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Vooru ligt het tweedenummervan Museumpeil,de
gezamenlijkeuitgavevan de bureausvan de provinciaal
museumconsulentenvan Noord-Holland,Zuid-Holland,
Utrecht,Noord-Brabanten Limburg.

Reacties op het eerste
nummer
Na het verschijnen van het eerste
nummer kregen wij veel positieve
reacties, zowel op de inhoud als op
de vorm. Voor de redactie is dit een
stimulans op de ingeslagen weg
voort te gaan en het concept verder
uit te werken en zo mogelijk te ver¬
beteren. Ook uw reacties en sugges¬
ties op dit nummer ontvangen wij
graag.

Over de inhoud
Sinds de invoering van de basisvor¬
ming in het voortgezet onderwijs
krijgen de musea te horen dat zij op
deze verandering in het onderwijs in
moeten spelen.Meerdereinstellingen
zijn ermee bezig en veel bijeenkom¬
sten worden eraan gewijd. In drie
artikelen proberen wij de museaweg¬
wijs te maken in deze veranderingen
en de rol die (vooral historische)
musea daarbij kunnen vervullen.
Het artikel van Evert van Cinkel over
het opzetten van tentoonstellingen
geeft eenbeeldvan devalkuilen waar¬
in museummedewerkers terecht kun¬
nen komen. Voor de mensen die alle
blunders al eens begaan hebben een
feest der herkenning - de anderen
kan het wellicht zenuwen, tijd en
geld besparen.
Opnieuw geven wij tips en berich¬
ten, boekbesprekingen.
Wij hopen dat ook dit tweede num¬
mer met interesse wordt gelezen en
inspeelt op de wensen die bij u le¬
ven.

de artikelen en informatie die voor
alle Nederlandse musea van belang
zijn. Het tweede losse deel is uit¬
sluitend bestemd voor de eigen pro¬
vincie.

Abonnement
Als u meerdere exemplaren van
Museumpeil wilt ontvangen kunt u
via uw consulent extra abonnemen¬
ten bestellen. Deze kosten f 25,- per
jaar. U kunt zich ook abonneren op
Museumpeil inclusief alle provin¬
ciale bijlagen voor f 50,- per jaar.

Post Scriptum
Mochtu het juisteprovincialedeelniet heb¬
benontvangen,neemtu dan contactopmet
het bureauvan deprovinciaalmuseumcon¬
sulentvan uw provincie.U krijgt dit dan zo
spoedigmogelijktoegestuurd.

Deredactie

Twee delen
Museumpeil verschijnt in twee de¬
len. Het eerste algemene deel bevat
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basisvormingonderwijs

Omgevingsgeschiedenis en
basisvorming
In dit artikelwordtbekekenopwelkewijze
musea,historischeverenigingenen archieven
eenbijdragekunnenleverenaan de basis¬
vorming.Wat zijndemogelijkhedenen de
knelpunten?

Basisvorming
Inaugustus1993trad voor deeerste
jaren van het voortgezet onderwijs
een belangrijkevernieuwing in wer¬
king: de zogenoemdebasisvorming.
In de basisvormingvolgen alle leer¬
lingenvan twaalf tot vijftien jaar ge¬
durende twee a drie jaar dezelfde
vijftienvakken,ongeachtwelkeschool
zij bezoeken.Eénvan die vakken is
geschiedenisen staatsinrichting en
van dat vak dient omgevings¬
geschiedeniseenvast onderdeeluit
te maken.Op de anderevakken zal
in dit artikel niet ingegaanworden.
Het is wel belangrijk te weten dat
allevakken in de basisvormingteza¬
men gekenmerkt moeten worden
door de zogenoemdeTVS-formule:
Toepassing-Vaardigheden-Samen¬
hang.

De TVS-formule
Kort samengevat komt het erop
neerdat leerlingende vaak theoreti¬
sche schoolkennis moeten kunnen
toepassen(binnen het vak en daar¬
buiten), dat ze allerlei vaardigheden

Over de auteur
Jan Dijkman is medewerkeraan
het project geschiedenis en
staatsinrichting bij het SLO- In¬
stituut voor leerplanontwikkeling
teEnschede.
Zijn artikel is eerder verschenen
in Stichts Historisch Contact,
contactorgaan van Stichting
StichtseGeschiedenis,nummer 7
(lente 1994) en is overgenomen

doorj. Dijkman met toestemming van de uit¬
gever.

leren zoals samenwerken of een
onderzoekje doen en dat de ver¬
schillende vakken zoveel mogelijk
samenhangmoetengaanvertonen.
Het vak geschiedenis en staats¬
inrichting moet geenvak zijn waar¬
bij de leerlingenallemaalminof meer
interessanteweetjesvanbuiten leren
zoals dat vroeger misschienhet ge¬
val was, maar ze doen in dat vak
kennis en inzichten op die hen de
huidige tijd beter doen begrijpen
(toepasbaarheid),ze lerenhistorisch
onderzoek doen (vaardigheden)en
zij zien samenhangmet kennis uit
andere vakken, bijvoorbeeld aard¬
rijkskunde of economie. Meer aan¬
dacht voor omgevingsgeschiedenis
past heelgoed in dezeTVS-formule.
Wehebbenechterwel te makenmet
een nieuweaanpakvan de geschie¬
denis van eigen stad, dorp en
streek.

Omgevingsgeschiedenis
Op zich genomen is omgevings¬
geschiedenisin het onderwijs niet
nieuw: er zijn al heel lang geschie¬
denisleraren die hun klassen iets
vertellen over de geschiedenisvan
de streek waar hun leerlingen
wonen. Zij doendat meestalom be¬
paaldeontwikkelingen welke in het
schoolboek beschrevenworden te
illustreren: bij het hoofdstuk over
middeleeuwsestedenwijst de leraar
op de aanwezigheidvan enkeleres¬
ten van middeleeuwsegebouwenin
de eigenstaden bij de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog ver¬
geet hij niet te vertellen over de
overval van het plaatselijke bevol¬
kingsregister door een groep ver¬
zetsmensen. De eigen omgeving
fungeert hier als illustratie of als
didactischhulpmiddel. Dezeleraren
moeten daar zeker mee doorgaan,
maar de basisvorming vraagt van
hennog ietsanders.
Hetnieuwein de basisvormingstaat
beknopt beschreven in de kern¬
doelenvoor het vak geschiedenisen
staatsinrichting.Want voor elk vak

in de basisvorminggeldenkerndoe¬
len om de kwaliteit van het onder¬
wijs te verbeteren, een soort mini¬
mumeisen waaraan het onderwijs
moetvoldoen.Voor geschiedenisen
staatsinrichtinggelden een algeme¬
nedoelstellingenveertienspecifieke
kerndoelenoversociaal-economische,
politiek-bestuurlijke en cultureel-
mentaleaspectenvan de geschiede¬
nis. Over omgevingsgeschiedenis
staater het volgende in de kerndoe¬
len:
'De leerlingen verwerven ... kennis,
inzicht en vaardigheden... die voor
verschijnselen, ontwikkelingen en
vraagstukkenop regionaal... niveau
van betekeniszijn' (algemenedoel¬
stelling). En: 'de leerlingen kunnen
eenvoudig onderzoek verrichten
naar historischegebeurtenissenen
ontwikkelingen op sociaal-econo¬
mischof cultureelgebiedin deeigen
omgeving'(kerndoel1).

Met deze twee bepalingenis omge¬
vingsgeschiedeniswettelijk verplicht
gewordenvoor alle leerlingenin het
voortgezet onderwijs, toegespitst
op twee elementen:belangrijkever¬
schijnselen en ontwikkelingen van
regionalebetekenisen het doenvan
historisch onderzoek in de eigen
omgeving. Gezien het overladen
programmavoor het vak geschiede¬
nis is het de moeite waard om te
proberendeze twee elementenmet
elkaarte verbinden.Grofwegis voor
omgevingsgeschiedenisin de basis¬
vorming in totaal ongeveer twintig
lesurenbeschikbaar(d.w.z.ongeveer
10 %van de 200 lesurengeschiede¬
nis).

Binnenhet geschiedenisonderwijsis
de laatste jaren de belangstelling
voor omgevingsgeschiedenistoege¬
nomen.Dit wasook zichtbaar in het
bladvoor geschiedenislerarenKLEIO.
Daarin werden voorbeelden be¬
schrevenom leraren ideeënaan de
hand te doen voor omgevings¬
geschiedenis. Telkens luidde het
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adviesaandie leraren:'stuur je leer¬
lingen op onderzoek uit buiten de
klas, laat de leerlingen "veldwerk"
doen in plaatselijke archieven, bij
het kadaster,in het museumen laat
hengesprekkenvoerenmet mensen
die veel van regionalegeschiedenis
weten.'
Over het algemeenwaren leerlingen
en lerarenenthousiastover dezege-
schiedenisprojektenin de eigenom¬
geving. Hiereenpaar leerlingenaan
het woord over eenonderzoeknaar
het verdwijnen van de boerderijen
in Voorburg aan het begin van de
20ste eeuw: 'In het begin leek het
mij niet zo leuk omdat we nog niet
veel wisten en alles nog een beetje
vaagwas.Maarhoemeerwe onder¬
zochten hoe interessanterhet werd.
Hetwas een leukeweek en ook erg
gezellig.'Eniemandanders:'Toen ik
maandag op school kwam was ik
niet zo enthousiast; hoe verder de
weekvorderde hoe leuker het werd.
Ik vond het eengoed project en het
is goedopgezet.'
Blijkbaarvinden leerlingen het niet
zonder meer leuk om met omge¬
vingsgeschiedenis bezig te zijn,
maarworden zij gaandewegsteeds
enthousiaster,zeker als het project
goed is opgezet.Hetsuccesvanom¬
gevingsgeschiedenisstaat of valt
danook meteengoedeaanpak.

De rol van historische ver¬
enigingen en musea
Meernogdanin het recenteverleden
zullen scholen en leraren contact
zoekenmet hetmuseum-enarchief¬
wezen en historischeverenigingen:
de interessevanuit school is er en
bovendienzijn de docentennu wet¬
telijk genoodzaakt aan omgevings¬
geschiedenis te doen voor leer¬
lingenvantwaalf tot vijftien jaar.
Aan de andere kant zijn zeer veel
geschiedenisleraren niet gewend
om hun leerlingenonderzoek te la¬
ten doen buiten de klas en weten
zijzelf vaakniet goeddeweg naarof
in plaatselijkemuseaen archieven.
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Leerlingenin het
GooisMuseum
foto:GooisMuseum

Het is daaromvan belangde contac¬
ten met scholen te intensiveren of
hen te benaderenmet voorstellen
om samente zoekennaarmogelijk¬
heden om de leerlingen onderzoek
te latendoen naaraspectenvan om¬
gevingsgeschiedenis.Museahebben
de scholenwat dat betreft een hele¬
boel te bieden: daar zit vaak meer
deskundige kennis van de plaatse¬
lijke en regionalegeschiedenisdan
de geschiedenisleraar zelf heeft.
Bovendien beschikken zij over de
historische bronnen die de leerlin¬
gen moeten leren raadplegenin het
kadervan hunonderzoek.

Op welke manier kunnen het muse¬
um en de historischevereniging nu
het onderwijsvan dienst zijn?Eerlijk
gezegdis dat een lastigevraag.Eris
niet slechtséén manier, er zijn ver¬
schillende mogelijkheden. Globaal
zijn het er drie:

1. Een lijstje geschikte onder¬
werpen
Het kan zijn dat de schoolerg blij is
wanneereenaantalonderwerpenuit
de regionalegeschiedenisgenoemd
en naderomschrevenwordt. Bij het
producerenvan een dergelijke lijst
kunnen de volgende vragen een
leidraadzijn:
- Welke onderwerpen zijn voor
onze regio speciaal van belang?

(Bijvoorbeeldvoor Rotterdam de
geschiedenisvan de haven,maar
voor Zuid-Limburgdie van de mij¬
nen)
- Is het onderwerp in verband te
brengenmet éénvan de kerndoe¬
len van het vak geschiedenis,bij¬
voorbeeld ten aanzien van de
TweedeWereldoorlogof de eerste
industrialisatie?
- Is bij het onderwerp bruikbaar
historisch bronnenmateriaal ter
beschikking?Dit is eenuiterst be¬
langrijke voorwaarde gezien het
onderzoekende karakter van de
lessenomgevingsgeschiedenis!

2. Geschikt bronnenmateriaal
Het is mogelijk dat scholen niet
goed op de hoogte zijn van het
bronnenmateriaal dat er in eigen
staden streekis endat gebruikt zou
kunnenworden voor de lessenom¬
gevingsgeschiedenis.Het gaat hier
zowel om schriftelijke bronnen als
om andere: bijvoorbeeld audiovisu¬
ele bronnen(foto's, geluidsfragmen¬
ten), voorwerpen (bijvoorbeeld in
het museum,maarook op straat)en
mondelinge bronnen. De school
attenderenop bepaaldebronnenver¬
zamelingen is een mogelijkheid
maaru kunt ook nogverder gaanen
de bronnen meer geschikt maken
voor gebruik door de leerlingen,bij¬
voorbeelddoor ze reedste ordenen,

3

museumpeil, december 1994



basisvorming onderwijs

Omgevingsgeschiedenis en
basisvorming

betrokken worden. Het is in ieder
geval niet zo dat allerlei boekjes
over onderwerpen uit de regionale
geschiedeniszonder meer geschikt
zijn voor gebruik door leerlingen
vaneenjaar of veertien.

