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Voorwoord

In toenemendematekrijgt de redactiegoedeberichtenover
depraktischebruikbaarheidvandeartikelenin Museumpeil.
Dit vierdenummerzal daar zekerweereenbijdrageaan
leveren.

Deredactie

Over de inhoud
De musea krijgen steeds meer te
makenmet themajarennaaraanleiding
van een interne of externe gebeurte¬
nis. Vaak worden de thema's 'van
hoger hand' opgelegd. Het is nog
maar de vraag of er altijd inhoudelijk
aansluiting kan worden gevonden.
Bovendien worden de thema's vaak
op een laat tijdstip bekend gemaakt
zodat een en ander in de bestaande
programma's moet worden inge¬
bouwd. Dit jaar stond in Haarlem
het 750-jarig bestaan van de stad
centraal. Ferry Walberg beschrijft
hoe een aantal Haarlemse musea
met dit thema zijn omgesprongen.
Meteen staat het volgende thema
alweer voor de museumdeuren: 1996
Jaar van het Industrieel Erfgoed.
Hoe de musea daar eventueel op in
kunnen spelen staat in dit nummer
beschreven.
Korte samenvattingen van twee
interessante studiedagen over cala¬
miteiten en museumwinkels zijn
opgenomen waarvan uitgebreidere
syllabi in voorbereiding zijn.
U bent van ons de rubriek tips en
berichten gewend. Dit keer zijn we
gestart met thematips. De eerste in
deze serie bevat handige zaken op
een rij over museumwinkels.
Eengroot deel van dit nummer is ge¬
wijd aan publiekszaken.Of u op zoek
bent naar mogelijkheden de pers zo
optimaal mogelijk te benaderen over
een tentoonstelling, u op zoek bent
naar eengoed boek over interactieve
media: het staat er allemaal in.
Bovendien een geïnspireerd verslag
van het ICOM-congresdat beginjuli in
Noorwegen plaats vond en ook nog
een aantal korte berichtjes tussen¬

door zoals een aanbod tentoonstel¬
lingsmateriaal en een tentoonstel¬
ling te leen.

Twee delen
Museumpeil verschijnt in twee delen.
Het eerste algemene deel bevat
artikelen en informatie die voor alle
Nederlandse musea van belang zijn.
Het tweede losse deel is uitsluitend
bestemd voor de eigen provincie.
In Limburg is dit keer geen provin¬
ciale bijlage verschenen.

Abonnement
Voor f 25,- per jaar krijgt u twee
maal Museumpeil.
Voor f 30,- per jaar krijgt u twee
maal Museumpeil en een provinciale
bijlage naar keuze.
Opgavebij het bureauvandemuseumconsulent
in debetreffendeprovincie.
Voor f50,- per jaar krijgt u Museum¬
peil inclusief alle provinciale bijlagen.
Opgavebij het redactie-adresin Utrecht.

Post Scriptum
Mocht u het juiste provinciale deel
niet hebben ontvangen, neem dan
contact op met het bureau van de
provinciaal museumconsulent van
uw provincie. U krijgt het dan zo
spoedig mogelijk toegestuurd.
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Thema- en jubeljaren
een aanwinst?

Themajaren,jubeljaren,themagerichtecultuur¬
historischeen toeristischeprojecten,het bruist
ervanin decultureleen recreatievesector.
Niet alleenop landelijk,maar juist ookop
regionaalen lokaalniveau.Jaar vanhet In¬
dustrieelErfgoed,Het GeheimvanHolland,
LeventussenWater, VOC,Strategieproject
'Cultuur,Historieen Toerisme'vormeneen
paar voorbeeldenvandergelijkeprojecten.

Debelangrijkerol en plaatsvan mu¬
seain deze projectenzou doenver¬
moedendat zij in eenvroeg stadium
bij opzet en aanpakworden betrok¬
ken. De vele verzuchtingen die in
museumland opklinken, doen het
tegendeel vrezen. Vele medewer¬
kers in museakunnenzich niet aan
de indruk onttrekken dat over hun
hoofdenheenallerlei projectenwor¬
den bedacht, waarbij zij, in de
meestaldoor een (extern)adviesbu¬
reau bedachte opzet, slechts als
sluitpost fungeren. Op deze manier
worden de museasnel thema-en-ju-
beljaar-moe.
Om u eenoverzicht te gevenwat er
allemaalkomt kijken bij het organi¬
serenvan thema-enjubelprojecten,
biedt Museumpeilu hierbij eenvoor¬
beeld van een geslaagdproject, na¬
melijk de bijdragevan de gezamen¬
lijke Haarlemse musea aan de
feestelijkheden die rond het 750-

Over de auteur
Ferry Walbergstudeerdesociolo¬
gie en geschiedenis.Hij is sinds
1975 werkzaamin verschillende
Noordhollandse musea. Sinds
1988 is hij regionaal museum¬
consulent voor Zuid-Kennemer-
land.

doorFerryWalberg

jarig bestaanvan de stadHaarlemin
1995 werden georganiseerd. De
nadruk ligt vooral op de financiële
zorgenom eendergelijk project van
degrondte tillen. Eenverslagvanalle
ups en downs door FerryWalberg,
regionaal museumconsulent voor
Zuid-Kennemerland.

De trots van Haarlem:
Zes tentoonstellingen en een
wandeling als bijdrage aan
het stadsjubileum van Haarlem

Het prille begin
Dat Haarlemop de een of andere
manier, ingetogen of uitbundig, in
1995 zou herdenken dat de stad
750 jaar geleden stadsrechten
kreeg,was uiteraardruim van te vo¬
ren te voorzien. In augustus 1990
werd op eenvergaderingvan Stich¬
ting MuseaZuid-Kennemerlanddoor
zowel DerkSnoep,directeurvan het
FransHalsmuseum,als door mij het
ideegeopperdde Haarlemsemusea
uit te nodigenom eenmogelijke sa¬
menwerking te bespreken. Op IS
september vond de eerste bijeen¬
komst plaats in het FransHalsmuse¬
um, met vertegenwoordigers van
Teylers Museum, Frans Halsmuse¬
um, Architectuur en Bouwhistorisch
Centrum, Historisch MuseumZuid-
Kennemerland, Gemeentearchief,
Archeologisch Museum Haarlem,
Stadsbibliotheek en ondergeteken¬
de. Nog voor het einde van de
maand werd een gezamenlijk con¬
cept-tentoonstellingsplanbij de ge¬
meentegemeld. Hoewelhet op één
A4-tje paste,was het eenambitieus
plandat de (werk)titel 'De stad is de
tentoonstelling' meekreeg. Het uit¬
gangspuntwas het hedenende hui¬
dige takenvande stad,hoede taken
van nu verschillenvan de taken van
toen, waarmee een duidelijke ont¬
wikkeling zichtbaar gemaakt zou
worden. De historische gebouwen
die de taken van de stad weerspie¬
gelen, werden zelf tentoonstellings¬
objecten. In een aantal van die ge¬

bouwenzou de tentoonstellingwor¬
denondergebracht.Voor het realise¬
ren van deze onorthodoxe aanpak
zou veel nieuw historisch onder¬
zoekverricht moetenworden.Aldus
presenteerdende Haarlemsemusea
hunvisitekaartje.
Er werden helaasnog geen afspra¬
ken gemaaktover de voortgang, de
coördinatie en mogelijke financie¬
ring van het project; de museacon¬
centreerdenzich uitsluitend op de
inhoud.

Voortgang
Op3oktober 1991werddestichting
Haarlem750opgericht,meteenpro¬
jectbureau met twee medewerkers.
De nieuwe stichting reageerdesnel
op het tentoonstellingsconcept en
melddeop 29 oktober 1991 dat het
plan 'bij diverse bestuursleden- en
ookbij het gemeentebestuur- al wel
veelenthousiasmeontmoet.Opgrond
hiervankomt hetmij voor,dat u met
eengerust hart verder kunt werken
aan de planontwikkeling.' Aan het
begin van het volgendejaar meldde
het bestuur haar unanieme instem¬
ming en voegdeeraantoe dat 'reali¬
sering vandeplannenin belangrijke
mate afhankelijk is van de beschik¬
baremiddelen.'Menvervolgdemetde
veronderstellingdat eendeelbinnen
de bestaandebudgetten gevonden
zou kunnen worden en dat daar¬
naasteen beroep op externe,finan¬
cieringgedaanzouworden.

In het voorjaar van 1992 werden
wederom bijeenkomsten belegd,
waardedeelnemerstot de conclusie
kwamendat de financiëleen organi¬
satorische basis wel erg wankel
was. Daaromwerd een opgetuigde
planopzet aan het projectbureau
gezondenmet het verzoek om sub¬
sidie te verlenenvoor het doen uit¬
voerenvan eenhaalbaarheidsonder¬
zoek.Hetverzoekwerd afgewezen.
Ondertussen probeerde het Frans
Halsmuseumgrote sponsorste inte¬
resserenvoor het project. Bij deze
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Strooibiljetvan 'De
trotsvanHaarlem'
dat in eenoplage
van20.000 exem¬
plarenin drietalen
werdverspreidbij
groteevenementenin
destad.

zoektocht bleekde sponsorcommis¬
sie van de stichting Haarlem 750
zich eveneensactief op deze markt
te bewegenenmen liepelkaardanig
voor de voeten.Sommigepotentiële
sponsors reageerdengeïrriteerd op
dezeoverdadigebelangstelling.

Het project dreigde in een impasse
te raken; mogelijke sponsors re¬
ageerdenlauw tot afwijzend en ook
het historisch onderzoek was nog
niet gestart. Wederom nam het
FransHalsmuseumhet initiatief om
in november1992van gedachtente
wisselen over opzet en voortgang
van het project. Het museum legde
in samenspraakmet Teylers Muse¬
umeenalternatiefplanaandeoveri¬
ge participantenvoor. De werktitel
'De stad is de tentoonstelling' bleef
ongewijzigd, maarvoor de rest ver¬
anderdeer veel: het voorstel behels¬
de een stadstopografisch project,
waarin de veranderingenin de stad
en haar directe omgeving centraal
werdengesteld.

Een nieuw plan, een nieuw
begin
ledereenging hardaanhet werk om
het nieuwe concept voor de eigen
instelling inhoudelijk uit te werken
en van een begroting te voorzien.
Vanaf november 1992 werd er
maandelijks vergaderd onder een
wisselendvoorzitterschap.Erwaren
26 vergaderingennodig om het pro¬
ject tot aan de opening op 20 mei
1995 in goede banente leiden!Een
definitieveplanopzeten uitgewerkte
begroting waren eind februari 1993
gereed.

