ontvangen. Als gevolg van de
vele vragen en de actieve discussiewerden de sessies
eerderals te kort dan als te lang ervaren.Eendagdeel
bleek nauwelijks voldoendeom een thema bevredigend
uit te kunnen werken. Ookde gelegenheidom eensbij
elkaar over de vloer te komenwerd zeer gewaardeerd.
Mede uit de positieve reacties,zoals het commentaar
van een deelneemsterdat het project "nieuwe energie
en inspiratie" had gegeven,leiden de organisatoren af
dat de doelstellingen van het project realistisch zijn.

Conclusie
Als gevolg van de verschillen tussen het Nederlandse
museumregisteren het strengereVlaamsemuseum¬
decreet, en de mogelijke directe financiële gevolgendie
dat voor Vlaamsemuseakan hebben,lijkt een project als
OverdeMuur in Vlaanderenurgenter dan in Nederland,
waar de tweedeling (nog?)niet zo sterk lijkt. Dat neemt
niet weg dat het project veel interessanteonderdelen
bevat,die mogelijk in de Nederlandsesituatie toepasbaar
zijn. Degeïntegreerdeaanpaken de actieve benadering
van de vele bij het streekgebondenerfgoed betrokkenen
zou ook in Nederlandkunnenzorgenvoor meeraandacht
voor, maar ook een grotere veerkracht bij de beheerders
van lokaal erfgoed. Eenproject als OverdeMuur kan
mogelijk een hulpmiddel zijn om een tweedeling tussen
geregistreerdeen niet geregistreerdemuseate helpen
voorkomen,en vooral ook om de aandacht te vestigenop
die collecties die beheerdworden in andere instellingen
dan musea.

1Zievoormeerinformatieoverhet projectOverdeMuurdespecialewebsite:
[http://kadoc.agr.kuleuven.ac.be/overdemuur/traject/index.htm],
2 VoordevolledigetekstvanhetVlaamsemuseumdecreeten het bijbehorendeBesluittot
Uitvoering,zie: [http://www.wvc.vlaanderen.be/musea/decreet.htm].
3 Reglementmuseumregistratie,StichtingHetNederlandsMuseumregister,tweede,herziene
druk,Amsterdam2001,pag.2.
4 Museumregistratie:opzetendoelstellingen,op
[www.museumvereniging.nl/nmv/musreg/index.html].
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WetNederlandse

schildje 'Geregistreerd

Museum' en het

Vlaamse'Erkend

Museum' lijken sterk

op elkaar.Tochzijn er

niet alleen uiterlijke

verschillen....

Inhaalslag
Museumregistratie
Overijssel.
DeprovincieOverijsselis in het najaar
van 2000 gestart met de Museum-
registratie.
Tot begin 2002 hebbenzich ca. 40
museaaangemeldvoor de registratie.
Daarvanzijn er 13 musea inmiddels
geregistreerd,4 zijn er afgewezenen
23 zijn voorlopig geregistreerd.
Inmiddelsis KunstEtCultuur Overijssel
gestart met een inhaaloperatie om de
23 voorlopig geregistreerdemusea
alsnog geregistreerdte krijgen.
Daartoezijn twee parttime project¬
medewerkersaangestelddie alle

voorlopiggeregistreerdemuseahebben
bezocht.Tijdensdit bezoekwerd per
museumeen actieplan opgesteld om
de geconstateerdeachterstandenweg
te werken. Demeest geconstateerde
knelpunten waren het ontbreken van
een goede klimaatbeheersing,een
gebrekkigecollectieregistratie of het
ontbreken van een collectie- of
beleidsplan.
De projectmedewerkershelpen de
desbetreffendemuseabij het uitvoeren
van dit actieplan. In sommigegevallen
verrichten zij metingen en adviseren
demuseaoverdeaanschafvanklimaat-
apparatuur.In anderegevallenkonden
de museamet financiële steun van

Kunst EtCultuur Overijsselcomputers
met software aanschaffen en helpen
de projectmedewerkersde museaop
wegmethetgebruikvandezeapparatuur.
Ookzijn museageholpen met het
schrijven of actualiseren van een
beleids-of collectieplan.Voortswerden
een aantal nuttige cursussenen
workshopsgeorganiseerd.
Dezeinspanningen hebbenertoe
geleid dat in eenjaar tijd van de 23
voorlopig geregistreerdemuseaalsnog
acht zijn geregistreerd.In de loop van
2003 hoopt KunstEtCultuur Overijssel
dit aantal te kunnen verdubbelen.