Stappen
Herhaaldelijk is al de term 'histo¬
risch onderzoek' gevallen. De leer¬
lingen moeten immers leren 'een¬
voudig onderzoekte verrichtennaar
historischegebeurtenissen'.Wilmen
dat de leerling in staat is zo'n onder¬
zoekjeop te zetten en uit te voeren,
dan is het nodig de leerlingdaarinte
laten oefenen.Dat kan bijvoorbeeld
door hem in de basisvorming een
aantalmalente latenervarendat elk
onderzoekbestaatuit eenaantal fa¬
sen,eenaantalstappen:

stap 1: het stellen van de onder¬
zoeksvraag.
Bijvoorbeeld: waarom vestigden
zich in de 17deeeuwJodenafkom¬
stig uit verschillendeEuropeselan¬
den in Amsterdam en hoe verging
het hendaar in die tijd?
stap 2: het makenvan eenonder¬
zoeksplan,onder anderedoor deel¬
vragenbij de hoofdvraagvan stap 1
te maken.
Bijvoorbeeld:eerst onderzoekenuit
welke landen die Joden afkomstig
waren en wat hun motievenwaren;
onderzoeken welke beroepen zij
gingenuitoefenen,waarzij kwamen
te wonen en of zij integreerden in
de Amsterdamsesamenleving;wat
de houdingvan overheiden burgers
wastegenoverdezenieuwkomers,
stap 3: het verzamelenen kiezen
van informatie.
Bijvoorbeeld: een bezoek brengen
aanhetJoodsHistorischMuseumen
aanhetGemeente-archiefendaarde
geschikteinformatieselecteren,
stap 4: het verwerken en samen¬
vattenvande informatie.
Bijvoorbeeld:de (deel)vragenuit de
tweedestapproberente beantwoor¬
den.

te beschrijvenen misschiensomste
bewerken, bijvoorbeeld door ze in
'leerlingentaal' te vertalen of nader
toe te lichten: een leerling heeft nu
eenmaal niets aan een ambtelijk
stuk uit 1850 als hij de taal ervan
niet verstaat. Een belangrijk hulp¬
middel bij het aanbiedenvan bron¬
nenmateriaalis natuurlijk decompu¬
ter waarin enorme hoeveelheden
historische gegevens op te slaan
zijn. Eenaardig voorbeeld daarvan
is te vinden in Schotland:grote groe¬
pen leerlingen in Glasgowbestude¬
ren de geschiedenisvan hun eigen
stad met behulp van een enorme
computerdatabank.In Nederland is
het project Limburg-on-Linebekend:
in Weert staat een 'moeder-compu¬
ter', gevuld met gegevensover de
geschiedenis van Limburg. Vanuit
de scholen is aansluiting op deze
computermogelijk.

Bij het daadwerkelijk ter beschik¬
king stellen van bronnenmateriaal
aan leerlingen is meestal vooraf
overleg met de geschiedenisleraar
nodig: hij kan het best beoordelen
welk materiaal voor zijn leerlingen
geschikt is. Uiterst belangrijk is in
ieder geval het onderhouden van
goede contacten met geschiedenis¬
leraren bij u ter plaatse.Nodig hen
eensgezamenlijkof individueelbij u
uit om nader met elkaar kennis te
makenen hen een overzicht te bie¬

den van wat u zoal hebt. Misschien
bent u de reddende engel in hun
zware bestaan.Er is reden tot opti¬
mismeover hun bereidheidom met
u samente werken:zij hebbenu no¬
dig als zij hun taak goed willen uit¬
voeren.

3. Het maken van hele lespak¬
ketten
In het voorgaande zijn mogelijk¬
heden besproken voor het aanrei¬
ken van ideeënaan scholenmet be¬
trekkingtot onderwerpenenbronnen
voor omgevingsgeschiedenis.Mis¬
schien is het haalbaarcomplete les¬
pakketten te leveren. Veel leraren
zullen hier ongetwijfeld erg blij mee
zijn. De lespakketten in het kader
van omgevingsgeschiedenismoeten
echter nooit zo af en compleet zijn
dat er voor de leerlingen als het
ware niets meer uit te zoeken valt.
Met anderewoorden: in het lespak¬
ket wordt het kader gebodenwaar¬
binnen de leerlingenmet het histo¬
risch onderzoek aan de slag gaan.
Zo'n lespakket over een bepaald
onderwerp bevat dan bijvoorbeeld
algemene achtergrondinformatie,
suggestiesvoor groepjes leerlingen
om bepaaldedeelaspectente onder¬
zoekenen een aantal bronnen, mo¬
gelijk vanopdrachtenvoorzien.
Ook hier geldt weer: het zal de kwa¬
liteit ongetwijfeld ten goede komen
als docenten bij de samenstelling

TVS-formulein de
praktijk

museumpeil, december 1994



basisvorming onderwijs

stap 5: het beantwoordenvan de
vraagen de presentatievan het ant¬
woord.
Bijvoorbeeld:eenpresentatievan de
conclusiein de vorm van een scrip¬
tie, een tentoonstelling, een spreek¬
beurt of eentoneelstukje.

Het zou mooi zijn als deze stappen
terug te vinden zijn in het materiaal
dat scholenaangebodenwordt. Dan
sluit het aanbij wat de leerlingenle¬
ren bij anderevakken waarvoor ze
onderzoekjesmoetendoenzoalsbij
aardrijkskunde en economie. Te¬
vens sluit het dan aanbij de manier
waarop het CITO(CentraalInstituut
voorToetsontwikkeling)omgevings¬
geschiedeniswil gaantoetsen: in de
CITO-voorstellenhieromtrent staan
de fases in het onderzoek centraal.
De leerlingen krijgen daarbij meer
punten naarmateze in staat geble¬
ken zijn meer zelfstandig stukjes
onderzoekte doen. Lerarenen leer¬
lingen worden heel erg geholpen
wanneerhet systematischekarakter
van dergelijke onderzoekjes bena¬
drukt wordt.
Het stappenschemabetekent niet
dat het hele onderzoektot in detail
voor de leerlingen moet worden
voorgekauwd en dat de leerlingen
als het ware pas zelf aan het werk
kunnenbij stap4 wanneerhetmate¬
riaal verwerkt moet worden. Zeker
wanneer de leerlingen een jaar of
vijftien zijn, moetenzij in het onder¬
zoek zoveelmogelijk momentente¬
genkomen waarbij zij zelf keuzes
kunnenmaken.Dusnaeenkorte in¬
troductie van het onderwerp(diebe¬
slist noodzakelijk is) wordt stap 1
aan de leerlingen voorgelegd: de
leerlingen kunnen kant-en-klare
onderzoeksvragenbij een bepaald
onderwerp aanpakken of zelf in
overleg met hun leraar een nieuwe
onderzoeksvraagbedenken.Bij stap
2 kunnen de leerlingenzelf een on¬
derzoeksplanmaken door deelvra¬
gen te formuleren, maar het muse¬
um kan deze deelvragen ook

aanreiken en de leerlingen vragen
om per groepje een keuze uit deze
vragen te maken.Bij stap 3 kunnen
de leerlingen zelf materiaal verza¬
melenen daaruit een keuzemaken.
Hetkanookzijndatzij reedsvoorhen
verzameldengeselecteerdmateriaal
aangereiktkrijgen. Bijstap4 kanhet
- afhankelijk van de hoeveelheiden
demoeilijkheidsgraadvan het mate¬
riaal - zo zijn dat de leerlingen er
zelf meewerken of dat zij met con¬
crete vragen en opdrachten het ge¬
selecteerdebronnenmateriaalte lijf
gaan.
Bij stap 5 tenslotte kunnen de leer¬
lingen öf helemaalvrijgelaten wor¬
den wat betreft de presentatievan
hun eindantwoordenöf daarbij ge¬
detailleerderichtlijnen krijgen.

Vallen en opstaan
Onderzoek leren doen vereist dus
een bepaaldefasering lerenontdek¬
ken. De leerlingen moeten niet zo¬
maar bronnenmateriaalbestormen,
ze moeten zich eerst realiserenop
welke vragen zij antwoorden in die
bronnenzoeken.Maarook in het le¬
ren stellenvan goedevragenaande
juiste bronnen is oefening nodig.
Hetmuseumis bijna altijd beterdan
de leerlingen in staat te beoordelen
welke bronnen er zijn en wat daar¬
van de bruikbaarheid is. Die kennis
is dan ook goedte gebruikenbij het
begeleidenvan het onderzoek: het
voorkomt bij de leerlingen frustre¬
rend gezoek in soms onbegrijpelijk
bronnenmateriaal.
Van de andere kant moeten leer¬
lingen vaak de tijd krijgen even in
een foute richting bezig te zijn, het
vruchtelozevan die richting te erva¬
ren zodat ze vervolgens op grond
van die ervaring beter in staat zijn
de goederichting in te slaan.Hierbij
wordt van de begeleiding veel ge¬
duld gevraagd. Maar het gaat hier
om het leren doen van onderzoek -
dat leer je per definitie alleen met
vallen en opstaan.Onnodig te zeg¬
gen dat leerlingen per persoon en

per groep erg verschillendzijn. Wat
dat vallen en opstaanbetreft zal de
ééndan ook vaker vallen en minder
gauw opstaan dan de ander, heeft
de ene leerlingmeerhulp nodig dan
deander.

Aansluitend bij die verschillen tus¬
sen leerlingen is het erg belangrijk
dat de scholen verschillend soort
materiaalaangebodenwordt:
l.over verschillende onderwerpen:
moeilijker onderzoeksvragen en
abstractereonderwerpenvoor de
leerlinggroependie meeraankun¬
nen, eenvoudige vragen en op¬
drachten en eenvoudiger onder¬
werpenvoor jongere leerlingenen
hen die liever iets concretersaan¬
pakken. Het maakt nogal wat uit
ofje eenwerkstukwilt makenover
oude molens in de omgeving of
overhetverloopvandegodsdienst¬
strijd in de eigen omgeving tus¬
sen katholieken en protestanten
ten tijde vande 80-jarigeoorlog.
2.verschillend bronnenmateriaal,
bijvoorbeeld voor eerste jaar
basisvorming en voor derde jaar
basisvorming: bij eenzelfde on¬
derwerp kunnen mapjes met
moeilijke en met gemakkelijker
bronnen aangeboden worden.
Sommigebronnen kunnen in elk
mapje, maar andere bronnen
moeten vereenvoudigd worden
om in het 'gemakkelijke'mapjete
kunnen. Het is in ieder geval niet
waar dat leerlingenaltijd met ori¬
ginele bronnen geconfronteerd
moeten worden: het hoeven im¬
mers geen kleine historici te wor¬
den, maarze moetenwel aan het
werk van historici 'ruiken' en dat
brengtbronnenonderzoekmetzich
mee.
3.verschillendelespakketten:dat kan
zowel betekenen over verschil¬
lende onderwerpen, moeilijke en
gemakkelijke, als verschillende
versies lespakkettenover hetzelf¬
de onderwerp, variërend in moei¬
lijkheidsgraad.

5
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Omgevingseducatie in het
en de Vecht- en Eemstreek

Veldwerk
Musea en historische verenigingen
zullen dus keuzesmoetenmaken in
het soort materiaaldat ze de scho¬
len aan willen bieden. Eénvan de
keuzes geldt de mate van 'veld¬
werk': opdrachten waarbij de leer¬
lingen buiten de klas en buiten de
school onderzoek doen. Nergens
staat in de kerndoelendat de leer¬
lingenveldwerk moetendoen:het is
denkbaar dat het hele onderzoek
naar omgevingsgeschiedenis zich
binnen de muren van het klaslokaal
afspeelt omdat ervoor gezorgd is
dat al het benodigde materiaal op
school is. Toch is het goed als ten¬
minste een deel van het onderzoek
zich buiten de klasafspeelt.Dit ver¬
groot de betrokkenheidvan de leer¬
ling bij omgevingsgeschiedenis.En
als zich één onderwerp op school
leent voor veldwerk is het omge¬
vingsgeschiedenis.Toch kleven er
praktische bezwaren aan: voor de
school is het onoverzichtelijker de
gangenvan de leerlingenna te gaan
en de leraar is bang zijn controle
over het werk van de leerlingen te
verliezen; voor archievenen musea
geldt dat sommige bang zijn voor
grote groepen leerlingen tegelijk.
Dat laatstehoeft natuurlijk niet en is
bij uitstek iets dat in overlegmet de
lerarengeregeldkanworden.

Met het voorgaande is in vogel¬
vlucht een overzicht geboden van
de wenselijkhedenen de mogelijk¬
hedenmetbetrekkingtot omgevings¬
geschiedenis in de basisvorming.
Musea,archievenen historischever¬
enigingen kunnen een belangrijke
bijdrage leveren in de verankering
van omgevingsgeschiedenisin het
onderwijs. ■

In veelgebiedenvanhet landwordtaandacht
besteedaan degevolgenvande invoeringvan
de basisvorming.Op tal vanplaatsenworden
initiatievenontplooidten behoevevanhet
onderwijs.Vanbelanghierbijis dewijzevan
samenwerkentussendeverschillendemogelijke
partijenin eendergelijkproject.Alsvoor¬
beeldhier deplannenvooromgevingseducatie
in het Gooi.

doorAliceGeijsel

Omgevingsonderwijs
Eénvan de centraleuitgangspunten
van de basisvorming is dat leerlin¬
gen beter worden toegerust om in
een steedsingewikkelderwordende
samenlevingin verschillendelevens¬
situaties vanuit verschillende rollen
verantwoorde beslissingen te ne¬
men. Het onderwijs moet 'vermaat-
schappelijken': kort gezegd beter
aansluitenop de realiteit.Eénvande
vernieuwingen in het onderwijs is
de term 'omgevingsonderwijs'.In de
definitie wordt het omschrevenals
'erop gericht voorwaardente schep¬
pen voor het ontwikkelen van ken¬
nis, inzicht envaardighedenen hou¬
dingen die noodzakelijk zijn om
verantwoordelijkheidte kunnendra¬
gen voor en medebepalendte kun¬
nen zijn bij de ontwikkeling van de
eigen omgeving'. De leerling moet
dus zoveelvan zijn eigen leefomge¬
ving gaan begrijpen dat hij of zij

Over de auteur
Alice Ceijsel is free-lancemede¬
werker van het CooisMuseumin
Hilversum en projectleider van
Stichting Omgevingseducatie
Gooi,Vecht-en Eemstreek.Voor
meer informatie over het project
kunt u bij haar terecht,p/a Goois
museum,Kerkbrink6,
1211BXHilversum,
telefoon:035 - 292826

daar verantwoord mee om kan
springen. Omgevingsonderwijs is
dus eengoedvoorbeeldvan de ver¬
maatschappelijkingvan het onder¬
wijs. Omgevingsonderwijsis onder¬
wijs in en over de eigen omgeving
waarin dezeomgeving (en de eigen
ervaring) als leermateriaal worden
gebruikt. In de kerndoelen (zie de
bijdragevan F.Vogelzang)van veel
vakken wordt de eigen leefomge¬
ving expliciet genoemd.Daarmeeis
omgevingsonderwijs een verplicht
onderdeelvan de basisvormingge¬
worden.
Voor veel vakken - economie,aard¬
rijkskunde, geschiedenisen staats¬
inrichting, biologie en beeldende
vorming - liggen op dat gebied let¬
terlijk kansen'op straat'.