Het ingediendeproject steldede rij¬
ke en langdurige topografische tra¬
ditie van Haarlemin de periodevan
1550 tot hedencentraal.Uitgaande
van een idealeuitvoeringvan dit ge¬
hele project beliep de eerstebegro¬
ting voor alle participanten te za-
meneenbedragvan f 1.123.000,-.

Door het initiatief van het Frans
Halsmuseumhad het project weer
de nodige vaart gekregen. In korte
tijd verzette iedereenveelwerk. Een
stimulans daarbij was de toezeg¬
ging van het bestuur van de stich¬
ting Haarlem750 op 20 april 1993
'voorshands maximaal
f 125.000,- te garanderen in een
eventueeltekort. Hetgekozenthema
"het gezicht van Haarlem" spreekt
ons aan en belooft een hoogst inte¬
ressante tentoonstelling.'De begro¬
ting vond men echter aan de hoge
kant, het bestuur wilde hierover
nader van gedachtenwisselen. 'Wij
beseffenechter, dat een kwaliteits¬
tentoonstellingeen kostbare aange¬
legenheidis en Haarlem is het aan
zichzelf verplicht in het komende
"jubileumjaar" z'nmooistegezichtte
tonen.'
Tijdensdevergaderingenwerdende
vorderingen van de deelprojecten
op elkaarafgestemden,waar nodig,
gezamenlijkoptredenvoorbereid.
Al snel bleekdat tal van instellingen
bezig waren met voorbereidingen
voor wandel- en fietsroutes, onder
andere in het kader van een groot
onderwijsproject.Omte voorkomen
dat er doublures zouden ontstaan,
werd besloten dit te bespreken in
een aparte werkgroep 'Haarlem te

voet'. Ondanks veelvuldig overleg
heeft dit niet tot een concrete af¬
stemminggeleid.

Financiën: een zorgenkindje
Actie op het gebiedvan de financie¬
ring was hoogst noodzakelijk.Erlag
een kostbaarplan, waarvoor, behal¬
ve de eigenbijdragenuit de regulie¬
re budgettenen de toezeggingdoor
Haarlem 750, nog geen dekking
was. Enkeledeelnemerswilden pro¬
beren aanvullendesubsidieste ver¬
werven.
Het is niet verwonderlijk dat dit on¬
derwerp de meeste hoofdbrekens
kostte. Op iederevergaderingwerd
er uitgebreid over gesprokenen de
zorgen groeiden per bijeenkomst,
ledereenwashet er echterover eens
dat het project in ieder geval door
moestgaan,hóewasvan later zorg.
De centrale sponsorwerving viel
zwaartegen.Viade Haarlemsewan¬
delgangen- en later ook breed uit¬
gemetenin de lokalepers - drongen
berichten door dat het Haarlemse
bedrijfslevenmassaalde kat uit de
boom keek en niet over de brug
kwam.
Tegen het einde van het jaar werd
beslotenhet toegezegdebedragvan
Haarlem 750 alvast te verdelen:
FransHalsmuseumenTeylersMuse¬
um kregen ieder f 45.000,-, het res¬
tant werd onder de overige partici¬
pantenverdeeld.

Voortgang en coördinatie
Ondanksde voortdurende onzeker¬
heid over de financiëlehaalbaarheid
waren de participantentoch gestart
met het voorbereidend onderzoek
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Thema- en jubeljaren:
een aanwinst?

In degalerijder
prominentenfigure¬
renCoster,Kenauen
Hals.Detrotsvan
Haarlemin het
FransHalsmuseum.

en de inventarisatie van mogelijk
ten toon te stellenkunstvoorwerpen
en historische objecten. Op iedere
vergadering werd verslag gedaan
van devoortgang ende tussentijdse
bijstellingen in het concept. Dever¬
schillende bijdragen werden zo op
elkaarafgestemd.Het project kreeg
zosteedsduidelijkercontouren.Eind
1993 hadhetconceptvoor dehoofd¬
tentoonstellingen definitief vorm
gekregen: het uitgangspunt werd
'stedenlof met als titel 'De trots van
Haarlem- Promotievan een stad in
kunst en historie'. Toezeggingen
voor een aantal belangrijke bruik¬
lenenwarenbinnen.Opbasishiervan
steldende beide museaeen partici¬
patieplan op en vroegen subsidie
aanbij deMondriaanStichting.
Het HistorischMuseumZuid-Kenne-
merland wilde een uitgebreid over¬
zicht van de fotografie in de periode
1860 tot 1960 presenteren.
Inde zomermelddezich eennieuwe
participant: de Rijks Geologische
Dienstwasvan planvoor eenbreed
publiek een nieuwe geologische
kaart van Haarlem uit te brengen.
Dit initiatief werd gekoppeldaande

tentoonstelling van het Archeolo¬
gischMuseumHaarlem.
Hoeweler regelmatigwerdoverlegd,
ontstonddebehoefteaanduidelijker
en continue coördinatie.Mijn rol als
regionaalmuseumconsulentwas tot
dan toe tamelijk vaag: ik nam deel
aanhet overlegen trad daarbijvoor¬
namelijk op als adviseur voor de
kleinere musea. Het FransHalsmu¬
seumenTeylersMuseumverzochten
begin november 1993 het bestuur
van de stichting MuseaZuid-Kenne-
merland of de regionaal museum¬
consulenttot aande opening in mei
1995 zou kunnenoptredenalscoör¬
dinator met als belangrijkste taken
de gezamenlijke publiciteit en het
organiserenvan de opening. Deze
aanvraag werd gehonoreerd met
een toezeggingvan 180 uur onder¬
steuningin 1994.

Gezamenlijke publiciteit
Vanaf 1 januari 1994 trad ik op als
coördinator voor de gezamenlijke
publiciteit, maaral spoedigwerd mij
verzochtook hetvoorzitterschapals
onafhankelijk deskundige op te
nemen.

Als eerste intensiveerde ik de con¬
tacten met het projectbureauHaar¬
lem 750 om de publiciteitsplannen
op elkaaraf te stemmen.In principe
stond het projectbureaudaarniet af¬
wijzend tegenover,maardefinitieve
uitspraken konden pas worden ge¬
daan wanneer het publiciteitsplan
van Haarlem750 gereedwas. Om¬
dat de financiëlesituatie nog steeds
uitermate penibel was, moest wel
gewachtworden: er was nauwelijks
geld beschikbaar.
In augustuswas het plan van Haar¬
lem 750 zover dat ik aan de slag
kon. In oktober heb ik de participan¬
ten eeneerstepubliciteitsplanvoor¬
gelegd, dat dankzij de ruimhartige
medewerkingvan het projectbureau
gerealiseerdkon worden. Diemede¬
werking bestond eruit dat 'De trots
van Haarlem'werd aangemerkt als
project georganiseerddoor Haarlem
750. Dankzijdie statuskwameneen
groot aantal publiciteitsuitingen
voor rekeningvan Haarlem750. Op
die manierwashetmogelijkeenaar¬
dig centraalpr-plansamente stellen
tegen geringe kosten. Daarnaast
kon iedere deelnemer zijn eigen
contactenenmiddeleninzetten.
Voor rekening van de deelnemers
kwamende meerkostenvan de pro-
duktie van de 'Trots'-krant en de
kosten van de persconferentie.Het
vervaardigenvan de persmapen de
kopieerkostenvan de persberichten
werden betaald uit het budget voor
coördinatievan het project. Hetmu-
pi-afficheop groot formaat voor de
hoofdtentoonstellingwerd door het
FransHalsmuseumenTeylersMuse¬
umgezamenlijkbekostigd.
Slechtstwee voorgenomenactivitei¬
ten vonden wegens geldgebrek
geen doorgang, de reclamestickers
op de achterruitenvan stadsbussen
en de betaaldeadvertentiesin kran¬
ten enandereperiodieken.

Wederom financiën
Eenheikel punt blevende ontwikke¬
lingen op financieelgebied,of beter
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gezegd het ontbreken daarvan. Af
en toe leek een sponsor geïnteres¬
seerdin het project,maarhaakte,na
soms intensieve onderhandelingen,
altijd weeraf. Hetwasnoodgedwon¬
gen pasop de plaatsmet eenalerte
blik op de horizon. Datwas niet erg
bemoedigenden de gerechtvaardig¬
de vraag: kunnenwe wel doorgaan?
werd meerdaneensgesteld.
Het inschakelenvan een extern bu¬
reauvoor het werven van sponsors
leverde niets op. Gelukkig ver¬
scheener ook een aantal lichtpunt¬
jes aan de horizon. De provincie
Noord-Hollandzegde een subsidie
van f 45.000,- toe voor uitvoering
van een drietal foto-opdrachten in
het kader van de jaarlijkse provin¬
cialeopdrachtenDocumentaireFoto¬
grafie. Ook verleende de provincie
een substantiële subsidie van
f 45.000,- voor de produktie van de
begeleidende publikatie bij de
hoofdtentoonstelling.
Teleurstellendwas echter het ant¬
woord van de MondriaanStichting
op de subsidieaanvraagvoor een
participatieplan. De toewijzing be¬
liep f 30.000,- terwijl f 152.000,-
was gevraagd. Eenofficieel protest
haaldehelaasnietsuit.
In het voorjaarwerd de projectleider
vanstichtingHaarlem750vervangen.
Voor hetTrots-projectbetekendedit
hernieuwde toelichtingen op de
begroting, hetgeen veel extra tijd
kostte. Een van de resultaten was

eenopwaarderingvan hetTrots-pro-
ject tot één van de vijf dragende
projecten. Vooralsnog leverde dit
niet meer geld uit de centrale pot
op, wel wenste het bestuur van
Haarlem750 eenschriftelijkeverkla¬
ring vandemuseadat hetTrots-pro-
ject doorgangzou vinden. Uiteraard
vergde dat wederom het nodige
overleg. Hieruit vloeide op 31 au¬
gustus 1994 het principebesluitvan
de museavoort het Trots-project in
iedergevaldoor te zetten, zij het als
basisvariant. Zo zagen het Frans
Halsmuseumen TeylersMuseumaf
vanvrijwel alle buitenlandsebruikle¬
nen en werd de vormgeving aande
individuele museaovergelaten.Aan
de andere kant zegde het bestuur
van Haarlem750 toe zich nogmaals
extra in te spannen om mogelijke
sponsors te werven. Er waren al
veelbelovendecontactengelegd, zo
werd optimistisch gemeld. Deze le¬
verden echter niets op. Korte tijd
voor de openingkon door gezamen¬
lijk optreden van Haarlem 750 en
FransHalsmuseuméén substantiële
sponsorbijdragevoor de hoofdten¬
toonstellingworden binnengehaald.
Voor de overige museahield dit in
dat zij naastde bescheidenbijdrage
van krap f 6.000,- uit de subsidie
van Haarlem750 zelf op zoekmoes¬
ten naar kleinere sponsorbijdragen
(soms in natura).Dankzij een ruime
inzet van tijd en energieis dat in die
mate gelukt dat de verschillende

deeltentoonstellingenen de verbin¬
dende wandeling doorgang konden
vinden.