TekstGirbeBuist,museumconsulentin Overijssel

Gelders project inhaal¬
slag museumregistratie
OverdeMuur richt zich opVlaamse
erfgoedbeherendeinstellingen die, om
welkeredendanook,nietvoorerkenning
in aanmerkingkomen.In enkeleNeder¬
landseprovinciesworden de musea
die na de eerstebeoordelingin het
kadervan museumregistratiede status
voorlopiggeregistreerdbereikt hebben,
ondersteundvoor het verwervenvan
de status geregistreerdmuseum.In
Gelderlandheeft het GeldersOud¬
heidkundigContact met dat doel het
Project InhaalslagMuseumregistratie
in het levengeroepen.
Doelvan het project is het bevorderen
vaneenzodanigekwaliteit vandevoor¬
lopiggeregistreerdeGeldersemusea
dat zij voor opname in het Nederlands
Museumregisterin aanmerkingkomen.

Daarbijstaat de kwaliteitsverbetering
nadrukkelijkvoorop.Maximalisatie
van het aantal geregistreerdemusea
is geendoel op zich.
Het project richt zich met nameop
ondersteuning op de taakvelden
Registratieen Documentatie,Behoud
en Beheer,en Bedrijfsvoering.Niet
alleenomdat daaropde nadruk ligt in
de eisenvan de Stichting Het Neder¬
lands Museumregister,maarvooral
ook omdat het inlopenvan collectie-
registratie- en conserveringsachters-
tanden en het ontwikkelen en formu¬
lerenvanhetbeleidvandezemuseaveel
tijd en inspanningvergen.Bij de
publieks- en onderzoekstakenlijken
zich minder problemenvoor te doen.
Elkvoorlopig geregistreerdmuseum
wordt tenminste eenmaalbezocht,
waarnasamenmet de instelling wordt

bepaaldhoedeondersteuninghet beste
vorm kan krijgen. Debegeleidingkan
verschillenvan enkeleincidentele
contactenom bijvoorbeeldeenconcept¬
beleidsplanvancommentaarte voorzien,
tot intensievehulp bij het opstellen
van een behouds-of registratieplan
en daarna regelmatig contact tijdens
de uitvoering van het werk. Dat werk
gebeurt overigensgeheel door de
museazelf. Als tegemoetkoming in
de kosten voor bijvoorbeeld depot¬
verbeteringen of de aanschafvan
computerapparatuur bestaan bij de
ProvincieGelderlandsubsidie¬
mogelijkheden,die naar verwachting
ook in het nieuwe museumbeleid
(ingaande2003) van kracht blijven.

TekstNicoSchouten,

projectmedewerkerGeldersOudheidkundigContact
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LCMnieuws

Voor bestellingen:

Pim Witteveen

Drents Plateau

Stationsstraat 20

9401 KXAssen

T0592 - 305934

F0592 - 305940

Ep.witteveen@drentsplanteau.nl

Hoe kan ik met een ontwerper een
tentoonstelling maken zoals ik hem
hebben wil

Eenontwerper laat eenbezoekerervarenwat het museum
over wil brengen.Ontwerpersvertalen het initiatief van
een museum in de beoogdeervaring van een bezoeker.
Maar wat kun je van ontwerpers verlangen en wat
verlangen zij van museummedewerkers?Eendriedaagse
LCM-eursusgeeft inzicht in wie er betrokken zijn bij de
ontwikkelingvan eententoonstellingen hoeje het optimale
uit het ontwikkelingsproces kunt halen.
Wat moeten we weten voordat het ontwerpprocesvan
start gaat? Zo zou het jammer zijn als pasop het einde
van het procesblijkt dat de tentoonstelling plots reizend
blijkt te zijn of dat er nog een groot schilderij aan de
presentatie moet worden toegevoegd.
Het seminargaat in op de mogelijkhedenvan informatie¬
overdracht. Tentoonstellingspresentatieslaten in het
algemeengeen twijfel bestaanover hun boodschap.
Ze zijn daarbij echter vaak statisch en niet sociaal.
Dat worden ze pasals een museummedewerkerboeiend
over de inhoud kan vertellen. Maar wat echter als je als
bezoekeralleen bent in een tentoonstelling? Ookdan
wil je een binding met de voorwerpen krijgen en verlang
je naar een nieuwe ervaring.
In dit seminarwordenmogelijkhedengegevenom bezoekers
te verleiden tot de inhoud van een tentoonstelling. Met
de manierwaaropwe mensenbenaderenbereikenwe dat
dezemensenhet tentoongesteldezelf ookop eenbepaalde
maniergaanbenaderen.Wehopendat zezomeerbetrokken
raken en proberenze meer ervaringen op te laten doen
dan alleen het bekijken van afbeeldingen met de daarbij
behorendeteksten. Dit seminar geeft voorbeeldenvan
hoeje door middel van intelligente en sociale tentoon¬
stellingsarchitectuur mensenin eendialoog kunt brengen
en zo een tentoonstelling een meerwaardegeven kan.
Nadereinformatie biedt de brochureScholingsaanbod2003