Stichting Omgevingseducatie
Gooi, Vecht- en Eemstreek
Omte voorkomendat het onderwijs
vanuit verschillendeinstellingenma¬
teriaal op dat gebied aangeboden
krijgt, is in oktober 1994 de Stich¬
ting OmgevingseducatieGooi,Vecht¬
en Eemstreekals samenwerkings¬
verband opgericht. Deelnemersaan
dit platform zijn musea,historische
kringen,archieven,instellingenvoor
natuur- en milieu-educatie, monu¬
mentenzorgen onderwijs. Het plat¬
form is breedvan opzet zodat van¬
uit de verschillende instellingen
bijgedragen kan worden aan het
ontwikkelen van het project en de
inhoud van het lesmateriaal.Voor
het project is een coördinator op
free-lance basis aangesteld. De
regionaalmuseumconsulentvan het
Gooivertegenwoordigt de museain
het platform.
Het is de bedoeling dat in septem¬
ber 1995 lesmateriaal (gekoppeld
aande kerndoelen)klaar is voor ge¬
bruik in school en voor buiten¬
schoolse activiteiten. Uitgangspunt
is dat het materiaalvoor binnen-en
buitenschoolseactiviteiten nauw op
elkaar aansluit. In overleg met het
onderwijs uit de regio (gesprekken
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I Gooi

en een enquête) zijn de volgende
onderwerpen vastgesteld: prehis¬
torie; ontwikkeling steden en dor¬
pen; Hollandse Waterlinie/vesting¬
steden.

Omgevingseducatie en musea
Zoalsgezegd:voor veel vakken lig¬
gen er wat dat gebied betreft veel
kansen op 'straat'. De musea met
hun levendige, driedimensionale
presentaties geven een concreet
beeld van de omgevingsgeschiede¬
nis. Er liggen voor de musea,zeker
voor de lokale en regionalemusea,
nu mogelijkheden om de jongeren
via het onderwijs kenniste laten ne¬
menvan huncollecties.
De TVS-formule (Toepassing-Vaar¬
digheden-Samenhang- zie eerder
artikeloverdebasisvorming)is goed
toe te passen in het omgevings-
onderwijs.
Enkele concrete mogelijkheden in
Gooi,Vecht-en Eemstreek:
Toepassing:
- de leerstof moet toepasbaarzijn
en te herkennenin concretesitua¬
ties

In de kerndoelenaardrijkskunde,bij
Domein B staat: 'de leerlingen kun¬
nen de structuur van het landschap
van huneigenomgevingaangeven'
Leerlingenkunnendan via inleidend
materiaalop school in hetGooisMu¬
seumbij de presentatieover de pre¬
historie het ontstaan van het land¬
schapgevisualiseerdzien. Aspecten
van het landschapvan toen zijn nu
nog in hetGooite herkennen.
KasteelGroeneveldheeft program¬
ma'sover de inrichting van het land¬
schap waarin de leerlingen de ver¬
schillendeaspectenover hetgebruik
van het landschapkunnen lerenon¬
derscheiden.
Vaardigheden:
- het opzetten en uitvoeren van
eenvoudigonderzoek
In de kerndoelen geschiedenis,bij
DomeinA staat: 'de leerlingen kun¬
nen eenvoudig onderzoek verrich¬
ten naar historischegebeurtenissen
en ontwikkelingenop sociaal-econo¬
misch of cultureel gebied in de ei¬
genomgeving'
Aan de handvan schilderijen in het
SingerMuseumis eenonderzoekop

-TUI

Museamoetenaan¬
dachtbestedenaan
detoeganklijkheid
voorjongeren

1

te zetten naar historische,culturele
ontwikkelingen begin deze eeuw in
het kunstenaarsdorpLaren.
De persoonlijke meningsvorming
(een ander vaardigheidsdoel) ten
aanzienvan kunst kanmen in dit ka¬
der toepassen.
Eenander voorbeeld: in het Neder¬
landsVestingMuseum,het Gemeen¬
temuseumWeespen het Muiderslot
kunnen leerlingen gezamenlijk
waarnemingenverrichteneneenon¬
derzoekopzettennaardoel enwijze
van aanlegvan deze vestingsteden.
De leerlingen werken dan tevens
aaneeneigenopdracht.
Samenhang:
- integratievanvakken
Dit is een essentieelonderdeelvan
de basisvorming. In het onderwerp
'industrialisatie' komen veel ontwik¬
kelingen samen. Historische, soci¬
aal-economische,grafische, natuur-
en milieu en culturele aspectenspe¬
len hierin een rol. Demuseain Gooi,
Vecht- en Eemstreek hebben met
hun bronnen, beeldenen documen¬
tatie ruime mogelijkhedenvakover¬
stijgende projecten aan te bieden.
De basisvormingbiedt veel aankno¬
pingspunten voor de musea maar
vraagt om organisatorische oplos¬
singen. Tot nu toe kwamen alleen
grote groepen leerlingen het muse¬
um bezoeken.Dat kan veranderen.
Waarschijnlijk komen leerlingen in
de toekomst individueel of in kleine
groepjes naar het museummet ge¬
richte opdrachten.In dit kadermoe¬
ten de musea aandacht besteden
aande toegankelijkheidvan de mu¬
seavoorjongeren. Dejongeren moe¬
ten duidelijke instructies krijgen,
'zelfstandig' kunnenwerken en zich
welkomvoelen.
Nü kunnende museagoedecontac¬
ten met het onderwijs opbouwen.
Het vernieuwde onderwijssysteem
(dat in de komendejaren ook uitge¬
breid wordt tot de bovenbouw)
geeft musea de kans vernieuwde
educatieveprojectenop de markt te
brengen. ■
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Schoolmethoden en de kerndoelen
in het basis- en voortgezet onderwij
Kerndoelenendomeinenzijn begrippenwaarin
deveranderingenin hetonderwijsgevatworden.
In dekerndoelenligt dekennisbeschrevendie
deleerlingenopde basisschoolof na driejaar
basisvormingmoetenbezitten.Dedomeinen
gevenderubriekenweerwaarindelesstofwordt
ondergebracht.In dit artikelwordtin hetkort
devoordeomgevingsgeschiedenisbelangrijkste
elementenbesproken.

doorF. Vogelzang

De kerndoelen in het onderwijs
Het nieuwe geschiedenisonderwijs,
zowel in het basis-als het voortge¬
zet onderwijs, is gestructureerdvol¬
gens een aantal kerndoelen. Veel
uitgeverijen zijn bezig hun geschie¬
denisschoolboekenaan te passen
aan deze kerndoelen.Schoolmetho¬
den gevennog steedsin belangrijke
matede inhoud en de structuur aan
van het geschiedenisonderwijs in
Nederland.Omgevingsgeschiedenis
is nu juist een onderwerp dat zich
slecht laat vangen in een school¬
boek. Het schoolboekmoet bij uit¬
stek geschikt zijn voor alle scholen
in Nederlanden kandus niet diep in¬
gaanop plaatselijkeontwikkelingen.
Hooguit worden in de nieuwe
schoolmethodenwat algemene ka-

Over de auteur
Fred Vogelzangis historicus en
werkzaamals consulentregiona¬
le geschiedschrijving voor de
Stichting Stichtse Geschiedenis
(SSG).Hij is betrokken bij het
schrijven vaneenschoolmethode
geschiedenisvoor de basisvor¬
ming.
Dit artikel is eerder verschenen
in Stichts Historisch Contact,
contactorgaanvan deSSG,num¬
mer 7 (lente 1994) en is overge¬
nomenmet toestemmingvan de
uitgever.

ders aangegeven.De ruimte die zo
ontstaat kan uitstekendworden be¬
nut door musea,historischevereni¬
gingen en archiefdiensten: zij be¬
schikken over de kennis en het
materiaal om de geschiedenisvan
de eigenomgeving in de klas tot le¬
ven te brengen. Het is van belang
daarbij goed aan te sluiten bij de
kerndoelen.
In die kerndoelenligt de kennis be¬
schrevendie de leerlingenop de ba¬
sisschool of na drie jaar basisvor¬
ming moeten bezitten. Voor de
basisschoolbetekenthet in hetalge¬
meen dat de leerlingen voor het
eerst met geschiedenisin aanraking
komen in groep 5 (devroegereklas
3).Zij krijgen daneen introductieop
het vak die vaak de vorm aanneemt
van een vergelijking van hun eigen
leven met dat van hun ouders en
grootouders. Kortom, de laatste
eeuwstaatdaarincentraal.In devol¬
gendegroepen,6 tot en met 8, bie¬
den de schoolboekenop de basis¬
school een algemeenoverzicht van
de geschiedenisvan de prehistorie
tot heden.
In het voortgezet onderwijs beslaat
de basisvormingde eerstedrie leer¬
jaren. Hieronderzijn de kerndoelen
die van belangzijn voor de geschie¬
denis van de eigen omgeving kort
weergegeven.

Basisonderwijs
Algemeen:het onderwijs in geschie¬
denis is erop gericht dat de leer¬
lingen hun historisch bewustzijn
zodanigontwikkelen,dat zij:
A. zich beeldenvormen van in tijd
geordende verschijnselen en ont¬
wikkelingen;
B. inzicht verwerven in de histori¬
sche component van economische,
politieke, socialeen cultureleaspec¬
ten van hun bestaan(het verkrijgen
van historischtijdsbesef);
C. zich enkelehistorischebasisvaar¬
dighedeneigenmaken.
Deuitwerking vanA: verschijnselen,
ontwikkelingenenpersonen

De leerlingenkunnen algemeenbe¬
langrijke verschijnselen, ontwikke¬
lingen en personenuit de nationale
geschiedenis aangeven en bezien
op economische, politieke, sociale
en cultureleaspecten.Hiertoebeho¬
ren in elk geval de leefwijze en rol
van mannenen vrouwen; de tijdge¬
bondenontwikkeling van typerende
leefwijzen als agrarisch, agrarisch-
stedelijknaareenindustriëlesamen¬
leving; de economischeen bestuur¬
lijke ontwikkeling van Nederland
vanaf de 16deeeuw, in hoofdlijnen;
en de hoofdlijnen van de culturele
ontwikkeling van Nederland vanaf
de renaissance.
Deuitwerking van B:historischtijds¬
besef
De leerlingen kunnen verschijnse¬
len, ontwikkelingen en personenuit
de geschiedenis op een tijdbalk
plaatsen;eneenstamboomlezenen
opstellen.
Deuitwerking vanC:vaardigheden
De leerlingenkunnenbij historische
feiten een onderscheidmaken tus¬
sen oorzaak en gevolg; de begrip¬
pen eeuw en jaartelling hanteren;
eenvoudige historische gegevens
verzamelenen dezecombinerentot
een samenhangendbeeld, waarbij
ze gebruik makenvan verschillende
schriftelijke en mondelinge bron¬
nen, afbeeldingen,overblijfselenen
stambomen; met voorbeelden aan¬
tonen dat de beoordelingvan histo¬
rische verschijnselen verschillend
kan uitvallen,doordat bronnenvaak
een interpretatie geven vanuit een
bepaaldetijd en een bepaaldstand¬
punt.

Voortgezet onderwijs
In de basisvormingworden veertien
kerndoelengehanteerd.Deze kern¬
doelenzijn doorlopendgenummerd
endaarnaastvoorzienvan een letter
die de rubriek (in vaktaal: het
Domein)aangeeft.A staatvoor alge¬
mene benaderingswijzeen vaardig¬
heden;Bomvat de economischeen
sociale oriëntatie; C bestuurlijk en
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politiek; D cultureel en mentaal.De
combinatie van letter en cijfers
werkt verwarring in de hand omdat
het lijkt of er in de lijst informatie
ontbreekt.Decodeszijn wel belang¬
rijk om te gebruikendaarze binnen
hetonderwijs ingeburgerdzijn.

Kerndoel Al - (gaat dus over
algemene benaderingswijze en
vaardigheden):
De leerlingen kunnen oorzaak en
gevolg, continuïteit en discontinuï¬
teit, uniekeen generiekeelementen
onderscheidenin eenvoudigehisto¬
rischesituaties;
De leerlingen realiseren zich dat
mensen in andere tijden anders
dachtenover bepaaldegebeurtenis¬
senenverschijnselen;
De leerlingenrealiserenzich dat een
standpunt wordt beïnvloeddoor de
plaatswaarje staaten de informatie
waaroverje beschikt.
Deleerlingenkunneninformatiever¬
zamelen, ordenen en resultaten
daarvanafrondendpresenteren.
De leerlingenkunneneenvoudigon¬
derzoek verrichten naar historische
gebeurtenissen en ontwikkelingen
op sociaal-economischof cultureel
gebiedin deeigenomgeving.

Kerndoel B2 - (economisch-so-
ciale oriëntatie):
De leerlingen kunnen pre-agrari-
sche, agrarische, agrarisch-stede-
lijke en industriëlesamenlevingenin
de geschiedenis herkennen. Voor¬
beelden daarbij zijn: het ontstaan
van steden in de middeleeuwen,de
economie van de Republiek in de
zeventiendeeeuw; industriële revo¬
luties in de 19deen 20ste eeuw en
de gevolgen daarvanvoor arbeids¬
verhoudingenen milieu. Zij kunnen
verschillenaangeventussen kapita¬
listischeencommunistischestelsels.

B3 - (economisch-sociale
oriëntatie):
De leerlingenkunnen aangevendat
de maatschappelijke positie van

groepen mede bepaaldwordt door
afkomst, herkomst, bezit, sexe, op¬
leidingen beroep.Voorbeeldenhier¬
bij zijn het 17deeeuwse,het vroeg-
industriële en het hedendaagse
Nederland. Daarbij moet worden
geletopdetechnologischeensociale
veranderingenin de samenlevingen
het emancipatieprocesvan protes¬
tanten, katholieken, arbeiders en
vrouwen.

B4 - (economisch-sociale
oriëntatie):
Deleerlingenkunnenveranderingen
aangevenin rol- en arbeidsverdeling
in Nederland in de 20ste eeuw,
mede in relatie met processenals
urbanisatieen industrialisatie.

C5 - (bestuurlijk-politieke
oriëntatie):
Deleerlingenkunnende hoofdlijnen
in het ontstaan en de verdere
bestuurlijk-politieke ontwikkeling
van de Nederlandsestaataangeven,
daarbij gebruik makend van de
volgende aspecten: godsdienst en
economie bij het ontstaan van de
RepubliekderVerenigdeNederlanden,
politieke stromingenals liberalisme,
socialisme,christelijkpolitiekdenken
en feminismeende democratisering
van het politiekebestel.

C6 - (bestuurlijk-politieke
oriëntatie):
De leerlingen kunnen de betekenis
van de TweedeWereldoorlogkarak¬
teriseren met het oog op de crisis
van de jaren '30, nationaal-socialis-
me en jodenvervolging, onderdruk¬
king, verzet encollaboratie.

KerndoelenC7-C9 en Dl 0 zijn
nietvan toepassingop lokaleen re¬
gionaleonderwerpen.

Dll - (cultureel-mentale
oriëntatie):
De leerlingen kunnen aan de hand
van voorbeeldende ontwikkelingen
in demodernewestersesamenlevin¬

gen na 1945aangevenmet gebruik¬
making van de aspecten: media-
invloed en massacultuur,jongeren¬
cultuur, multi-culturele samenleving
en veranderingenin opleiding door
veranderingenin beroepen.