Opening
Al in eenvroeg stadiumwerd beslo¬
ten tot één centrale opening. Het
wasde bedoelinghet officiële 'start¬
schot' te gevendoor middel van een
korte bijeenkomst,waarnade geno¬
digden zouden uitwaaierenover de
verschillendetentoonstellingslocaties.
De keuze viel op de fraaie Graven-
zaal in het stadhuis,die een ultieme
uiting is van lokale trots en stads¬
promotie.
Devoorbereidingenhaddenaanvan¬
kelijk een incidenteel karakter; ik
overlegdemet het projectbureauen
het bureaucommunicatievan dege¬
meente.Toen in de loop van hetjaar
het Trots-project een belangrijker
plaats ging innemen, reesonder de
participanten twijfel aan de capaci¬
teit van de Gravenzaal.Deorganisa¬
tie van de openingwas inmiddels in
volle gang.
In hetvoorjaarvan 1995 bleekbij de
participanten een sterke voorkeur
voor een ruimere locatie. Het oog
viel op deGroteof SintBavokerk.Op
de valreep,op 9 maart 1995, legde
ik dezesuggestievoor aanB&Wvan
Haarlem.Er volgde overleg met de
locogemeentesecretaris,die besloot
dat, geziende status van het Trots-
project, de gemeente als gastheer
zou optreden- endusook de kosten

Eénvandezestien
goudkleurigetopo¬
grafischepanelen,
diedewandeling
tussendemuseumlo¬
catiesmarkeren.
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zou dragen - en dat de opening in
de kerk zou plaatsvinden.
De voorbereidingen namen toen
hectischevormen aan,want er rest¬
ten nog slechts zes weken tot aan
de opening. Er werd nog gepro¬
beerd het programma wat op te
krikken met toepasselijke optre¬
dens,dit is helaasniet gelukt op zo
korte termijn. Doordat een aantal
instellingen hun uitnodigingsbe¬
stand in een laat stadium inlever¬
den, bleef slechts één oplossing
over om een nieuw bestandsamen
te stellen: een groep vrijwilligers
sorteerdehandmatigde niet uitwis¬
selbare bestanden. Een vreselijk
karwei. Zo konden nog net op tijd
de uitnodigingendedeur uit.
Op 20 mei 1995 kreeg het project,
waaraan de participanten zo'n
twee-en-een-halfjaar hadden ge¬
werkt, ten overstaanvan een volle
kerk met bijna duizend genodigden
het officiële startschot. En inder¬
daad,met trots opendendaarnade
Haarlemsemusea hun deuren om
de bezoekers het produkt van al
hun inspanningente tonen.

Tot slot
Een lange weg van voorbereidin¬
gen, onderlinge afstemming en
overlegover financiënen gezamen¬
lijke activiteiten heeft uiteindelijk
geleid tot het klinkende resultaat
van een imposante hoofdtentoon¬
stelling en eenbegeleidendecatalo¬
gus, vier sateliettentoonstellingen
en een verbindendewandeling aan
de handvan een handzaamboekje
en 16 topografische panelenin het
stadscentrum,eenwaardigeen be¬
langwekkende bijdrage aan het
stadsjubileumvan Haarlem.Vijfjaar
van voorbereiding. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat er maanden
waren waarin absolute radiostilte
heerste,maarde laatstetweejaar is
er hardenconsequentgewerkt.
Achteraf is er te veel tijd gestoken
in het bijeenschrapenvan de beno¬

digde gelden,met helaasteleurstel¬
lenderesultaten.Wathet projectda¬
nig heeftdwarsgezeten,is de slech¬
te persgeweestdie hetjubeljaar bij
potentiële sponsors ontving. De
centralewerving door Haarlem750
leverdevoor het Trots-project niets
op; pasop devalreepcommitteerde
zich een grote sponsor. Toen de
sponsorwerving in 1994 werd vrij¬
gegevenen de museazelf de markt
op mochten,werden zij geconfron¬
teerd met een totaal afgegraasde
markt van hoogst geïrriteerde be¬
drijven die al door vele projectlei¬
derswarenbenaderd.
Dankzijde inventiviteit en eenbijna
eindelozeflexibiliteit van demusea,
gemotiveerd door de heilige over¬
tuiging met iets goedsbezig te zijn
en de wens een bijdrage te willen
leveren aan het stadsjubileum, is
het gelukt een serie tentoonstellin¬
gen te realiserendie qua inhoud en
presentatiedicht bij het oorspron¬
kelijkeconceptstaat.
Het samenwerkenheeft een duide¬
lijke meerwaardeopgeleverdin een
serieop elkaarafgestemdeen tege¬
lijk gepresenteerdeexposities, die
de trots van Haarlemvia vele invals¬
hoeken op een aantrekkelijke ma¬
nier voor het publiek verduidelij¬
ken.
Desamenwerkingis niet altijd vlek¬
keloos verlopen. Het was duidelijk
dat iedereener belangbij haden er
daaromgemotiveerd in participeer¬
de, maar er werd wel een lange
adem geëist.Wanneerde begrotin¬
gen moesten worden bijgesteld,
wanneer de concept-persberichten
gemaakt moestenworden, kortom
wanneer er huiswerk gemaakt
moest worden, waren er steevast
enkelelaatkomers.Besluitenbleven
daardooraf en toe erg langhangen.
Bovendienkostte het mij onnodig
veel tijd. Ik was vanaf 1 januari
1994 ingehuurd voor 280 uur; in
het eerstejaar lukte het de coördi¬
natie in 180 uur te doen, maar in

1995moest ik noodgedwongenbij¬
natweehonderduur besteden.

En wat doet u
Of eenafwachtendehoudingvanuit
musea bij thema- en jubeljaarpro¬
jecten een verstandige is, valt ern¬
stig te betwijfelen. Alleen al uit
praktische overwegingen is het
raadzaam bij deze betrekkelijk
nieuwetrend zo veel mogelijk aan¬
sluiting te zoeken. Immers,overhe¬
den en instellingen op het gebied
van cultuurbehouden toerisme en¬
tamerendit beleidmet verve envo¬
teren daarvoor soms aanzienlijke
bedragen.Toegegeven,het is even
wennennadejarenlangenadrukop
behoud en beheer,maar voor mu¬
seaopenen zich perspectievenom
weer directer met hun publiek be¬
zig te zijn en potentiëlenieuwepu¬
blieksgroepenaan zich te binden.
Bovendienmoet niet wordenverge¬
ten dat samenwerkingmet collega¬
museavele voordelen kan bieden,
niet in het minst de kostenbespa¬
ring die eengezamenlijkepublieks-
benadering oplevert. Zo kan een
professioneleaanpakworden gere¬
aliseerd, die de krachten en finan¬
ciënvan een individueelmuseumte
boven gaan.Natuurlijk blijft daarbij
voorop staandat het belangen het
verwacht nut voor de musea,afge¬
zet tegen de nodige investeringen
in tijd en geld, doorslaggevend
moeten zijn om tot deelnameaan
dergelijkeprojectente besluiten.
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Calamiteiten
De belangrijkste zaken op een rij
Op maandag2 oktoberj1. werddoorde
StichtingOndersteuningMuseaeenstudiedag
georganiseerdovercalamiteiten.Dedagvond
plaatsin hetkoetshuisbijKasteelAmerongen.
Hieronderwordendebelangrijksteaspecten
diediedagter sprakezijngekomenaangestipt.
Er is eenuitgebreideresyllabusin voorbereiding
metmeerachtergrondinformatieen eenaan¬
vullendeliteratuurlijst.

Devolgende onderwerpenkwamen
tijdens destudiedagaanbod:
- opzettenvaneenveiligheidsplan
- opzettenvaneenaanvalsplan
- het functionerenvan de Inspectie
Cultuurbescherming
- crisis-prin musea
- hetopstellenvaneenontruimings¬
plan

Veiligheidsplan
BijdragevandeheerA.A.H.Karstenvanhet
onafhankelijkeveiligheidsbureauPreventie
Consulting
Het plan zou volgens de volgende
stappenmethode kunnen worden
aangepakt:
- signalering
- probleemanalyse
- oplossingen
- planning
- implementatievandeoplossingen
- evaluatievande probleem¬
oplossing

In het kader van de effectiviteit is
het van belang dat het veiligheids¬
plan integraalwordt aangepakt.Ten
behoevevan eenveiligheidsplanzal
het museum een probleeminven¬
tarisatie moeten uitvoeren. Hierbij
wordt de organisatiedoorgelicht,de
attractiewaarde van de objecten
bepaalden het gebouw bekekenop
beveiliging.
Voor een integrale beveiligings¬

door
MariannedeRijke

aanpak zijn vier onderdelen van
wezenlijk belang:
1. beleid(uitvoerenvanrisicoanalyse,
opstellenvaneenbeveiligingsvisie,
prioriteit stellen aan beveiliging,
beleidsmatigeaansturing,opstellen
van definitieveplan)
2.organisatie (voor beveiligings-
takenzullenapartefunctionarissen
moetenwordenaangesteldof daar¬
toe vrijgesteld met aangepaste
verantwoordelijkheden;vervolgens
zal de beveiliging uitgevoerd en
gehandhaafdmoetenworden)
3.cultuur(omeencontinuepreventie¬
houding te garanderenzal zowel
de staf als het overige personeel
gemotiveerd moeten worden om
naleving en signalering van en
controle op beveiliging te garan¬
deren; ten behoeve hiervan zal
het nodige aan opleiding en trai¬
ning noodzakelijkzijn)
4.voorzieningen (technisch, bouw¬
kundig, mechanisch en elektro¬
nisch)
Deze onderdelen vormen samen
een preventiecirkel waarin centraal
staat de veiligheid van personenen
eigendommen.

Hieruit ontstaat een knelpunten- of
risicoanalyse.Aan de hand hiervan
kunnen organisatorische,bouwkun¬
dig/mechanische en elektronische
(OBE)maatregelen opgesteld wor¬
den. Desamenhangvan dezemaat¬
regelenisvangroot belang.