De herziene syllabus Registratie
en documentatie is verschenen
Devorige syllabusdie hoort bij de basiscursusRegistratie
en Documentatie is door specialisten uit het werkveld
kritisch bekekenen voorzienvan de nieuwste informatie.
De syllabus is geen zelfstandige handleiding om het
registrerenvanmuseumvoorwerpente leren:eenbasiscursus
blijft wenselijk. Het is wel een naslagwerkwaarin men
de stof die men in de basiscursusbehandeldheeft kan
nalezen; eenvraagbaakvoor problemenwaarje tegenaan
kunt lopen bij de registratie van de museumcollectie.De
syllabusis ook bedoeldvoor museummedewerkersdie in
het verleden de basiscursusgevolgd hebbenen daarna
de opgedanekennis in de praktijk brengen.Zij kunnen
nalezenwelke nieuwe inzichten en methoden zij aan
hun kennis kunnen toevoegen.

PrijssyllabusRegistratie en Doeumentatie€ 34,00

LCM-bestuur
GRONINGENRoeli Broekhuis

Federatievan Musea in de provincie
Groningen
T 050 313 00 52 / fmg@castel.nl

FRIESLAND Mirjam Pragt
FederatievanFrieseMuseaenOudheidkamers
T058 21391 85/ consulent@friesmuseum.nl

DRENTHE PimWitteveen
Drents Plateau
T 0592 30 59 30 /
p.witteveen@drentsplateau.nl

OVERIJSSELGirbe Buist
Stichting Kunst EtCultuur Overijssel
T 038 422 50 30 / kco@kco.nl

GELDERLANDJacobusTrijsburg
Stichting GeldersOudheidkundigContact
T 0575 51 18 26 / trijsburggoc@wxs.nl

UTRECHT AnneliesJordens
FederatieStichts Cultureel Erfgoed
T 030 234 38 80 / fsce@erfgoed-utrecht.nl

NOORD- Birgitta Fijen
HOLLAND Stichting Museaal en Historisch

PerspectiefNoord-Holland
T 023 531 91 39 / fijen@mhp-nh.nl

ZUID- Judith Tegelaers
HOLLAND Stichting ErfgoedhuisZuid-Holland

T071513 3739 / tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl
ZEELAND Wim Scholten

Stichting Cultureel ErfgoedZeeland
T 0118 67 08 70 / whp.scholten@scez.nl

NOORD- JulesVerschuuren
BRABANT BrabantseMuseumstichting

T 013 535 55 65 /
j.verschuuren@brabantmuseumland.nl

LIMBURG AgnesVugts
Stichting Symbiose:Unit Kunst EtCultuur
T046 420 81 29 / agnes.vugts@symbiose.nl

Nieuwe syllabus
Behoud en beheer
Ookde bestaandetweedelige syllabus Behouden beheer
is door een groot aantal specialisten nauwkeurig onder
de loep genomen.Zekerop dit vakgebiedwordt steeds
weer nieuwekennisverworven.Dezenieuwsteversiebevat
veel nieuwe informatie en vervangt de oude syllabus.
Opgenomenzijn bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen en
materialenIijsten. Iederecursist die een basiscursus
Behouden beheervolgt komt automatisch in het bezit
van dezenieuwe versie.Het is echter raadzaamom ook
de oude versiesdie nu als naslagwerkworden gebruikt
in het museumte vervangendoor de nieuwe - wederom
tweedelige - versie, nu echter in één band.

PrijssyllabusBehouden Beheer€ 45,00
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raijmakers & hofmeester
cuh)i/teuwi in c,ui7"uw

Uzoekt steun bij de eigenvisieontwikkeling.

Uwilt die vertalen in heldere beleidsdoelstellingen.

Uwmuseum gaatvan koers veranderen,professionaliseren.

Uwilt uw interne organisatie daaropafstemmen.
■ 'x

Watvisie is, moet dagelijkse praktijk worden, gedragen

door demedewerkers en zichtbaar voor de buitenwereld.

fRqymaAem & fflpfin eesten
onderzoe/if en at/viseert ooe/1 Ae/e/'d■#
strafeqie en otHjanuiatie.

Prinses Marijkelaan 2
3583XAUtrecht

, A/ion 03025 15907
Jax 03025 18914
e-mai7 rhadvies@worldonline.nl

conceptontwikkeling ■ onderzoek en storyline

tentoonstellingsontwerp « architectonisch ontwerp

grafische vormgeving - beeldonderzoek

tekstproductie « cultuureducatie

AV- en multimedia ■websites

PRen voorlichting « uitvoeringsmanagement

v— □ SD 3 1 3 B □ 1 4
www.mubeumzaken.nl
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Modern Mecenaat
sponsoring | marketing

Erik Mertens

advies en ondersteuning
bij het vinden van sponsors

begeleiding en uitvoering
van creatieve campagnes

visie en marketingstrategie
ten behoeve van musea

www.modernmecenaat.nl

SPECIALISTEN

MET VISIE EN OVERZICHT

\
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opmerkelijkfraaie
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