Dl 2 - (cultureel-mentale
oriëntatie):
De leerlingen kennen kenmerkende
achtergronden van religies en
levensbeschouwingen en kunnen
daarbij ingaanop de betekenisdaar¬
van voor maatschappelijk denken
enhandelen.

Dl 3 - (cultureel-mentale
oriëntatie)
De leerlingenkunneneigentijdseen
historische opvattingen van libera¬
lisme,socialisme,communisme,fas¬
cismeen christen-democratieaande
handvanvoorbeeldenherkennenen
toelichten.

E14 - (staatsinrichting)
De leerlingenkunnen in hoofdlijnen
de structuur en het functionerenvan
het hedendaagseNederlandsepoli¬
tieke bestelaangeven,met aandacht
voor zaken als rechtsstaat, grond¬
wet, bestuurlijke organen ook op
gemeentelijkniveau.Ermoetdaarbij
ook aandachtworden gegevenaan
de ontwikkeling van dit bestelvanaf
de 19deeeuw. ■
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Pilot-project Museumnormering
op de lange baan geschoven

In het vorigenummervan Museumpeilwerd
aangekondigddat de NederlandseMuseum¬
vereniging(NMV) en de BrabantseMuseum¬
stichting (BMS)voornemenswaren om op
korte termijn eenpilot-projectte starten ter
voorbereidingvan de introductievan een
NederlandsMuseumregister.Daartoewerd in
oktober 1993 eensubsidieverzoekingediend
bij het (toenmalige)ministerievanWVC.
Alvorensoverde toekenningvan eensubsidie
te beslissenheeftdeminister de Rijkscom¬
missievoordemuseaom adviesgevraagd.
Naar aanleidingvan dat adviesheefthet
ministeriebesloteneendefinitiefbesluitinzake
toekenningvan eensubsidievoorlopigop te
schorten.NMVen BMSen de Nederlandse
museazijn daarmeevoorlopigterug bij af.

NMV Commissie normering
Als eerstestap in het strevenvan de
NederlandseMuseumverenigingde
professionalisering van de Neder¬
landse museumwereld te bevorde¬
ren werd in 1992 de Gedragslijn
voor Museale Beroepsethiekuitge¬
bracht. De volgende stap werd
gezet door een 'NMV-commissie
normering musea' in te stellen. Be¬
langrijkste aanbeveling van deze
commissiewas de uitspraak in Ne¬
derland over te gaan tot de invoe¬
ring van een museumregistratiesys¬
teem,zoalsdat in Groot-Brittanniëal
enigejaren succesvolfunctioneert in
de vorm van het RegistrationSche¬
me. In haareindrapportage('Richtlij¬
nen voor een museumregister')
heeft de NMV-commissietevenseen
eerste aanzet tot criteria voor een
dergelijk registergeformuleerd.

Voordelen
Devoordelenvaneenmuseumregis¬
ter zijn driedelig:
- naar subsidiegeversen bruikleen¬
gevers.Zij weten of eenmuseum
minimaal aan de vereisten, die
men redelijkerwijsaaneenmuse¬
um kanstellen,voldoet.
- naarhet publiek. Erzal eenduide¬
lijker onderscheid komen tussen
'musea'en allerlei anderevormen
van activiteiten en presentaties
die weinig van doen hebbenmet
een museum maar zich thans
toch nogalszodanigpresenteren.
- binnen de museumwereldzelf. Er
wordt duidelijkheid geschapen
over de minimale standaard,
waaraan een museum dient te
voldoen.

Basisvoorwaarden
Voor opnamein eenNederlandsMu¬
seumregister dienen de musea te
voldoen aan een aantal basisvoor¬
waarden (criteria). Deze betreffen
het bezitten van een institutionele
status, het beschikbaarhebbenvan
op schrift gestelde doelstellingen,
het beschikkenover een financiële
basis, die het voortbestaanvan het
museumvoor minimaalvijfjaar ga¬
randeert. Verder behoren daartoe
het kunnen voorzien in basisvoor¬
zieningen voor het publiek en het
beschikkenover eigen deskundigen
danwel toeganghebbentot deskun¬
dig advies met betrekking tot de
musealetaken.

Pilot-project
Om het register werkelijk van de
grond te krijgen dienen de basis¬
voorwaarden, zoals die opgesteld
zijn het rapport van de NMV-com¬
missiein de praktijk getoetstte wor¬
den. Daarbij kan worden nagegaan
of aan alles gedacht is; of er mis¬
schien onrealistische eisen gesteld
worden; of er belangrijke zaken
over het hoofd worden gezien en
dergelijke. Daarnaastdient er een
beheersstructuur voor het register

ontworpente worden.Medewerking
van museaende henondersteunen¬
de instellingen,zoalsdievan de pro¬
vinciaalmuseumconsulenten,zullen
daarbijonontbeerlijkzijn.
Zoals hierboven al is aangegeven
zou het pilot-project, waarvoor on¬
geveer anderhalf jaar is uitgetrok¬
ken, worden uitgevoerd in de pro¬
vincie Noord-Brabant. Voor de
realisatievan het pilot-project dient,
op tijdelijke basis,eenprojectmede¬
werker aangesteldte worden, aan¬
geziennochhet bureauvan de NMV
noch dat van de BMSop eenderge¬
lijke extra taak berekendis. Voor de
hiermeegemoeidekosten, alsmede
voor de bureau-en organisatiekos¬
ten heeft de NMVeen subsidiever¬
zoek bij het ministerie van WVCin¬
gediend.

Standpunt Rijkscommissie
In haar adviesaan de minister stelt
de Rijkscommissieop zich niet af¬
wijzend te staan tegenover een be¬
paalde vorm van normering voor
musea.Zij beschouwdhet verplicht
stellen van een aantal basisvoor¬
waarden, wil men zich 'museum'
kunnen noemeneengoedegedach¬
te, die zowel het publiekalsde door
de musea beheerde collecties ten
goede kan komen. Ook is het vol¬
gens de Rijkscommissiedenkbaar
dat van eenmuseumregistereenze¬
kere kwaliteitsverhogendewerking
uit zal kunnengaan.
Maartoch is het de Rijkscommissie
onduidelijk wat de eigenlijke doel¬
stellingenzijn van de invoering van
een museumregister.Hoe verhoudt
hetMuseumregisterzich ten opzich¬
te van de Gedragslijn?Naarde me¬
ning van de Rijkscommissiewordt
de noodzaak van een afzonderlijk
register naast de reeds bestaande
Gedragslijn onvoldoende aange¬
toond.

De Rijkscommissiebetreurt het ver¬
der dat de 'NMV-commissienorme¬
ring musea'van plan is zes catego-
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rieën instellingen, die in de oor¬
spronkelijke ICOM-definitiewel zijn
opgenomen, op voorhand van het
register uit te sluiten. Het uitsluiten
van bijvoorbeeld dierentuinen,
aquariaen plantentuinen is volgens
de Rijkscommissie onterecht. Ten
eersteomdat deze instellingen nor¬
maliterwel degelijk over substantië¬
le musealecollectiesbeschikkenen
ten tweede omdat het in strijd is
met de, door de NMV onderschre¬
ven, ICOM-statuten.

Hetal of niet opgenomenzijn in een
register heeft geenjuridische gevol¬
gen voor de musea. Ook als men
niet opgenomen is in het register
kan men nog steeds zonder meer
het bord 'museum' boven de deur
hangen.Deheleopzet van de intro¬
ductie van een museumregister is
gebaseerd op zelfregulering door
het museumveld.Aan juist het feit
dat geen juridische consequenties
zijn verbonden aan de introductie
van een museumregister verbindt
de Rijkscommissiede vrees dat het
al of niet opgenomenzijn in het re¬
gister meer nadelendan voordelen
zal hebben.Eenvreesoverigensdie
door de Rijkscommissieniet nader
beargumenteerdwordt.

De NMVheeft uitgesprokenzorg te
willen dragen voor het beheervan
het Nederlands Museumregister.
Voor de hiermee gepaard gaande
kosten zal uiteraard een oplossing
gevondenmoeten worden in geza¬
menlijk overleg met het ministerie.
De Rijkscommissieplaatst in haar
adviesde nodigevraagtekensof het
beheer wel een taak van de NMV
dient te zijn welke door het ministe¬
rie bekostigddient te worden.

Standpunt ministerie van
WVC
In grote lijnen onderschrijft het mi¬
nisterie het adviesvan de Rijkscom¬
missie. Het vrijblijvende karakter
van het register wordt problema¬

tisch geacht, terwijl tevens grote
vraagtekens geplaatst worden bij
het draagvlakervan binnen het mu¬
sealeveld. Daarnaastheeft het de¬
partement in een eerdere reactie
reeds laten weten dat de subsidie
van het ministerie hoe dan ook be¬
perkt zal blijven tot een bijdrage in
de kosten.Gevraagdwordt dan ook
in hoeverreanderebetrokkenen,bij¬
voorbeeld de provincies (bij het
pilot-project van de provincie
Noord-Brabant)bereidzijn tot mede¬
financiering?
Toch is ook het ministerie van me¬
ning dat normering van belang is
voor de Nederlandsemusea.Alvo¬
rens derhalve een definitief besluit
te nemenover het ingediendesubsi¬
dieverzoekwordt de NMVuitgeno¬
digd het adviesvande Rijkscommis¬
sie in eigen kring te besprekenen
eenreactiehieropte doentoekomen
aanhet ministerie.Gevolg:opschor¬
ting vande besluitvorming.

Hoe nu verder?
NMV en BMSzijn van mening dat
zonder subsidie het niet mogelijk is
eenpilot-projectte realiseren.In een
recentoverlegdat eenbestuursdele-
gatie van de NMVhad met de nieu¬
we bewindvoerdersvan het ministe¬
rie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen,de herenRitzenen
Nuis,werd van de zijde van het mi¬
nisterie nog eens benadrukt dat
zonder duidelijkheid over de struc¬
turele financiering van het register
in de overigeprovincies,er geenbe¬
reidheidaanwezig is om voor finan¬
ciering van het pilot-project zorg te
dragen. Daarnaastwachtende kriti¬
sche kanttekeningen van de Rijks¬
commissienogop eenantwoord.

LCM
De NMVis inmiddels in overleg ge¬
treden met het Landelijk Contact
van Museumconsulentenom te zien
op welke wijze meer duidelijkheid
geboden kan worden over mogelij¬
ke bereidheidvan deandereoverhe¬

den, in het bijzonder de provincies,
om financieel bij te dragen aan het
museumregister.Tevenszal worden
bekekenop welke wijze de bureaus
van de provinciaal museumconsu¬
lentenbetrokkenkunnenworden bij
de totstandkomingvan het register.

Abrupt einde
Al met al is te hopen dat hiermee
niet teveel tijd verloren zal gaan.
Juist een pilot-project zou mogelijk
een antwoord kunnen geven op de
vele vragen die nu nog over het re¬
gister gesteld worden. Daaromzul¬
len NMVen LCMnaarwegenblijven
zoeken om het project zo spoedig
mogelijk te starten.
Hoe dan ook, aan de musealepro¬
fessionaliseringsvaartis deels voor¬
lopig een abrupt einde gekomen.
Eenontwikkeling die zeer te betreu¬
ren is. ■
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Korte berichten

Platform cultuurhistorie
De Nederlandseinzending naar de
SIME-beursin Parijsis begeleiddoor
eenwerkgroepwaarin alle sectoren
van het Nederlandsemuseumveld
vertegenwoordigdwaren.
In overleg met de subsidiënten is
gekozen voor een andere aanpak
van de p.r. voor de museaen hun
collectiesin het buitenland.Hetplat¬
form bestaat uit bovengenoemde
werkgroep, daarin aangevuld met
de afdeling cultuur van het Neder¬
lands Bureauvoor Toerisme en de
ministeries van OCW,Economische
ZakenenBuitenlandseZaken.
Dedoelstellingvan het gezamenlijk
overleg is variatie aan te brengenin
de wijze waaropverschillendegroe¬
pen in het buitenlandbenaderdwor¬
den. De benadering zal uiteen¬
lopend zijn. In het verre buitenland
moeten bezoekers met andere as¬
pecten van de Nederlandsecultuur
in aanraking worden gebracht dan
bezoekersdie net over degrenswo¬
nen. japanners zullen eerder naar
Nederlandkomen vanwegehet Mu¬
seum Vincent van Gogh dan een
provinciaalmuseummet eenstreek¬
gebonden historische collectie. Dat
neemt niet weg dat als dieJapanner
in Nederland is hij wellicht toch
geïnteresseerdraakt in anderehisto¬
rischekantenvan het land.
De buitenlandse bezoekersvan de
directe buurlanden zullen eerder in
kleinere aantrekkelijkemuseageïn¬
teresseerd raken. Misschien zullen
ze graag een specialeroute volgen
en ook andere cultuurhistorische
elementenbezoeken.
Het platform zal zich beradenop de
mogelijkhedenhet netwerk voor in¬
formatie zodanig te organiserendat
bezoekers op velerlei plaatsen op
eenvoudigewijze kenniskunnenne¬
men van wat er in de Nederlandse
museate zien is.
Vandeontwikkelingenop dit terrein
zullenwij u op de hoogtehouden.

Restauratoren Register
Nu in ons landsteedsgrotere bedra¬
gen worden geïnvesteerdin het be¬
houdvan cultuurbezit, is eentoene¬
mende behoefte gebleken aan
objectieve informatie over beschik¬
bareprofessionelerestauratoren.
Op initiatief van het LandelijkCon¬
tact van Museumconsulenten(LCM)
is eenproefprojectvoor een register
van textielrestauratoren gestart.
Naar aanleiding daarvan heeft de
Mondriaan Stichting een subsidie¬
aanvraagvan het LCMsamen met
de NMV gehonoreerd betreffende
het opzetten van een register van
professionele restauratoren in Ne¬
derland. De uitvoering van het pro¬
ject is in handen gegeven van de
RijksdienstBeeldendeKunst.
De opzet van het RestauratorenRe¬
gister zal over circa tweeëneenhalf
jaar zijn afgerond. Het toezicht op
het register berust bij vijf onafhan¬
kelijke instellingen waaronder het
LCM.
Het register zal bestaan uit gege¬
vens, die verkregen worden door
middel van aanmeldingsformulie¬
ren.Dezegegevenswordenaaneen
beoordeling onderworpen, waaron¬
der toetsing aan praktijkgevallen.
Van het register kunnenstraks,met
inachtneming van bepaalde regels,
zowel musealeinstellingenals parti¬
culierengebruikmaken.
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Tentoonstellen in de praktijk
vallen en opstaan

Vierjaar geledenverscheeneeneerdereversie
vandit artikelinWesterheem(XXX-2-1990),
het bladvandeArcheologischeWerkgemeen¬
schapvanNederland(AWN).EvertvanGinkel,
archeoloogenorganisatorvantentoonstellingen
beschreefdaarinzijn ervaringenophet gebied
vanhet inrichtenvan tentoonstellingen.De
redactievanMuseumpeilstuitte opdit artikel
enachttedeinhoudookvanbelangvoormede¬
werkersvanmusea.Wat kan er zoalmisgaan
tijdenshet opzettenvaneententoonstelling?
Waaromis er eenmomentwaaroppaniek
uitbreekt?Voordemensendie alle blunders
al eensbegaanhebbeneenfeestderherkenning
- deanderenkan het wellichtzenuwen,tijd
engeldbesparen.