Organisatorischemaatregelen
- alarmering van incidenten en
calamiteiten
- toegangsbeheer
- voorraadbeheer
- privacy
- taken/bevoegdheden
- slachtofferopvangen -hulp
Bouwkundigemaatregelen
- met betrekkingtot het terrein
- degevel(denkaaninklimmogelijk-
heden)
- compartimentering(onder andere

vandedepots)
- vluchtwegen
- toegepaste materialen; hang- en
sluitwerk
- waardeberging
- voorzieningentbv vergroting toe¬
zicht encontrole
Elektronischemaatregelen
- inbraaksignalering
- geslotentv-circuits
- slotensystemen
- oproepsystemen(communicatie)
- toegangsbeheer
- signalering nooduitgangen en
vluchtwegen

NB!EenwerkgroepbinnendeNederlandse
Museumvereniging(NMV)komtbinnenkort
meteentoetsingslijstaangaandeveiligheid/
beveiliging.Dit is eeneerstestapopwegnaar
standaardisering.

Aanvalsplan
BijdragevandeheerA.H. Stolker,researchen
consultmanagerregionaleBrandweerGemeente
Utrecht
Devolgendeaspectenspeleneenrol:
- de ligging van het object
- de bereikbaarheidvoor de voer¬
tuigen; wellicht zijn andere blus-
voorzieningen noodzakelijk (bij¬
voorbeeld het slaanvan eenextra
put)
- vaste puntenworden aangemerkt
voor het opstellen van tankblus-
voertuigen
- eventueelaanwezigebruggenwor¬
den geschikt gemaakt voor 10-
tonners
- plekkenworden aangemerktwaar
hoogwerkerskunnenstaan
- de technische installaties, zoals
de brandmeldinstallatie worden
beschreven

NB!bij eenbrandmeldingwordtdeopdracht
tot het terugzettenvandeinstallatiegegeven
doordebevelvoerdervandebrandweer

- waar bevindt zich de sleutelkluis?
de brandweer heeft altijd een
moedersleutel
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Calamiteiten
De belangrijkste zaken op een rij

a

- eenontruimingsplanwordt getest
met debrandweer
- duidelijk moet zijn waar publiek
mag komen; echter bij brand kan
het zijn dat publiek vluchtwegen
zoekt waar onder normale om¬
standigheden geen publiek aan¬
wezig magzijn
- rekening houden met opslag
gevaarlijke stoffen (bij kastelen
bijvoorbeeldhuisbrandolie)
- eenduidelijkebouwtekeningwaar¬
uit de bouwlagen en de indeling
blijken

De Inspectie Cultuur¬
bescherming (ICB)
BijdragevandeheerH.W. Meulendijks,hoofd
sectoropenbareveiligheidBrandweerGemeente
Utrecht
De maatregelen die de inspectie
te bieden heeft kunnen ingedeeld
worden in:
I .organisatorischeen
2.materiëlemaatregelen

1. Organisatorische maatregelen
Relevantegegevensoverde inspectie
endebeschermingvanhetbetreffen¬
de goed worden opgenomen in
rampen-en rampenbestrijdingsplan¬
nen.
Gegevensworden beschikbaar ge¬
steld aan de brandweer die de uit¬
voerendecoördinatieinhandenheeft.
De inspectiebevordert het opstellen
vanaanvalsplannen.
Adviseert en bemiddelt bij het op¬
stellenvandocumentatie(opmetings-
tekeningen,foto's,beschrijvingen)en
het veilig opbergenvan deze docu¬
mentatie.
Deinspectiestimuleert het opstellen
vanontruimingsplannen.

2. Preventieve materiële maat¬
regelen
- realiseren van bergplaatsen ter
plekke
- bevorderen van installeren van
rookmelders
- bevordereninstallerenblusmidde¬
len

- indien niet aanwezigwordt er een
bluswaterwinninggerealiseerd
- verspreiding basiskennis en in¬
structiemateriaal'hoe te handelen
bij brand'
- beschermingsconstructiesworden
ontwikkeldindiendit nietter plekke
mogelijk is
- bevordereninbraakbeveiliging

Operationele materiële
maatregelen
- bevoegdheidzelfstandighandelen
- coördineert het opbouwen van
beveiligingsvoorzieningen
- behulpzaam bij vervoer van
goederen
- bevordert indien nodig hulp van
derden
- aanwijzingen geven voor blus¬
werkzaamhedenzodat het object
zo min mogelijk schadeoploopt
- indien er sprake is van instor¬
tingsgevaar dan kan een ambte¬
naar van Bouw- en Woning¬
toezicht aanwijzingen geven aan
de brandweer. De regionaal in¬
specteur moet hierbij worden
betrokkenzodat die delendie be¬
langrijk worden gevondenzoveel
mogelijk behoudenblijven

Crisis-PR
BijdragevanHiskeLand,consulenteducatieen
PRbijdeSOM
Eenaantalaandachtspuntenom van
te voren bij stil te staan:
- maak een schema met verant¬
woordelijken: wie is PR-coördi-
nator?Is deze persoonvrijgesteld
van andere activiteiten in geval
van calamiteiten?
- stel procedures vast voor het
omgaanmet de pers: regelsvoor
toegang, afspraken over woord¬
voerderschap,perslijst, richtlijnen
voor opvangter plekke
- is er eenvervangendeperslocatie
geregeld? (Denk aan gemeente¬
huis, wijkcentrum, politiebureau
of brandweerkazerne)
- maak een lijst met personeelen
instantiesdie in gevalvan calami¬

teiten gewaarschuwd moeten
worden. Hoewordt het personeel
geïnstrueerd?
- maakcommunicatieafsprakenmet
politie en brandweer
- weeseerlijk naarde pers:ga in op
vragenover de aardvan het voor¬
val, plaatsen tijd, de toestandvan
deobjecten,getroffenmaatregelen
en van buitenaf verkregen hulp.
Geefgeen informatie over moge¬
lijke oorzaken, schuldigen en
omvangvanmateriëleschade
- in geval van slachtoffers: noem
geennamen

Opstellen van een ontruimings¬
plan
BijdragevanA.W.A.vanderGoes,conservator
KasteelAmerongen
Voor de objecten in het Kasteelzijn
ontruimingsformulieren gemaakt.
Deze formulieren zijn 'gesealed'en
per verdieping in een ordner opge¬
borgen. Er is gebruik gemaakt van
een zeer groot lettertype zodat de
brandweerze nog kan lezen onder
slechte omstandigheden. De voor¬
werpenzijn ingedeeldin A-, B-enC-
categorie. De A-categoriemoet zo
snel mogelijk gered worden. De B-
categorie indien er iets meer tijd is
(vijf tot tien minuten). Indiener nog
meer tijd over is komt de C-catego-
rie aanbod.Op iederformulier staat
op de voorkant de categorie,eenaf¬
beeldingvan het object en informa¬
tie overgewicht,afmetingen,bevesti¬
gingennaderebijzonderhedenindien
van toepassing. Op de achterkant
staateenplattegrondvan de verdie¬
ping, met looproutes naar het be¬
treffende object. De ordners liggen
ineenafgeslotenkastbij het centrale
paneel van het brandmeldsysteem.
In de praktijk wordt nog uitgetestof
het handiger is per kamer bijvoor¬
beeldalleA-voorwerpenop éénkaart
bij elkaarte zetten.

In de syllabuszal uitgebreider inge¬
gaanworden op dedienstenvan het
RodeKruis, Salvage(brandverzeke-
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raars),handigematerialenengereed¬
schappen,nazorgmaatregelenende
hulpvan restauratorendaarbij.
Voormeerinformatie:
StichtingOndersteuningMusea,
MariannedeRijke,telefoon030-2343880

Adressen
PreventieConsulting,Amelterhout44,
9403 EEAssen,telefoon0592-316370,
fax0592-330055

BrandweerGemeenteUtrecht,Postbus
3025, 3502 GAUtrecht,telefoon
030-2828841, fax030-2889557

KasteelAmerongen,Drostestraat20,
3958 BKAmerongen,
telefoon0343-454212

NMV,Postbus3636, 1001AKAmsterdam,
telefoon020-6203308,
fax020-6201189

CoördinatieCultuurbescherming,
deheerJ. Evenblij,Postbus3009,
2280 MLRijswijk,
telefoon070-3406187,
fax070-3406181

Literatuur
Modelaanvalsplannenvoordebrandweer,
ISBN9034603253
Cultuurbeschermingin buitengewoneomstan¬
digheden,WVC 1991 (te bestellenbij
CoördinatieCultuurbescherming)
Crisis-PR&Musea,readersamengestelddoor
AikMeeusevoordesectiePRvandeNMV,
1993
Voorhetkalfverdronkenis:Handleidingvoor
hetmakenvaneenmuseaalcalamiteitenplan,
AmsterdamCL1992
Musealecalamiteitenencalamiteitenplanning,
AmsterdamCL 1992 ■

tips & berichten

Tips en berichten

Tentoonstelling te leen

Doodgezwegenverleden
'Doodgezwegen'is een tentoonstel¬
ling over het 'euthanasieprogramma'
onder psychiatrische patiënten in
NaziDuitsland.Aan de handvan de
geschiedenisvan de psychiatrische
kliniek Karl-Bonhoeffer te Berlijn
tussen 1880 en 1950 wordt de op¬
komstvan het eugenetischegedach-
tengoed geschetst evenals de uit¬
werking daarvan door de Nazi's in
de vorm van een grootscheepspro¬
gramma voor dwangsterilisatie en
'euthanasie' bij enkele honderd¬
duizenden 'erfzieken' en patiënten
vanpsychiatrischeinrichtingen.'Dood¬
gezwegen'werd gemaakt door een
onderzoeksgroep van genoemde
kliniek. De tentoonstelling bestaat
voornamelijk uit foto's en tekstenen
omvat negen panelenvan 50 x 50
cm, 63 van 100 x 100 cm en 32 van
170 x 100 cm, compleetmet alumi¬
nium frames en verlichting. De
ideale expositieruimte bedraagt on¬
geveer 200 m2 (minimaal 100 m2).
Voor transport wordt alles in kisten
aangeleverden is een kleinevracht¬
wagen nodig. De tentoonstelling is
gratis te leen; alleen vervoers- en
verzekeringskosten zijn voor de
bruikleennemer. Een Nederlandse
vertalingvan tekstenenonderschrif¬
ten is (tegennaderovereente komen
kosten)te verkrijgen bij hetMuseum
Cuislain te Cent, waar de tentoon¬
stelling van februari tot en met mei
1995 te zien was.Tijdschriftbespre¬
kingen,catalogiennadereinformatie
bij:
MuseumGGZ(GeestelijkeGezondheidszorg),
mevrouwI. Mans,Postbus5103,
3502 JC Utrecht,telefoon030-2971100,
toestel270 (ma-vrij14-17 uur).

Wie is wie van het cultureel
erfgoed in Nederland en
Vlaanderen
Op 10 november j.l. is de tweede
uitgave van deze adressengidsge¬
presenteerd.Volgensdesamensteller
-Adriaan Linters, docent aan het
Instituut voor Conservatie en
Restauratiein Cent- is deze uitgave
omvangrijker en vollediger dan de
eersteuitgave.Inderdaadwasop zijn
zachtst gezegd de eerste uitgave
incompleet (zie recensie Museum-
peil nr 2, december1994).
Degids bevat meer dan 300 adres¬
senop het gebiedvanmonumenten¬
zorg,archeologie,musea,archief-en
bibliotheekwezen,industrieelerfgoed
en heemkunde.Geziendeze brede
schakering kunnen die circa 300
adressen nauwelijks volledigheid
bieden.Tevenswordt informatie ge¬
boden over tijdschriften en naslag¬
werken betreffende conservering,
opleidings-en onderzoeksinstituten,
overheidsinstellingenen particuliere
organisaties.
In de hoop dat de herzieneuitgave
actueler geworden is kan het een
eerstehulp zijn voor contactenover
degrens.
Degidskostƒ 28,- en is te bestellenbij:
AlgemeenNederlandsCongres(ANC),
Gallaitstraat86, 1210 Brussel,telefoonen
fax0032-2241 -31-64;
ƒ 28,- overmakenop46.50.66.054
ABN/AMRO(girovandebank2391)
AmsterdamtnvANC.
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Museumwinkels
Samenvatting van een studiedag

Op 12 septemberjl. werdin MuseumFlehite
in Amersfoorteenstudiedagovermuseum¬
winkelsgehouden.Deorganisatielag bij
de consulentschappenvanNoord-Holland,
Noord-Brabanten Utrecht.Naar aanleiding
vansignalenvanuitdemuseavondenzij het
tijd aandachtaan het verschijnsel'museum-
winkel' te besteden.Debelangstellingvande
museawasgroot,opgrondvanhet aantal
mensendat niet meergeplaatstkonworden,
is beslotentot herhalingenvandezedag. In
het beginvanhet komendejaar zalNoord-
Hollandeenreprisegevenin samenwerking
met Zuid-Holland,en Utrechtsamenmet
GelderlandenNoord-Brabant.

Naeengezamenlijkochtendprogram¬
ma waarin algemenelijnen werden
uitgezet, spoeddendeelnemerszich
naarhun keuze-onderdeel,ofwel de
fiscaleen organisatorischeaspecten
van museumwinkels,ofwel het blok
'assortiment'.

Assortiment: souvenir,
pr-middel en publieksgroep
MirjamBlott (hoofd pr van het Natio¬
naal Museum van Speelklok tot
Pierementin Utrecht)toverdeuit een
plastic zak (natuurlijk met opdruk
van het museumVan Speelkloktot
Pierement!)een aantal artikelen uit
de museumwinkelte voorschijn. Zij
had ze gekozen met oog op de rol
die zo'n artikel speelt in het totale
assortiment.Zij begonmet eenaan¬
tal constateringen.
De winkel wordt door het museum
uitgebaat. De bezetting van de
winkel komt uit formatieplaatsen.
Dewinkel heeft eendoorgangsfunc¬
tie in het museum. Iederebezoeker

door komt op weg naar buiten automa-
HiskeLand tisch door de winkel. Permanente

bemanning is van groot belang:als
erniemandin dewinkel aanwezigis,
looptviervijfdevandebezoekersdoor.
Als er iemand achter de toonbank
staat, worden veel meer mensen
aangetrokken.
Inwezengaathet er niet om öf men¬
sen iets aanschaffenmaar wat ze
aanschaffen.Hetassortimentis erop
gericht voor iedereenin het publiek
iets te kunnenbieden.Mensendoen
in museumwinkels een impuls¬
aankoop:zij beslissenter plekke.De
grens voor impulsaankopenligt on¬
geveerbij f 25,-.Bovendienspeelt'fun
shoppen' een rol. Mensen vinden
het prettig voorwerpenaante raken.
Geef ze die mogelijkheid. Diefstal
weegt niet op tegende extra inkom¬
sten!

Een greep uit de zak:
■ De museumgids is voornamelijk
een pr-middel, opgezet toen het
museum zich, na de verhuizing
naarde Buurkerk,een nieuw ima¬
go aanmat. Bij de eerste oplage
werd de prijs niet bepaald op
grond van de kostprijs, maarvan
een maximale verspreiding. Op
dezeoplagewerd zelfs verliesge¬
leden.
■ Delftsblauwemolentjesmet speel-
werkjezijn eengroot commercieel
succes.Mirjam vindt ze vreselijk,
maar 'ik zou een rund zijn als ik
zeniet verkocht'.Japannerskopen
ze groepsgewijs in - vooral als er
eenaantalmolentjes'in bedrijf is
als de groep binnenkomt.Envoor
de Nederlanderszijn er de vinger¬
hoedjes (in rood, geel en tal van
andere kleuren) en lepeltjes. Die
dingen worden namelijk op grote
schaalverzameld!
■ Deplingplong is Mirjamsfavoriet:
hiermee kun je kinderen en vol¬
wassenen muziek laten 'compo¬
neren'door gaatjesin de bijbeho¬
rendekaart te knippen. Dit artikel
zou eigenlijk veelduurdermoeten
zijn dan ƒ47,- (de inkoop is f 42,-)
maaruit educatieveoverwegingen

is het belangrijk dat dit artikel fi¬
nancieelbereikbaarblijft.
■ Voor de kinderen zijn er kleine
doosjesin de vorm van eendraai¬
orgel, gevuld met snoepjes.Deze
doosjeszijn gewoon in de handel.
Voor die afbeeldingwerd zonder
medewetenvan het museumeen
draaiorgel uit de collectie ge¬
bruikt. Het museum heeft de fa¬
brikant ietwat nors benaderd en
vervolgens een gunstige inkoop¬
prijs bedongen.
■ Artikelen met het museumlogo,
zoalspressepapiers.Hetlogogeeft
een meerwaardeaan het artikel:
dit voorwerp isnietzomaarergens
gekocht, maar in dat museum.
Vooral bedrijven zijn hiervoor
gevoelig bij de aanschafvan rela¬
tiegeschenken.

Nogenigetips vanMirjam:
■ denkbij voedingsmiddelenaande
houdbaarheid
■ een duur artikel is goed voor de
uitstralingvandewinkel
■ test nieuwe artikelen op hun
deugdelijkheid. Denk daarbij ook
(met oog op je pr) aan het milieu
ende kindvriendelijkheid
■ zorg ervoor dat de voorraad niet
te groot is: een stapel affiches is
volgendjaar eenbergoud papier
■ hou die grensvan f 25,- voor im¬
pulsaankopenin degaten
■ en ga niet uit vanje eigensmaak,
maarlet vooral opwatje publieks¬
groepeninteressantvinden.

Presentatie van de artikelen:
mensen kopen niet wat ze
zien maar wat ze er in zien
Rik Doornberg (regionaal museum¬
consulentWaterlandinNoord-holland)
gaatuit vandebezoekers.Dieblijken
een museumwinkel te waarderen.
Zewillen de opgedanekennis in een
of anderevorm meenemen,eensou¬
venir voor zichzelf of een cadeautje
voor een ander aanschaffen,en ze
willen de sfeer van het museum in
hun herinnering behouden. Het is
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van belangom met namedie laatste
reden in het oog te houden bij de
aankledingvan de winkel. Trek, als
het museumzich daarvoor leent,de
sfeer in het museumdoor in dewin¬
kel. Een landhuis in 'stijl 1900' zal
veel meer verkopen als de winkel
ook die uitstraling heeft.
Het doel van het presenterenis de
artikelen optimaal tot hun recht te
latenkomen.Geefje ogende kost in
iederewillekeurigewinkelstraat:daar
valt inspiratiete halen!
Er staat ons bij de presentatieeen
aantalmiddelenter beschikking:
■ Licht: gebruik die vijand van het
museumwèl in dewinkel. Lichtde
artikelengoeduit en geefze daar¬
door hundrie-dimensionaliteit.
■ Opstelling:hou het overzichtelijk.
De bezoeker heeft al een grote
dosisinformatietoegediendgekre¬
gen in het museum.Maargebruik
je fantasie.Met simpelemiddelen
is er meer van te maken. Geef

suggestiesvoor een voorwerp in
dewoonomgeving:drie aapjesop
de boekenkast staan veel leuker
dan ééntje. Als replica's van
museumvoorwerpen verkocht
worden, herhaal dan de setting
waarinhetorigineelwerd tentoon¬
gesteld. Leg een boekelegger in
een mooi boek in plaats van op
eenformica tafelblad.
■ Kleur:demeestemuseazijn terug¬
houdendin het gebruik van kleur.
In de winkel kun je doortastender
zijn. Eenwissellijst of kleurige lap
stof doenwonderen.
■ Steunmaterialen: van damasten
servettot steunblokjevan hout of
plexiglas. Er zijn winkels die zich
in dergelijke etalagematerialen
specialiseren.Gasnuffelenof vraag
hun catalogusaan.
■ Probeerin de winkel de artikelen
te 'vergroten'.Drie pluimen in een
vaas zijn thuis goed, maar in de
winkel gauw ielig. Denk daarbij

aandekerstboomvandeBijenkorf:
net méér boom, bal en licht, en
daardoordé kerstboom.
■ Investeertijd in inrichting en aan¬
kleding. Soms loont het om een
professioneleetaleur in de arm te
nemen.Spring echter niet verder
dan je polsstok lang is. Blijf
kritisch kijken. Als het niet werkt,
keer dan maar terug naar simpel
en degelijk, met goed verzorgde
prijskaartjes en een nette afwer¬
king.

InhetvolgendenummervanMuseum-
peilwordt aandachtgeschonkenaan
andere aspecten van het beheren
van een museumwinkel:de marke¬
ting ende fiscus.
Om u alvast een voorproefje te ge¬
ven, hebben we de voornaamste
tips die in de studiedag naar voren
zijn gekomen,gebundeldin 'Thema-
tips'.