Inleiding
Opverzoekvan de redactievan Mu¬
seumpeil heb ik dit artikel (dat oor¬
spronkelijk verscheenonder de titel
Alle potjes op een rij! Alles wat u
over archeologischetentoonstellin-

Over de auteur
Evert van Ginkel(1955) studeer¬
de prehistorie in Leiden, Sinds
1984 schrijft hij artikelen over
Nederlandsearcheologie. Daar¬
naast organiseerdehij eengroot
aantal tentoonstellingenen pre¬
sentaties over hetzelfde onder¬
werp.Werkvanzijn bureau(TGV
teksten en presentatie, Leiden)
was in de afgelopenjaren onder
andere te zien in het Archeolo¬
gisch MuseumHaarlem, het Ne¬
derlands Kachelmuseumin Alk¬
maar, het Haags Historisch
Museumin DenHaag, het Schie-
landshuisen DeDubbeldePalm-

doorE.J.vanGinkel boomin Rotterdam.

gen wilde weten, maar nooit durfde
vragen)vaneenvoorwoord enenke¬
le wijzigingen voorzien. De doel¬
groep destijds bestond uit amateur-
en beroepsarcheologen,vanwie een
groeiend aantal zich geplaatst zag
voor de taak om de resultatenvan
hun onderzoek te presenteren. In
veel gevallenwerd zo'n presentatie
aanvankelijk als uitdaging gezien
maar ging de lol er in de loop van
het procesgeheelaf. Naasthet ont¬
breken van voldoende financiële
middelen vormde ook het gebrek
aan kennis en ervaring een steeds
terugkerendprobleem.Eententoon¬
stelling is een ingewikkelde combi¬
natie van technischeen organisato¬
rische factoren, en het is geen
eenvoudigezaak alles zo te coördi¬
neren dat er op tijd en zonder te
veel stresseen prettig ogend resul¬
taat wordt afgeleverd.Ik heb gepro¬
beerdom op grond van enkelejaren
praktijkervaring een paar basispro¬
blemen te omschrijven die zich
voordoenbij het opzettenen uitvoe¬
renvaneenmusealepresentatie.
Op sommige plaatsen is de tekst
van dit artikel duidelijk van toepas¬
sing op archeologischetentoonstel¬
lingenenonderwerpen.Ik denkech¬
ter dat u daarzonder veel moeite in
plaats van 'archeologie', 'archeolo¬
gisch' en 'pijlpunten' ook 'streekge¬
schiedenis','historisch' of - bijvoor¬
beeld- 'antiek gereedschap' kunt
lezen,al naar gelang uw eigen om¬
standigheden.
Tenslottenogdit: toen ik vierjaar na
dato het stuk weer las, kon ik opge¬
lucht vaststellen dat ik sindsdien
veel van de genoemde fouten en
vergissingen heb weten te vermij¬
den. Andere blijven zich echter, in
wisselende en geniepige vermom¬
mingen,herhalen.

Een complex geheel
Er komt een ogenblik in het leven
van vrijwel iederearcheoloogdat hij
behoefte voelt (of zich gedwongen
ziet) om de buitenwereld op de

hoogte te stellen van de resultaten
van zijn onderzoek. Daartoe staan
hem twee belangrijkemedia ter be¬
schikking: de populaire publikatie
en de tentoonstelling. Hoewelvelen
tegen het schrijvenvan eenpopulair
getint artikel of boek nog erger op¬
zien dan tegen een 'echte' publika¬
tie, is het een betrekkelijk overzich¬
telijke aangelegenheid: de eigen
inbreng blijft meestal beperkt tot
het schrijven, het verzamelen van
enig beeldmateriaal, het redigeren
en corrigerenvan de tekst. Het in ei¬
genbeheerorganiserenvaneenten¬
toonstelling vraagtaanzienlijkméér.
Om te beginnenmoet ook een ten¬
toonstelling worden voorzien van
tekst, en wel op een manier die
slechts weinigen beheersen.Daar¬
naast moet de organisator inzicht
hebben in vormgeving en materia¬
len; hij moet ervoor zorgen dat er
wordt gerestaureerd,dat er bruikle¬
nen komen en worden verzekerd,
dat er wordt geverfd, gezet, gefoto¬
grafeerd, getekend en getimmerd,
en dat allesvolgenseenzodaniguit¬
gewerkt schemadat bij de opening
alles ook werkelijk op zijn plaats
staat en het openingswoord niet
wordt ontluisterd door het laatste
nerveuzegetimmer in de expositie¬
ruimte.
De conservatorenvan grotere mu¬
seakunnenhet zich permitterenom
zo'n proces grotendeels aan ande¬
ren over te latenen van eenafstand
te begeleiden.Velen zullen zelf het
denkwerk én het handwerk voor
zijn of haar rekening moeten ne¬
men. Dit artikel is bedoeld om een
aantal moeilijkheden en valkuilen,
die zich bij het organiserenvan een
tentoonstellingkunnenvoordoen,te
signaleren: een gewaarschuwd
menstelt voor twee. Het receptvoor
een mooie en goed bezochte ten¬
toonstelling krijgt u niet: het eerste
hangtvan uw eigengoedesmaakaf,
het tweedevoor eengroot deel van
onmeetbarefactoren. Erzijn boven¬
dien nuttige publikatiesover dit on-
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derwerp verschenen.Maar u krijgt
genoegvoorbeeldenvan moeilijkhe¬
den en stommiteiten, die de schrij¬
ver al vóór u heeft ondervondenen/
die u kunt proberente vermijden.

1. Koester niet te hoge ver¬
wachtingen van het rendement
Waarombeginnen we aan een (ar¬
cheologische)tentoonstelling, of lie¬
ver: wat verwachten we ervan? Ik
denk dat iedereende hoop koestert
dat er veelmensenzullen komenkij¬
ken naarwat we aan interessantsen
moois te tonen hebben,en dat het
publiek er veelvan zal opsteken.Nu
is dat nuttig effect - wat heeftde be¬
zoeker geleerd?- moeilijk te meten.
Het komt bovendien hoogst zelden
voor dat er ook maareenpogingge¬
daanwordt om zo'n onderzoekach¬
teraf te verrichten.Dit is heelbegrij¬
pelijk: een grondige evaluatie op
basis van publieksonderzoek kost
nogal wat inspanning (en geld) en
de expositie is op zich al kostbaar
genoeg. Men is meestal blij dat de
zaak er eindelijk staat en gaat dan
weer snel door met de lopende
werkzaamheden.Helaaszullen we
op die manier nooit echt te weten
komenwat onze inspanningenheb¬
ben bijgedragenaan de kennis van
ons publiek. Vanalle tentoonstellin¬
gen en prestaties die ik heb ver¬
zorgd is er niet één gevolgd door
eenevaluatiedie naammaghebben.
Eneerlijk gezegdheb ik er zelf nooit
hardop aangedrongen.
Op grond van wat ik zo hoor, en op
grond van mijn eigen ervaring als
bezoeker, ben ik niet optimistisch.
Ik denk dat er weinig concreteinfor¬
matie blijft hangen van al dat ge¬
toonde. Is dat een reden om maar
geen energie te besteden aan dit
soort activiteiten?Naarmijn overtui-

14 ging zeker niet. Hetorganiserenvan
een tentoonstelling, de aankondi¬
ging ervan, de besprekingen in de
media, vestigen de aandacht van
eengrote groep mensenop het on¬
derwerp, zelfs al bezoeken ze de

te organiseren,etaleerdat dan niet
als 'archeologische expositie'. Mij
overkwamhet tot mijn afschuwwel
eensdat ik welgeteld twee panelen
en éénvitrine met daarineendozijn
voorwerpen moest opstellen in een
schitterendgerestaureerdezaal,waar
het geheel jammerlijk in verdronk.
Tot overmaat van ramp werd de
'tentoonstelling' officieel geopend
door eenwethouder; de uitnodigin¬
gen waren gedrukt op geschept
papier, compleet met gemeente¬
wapen. Toen de eerste genodigde
verbijsterd vroeg hoe ik dacht in de
tien minuten die vóór het openings¬
woord restten,de rest op te stellen,
moest ik hem antwoorden dat alles
eral ruimschootsstond.

Bentu tenslotte in de gelukkige ge¬
legenheid dat u over een redelijk
budget beschikt, let dan ook op de
verhoudingenbinnen het geheel. Ik
heb ooit gezien hoevele duizenden
guldenswerdenopgeslokt door een
schitterendeaudiovisuele presenta¬
tie, terwijl de bijschriften uit vlekke-

tentoonstelling nooit. Misschien is
het nog wel zo reëel om een ten¬
toonstelling te zien als een reclame¬
spot voor uw werk, waarvanhet di¬
recte rendement moeilijk te meten
is, maardie indirect zekereffect sor¬
teert.

2. Verlies de verhoudingen niet
uit het oog
Deaanleidingvoor een tentoonstel¬
ling kan heel verschillendzijn: men
kan willen meedraaienin een alge¬
menemanifestatie(OpenMonumen¬
tendag, zoveel-honderdjarig be¬
staanvan de gemeente)of zelf, als
archeologische instelling of werk¬
groep, de behoefte voelen om van
tijd tot tijd iets te laten zien van het
eigen werk. Dat kan één opgraving
zijn, eenoverzichtvan eenaantalja¬
renvan onderzoek,of de uitwerking
van een bepaaldthema ('aardewerk
uit zeseeuwen','kinderspelletjesop
17de-eeuwsetegels').
Doeuzelf een plezier en bepaalvan
tevoren uw aanpaken hoe die aan¬
pak in verhouding staat tot uw mo¬
gelijkheden.Als u
nog nooit iets ge¬
daan heeft op dit
terrein en/of u
heeft weinig geld
enmenskrachtter
beschikking, ver¬
galoppeer u dan
niet aaneenover¬
zichtstentoonstel¬
ling a la 'honderd
jaar oudheidkun¬
dig bodemonder¬
zoek in Noord-
Nederland'of iets
dergelijks. Dat is
gedoemd een
armoedigeaange¬
legenheidte wor¬
den.Aandeande¬
re kant: als u wél
in staat bent een
nette, kleine pre¬
sentatie van een
aantal vondsten

Eenarcheologische
presentatie
foto:PieterBoer,
Amsterdam
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rige, inderhaast scheef afgesneden
fotokopieënbestonden.

3. Maak een draaiboek
ledereendie ooit eententoonstelling
heeft helpen inrichten, kan er over
meepraten:de nachtmerrie van de
haasten pressie,die de laatsteuren,
dagen of zelfs weken voor de ope¬
ning hebbenvergald.Eénoorzaakis
pure onervarenheidmet materialen
en technieken; daarover verderop
meer. Eenandere is echter het ont¬
brekenvan eendraaiboeken het ge¬
mis aan inzicht dat veel werkzaam¬
hedenafhankelijk zijn van het tijdig
gereedkomenvan andere.Eenspre¬
kend voorbeeld is het maken van
eenbegeleidendfoldertje of boekje.
Als de tentoonstelling op 1 april ge¬
opend wordt, is het niet voldoende
om voorzichtigheidshalvete stellen
dat het boekje uiterlijk 25 maart af¬
geleverd moet worden. Men moet
ook bedenkendat hetvolledig uitge¬
werkte ontwerp een aantal weken
vóór die datum moet zijn aangele¬
verd bij de drukker. De ontwerper
moet werken met tekst en illustra¬
ties die dus al ruim van tevoren bij
hem moeten zijn gebracht. Dat
houdt in dat de tekst van het boekje
al klaar moet zijn, lang voordat de
werkzaamhedenvoor de eigenlijke
tentoonstelling in hun eindfasezijn
beland. Dat geldt ook voor de illu¬
straties. Men kan nog zulke goede
en leuke ideeën hebbenvoor kaar¬
ten, tekeningen en foto's, de ont¬
werper is alleengebaatmet een re¬
produceerbaar exemplaar van het
plaatje op zijn tafel. Wie foto's gaat
opvragen of laat maken op de dag
dat hij zijn tekst naarde vormgever
brengt, is rijkelijk laat.
Hetzelfdegeldt in grote lijnen voor
alleonderdelenvan eententoonstel¬
ling. Schrijf daarom niet alleen de
openingsdatumin uw agenda,maar
rekenterug en noteerde datawaar¬
op u moet beginnenmet bepaalde
werkzaamheden.Rekenmet elkaar
door welk onderdeelklaarmoet zijn

voordat u met hetvolgendekunt be¬
ginnen. Controleer in overleg met
fotograaf, ontwerper, timmerman,
tekenaar en dergelijke onderaanne¬
mersof uw data ook voor hen haal¬
baar zijn. Er kan dan nog van alles
misgaan, daarover geen misver¬
stand. Maar u hoeft zich dan niet
voor het hoofd te slaan vanwege
eenover het hoofd geziendetail.

4. Overschat uw technisch in¬
zicht niet
Tentoonstellenis voor eendeel een
puur technischeaangelegenheid.We
werken met panelen,sokkelsen vi¬
trines; we gebruiken hout, papier,
plastic, perspexen glas. Het is niet
iedereen,ook niet iedere bekwame
doe-het-zelver,gegevenom die ma¬
terialen goed en snel in een bepaal¬
de vorm te dwingen.Zolangwe ons
ontwerp beperkentot foto's en tek¬
sten op panelen, met een enkele
kant-en-klarevitrine daartussen, is
er nog weinig aan de hand. Toch
kunnenook daar al de eerstemoei¬
lijkheden optreden. Hoebevestigt u
die teksten aan uw panelen?Opge¬
prikt met punaises? Met stroken
plakband?Of strak op karton, sand-
wichplaat of plastic?Zorg in dat ge¬
val dat u zowel het opplakken als
het 'schoonsnijden' onder de knie
heeft. Ik heb een lang spoor van
pokdalige, scheve en beschadigde
teksten en foto's achter me liggen.
Kleinedingen, zoals het op een net¬
te manier los opstellen van een en¬
kel paneel, vreten soms kostbare
uren.Hetgeniepigeervan is, dat het
zulke onbenullige en ogenschijnlijk
simpele handelingen zijn, dat nie¬
mand rekening houdt met proble¬
men. Die komen daardoor pas op
het allerlaatste moment aan het
licht. Dooruw doordachtedraaiboek
(zie boven) zit u ruim in uw tijd en
komt u, al improviserend,eenkleine
tegenslag gemakkelijk te boven.
Hoe ingewikkelderu echter uw ont¬
werp gemaakt hebt, hoe meer van
dit soort voetangels opduiken. Ze

stapelenzich op en het mooie sche¬
ma ontaardt alsnog in een zenuw¬
achtige laatste avond. Ik ga er nu
maar van uit dat ik ieder materiaal
en iedere technischehandeling,die
ik niet uit eigen ervaring ken, met
omzichtigheid en zelfs wantrouwen
dien te benaderen.Laat u bij voor¬
keur adviseren door ervaren tim¬
merlieden, ontwerpers en hobbyis¬
ten. Zij kunnen u tijdig
waarschuwenvoor dit soort valkui¬
len. Het omgekeerdegeldt niet.Wat
zij alseengemakkelijkeoperatiebe¬
schouwen,kan voor u en uw mede¬
werkers een nachtmerrie worden.
Enook hun advies is niet alleenza¬
ligmakend:zie punt 6.

5. Hoed u voor amateurisme
In verband met het voorgaandeeen
waarschuwend woord voor lieden
die ik, ter onderscheidingvan ama¬
teurs, amateuristenzou willen noe¬
men. Er is eengoede kansdat u bij
uw voorbereidingenzult worden bij¬
gestaandoor allerlei vrijwilligers die
hand- en spandiensten aanbieden.
Daarzitten vaak uitstekendekrach¬
ten bij die waardevolle ideeënaan¬
dragen en uitvoeren. Er zijn ook
mensendie veel belovenen vervol¬
gens niets meervan zich laten zien
of horen. Dat merkt u snel genoeg.
Gevaarlijkerzijn de behulpzamezie¬
len die aanbiedenom het restaure¬
ren van voorwerpen, het afdrukken
van foto's, het typen van teksten of
het verven van panelenop zich te
nemen.Ze zijn daar of zelf erg han¬
dig in, of ze kennen iemanddie dat
is, of ze kunnendat bij hun werkge¬
ver uitstekenden gratis regelen.He¬
laas kunt u achteraf op kosteloos
geleverdedienstenen produkten zo
weinig kritiek meer leveren.
Zo heb ik een tentoonstelling bege¬
leid die in principe helemaal niets
zou kosten; ik zou eenontwerp aan¬
dragen, dat vrijwilligers vervolgens
geheel zouden omvormen tot een
eenvoudige, doch smaakvolle ten¬
toonstelling. De één zou zorgen
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Tentoonstellen in de praktijk:
vallen en opstaan

voor de zwart-wit foto's ('diejongen
heeft een eigen doka, die doet dat
voor niets'), de ander voor teksten
('wij hebbenop de zaak een machi¬
ne voor dat soort dingen'),een der¬
de voor een vitrine ('dat materiaal
heeft hij toch staan in de winkel').
Groot was mijn ontzetting toen, zo¬
als gebruikelijk, zeer kort voor de
opening, de foto's wel èrg zwart-wit
waren geworden ('hij had alleen
hard papier, en moest de volgende
dag op vakantie'),de tekstenop een
afwijkend formaat, met een afwij¬
kendeletter en liggend in plaatsvan
staand werden aangeleverd ('die
machine heeft alleen die letter en
kan alleenA4 verwerken')en de vi¬
trine helemaaluitbleef ('ik dacht, je
laat nog wel weten of hij écht moet
worden gebouwd' - dat was de
meestverbijsterendereactie).
Nu is dit eenextreemvoorbeeld,en
zo zout heb ik het persoonlijk nooit
meer gegeten.Gelukkig zijn de be¬
trouwbare hulpkrachtenin de meer¬
derheid. U moet eenvoudigweg
goed nadenkenaanwie u iets over¬
laat, of die nu op vrijwillige basis
werkt of niet.

6. Staar u niet blind op pro¬
fessionaliteit
Geniepigernog dan eenonbetrouw¬
bare dilettant is de onbetrouwbare
professional,omdat u geneigd zult
zijn om een onbeperkt vertrouwen
te hebbenin de kennisenopinievan
eenontwerper, eendrukker of tech¬
nicus. Het is al heel wat als u de
middelenhebt om van hun diensten
gebruik te maken, en in de meeste
gevallenleverenzij resultatenaf die
u zelf nooit zou hebbenbereikt. Des
te rampzaligeris het,wanneerzulke
deskundigen- om welke redendan
ook - verstek latengaan.
Ooit heb ik mij maandenlangblind
gestaardop deadviezenvan eenbe¬
drijf dat eenaantalmalenuitstekend
werk had geleverd op het gebied
van kunststof tentoonstellingsmate¬
rialen. Goedkoop was het bedrijf

niet, maarzijn geld zekerwaard.Af¬
gaandeop deze,zeerpositieveerva¬
ringen, had ik bij deze firma een
grote maquettekap besteld. Mijn
contactpersoonhad een kap aange¬
radendie vrijwel kogelvrij wasenja¬
renlangbezoekvan kleine kinderen
kon weerstaan, maar dan ook be¬
paaldkostbaarzouworden.Datwas
nog niet zo'n bezwaar geweest als
het ding maar op tijd was afgele¬
verd, zoals ik van deze firma ge¬
wendwas.Juist omdat ik zo'n onge¬
kendvertrouwen koesterde,werd ik
pas in een zeer laat stadium onge¬
rust, toen er ondanks gemaakteaf¬
spraken niets arriveerde. Tot mijn
ontzetting bleek twee dagen vóór
deopeningdat we op deovereenge¬
komen datum alleen losse platen
zoudenkunnenkrijgen.
Het is achteraferg meegevallen:een
klein bedrijf in de buurt heeft het ge¬
presteerdom tegen een kwart van
de prijs van het geplandeexemplaar
een keurige kap te maken die nog
jarenlang is meegegaan.De eerlijk¬
heid gebiedt me te zeggen dat de
oorspronkelijkefirma keurig zijn ex¬
cuses heeft aangeboden. De hele
operatie heeft me echter een paar
vreselijkedagengekost.
Houd, kortom, in uw achterhoofd
dat ook de meestsolide toeleveran¬
cier verstek kan laten gaan, en dat
de klap dan des te harderaankomt.
Eenpaarvoorzorgen kunt u nemen:
maak zo duidelijk mogelijke afspra¬
ken en leg die op papiervast. Over¬
tuig u ervan dat uw bedoelingen
werkelijk zijn begrepen. Probeer
korte maarregelmatigecontrolesop
de voortgang te houden. Probeer
tenslotte meete denkenmet devak¬
manof -vrouw,zoalsuwilt dat hij of
zij met u meedenkt.Niet zelden ligt
een communicatiestoornis ten
grondslag aan wat u gemakshalve
ziet alseenwanprestatie.

7. Wees kritisch
'Dat is een kwestievan persoonlijke
smaak' is een gemakkelijke manier

om zich aankritiek op kleur, belette¬
ring, verlichting of opstelling van
een tentoonstelling te onttrekken.
Vaakis het ook deenigezinnigema¬
nier, en hoewel ik oprecht probeer
om kritische opmerkingen ter harte
te nemen, is het ook dikwijls mijn
reactie.Het kan ook uw reactiezijn
op de nu volgende reactiesmijner¬
zijds over zaken die regelmatig te
zien zijn op archeologischetentoon¬
stellingen, maar die absoluut niet
beantwoordenaan mijn persoonlij¬
kesmaak.
Daar zijn allereerst de ongerestau-
reerde, soms uiterst fragmentaire
stukken en brokken aardewerk die
de ruggegraatvormen van menige
collectie. Losserandjes, bodempjes
en oortjes, onmisbaarstudiemateri¬
aal voor de archeoloog, leveren in
een vitrine een dodelijk saaiereeks
schervenop, waar de doorsneebe¬
zoeker niet warm of koud van
wordt. Natuurlijk kanéénscherfwel
degelijk bijzondere informatie ople¬
veren:eenopschrift, eenmerkwaar¬
dige versiering, een meegebakken
graankorrel.Als u die wilt latenzien
zult u extra moeitemoetendoenom
dat bijzondere aspect ook goed uit
te laten komen. Dat geldt trouwens
ook voor veel complete, maar vaak
weinigzeggendevoorwerpen.Maak,
wat dat betreft, eens een houten
schacht aan één van uw tientallen
mesolithischespitsen;laatde eeuwi¬
ge potjesen tekstenvergezeldgaan
van een historische afbeelding. U
voorkomt zo dat uw vitrine een uit¬
stalkast wordt en u voegt extra in¬
formatievoor detoeschouwertoe.
Eenin mijn ogen minder geslaagde
manierom op creatievewijze allerlei
stukkenkapotaardewerkte tonen is
door ze op te stellen in een grote
bakmet zand, in eenpogingom een
'echte' opgraving uit te beelden.
Zo'n opstelling komt nogal eens
voor, maargeeft eigenlijk nooit een
goede indruk van een opgraving, al
zet men er nog zoveel meetlinten,
scheppen en troffels bij. En de
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Hoebevestigtu
dietekstenaanuw
panelen?Opgeprikt
metpunaises?Met
strokenplakband?
foto:PieterBoer,
Amsterdam

scherven worden er werkelijk niet
interessanterdoor.
Beletteringis vaak het stiefkind van
deexpositie.Wiekent niet:
- de getypte tekst, somsmet punai¬
ses of plakband vastgezet, on¬
leesbaardoor de te kleine en te
magereletter;
- de handgeschreventekst, com¬
pleet met niet weggegumde lijn¬
tjes, niet zelden met treurige po¬
ging tot 'kalligrafie'. Het
dieptepunt zag ik ooit op een
overzichtstentoonstelling over
stadsarcheologie,waar niet min¬
der dan vier handschriftente on¬
derscheidenwaren;
- zeldzaamgewordenmaar nog al¬
tijd eenlust voor oog-en lachspie¬
ren: langeteksten die volledig uit
afwrijfletters zijn samengesteld,
die aanhet eind steedsscheveren
slechtergespatieerdworden en in
de loop der tijd menig letter ge¬
heelof gedeeltelijkverliezen.
Dit is in feite demeesttragischeme¬
thode: zij pretendeerthet meest, is
het lelijkst en is - zekeralsde talloze

verbeten wrijfuren worden meege¬
rekend- niet goedkoperdan het zet¬
ten van eentekst. Gelukkigbiedt de
laserprinter een voordelig alterna¬
tief.
De kunst om beknopte en heldere
teksten samen te stellen beheerst
niet iedereen.Maar u kunt in ieder
geval zorgen dat ze groot genoeg
zijn om te lezen.

Tot slot een gewetensvraagdie ik
mezelf wel eensheb gesteld bij het
inrichtenvan sommigeexposities:is
een tentoonstelling wel de juiste
manier om dit onderwerp aan den
volke te tonen?Zijn de voorwerpen,
objectief beschouwd,niet erg pover
van aard als tentoonstellingsobject
en zo ja, heeft u de middelenom er
toch een visueel aantrekkelijk ge¬
heel van te maken?Als dat laatste
niet het geval is, moet u misschien
overwegenom u de moeitevan het
exposerente besparenen eenpubli-
katie te wijden aan hetzelfdeonder¬
werp. Daarinkan meerworden om¬
schreven en speelt het visuele

aspect een minder
belangrijke rol. Nog¬
maals: het niet aan¬
wezig zijn van aan¬
trekkelijke vondsten
zegt niets over het
archeologischbelang
daarvan of van het
onderzoek! Er zijn
voorbeelden van
hoogst belangwek¬
kende opgravingen,
die nog geentien ex-
posabele vondsten
opleverden.
'Archeologie is een
ongenietbare weten¬
schap', is een uit¬
spraak van een Ne¬
derlands hoogleraar,
en ik kan me daar
wel iets bij voorstel¬
len. De enerverende
ervaring van het op¬
graven, de spanning

van iedere keer dat schop of troffel
eenvondst raakt, het uitwerkenvan
de gegevensachteraf - wat blijft er¬
van over wanneer dat aan buiten¬
staanders moet worden overge¬
bracht?De ervaring leert, dat er bij
'het grote publiek' bepaaldwel be¬
langstelling bestaat voor archeolo¬
gie - maar wat dat publiek zich bij
archeologievoorstelt, is nogal vaag
en komt in ieder geval maarweinig
overeenmet de opvattingenvan be¬
roeps- en amateurarcheologen.Wie
zich aaneententoonstellingover dit
onderwerpwaagt, heeft dan ook de
ondankbare taak zoveel mogelijk
aanhet publiek tegemoette komen,
zonder daarbij de eigenovertuiging
geweld aan te doen. Als u dat wan¬
kele evenwicht weet te bereiken,
hebbenuw inspanningenhet hoogst
mogelijkerendementopgeleverd.■
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Museumbezoek in de zomer
van 1994
'Meerbezoekersin 1995? Het kan!' Met dit
motto tracht deAttractiebeursdeelnemerste
werven.Eengoedmotto is het in iedergeval
wel voordemusea. Tenminste- 1994 lijkt
eenniet al te bestjaar voordemusea te zijn
geweest.

De SOM, het museumconsulent¬
schap in de provincie Utrecht,werd
in augustus 1994 benaderdmet de
vraag 'of men ook wist hoe het met
de andere musea in de provincie
stond'. Gedoeldwerd op het sterk
tegenvallende bezoekersaantalvan
het eigenmuseumin de zomer van
1994 - moesten bestuur en mede¬
werkers zich ernstig zorgen maken,
zich bezinnen op het pr-beleid, ex¬
tra activiteiten ontplooien, of is er
sprakevaneenalgemenetrend?
De SOM heeft daarop een onder¬
zoekje ingesteldbij de museain de
provincieUtrecht.
Gevraagdwerd naar de bezoekcij¬
fers in de maandenmei,juni, juli en
augustus over de jaren 1993 en
1994 en - bij eventuelesignificante
verschillen - naar de oorzaak daar¬
van. Ook indicaties van bezoekcij¬
fers warenwelkom. Doelwas name¬
lijk geen uitgebreide analyse,doch
het verkrijgen van vergelijkingsma¬
teriaal voor de musea: loop ik mee
met een algemenetrend of wijk ik
duidelijk af?Meerdaneendergelijke
indicatievalt niet te geven.
Erklevennamelijk nogalwat risico's
aan het klakkeloos vergelijken van
de bezoekcijfers van verschillende
jaren. Verschillendefactorenkunnen
het museumbezoek beïnvloeden:
bijzonderetentoonstellingeneneve¬
nementen, bijzondere externe om¬
standigheden.Tenslotte was 1993
ook al een afwijkend jaar vanwege
het slechteweer in de zomermaan¬
den.
Op de brief waarin dit onderzoek
aangekondigd werd, kwamen zo¬

veel spontane reacties binnen dat
duidelijk werd dat velenzich zorgen
maakten.
Decijfersvan Utrechtzijn aangevuld
met gegevensuit Noord-Brabant.In
totaal zijn de cijfers van 20 musea
verwerkt.