Assortiment
Nationaalmuseum
vanSpeelkloktot
Pierement
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Thematips voor de museumwinkel

doorDominique
Hamerlijnck,Hiske
LandenEllenLoozen

Route-aanduidingin
NationaalMuseum
vanSpeelkloktot
Pierement

Winkel? Welke winkel?
■ Hou bij de inrichting van uw
museumrekeningmet dewinkel.
Zorg dat men zowel bij binnen¬
komst als bij het naar buiten
gaan, langs of door de winkel
moet lopen.
■ Geef binnen en buiten het
gebouw duidelijk aan waar uw
winkel zich bevindt.
■ De museumwinkel is in veel
plaatsende enige winkel die op
zondag geopend is. Velen kopen
nog snel even een bloemetje bij
het trein- of benzinestation.Maak
duidelijk dat op zondag originele
cadeaus bij uw winkel gekocht
kunnenworden en pasuw assor¬
timent daaropaan.
■ Richt uw winkel dusdanig in dat
met zo min mogelijk personeel
een zo goed mogelijk overzicht
op de artikelen kan worden
gehouden.
■ Pasde inrichting van de winkel

aanaan de tentoonstelling en de
sfeer in het museum.Niet alleen
versterkt u dan uw museumcon¬
cept, uw publiek heeft de neiging
om meerte kopen.
« Maakduidelijk dat de opbrengst
van de winkel ten goede komt
aanhetmuseum.
■ Besefdat eenwinkel er niet alleen
is uit winstoogpunt maar voor
alleseenservicezou moetenzijn
naarhet publiek.

Koopgedrag
■ Een(dure)eye-catcherindewinkel
geeft de winkel een meerwaarde
(dit is eenkwaliteitswinkel).Daar¬
bij lijken de prijzenvandeandere
artikelenminder hoog in vergelij¬
kingmetdatprachtigedureartikel.
■ Mensenwillen de objecten in de
winkel graagevenaanraken,voe¬
len en van dichtbij bekijken. Zet
daarom niet alles achter glas en
slot en grendel. De kansop dief¬

stalisdaardoorietsgroter,maardat
weegt zeker op tegen de ver¬
koopcijfers.
Gabij de inkoop van artikelen uit
van uw publiek en niet alleenvan
de'esthetischverantwoordesmaak'
vandemuseummedewerker.Hou
rekeningmet uw museumpubliek
bij uw inkoopbeleid(buitenlandse
toeristen, vrouwenclubs, dagjes¬
mensen,schoolklassenenz.).
Geef bij replica's of museum-
verwanteartikeleninformatieover
het betreffendeartikel. Vertel dat
het originele object zich in het
museum bevindt, waarom dit
object zo uniek is, wie het onder
welke omstandighedengemaakt
heeft enz. Deze informatie geeft
dewinkelartikeleneenmeerwaar¬
de invergelijkingmetartikelenuit
bijvoorbeeldBlokkerofdeBijenkorf.
Delimiet voor impulsuitgavenligt
rond de ƒ20,- a f25,-. Zorg dus
dat er genoeg artikelen tot die

12
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prijs in de winkel liggen. Mensen
zijn bereiddat bedraguit te geven,
is er niets van hun gading in het
assortimentte vinden, dan zal het
bedrag niet in de museumwinkel
maareldersbesteedworden.
■ Kinderen hebben vaak maar een
klein bedragte besteden,maarze
willen wel iets kopen. Zorg dus
dat er in de categorieartikelen tot
ƒ5,- ook voor kinderenaantrekke¬
lijke objectente vinden zijn (knuf¬
fel, ringetje,tinnensoldaatje).
■ In alle kunstmuseaverkopen de
'plaatjesdragers' nog altijd het
best, dat kan zijn een briefkaart,
reproduktie,dienbladof adresboek.
Menkoopt de kaart niet louter om
een groet te versturen, het dien¬
blad niet om koffie te serverenof
een adresboekjeom adressente
noteren, maar om het plaatje (de
'museumboodschap')nogmaalste
kunnen zien. Anders gaat men
wel naarhet postkantoor,Blokker
of eenkantoorboekhandelom het
betreffendeartikel te kopen.
■ Het maken van ansichtkaartenis
in verhoudingniet zo duur, terwijl
de winstmarge hoog ligt (vaak
100%).Wel is het zo dat er een
groot aantal kaarten tegelijk
gedrukt moetworden.Samenwer¬
king met een ander museum of
een commerciële instelling kan
daneenoplossingzijn.
■ Doordevriendenvan uwmuseum
korting in dewinkel aante bieden
verhoogt u niet alleen uw omzet,
maar maakt u de band met uw
vriendensterker.
■ De houding van het-personeelin
de winkel is van grote invloed op
deomzet.Eenpublieksvriendelijke
houdinglevertmeerinkomstenop.
■ Spreek het winkelpersoneel aan
op hun ervaringenin de verkoop,
zij weten vaak waarom mensen
wel of niet ietsaankopen.

Zakelijk gezien
■ Neemrond 1januari 1996contact
op met de Kamervan Koophandel

in verband met de veranderde
vestigingswet.
■ Reproduktiesvallen na 1 januari
1996 niet meeronderdeartikelen
met het predikaat 'vrijheid van
meningsuiting'.
■Win advies in van een belasting¬
deskundige voordat u besluit of
het museumzelf de uitbater van
de winkel wordt, of dat u de win¬
kel onder brengt in eenafzonder¬
lijke stichtingof B.V.
■ Besteedtuuwwinkeluitaaniemand
anders,maakdangoedeafspraken
over het assortimenten eventuele
aanvullingen op het assortiment
tijdens tijdelijke tentoonstellingen.
Zorgdat u inspraakhoudt.

BTW
■ Het geven van gelegenheiddoor
openbaremuseatot bezichtiging
van voorwerpen die zijn bestemd
om daarin permanent te blijven
bewaard is van BTW-heffingvrij¬
gesteld.Voorwaardevoor de vrij¬
stelling is ondermeerdat er geen
winst wordt beoogd.Onderwinst
beogenwordt in dit verband ver¬
staan het realiserenvan exploita¬
tie-overschotten.
■ Door de Staatssecretarisis goed¬
gekeurd dat museaook voor wat
betreft het gelegenheidgeventot
de wisseltentoonstelling van de
BTW-vrijstelling gebruik kunnen
maken.
■ Hiernaastkunnen museagebruik
maken van de vrijstelling voor
fondsverwervendenevenactivitei¬
ten.Metingangvan 1januari 1996
zijn de bijkomstige leveringenvan
museavrijgesteld tot ƒ 150.000,-
per jaar en de diensten tot
ƒ50.000,-perjaar. Overschrijding
van deze grenzen betekentvolle¬
dige BTW-heffing,tenzij dezeover¬
schrijdingincidenteelheeft plaats¬
gevonden. In voorkomend geval
dient men hiervanzelf aangiftete
doenbij de Belastingdienst.
■ Vrijstelling van BTWbetekent dat
geen recht op aftrek van BTW

bestaat.Bij het doenvan omvang¬
rijke investeringenkandit nadelig
zijn.
■ Bij inwerkingtreding van een
Wetsvoorsteldat op dit moment
in behandelingis, wordt het recht
op toegang tot de wisseltentoon¬
stellingenen de leveringvan cata¬
logi, foto's en fotokopieën, onder
het verlaagde tarief van 6%BTW
gebracht.Debestaandevrijstelling
voor musea blijft dus voorlopig
ongewijzigd. De Staatssecretaris
heeft verder het voornemengeuit
met vertegenwoordigersvan alle
Nederlandse musea overleg te
voeren over de wenselijkheid en
gevolgen, waaronder de budget¬
taire, van het intrekken van de
voor de museageldendevrijstel¬
ling en het toepassenvan het ver¬
laagdeBTW-tariefvan 6%voor de
permanentetentoonstelling.

Omzet
■ Hetisgoeddeomzetvanartikelen
in geld uit te drukken en niet in
aantallen.Sommigeartikelen ver¬
kopengoed, maarde winstmarge
is gering. Van andere objecten
hoeven maar enkele exemplaren
verkocht te worden om een inte¬
ressantewinstmargete behalen.
Ook voor museumwinkels geldt
vaak de twintig-tachtig regel:
twintig procent van het assorti¬
ment is goedvoor tachtig procent
vandeomzet en/of winst.
■ Behalve het uitrekenen van de
omzet per bezoeker is het ook
zinvol de omzet per koper te
berekenen(dekasaanslag).Hieruit
vloeit voort hoeveel de kopers
gemiddeld uitgeven in uw winkel.
Vergelijk deze gegevensmet de
gemiddeldekasaanslagvanandere
vergelijkbaremusea.
■ Voor marktanalyseis een PCmet
een spreadsheetprogramma aan
te bevelen,zoalsLotus123.

museumpeil, december 1995



1996 Jaar van het
Industrieel Erfgoed

1996 Jaar vanhet IndustrieelErfgoedis een
voorbeeldvaneencultuur-historischprojectvoor
eengrootenalgemeenpubliek.Dit themajaar
is uitgeroepenop initiatiefvandeRijksdienst
voordeMonumentenzorgenhet Projectbureau
IndustrieelErfgoed(PIE). Belangrijkedirecte
partnerin hetJaar is deFederatieIndustrieel
ErfgoedNederland,kortwegFIEN.

Het PIEis een zelfstandigestichting
die in 1991 werd opgericht op
advies van de toenmalige minister
van WVC,mevrouw d'Ancona, met
de bedoelingom de achterstanddie
industriële monumenten hadden in
te halen. In de 5 jaar van haar
bestaanheeft PIEzich inmiddelseen
status verworven bij monumenten-
zorgersen bedrijfsleven.Zo heeftzij
de afgelopenjaren eenonderzoeks¬
programmauitgevoerdwaarbij ruim
40 brancheswerden onderzocht en
deoverblijfselengeïnventariseerd.
Eénvan de doelstellingen van het
PIEwas ook het industrieel erfgoed
onder de aandachtvan het publiek
te brengen.Naoverlegmet de Rijks¬
dienst voor de Monumentenzorg
werd besloten om gedurende een
jaar het publiek intensiefte confron¬
teren met het onderwerp in de
verwachting een bewustzijnsveran¬
dering op gang te brengen zodat
voor detoekomst industrieelerfgoed
eenzelfstandigeplaatsinonsdenken
over cultuur krijgt. HetJaarvan het
IndustrieelErfgoedis dan ook geen
doel op zich maareenmiddelom de
aandachtte vestigenop de overblijf¬
selen van een belangrijke periode
uit onze geschiedenis:die van de
industriëleontwikkeling.
Natuurlijk is niet alles automatisch
mooi en moet allesbewaardblijven,
maar we moeten in staat zijn een
discussie daarover aan te gaan en
eenweloverwogenbesluitte nemen.