De cijfers in percentages
Over het algemeenis de zomer van
1994 slechtgeweest.Ineenpaarge¬
vallen zijn er afgelopenzomer 75%
minder bezoekers geweest dan in
1993.Vooraldecombinatievanwei¬
nig extra activiteiten in dezezomer,
het heteweer enverhoudingsgewijs
geflatteerdecijfers voor 1993, leidt
tot zorgwekkendecijfers die gelden
voor zowel een paar kleine streek¬
museain Utrechtals een groot mu¬
seumin Noord-Brabant.
Gemiddeld is er sprakevan een te¬
rugval ten opzichte van 1993 van
25 tot 30 procent (dus 75 tot 70%
van het aantal dat in 1993 gehaald
werd). De reden die men aangeeft:
de hitte. In vele gevallenzien we in
augustus een herstel, al blijven de
cijfersonderdievanvorig jaar.
Eenbepaaldemate van ongevoelig¬
heid tonen zeer gespecialiseerde
musea:de (helaasschaarse)bezoe¬
kers komen, ongeacht de omstan¬
digheden.Dezemuseahaaldenvrij¬
wel dezelfde bezoekersaantallen.
Tweeanderemusealietenwetendat
ook zij ongeveer evenveel bezoe¬
kers hebben gehad als vorig jaar.
Toch klonkenze wat gedeprimeerd:
'het is bij ons nooit wat, in de zo¬
mermaanden'en '1993 was ook al
zo'n slechtjaar'.
Het positieve nieuws: een (zij het
klein) deel van de musea gaf aan
meer bezoekers te hebben gehad
dan in 1993. Hetwasduswel moge¬
lijk, ondanks het weer. Opvallend
was dat zij daar in de meestegeval¬
len precies een reden voor wisten
aan te geven. Eengemeentemuse¬
um (met 113%)meldde dat 'we in
een nieuw arrangement zitten sa¬
men met de beklimming van de to¬

ren' waarbij vooral augustus hoog
scoorde.Eenander (met 107%)gaf
aandat juni eenhoog aantalbezoe¬
kers had gekend vanwege de ten¬
toonstelling. Juli was ook daar een
absoluut dieptepunt: 'Alleen buiten¬
landers liepen hier rond'. Eenjubi¬
leum was ook goed voor groei: het
25-jarig bestaan leverde 113%ten
opzichtevan 1993 op.

Waar blijft het publiek?
Volgens de musea bevond het pu¬
bliek zich dit jaar elders- vooral aan
het water. Debijzonder hetemaand
juli vormde een dieptepunt in ieder
museum. Echt doelgerichte bezoe¬
kers (freaks en buitenlanders) ble¬
ven komen, de rest kwam niet. In
augustusvolgde een herstel en ook
over septemberkwamennog goede
berichten na ('een goede maand
september').Het weer wordt gezien
als grote boosdoener. Toch blijkt
dat voor zesvan de acht museamei
en augustus ook al slechter waren
dan in 1993.
Een ontwikkeling op langere ter¬
mijn?Zijn we met z'n allenechtover
de top heen?Uit de CMNieuwsbrief
("Culturele Marketing Nieuwsbrief
jrg 3, 1994, nummer8) blijkt dat de
bezoekcijfersvan cultureleattractie-
punten in 1993 lager liggen dan in
het jaar daarvoor: gemiddeld met
7%.De grootste klap is gevallenbij
de grote instellingen (meer dan
750.000 bezoekersper jaar), name¬
lijk 17%minder bezoekersin 1993
dan in 1992. Maaruit recentecijfers
over dezelfdeperiode(1993) in Gel¬
derland (*Gelders Erfgoed 1994-5)
waarbij de kleineremuseawel mee¬
geteldworden, stelt de samensteller
dat ongeveerde helft van de musea
meer,de anderehelft minderbezoe¬
kers heeft gehad. De gemiddelde
stijging daar is 2,5%.
Deofficiële cijfers over 1994 zullen
nogevenop zich latenwachten.

Het museumdat met de vraag naar
de cijfers over de zomer van 1994
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kwam toonde zich licht gerustge¬
steld: alleen musea die echt extra
activiteiten haddenontplooid in wat
voor zin dan ook, haddente maken
met een lichte teruggang of kregen
zelfs een groei in het aantal bezoe¬
kers.Dit museumliep dusmet deal¬
gemenetrend van zomer 1994 mee.
Toch is het zaakons eenste bezin¬
nen.Stel,de algemenelijn is eente¬
ruggang in bezoekcijfers,wat doen
we dan? Beroepenwe ons telkens
op externe omstandighedenen leg¬
gen we ons daar bij neer?Proberen
we meerflexibel om te gaanmet pr
en maken we daar dan ook (finan¬
cieel) ruimte voor?Wringenwe ons
in allerlei bochten en zetten we de
enebijzondereactiviteit nade ande¬
reop?
Enhoe 'liep' overigensuw museum
afgelopenzomer? ■

Praktische tips uit
Engeland
De consulenten trachten op de
hoogte te blijven van hetgeenzich
in museumland afspeelt. Zo af en
toe hoort bij dat 'op de hoogte blij¬
ven' ook een reis naar het buiten¬
land. Streven is dan de opgedane
kennis en ervaringen te delen met
museummedewerkersin de provin¬
cie die niet in staat waren mee te
gaan.
Zo ging de consulent educatie van
de Stichting Ondersteuning Musea
in 1992 meemet de NMV-reisnaar
Engeland,en kwam terug met een
dertigtal tips die zij verzamelde in
de bezochtemusea.Zij noteerdeal¬
lesdat haaropviel. Hierondertreft u
een aantal daarvanaan, gericht op
depubliekstakenvan het museum.

1. InTheYorkshireMuseumzijn de
restenvan een oude abdij weer
opgebouwd: fragmenten, halve
pilaren en stukken boog. Een
schilderij in deze ruimte gaf de
suggestievan de functie die de
ruimte vroeger had. Dit schilde¬
rij bepaaldede wijze waaropje
naar de toch vrij abstracte res¬
ten keek.
2. Overweegeensde mogelijkheid
cartoons in te zetten bij het uit¬
leggen van gecompliceerde in¬
formatie zoals hiërarchische
structuren. In The Museum of
York aangetroffen in plaats van
tekst.
3. In MerseysideMaritimeMuseum
(Liverpool)maaktemen gebruik
van koptelefoons met 'krinkel-
snoeren'.Zoietswordt een ramp
als je er eenaantal naastelkaar

Afbeeldinguit The
YorkshireMuseum
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plaatst - een enorme knoop in
de snoeren van vijf aansluitin¬
genop geluidsbanden.
4. In meerderemuseagezien: kop¬
teksten in de vragende vorm.
'Wat eet een dinosaurus?'wekt
meerbelangstellingdan het dro¬
ge 'Voedselvandedinosaurus'.
5. In het Museumof Moving Ima¬
ges (Londen)werden de vertica¬
le delen van de traptreden voor
extra informatie benut (over an¬
dere afdelingen van het muse¬
um, de coffeeshopen de muse¬
umwinkel).
6. Uit geheel Engelandde tip: ver¬
beter de museumwinkel,of zet
er één op. In de verkoop vooral
betaalbareartikelen die een di¬
recte relatie hebbenmet het on¬
derwerp van het museum.Haal
ze desnoodsuit het buitenland.
7. Naaraanleidingvan de uitnodi¬
ging "Pleasetake this leaflet" in
een aantal musea: zoiets werkt
uitnodigendenhet heeftsucces!
8. Overweeg eens een jeugdlid¬
maatschapen geef de jeugdle¬
den specialevoorrechten zoals
voorbeschouwing van nieuwe
tentoonstellingen zoals het Li¬
verpool Museumdoet. Zij plan¬
nen specialeacties voor kinde¬
ren met hun ouders. Voor
moederdagtwee vliegen in een
klap 'take your mommy to a
mummy', zowel moeders als
mummies waren blij met deze
aandacht.
9. Maakecht gebruik van de ruim¬
te die er is. In The Museumof
York (in een oude kerk) zijn
hoog bovenje hoofd de middel¬
eeuwse bouwvakkers nog
steedsaanhetwerk.
10. In het Fishing Heritage Centre
wordt de route aangegevenmet
voetstappen die aangepastzijn
aan het onderwerp: afdrukken
van rubber laarzen.

Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk gebun¬
deld
Vijf organisaties die zich inzetten
voor het vrijwilligerswerk (waaron¬
der het NederlandsCentrum voor
Vrijwilligerswerk en de Landelijke
Unie van Vrijwilligers) hebben hun
krachten gebundeld in een nieuwe
vereniging én een nieuwe stichting.
DeNederlandseOrganisatiesVrijwil¬
ligerswerk(NOV)geeft informatieen
voorlichting en adviezen,stimuleert
de onderlingeuitwisselingvan infor¬
matie en ervaringen. De stichting
VrijwilligersManagement (sVM) zal
zich toeleggen op advisering, trai¬
ning en projectontwikkelingvoor or¬
ganisatiesdie met en voor vrijwilli¬
gerswerken.
DeNOVende sVMwerken nauwsa¬
men.Voor informatie kunt u contact
opnemen:
NederlandseOrganisatiesVrijwilligerswerk,
Postbus2877, 3500 GW Utrecht,telefoon:
030-319844, fax:030-343896
StichtingVrijwilligersManagement,
Postbus12080, 3501 AB Utrecht,
telefoon:030-333937, fax:030-
343839

Wijziging kleurnummers
Philips TL lampen
De kleurnummersvan de PhilipsTL
en PLfluorescentielampenzijn ver¬
anderd ten gunstevan internationa¬
le afspraken.In plaatsvan een2-cij-
ferige codewordt nu een 3-cijferige
codegehanteerd.
oud nieuw
kleurnummer kleurnummer
82 827
83 830
84 840
86 865
92 927
93 930
94 940
95 950
96 965

Tl fluorescentielamp930 (voorheen
nr. 93) is de beste keusvoor muse¬

aal gebruik, gevolgd door de num¬
mers 940 en 830. Aspectendie in
dezeafwegingeenrol spelenzijn de
lichtkleur(variërendvanextrawarm-
wit tot koelwit), de kleurweergave-
index (natuurlijkheidvan kleurweer-
gave), damage-factor (hoeveel UV-
straling zendt een lamp uit) en de
lichtstroom (energieverbruik).Voor
meer informatie kunt u contact op
nemenmet het bureauvandemuse¬
umconsulentin uw provincie.

Nationale Ledenwerfactie
Vriendenorganisaties van
Musea
Onder het motto 'ik ben museum¬
vriend u ook?' is de Federatievan
Vrienden van Museaeen nationale
ledenwerfactie gestart. Het is een
landelijkeactie die een lokale invul¬
ling kan krijgen. Het is de bedoeling
de bestaandevriendenkringen(zo'n
400) aan meer leden te helpen (nu
zijn er 200.000 leden)en zo direct
of indirect demuseate steunen.Met
de ledenwerfactiehoopt de federa¬
tie het aantal vrienden met tien tot
vijftien procentte latengroeien.Tot
nu toe hebben 110 vriendenvereni¬
gingen gemeld meete doen aande
actie, die ze zelf moeten voeren.
Vande federatiekunnenzij speciaal
voor de gelegenheidgemaakte fol¬
ders ontvangen. De actie loopt van
oktober 1994 tot april 1995. Infor¬
matie over de ledenwerfactie is te
verkrijgen bij:
AllardPiersonMuseum,mevrouwdrs.
S.B.M.vanderNoordaa-Dominicusvan
denBussche,OudeTurfmarkt127,
1012 GC Amsterdam,
telefoon020-5252557

Museum Agenda/Almanak
1995
In het najaaris de eersteuitgavevan
de Museum Agenda/Almanak ver¬
schenen. In één handzaam boek¬
werk worden een calendariumvoor
1995 en een up-to-date'WieisWie?'
voor de museumwereld gecombi-
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neerd. Voor de combinatie van
agendaen almanak is gekozen om
eenjaarlijkse uitgave met een actu¬
elealmanakmogelijk te maken.

De in samenwerkingmet de Neder¬
landseMuseumverenigingtot stand
gekomen uitgave kent een ruim
honderdvijftig pagina's tellende al¬
manak waarin een overzicht wordt
gegevenvan de Nederlandsemusea
en de belangrijkste medewerkers
met vermeldingvan functie en afde¬
ling.
Aparte rubrieken behandelen de
aanverwantebrancheszoals restau¬
ratie, kunsthandel, veilingwezen,
vormgeving en grafische industrie.
De museumwereldwerd nog nooit
zo overzichtelijk in kaart gebracht.
Het formaat van de op 90 grams
biosetpapier gedrukte en in biblio¬
theeklinnen gebonden Museum
Agenda/Almanakis 17 x 24 cm. Het
calendariumgeeft telkensover twee
pagina'seenweekoverzicht.
DeAgenda/Almanak is in eenbeperkteop¬
lagevoorƒ 49,- verkrijgbaar.DeMuseum
Agenda/Almanakzal voortaanjaarlijks ver¬
schijnenen is eenuitgavevanD'ARTSen
BureauMennoHelingCultureleMarketing,
allebeigevestigdin Amsterdam.
Deuitgaveis te bestellenvia telefoonnum¬
mer020-6235001.

Fonds Behoud Nationaal
Erfgoed
Het steunenvan museadie in aan¬
merking komen voor een bijdrage
uit het Deltaplan,maarmoeite heb¬
benmet hetwervenvande benodig¬
de 60%'eigen middelen', is éénvan
de doelstellingen van het 'Fonds
BehoudNationaalErfgoed'.HetFonds
is ontstaanuit particulier initiatief en
moet gedragen worden door de
Nederlandse bevolking. De eerste
fondsenwervings-actiegingvanstart
tijdens het NationaleMuseumweek¬
end 1994.

Het Deltaplan moet leven
Ophet momentdat minister d'Anco-

na in 1991 het Deltaplanvoor het
Cultuurbehoudintroduceerdebesef¬
ten enkeleparticulierendat eender¬
gelijk overheidsinitiatief, wilde het
succesvolzijn, ook naafloop van de
gestelde termijn begrepen en ge¬
steundzou moetenwordendoor het
grote publiek. Tevens leek het een
goedegelegenheidhet Nederlandse
publiek meer te betrekken bij het
behoud van het nationale erfgoed.
Denoodzaakvan restauratie,vooral
aande handvan eenconcreetvoor¬
beeld, en ook het resultaatvan een
goede restauratie spreekt nu een¬
maal tot ieders verbeelding. Zo
werd door particulier initiatief de
kiem gelegdvoor het FondsBehoud
NationaalErfgoed.Het is een stich¬
ting zonder winstoogmerk met een
bestuur waarin o.a. zitting hebben
Hansde Herder,hoofd conservering
en restauratie van de Rijksdienst
BeeldendeKunst en drs. André van
der Goes, conservator van Kasteel
AmerongenenSlotZuylen.