DetweedeorganisatieisdeFederatie
IndustrieelErfgoedNederland(FIEN).
FIENiseenkoepelvan stichtingenen
verenigingendie zich bezig houden
met industrieel erfgoed, hetzij per
regioof stad,hetzijpercategoriezoals
bruggen,sluizen,gemalenenz.Deene
vereniging is groter en actieverdan
de ander,maar in het algemeenkun
je zeggendat inhoudelijkekennisen
enthousiasme ruim vertegenwoor¬
digd zijn. FIENiseenactievepartner,
die indienmogelijk zich wil inzetten
bij de tot standkomingvanactivitei¬
ten binnenhetJaar.

Bij de organisatie van activiteiten
wordt aangesloten bij een aantal
landelijke evenementen.Het thema
wordt aangebodendoor de organi¬
satiejaar van het IndustrieelErfgoed
en zij kanassisterenbij de invoering
ervanbinnenevenementendieplaats
vinden.Opdit moment is bekenddat
het NationaalMuseumweekend(20
en 21 april 1996)aandachtbesteedt
aanindustrieelerfgoed.
Inoverlegmet deStichtingMuseum¬
jaarkaart wordt musea met een
industrieel-historische collectie de
kans gegeven zich gezamenlijk te
presenteren. Uitgeverij Op Lemen
Voetenwil eenwandelgidsuitbrengen
met routebeschrijvingenlangsindus¬
trieelerfgoedindeomgevingvaneen
groot aantalmuseain Nederland.In
het boek zullen de betreffende
musea ook genoemd worden. Het
boek komt in het Museumweekend
uit en de organisatie wil proberen
eenaantalwandelingenin dat week¬
endonder begeleidingvan gidsente
laten uitvoeren als activiteit in het
Jaarvan het IndustrieelErfgoed.Zo¬
wel voor het opstellenvan de route
als voor de eventueleuitvoering in
het Museumweekendwordt wel eni¬
ge actievebijdragevan het museum
gevraagd,maar de organisatie is in
staatinhoudelijkeondersteuningvan
FIENaan te bieden. Redactievindt
bij Op LemenVoeten plaats. Finan¬
cieel heeft het plan geen gevolgen

voor de musea. Museadie belang¬
stelling hebben voor dit project
kunnenzich aanmeldenbij:
MarjovanLoon(projectleider),
Postbus571, 3700 ANZeist,
telefoon030-6919996

Inveelprovincieswordenevenemen¬
ten georganiseerdin aansluiting op
het landelijk thema. Voor meer in¬
formatie kunt u contact opnemen
met het bureau van de museum¬
consulentin uw eigenprovincie.
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LCM-info

ICOM-conferentie - impressies
van een deelnemer

Van1 tot enmet 7 juli is in deNoorsestad
Stavangerde 'GeneralConference'vande
'InternationalCouncilofMuseums'gehouden.
Dezewereldwijdebijeenkomstvondplaats
onderhet thema'MuseumsandCommunities'.

doorAnneliesJordens

ICOM 199 5
Stavanger, Norway

Dealgemenevergaderingvan ICOM
komt eens in de drie jaar bijeen en
bespreekt een onderwerp waarvan
de actualiteit op vele plaatsenin de
wereld dezelfde is. De grote ver¬
schillendie er bestaanin historische
achtergrond en politieke en econo¬
mischesituatiedoendaaraanniet af.
Het was de eerste maal dat deel¬
nemersuit de landenvan voormalig
Oost-Europain groten getaleaanwe¬
zig kondenzijn. Juistvanuit hun na¬
bije verleden was het thema zeer
toepasselijk. Bij de opbouw van de
nieuwe staten vervullen de
museaeenuitermatebelangrijkerol.

In de totale organisatie van de
conferentie vervullen de thema- en
vakcomités dezelfde rol als de
sectiesbij de NederlandseMuseum¬
vereniging. Daarworden de discus¬
siesophetvakgebiedgevoerdendaar
vindt de uitwisselingvan ervaringen
en plannenplaats.Alle comités heb¬
bentijdens de conferentiehuneigen

programma waar het hoofdthema
eveneens een belangrijke rol in
speelt. De besturenvan de comités
hebbenweinig of geenoverlegover
de verschillende programma's en
excursies.Zo kon bij drie gelegen¬
heden dezelfde excursie worden
gemaakt. Sommigesprekerstraden
voor verschillende comités op met
hetzelfdeverhaal.
Het is voor deelnemersdie de eerste
keer bij de conferentie aanwezig
zijn niet altijd duidelijk dat deel¬
nameaande conferentiepasdan het
meesteffectief is als je aangesloten
bent bij een comité. De algemene
lezingenover het themaworden op
de eersteof hooguit de eerstetwee
dagengehouden.Tegelijkertijd,maar
ook in de rest van de week, zijn de
lezingen en bijeenkomsten van de
comités.
Op de laatstedag worden de resul¬
taten van de besprekingen in de
comitésvastgesteldin de algemene
vergadering. De besluiten worden
als aanvullingen en toepassingen
gebruikt in demusealewereld.

Deelnemers
Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli
verzamelden zo'n 1200 vertegen¬
woordigers van museauit een klei¬
ne 100 landen zich in en rond het
congrescentrumvan Stavanger.De
Nederlandsedelegatie bestond uit
40 personen.
Het bleek geen eenvoudigeopgave
zoveel mensen in en rond een stad
van zo'n 100.000 inwoners te huis¬
vesten.Velenwarenafhankelijk van
hetspeciaalgeregeldevervoeromdeel
te kunnennemenaande vele activi¬
teiten. De functie van museumcon¬
sulentwordt inverschillendevormen
in steedsmeer landenvervuld. Het
blijkt ook daar dat ondersteuning
eengoedemanier is om demuseate
begeleidenbij hun werkzaamheden
voor collectiesen publiek. In devele
contactenmetmuseummedewerkers
worden ervaringen uitgewisseld en
problemenin hetwerk besproken.

Naastde inhoudelijkebijeenkomsten
wasereenprogrammavanexcursies
encultureleactiviteiten.Dedagvoor
het slot van de conferentiewasvoor
een grote excursie gereserveerd.In
bussen werd een tocht gemaakt
langs musea en andere bijzonder¬
heden in de streek. Het had een
prachtigedagmoetenworden, maar
de regenen zeer laaghangendewol¬
ken verhinderden het zicht op alle
vertenover bergruggenen fjorden.

Thema
Hetthema 'MuseumsandCommuni¬
ties',vrij geïnterpreteerdals'deplaats
enfunctievanmuseain onzesamen¬
leving', is zo actueel, omdat musea
enerzijds de behoefte hebben hun
functie voor de samenlevingaan de
gemeenschapduidelijk te makenen
anderzijdsdoor degemeenschapals
dé plaats worden beschouwdwaar
identiteit en traditie wordt bewaard
en gepresenteerd.De andere kant
van de medaille laat zien hoevanuit
het gezag getracht wordt de eigen¬
waardevan groepenen bevolkingen
middelsvernietigingvanhetverleden
te ondermijnen,zoalsde Indianenin
Amerika,de Lappen(Sami)in Scandi¬
navië en de vele volken onder het
regimevandeSovjetunieende strijd
van die volken juist dat verleden te
bewaren.

Onderwerp van gesprek was uiter¬
aard de wijze waarop het museum
zichaandegemeenschappresenteert.
Hoofdlezingen handelden over de
situatie en de middelen in onder
andere Amerika en Frankrijk. Daar
wordt bijzondereaandachtbesteedt
aan de relatie van het museummet
de directe omgeving. De jeugd
speelt daarbij een grote rol. In het
comitéwaar ik lid van ben,de regio¬
nale musea,werden in de lezingen
voorbeelden gegeven vanuit India
en Letland.In het Indiasevoorbeeld
werd de kennisvan het museumge¬
bruikt om de bevolking in kennis te
brengen met oude en traditionele

museumpeil, december 1995



ICOM-conferentie -
impressies van een deelnemer

methodenom het land te bewerken,
zuiver drinkwater te verkrijgen en
dergelijke. Deze methoden worden
niet gepropageerdom de methode
zelf, maaromdat hierbij de afhanke¬
lijkheid van techniek minder groot
is: eenhandploegkunje zelf repare¬
ren,eengeavanceerdecombineniet.

In het Letsevoorbeeldwerd verteld
over de grote zoekactiesdie sinds
het uiteenvallenvan de Sovjetunie
vanuit demuseasystematischplaats
vinden in alle dorpen om historisch
materiaal tevoorschijn te brengen.
In het verleden werden alle musea
jaarlijksgecontroleerdop hunnieuwe
aanwinsten.Als uit debeschrijvingen
te groot chauvinismeverondersteld
werdmoestendeaanwinstenworden
vernietigd. Dit leidde tot vreemde
situaties, waarbij een geheel eigen
terminologie is ontstaan. Eenoude
vlag stond bijvoorbeeld beschreven
als 'oud stuk textiel'. Eencontroleur
van buitenaf kon uit deze beschrij¬
ving niet opmakenwat daar precies
mee bedoeldwas, de eigen conser¬
vatoren wisten uiteraard wat deze
omschrijvingpreciesinhield.
Metdeopkomst van eeneigen rege¬
ring is ook de zoektocht naar het
eigen verleden intensief begonnen.
Hele dorpen worden systematisch
onderzocht. De totale bevolking
wordt medewerking gevraagd. Tot
slot van dergelijke acties wordt ter
plekke een soort tentoonstelling
ingericht om iedereendeelgenootte
maken van aanwinsten. Het gaat
daarbij over het algemeen niet
zozeer over kostbare voorwerpen,
maar meer om historisch materiaal
dat een beeld kan gevenvan werk¬
en leefgewoontendie ondanks het
gezag vanuit Moskou zijn blijven
bestaan.
Voor mij vormde deze bijdrage een
indrukwekkende illustratie van het
belang van de historische achter¬
grond bij eengemeenschapop zoek
naareigenidentiteit.