Fonds Behoud Nationaal
Erfgoed
Met een startsubsidie van WVCen
hulp van de stichtingVSBFondskon
een kleurenfolderworden verspreid
waarin het initiatief wordt toegelicht
en wordt gewezenop de mogelijk¬
heid donateur te worden voor mini¬
maal f 35,- perjaar. Het Fondsstelt
zich voor de donateurs periodiek
eennieuwsbrieftoe te zenden.Meer
in het oog springendis de mogelijk¬
heidals steunaanhet FondsBehoud
NationaalErfgoeddeelte nemenaan
de NationaleSponsorloterijtegende
inleg van ƒ 10,- per maand per lot¬
nummer. Daartoe is aan de folder
een bon met het antwoordnummer
van de SponsorLoterij aangehecht.
Uit de opbrengst hoopt het Fonds
BehoudNationaalErfgoedeenbasis¬
fondste vormenten behoevevan de
restauratie van cultuurgoed in de
Nederlandsemusea.

Het Fonds en de musea
Het Fonds kiest ervoor het draag¬

vlak onder de bevolking rustig uit te
bouwen. De media hebben er in
april jl. de nodige aandachtaan be¬
steed en de folders werden al ver¬
spreid onder verenigingen van
vriendenvan musea.Defolders zijn
natuurlijk beschikbaarvoor musea
die hun eigen achterban over het
Fondswillen informeren.
Dit najaar is op bescheidenschaal
begonnenmetdeeerste(mede-)finan¬
cieringvan restauratieprojecten.
Veelsoortige restauratieplannen
kunnen worden ingediend. Eenon¬
afhankelijke adviescommissiebuigt
zich over de aanvragen, waarbij
vooral veel belang wordt gehecht
aan spreidingvan het aantal projec¬
ten over het land. Het hoeft niet al¬
tijd de restauratievan nationaletop¬
stukken te betreffen, ook lokaal
belang moet een kans krijgen. Im¬
mers, dit bevordert des te meer dat
de gemiddeldeNederlanderhet be¬
langvan behouden beheerzal gaan
inzien.
Inlichtingen:FondsBehoudNationaal
Erfgoed,drs.MennoHeling,coördinator,
Prinsengracht1078, 1017 JHAmsterdam
telefoon020-6235001, fax020-
6382196

Rijksdienst Kastelenbeheer
DeRijksdienstKastelenbeheerwordt
in 1995 opgehevenenverzoekt met
het oog daarop het stopzetten van
de verzending van jaarverslagen
danwel andermateriaal.
Het kan zijn dat de afzonderlijk ge¬
privatiseerde instellingen toezen¬
ding van deze materialen wel op
prijs stellen.DeRijksdienstadviseert
met de betreffende instelling(en)
contactop te nemen.
Hierbijde telefoonnummers:
Muiderslot,Muiden:02942-61325
SlotLoevestein,Poederoyen:01832-1375
Gevangenpoort,'s-Gravenhage:
070-3460861
RuïnevanBrederode,Santpoort:
023-378763
RuïnevanTeylingen,Voorhout:
02522-11597. ■
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Archeologie op school, het
aanbod in basis- en voortgezet
onderwijs
In mei 1994 verscheenbij het Ar¬
cheologischInformatieCentrumAr¬
cheologieop school, het aanbod in
basis- en voortgezet onderwijs. De
publikatie is gericht op de 'profes¬
sionele intermediair', waaronder
museummedewerkerseducatie.Het

boekje levert inventarisatiesop ver¬
schillende terreinen: 21 lesmetho¬
des worden bekeken op hun aan¬
dacht voor archeologie. Verder is
het aanbodvan museavoor scholen
opgenomen- voor zover het musea
betreft met meerdan 10.000 bezoe¬
kersen de samenstellerser de hand
op hebben kunnen leggen. Daar¬
naaststaande adressenvan andere

22mé mé

Archeologie op school
Het aanbod in basis- en voortgezet onderwijs
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Mariëllede Reuver

Archeologisch InformatieCahier 6

instellingen die actief (kunnen)zijn
op archeologisch-educatiefgebied
vermeld.

Is de publikatie nuttig voor muse¬
ummedewerkersdie 'iets' met de ar¬
cheologischecollectie willen? Lang
niet alle informatie is relevant en
eengroot deelervanis in dezevorm
niet bruikbaar ofte globaal. Handig
iswel de uitermatepraktischeinven¬
tarisatie van de produkten van mu¬
sea en andere instellingen. Als er
plannen zijn voor het vervaardigen
van archeologischlesmateriaaldan
kun je hieruit te weten komen wie
wat doet - de bijbehorendeadressen
en telefoonnummersmakencontact
zoekeneenvoudig!
Archeologieopschool:het aanbodin basis-
envoortgezetonderwijs/ red.M. deReuver
- ArcheologischInformatie Cahier III,
ISBN90-74938-03-5, kostenƒ 15,-
UitgavevanhetArcheologischInformatie
Centrum,Leiden1994, te bestellenbijhet
AIC,Postbus11114, 2301 ECLeiden,
telefoon071-163138

Wie is wie van het cultureel
erfgoed in Nederland en
Vlaanderen
Hetboekwerkje(74 bladzijden,ruim
gezette tekst) is in twee delen ver¬
deeld:Vlaanderenen Nederland.De
logicabij de verdere indeling is niet
geheelhelder.Degegevensover de
organisatiesen instellingenzijn niet
erg actueel,de informatie is oneven¬
wichtig (de Rijksdienstvoor Monu¬
mentenzorg wordt in anderhalve
pagina beschreven, aan de Rijks¬
dienst voor het Oudheidkundig Bo¬
demonderzoek worden drie regels
besteed)maar erger nog de gege¬
vens zijn incompleet. Onder het
kopje Overheidsinstellingen(Neder¬
land) worden alleen het Projectbu¬
reau Industrieel Erfgoed, de Rijks¬
dienstvoor deMonumentenzorg,de
Rijksdienstvoor het Oudheidkundig
Bodemonderzoeken het Rijksmuse¬
um genoemd.Over bijvoorbeeld de
Rijksdienst BeeldendeKunst, Rijks-
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dienst Kastelenbeheerof het Rijks¬
bureauvoor KunsthistorischeDoku-
mentatie, Rijksarchievenen andere
Rijksmuseageenwoord. Als organi¬
satiesop provinciaal niveauaan de
orde komen worden slechts acht
van de elf provincies genoemd, de
overige zonder reden niet. Wellicht
steekt hetVlaamsegedeeltebeter in
elkaar, daar kunnen wij moeilijk
over oordelen.Jammer genoeg be¬
vat de uitgave geen index op naam
en onderwerp, zodat zoeken alleen
via de inhoudsopgavemogelijk is.
Dewie-is-wie is uitsluitend verkrijg¬
baarin gedruktevorm.
Door de genoemdetekortkomingen
zal de in het woord vooraf geuite
wensdat 'dezeuitgaveeenhulpmid¬
del wil zijn opdat Vlamingenen Ne¬
derlanderselkaarvoortaanmakkelij¬
ker kunnen vinden bij de studie en
het behoud van het cultuurhisto¬
rischerfgoed' in veelgevallenonver¬
vuld blijven.
Wie iswievanhetcultureelerfgoedin
NederlandenVlaanderen/ doorAdriaan
Linters- StichtingAlgemeen-Nederlands
Congresv.z.w.DeWie iswieis te bestellen
doorƒ 17,- overtemakenopdeABN-
AMRObankrekening46.50.66.054 van
hetAlgemeen-NederlandsCongreste
Amsterdam(postgirovandebank:2391)
ondervermeldingvan 'CultureelErfgoed'.

Quo Vadis
Begindit jaar is een nieuwe loot op
de kunst- en cultuurtijdschriften¬
markt gesignaleerd: Quo Vadis.
Deze6 keer per jaar verschijnende
uitgavedraagtals ondertitel 'Deeni¬
ge gids voor internationaleculturele
evenementen'.In het Nederlandstali¬
ge blad wordt een overzicht gege¬
ven van zo'n 500 topevenementen
in Europa en Noord-Amerika. De
informatie in QuoVadis is afkomstig
van de culturele databankArtBase.
Abonneeskunnen van een service¬
lijn gebruik maken,waar men actu¬
ele informatie kan opvragen over
(inter)nationaleculturele evenemen¬
ten. Informatie over tentoonstellin¬

genenandereevenementenkange¬
stuurd worden naar het redactie¬
adres
QuoVadis,Postbus74118, 1070 BC
Timsterdam,telefoon020-6623566,
fax020-6625951. Ookvoorabonnemen¬
tenkanmenopbovenstaandadresterecht
(kostenƒ 79,50 perjaar).

Musea waarvoor:
Eigen of vreemd?
Op 19 november1993werd voor de
derde keer de 'Museumpenning
Noord-Brabant' uitgereikt, ditmaal
aan de heer P.H.A.M. Hagenaars,
oud-directeurvanMuseumJanCunen
te Oss.
Bij gelegenheid van die uitreiking
heeft prof. dr W.Th.M. Frijhoff een
lezing verzorgd onder de titel: 'Mu¬
sea waarvoor: Eigen of vreemd?'.
ProfessorWillem Frijhoff liet zijn vi¬
sie schijnen over het functioneren
van museadie te makenkrijgen met
een samenlevingwaarin de inbreng
van vreemdeculturen steedsgroter
wordt. Moethet museumhet eigene
blijven tonen of juist het vreemde?
Moet het helpen de allochtonen te
vernederlandsenof juist de cultuur
van de geboren Nederlanderte dif¬
ferentiëren?Dient het museumook
het verleden als anders dan nu, of
juist het 'eigene' te tonen?Zijn be¬
toog isvastgelegdinVMBcahierIII.
Museawaarvoor:Eigenof vreemd?,VMB
cahierIII
Deuitgavekostƒ 10,- (incl.verzendkosten)
en is te bestellenbij deBrabantseMuseum¬
stichting,ReitseHoevenstraat30a 5042
EH Tilburg,telefoon013-632120,
fax013-675912.

Nieuwsbrief Recreatie &
Toerisme
In oktober is de eersteNieuwsbrief
Recreatie& Toerisme verschenen.
DeeersteNieuwsbrieftelt vier pagi¬
na's en geeft voorbeeldenvan toe¬
ristische initiatieven(zoalsVakantie¬
paspoort voor Rotterdamsejeugd,
Bredevoort Boekenstad,Vereniging
Open Monumenten en Nazomeren
met cultuur) en wet- en regelgeving
(Wetopenluchtrecreatieen recreatie-
criminaliteit aangepakt).De redactie
schrijft dat ontwikkelingen en infor¬
matie bovengenoemdeterreinen en
(Europese)subsidies, kwaliteitsver¬
betering, financiering, bestuurlijke
samenwerking, seizoensverlenging,
oeverrecreatie,watersport, dagver¬
blijfsrecreatie, culturtoerisme en
toeristischedienstverleningaanbod
zulllen komen.
NieuwsbriefRecreatie&Toerismeis een
uitgavevanSamsonH. D.TjeenkWillink
bv.Redactie-adres:Postbus316, 2400 AH
AlphenaandeRijn,contactpersoon:
mr J.G.H.Spitters.
Abonnementen:Postbus4,
2400 MAAlphenaandeRijn.
Prijsƒ 145,- perjaar (20 nummers)

Het Groot Utrecht Ontdekhoek
- voor avontuurlijke kinderen
van 8 tot 12 jaar
Het museumconsulentschap in
Utrechtmaakt deel uit van de Fede¬
ratieStichtsCultureelErfgoed.In dat
kader houden de medewerkersvan
deSOMzich niet alleenstrikt met de
belangenvan de museabezig maar
ook met de bredere cultuurhistorie
van de provincieUtrecht.Enmeestal
snijdt het mes aan twee kanten: in
promotievan cultureelerfgoedgaan
de belangenvandemuseamee.
Hoe maakje cultureel erfgoed aan¬
trekkelijk voor kinderen?Vertellen
dat de Dom500jaar oud is en in die
en die stijl gebouwd is, werkt niet
bevorderend voor het enthousias¬
me. Vanuit de SOMis het idee ont¬
staan informatie over cultuurhistori¬
sche lokaties te verbinden met
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activiteiten: puzzels, onderzoekjes,
proevenenopdrachten.
Samenmet de ProvincialeVW en
Wetenschapsweekjunior vandeUni¬
versiteit Utrecht is het GrootUtrecht
Ontdekhoek gemaakt - voor avon¬
tuurlijke ontdekkers van 8 tot 12
jaar. Waarom blijft de Domtoren
overeind staan als de bliksem in¬
slaat?Hoe werden vroeger heksen
gevangen?Laat ze maar eens op
zoek gaan naar gekke mosjes, een
poldermolen ontwerpen, enorme
bellen blazen en mijlpalen ontwer¬

pen. De musea komen in beeld,
somsals lokatie (deMannenzaalvan
het Pietersgasthuisin Amersfoort,
hetAmerongsHistorischMuseumin
de oude tabaksschuur,de Heksen-
waag in Oudewater),en heel vaak
als 'bezoektip'; als je dit spannend
vindt, ga dan eens naar dat en dat
museum!Achterin staanalle musea
in het boek uitgebreidvermeld, met
speciale informatie voor kinderen
(enhun leerkrachten).
Vlak voor de herfstvakantie is het
Groot Utrecht Ontdekhoek gepre-
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senteerdtijdens een vrolijke bijeen¬
komst waaroptien kinderenzich op
de verschillendeactiviteitenstortten
en de Commissarisvan de Koningin
in de provincie Utrecht zich met de
kinderen onderhield over hun erva¬
ringen met de proefjes en de cul¬
tuurhistorie in de provincie.
GrootUtrechtOntdekhoek,
ISBN90-9007480-5
In deprovincieUtrecht is het GrootUtrecht
Ontdekhoekverkrijgbaarbij VW's, musea
en boekhandelsen het kantoorvan deSOM
voorƒ 5,-. Te bestellenis het boekdoor
overmakingvan ƒ 7,80 op Credieten
EffectenbankUtrecht69.91.59.962 (giro¬
nummerbank: 75.651) t.n.v. Federatie
StichtsCultureelErfgoed.Het Ontdekhoek
wordtu dan toegezonden. ■

Afbeeldingbij de
HeksenwaaginOude¬
waterin hetGroot
UtrechtOntdekhoek,
EllyHees
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