Resoluties
Opde laatstedagvandeconferentie
vond de algemene vergadering
plaatswaarbij als belangrijkstereso¬
luties naaraanleidingvan het thema
devolgendezijn aangenomen:
■ ICOMdringt er bij plaatselijkeen
nationale regeringen op aan
ondersteuning te bieden aan
musea als cultureel mechanisme
in dienst van de gemeenschap,ze
als zodanig te erkennen, met
behoudvan hun bijzondere iden¬
titeit en te beschouwenals uniek
middel voor de collectievebehar¬
tiging van het cultureelerfgoed.
■ ICOM adviseert dat in de aan¬
wijzing van industriëlegebouwen
en hun omgeving als museale
ruimte bijzondere zorg moet
worden besteedaan het behoud
van zichtbare en informatieve
getuigenissen van mensen, ge¬
beurtenissen en activiteiten die
verbondenzijn aandit erfgoeden
voor de herkenningvan de strijd,
de verworvenhedenen ontwikke¬
lingsprocessenvandesamenleving
die deze driedimensionaledocu¬
mentenvertegenwoordigen.
■ ICOMmoedigtdeontwikkelingvan
een strategisch planningsproces
aan voor de uitvoering van pro¬
gramma'senprojectenvan ICOM's
nationale comités en regionale
organisaties die de bronnen,
mogelijkheden, zwakke plekken
en nodenbetreffenvan hunwerk¬
gebied in menselijk, technisch,
economisch en communicatief
opzicht, die moetenleidentot een
gezamenlijke actie voor het wel¬
zijn van musea,van de museale
wetenschapen de gemeenschap
die zij dienen.
Daarnaastzijn nog besluiten geno¬
menover:
■ de bescherming van cultureel
erfgoed in oorlogstijd,
■ de regulering van fysieke en
wettelijke aansprakelijkheid van
vervreemdcultureelerfgoed,
■ museale opleidingen en training

waarin wereldwijd milieubesef
eenonderdeelmoetzijn,
■ het belang van het volgen van
ontwikkelingen in informatie¬
technologieën,
■ deafwijzingvannucleaireproeven.

Stavanger
Tenslotte is een belangrijk element
van een conferentiehet bezoekaan
een ander land, een andere cultuur
en dus het bezoek aan musea en
omgeving.
Stavanger is een middelgrote stad
(te vergelijken met Amersfoort),
maarer zijn meerdan 12 musea.De
komst van zoveel congresdeel¬
nemers heeft ertoe geleid dat alle
museagedurendede heleweek tot
in de avond open waren.Veleextra
vrijwilligers hebben ons ontvangen
en rondgeleid.
Het is duidelijk dat het behoudvan
cultureel erfgoed zeer belangrijk
wordt gevonden. Zo kunnen meer¬
dere musea beschikken over een
ruime en recente behuizing: het
kunstmuseum, het archeologisch
museumenbinnenkorthethistorisch
museum. Gedeeltelijk worden de
museadoordeoverheidgefinancierd,
maarerzijneveneensorganisatiesdie
geheel dankzij vrijwilligers functio¬
nerenendecombinatievandietwee.
Hetarcheologischmuseumbeschikt
overeenbijzonderepresentatievoor
blinden en slechtzienden: speciaal
gemaakte maquettes en replica's
moeten hen een beter beeld geven
van woonomstandigheden in het
verre verleden. Daarnaastheeft het
museumeen buitenlocatie,waar op
een opgravingsplaats vier vroeg¬
middeleeuwseboerderijenzijn gere¬
construeerd.Hierwordt vooral voor
deschooljeugdlevendegeschiedenis
bedreven.
Begeleidersen educatorenverkleed
in reconstructiekleding laten de
schooljeugdhet leven in zo'n vijfde
eeuwseboerderij ervaren, er wordt
gedurendeééndagais boergeleefd,
brood gebakkenen wol gesponnen.
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Debetrokkenheidvan de leerlingen
isalsgevolghiervanheelgroot.
Naastdeze 'grote'museaheb ikeen
aantal kleine musea gezien, waar
hetenthousiasmevanvrijwilligershet
bezoekeen geheelaparte dimensie
geeft. Datgeldt zekervoor het mu¬
seum dat gevestigdis in een oude
fabriekvoorhet inblikkenvan sardi¬
nes. De geur van gerooktevis en
houtgestookteovensen de ervaring

zelf een blikjete vullen,makendit
bezoek-samenmetde uitlegvande
in kledinguit die tijd gestokenvrij¬
willigers-onvergetelijk.Het bezoek
aan het voormaligewoonhuisvan
een industrieeluit het eind van de
vorigeeeuwheefteveneensveel in¬
druk op mijgemaakt.Decompleet¬
heidvanhuisen inrichting,waarhet
laatste familielidin 1965 is overle¬
den, geeft een beeld van het leven

van een welgesteldeNoorsefamilie
gedurendeeen kleineeeuw. In het
huis leeftde sfeer uit het eindevan
de 19deeeuw.Mijnrondleidervoeg¬
de daar nog een bijzonder
element aan toe. Hij had zich als
vrijwilligervoordeze weekzo goed
ingelezeninde geschiedenisen ach¬
tergrondenvan huis en familiedat
hijinstaatwasook leukeanekdotes
en toelichtingente geven.
Hetgrafischmuseumwordt geheel
door vrijwilligersgeleid.Het ligtop
een fantastischeplaatsmet uitzicht
overhet fjordvoorStavangeren laat
de ontwikkelingvan het drukken
zien. Eenkleinetentoonstellingvan
briefhoofdenvan bedrijvenmaakte
duidelijkdat dit deel van het indus¬
trieel verleden met zorg bewaard
moetblijven.
Bijal deze bezoeken realiseerdeik
mijhoe belangrijkhet is het publiek
niet alleen met de ogen te laten
kijkenen lezen, maar ook reuk en
gehoorte betrekkenbijde museale
ervaring.De combinatievan kijken
naar(cultuur)historischevoorwerpen
met geur en gesproken woord
makeneen museumbezoektot een
belevenis.Daarinligtde krachtvan
de musea, waarmee andere instel¬
lingenzichnooitkunnenmeten.
Ikheb indieweekvrijwelallemusea
inStavangerbezocht.Ikhebgewan¬
delddoordeoudebinnenstad.Ikheb
tijdens excursieseen goede indruk
gekregenvan het landschapvan de
streek.Ikhebbovendienmetcollega's
uitde helewereldgesproken.
Deelnameaan de ICOM-conferentie
heeft mij in meerdere opzichten
geïnspireerdvoormijnwerk.

Publicatiesdie op stapel staan

Sindsenkelejaren houdt de Stich¬
ting Landelijk Contact van
Museumconsulentenzich actief
bezigmet publicerenten behoeve
van de musea.Desyllabivoor de
cursussen zijn daarvaneen voor¬
beeld. Binnenkortzal de syllabus
bij de basiscursus behoud en
beheerverschijnen.Dezeissamen¬
gesteld door de consulenten
behouden beheeraangevuldmet
artikelendoorrestauratorengespe¬
cialiseerdineenbepaaldmateriaal.
In de komende periode zullen
opnieuw enkele publicatiesver¬
schijnen.De bureausvan de pro¬
vinciaalmuseumconsulentenkun¬
nen u meer informatiegevenover
verschijningen prijzen.

Elementenvoor een
beleidsplan
De eerste editie van deze prakti¬
sche handleidingvoor het opstel¬
len van een beleidsplanvoor een
museumverscheenin 1981. Dank¬
zijde hulpvan een aantal studen¬
ten van de HEAOvan de Hoge¬
schoolWindesheimte Zwolleis een
tweedeverbeterdeen aangepaste
versiegereed.Nazoveeljarenver¬
anderenontwikkelingenenworden
inzichten bijgesteld. De tweede
editiezal opnieuwvelemuseahel¬
pen bij het formulerenvan hun
toekomstplannen.

Handreikingvoor een
collectieplan
Waar in het verleden musea
bewaarplaatsenwaren voor alle
voorwerpen die konden worden
verkregen, is langzamerhandhet
inzichtgegroeiddat musealecol¬
lecties niet ongebreideldkunnen
blijvengroeien.Nadenkenoversa¬
menstellingen groeivan collecties
iseennoodzaakgeworden.
Zo moet bij een subsidieverzoek
aande MondriaanStichtingten be¬
hoeve van het Deltaplancultuur¬
behoud een collectieplanworden
meegestuurd.
EenwerkgroepvanuithetLCMheeft
aanwijzingengeformuleerdvoor
hetopstellenvaneencollectieplan.

Welkome gasten
Enkelejaren geledenis een opzet
gemaaktvoor de begeleidingvan
museummedewerkersin de om¬
gang met mensenmet een handi¬
cap. In de publicatieworden tips
gegevenovergedragsaspectenen
handreikingen gedaan mensen
met een handicap zich thuis te
laten voelen in het museum.Op
dit momentwordt getracht naast
een brochure met tips ook een
instructievideote laten vervaar¬
digen.
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LCM-info

LCM-Dozenproject over¬
treft alle verwachtingen

Debelangstellingvande Nederlandse
musea voor het LCM-Dozenproject
heeftalleverwachtingenovertroffen.
Het Dozenproject beoogt om uit
oogpunt van passieveconservering
de berging van collecties in het
museumdepotte optimaliseren.Het
project bood de museade mogelijk¬
heid om (alsgevolg van forse quan-
tum-kortingen èn subsidie van de
MondriaanStichting),tegeneensterk
gereduceerde prijs verantwoorde
zuurvrije kartonnendozenin diverse
matenen uitvoeringenaante schaf¬
fen. Intotaal tekenden221 (museaal)
collectiebeherendeinstellingeninvoor
deelnameaan het project, en geza¬
menlijknamenzij ruimS2.500dozen/
inzetstukken af. Eind september
werd begonnenmet de uitlevering
van de dozen en inmiddels hebben
alle leveringenplaatsgevonden.

In het verlengde van dit project
werdendoor het LCMeind oktober/
begin november een 4-tal Praktijk-
dagenDepotinrichtinggeorganiseerd.
Tijdens dezedagenwerd uitgebreid
aandachtbesteedaandepotinrichting,
het gebruik van conserveringsmate-
rialen en aan opbergmogelijkheden
en-methoden.Debelangstellingvoor
deze dagen was ook hier zo groot
dat het LCMbeslotenheefteenextra

f

praktijkdagte gaanorganiseren.

De leveranciervan de dozen, de fa.
Jansen,Wijsmuller&BeunsteWormer,
heeft nog een beperkt aantal dozen
in voorraad genomen. Voor musea
die nogextra dozenwillen aanschaf¬
fen geldt hier: wie het eerst komt
heteerstmaalt!
(telefoon:075 -621 1001).

Een nieuwe voorzitter
Per1 oktober heeftJanStratinghhet
consulentschap van de provincie
Groningenendaarmeehetvoorzitter¬
schapvan het LCMverlaten.Jan is
gedurende ruim elf jaar museum¬
consulent in Groningengeweest.Hij
heeftzich in die tijd metveelenergie
ingezet voor de professionalisering
van de musea in Groningen. De
opleiding tot behoudsmedewerker
is daareenvandevoorbeeldenvan.
Jan is in 1993 Margriet Lestraden
opgevolgd als voorzitter van het
LCM.Hij heeft in die hoedanigheid
een belangrijke bijdrage geleverd
aan de positie die het LCMop dit
momentin het Nederlandsemuseale
veld inneemt.
Wij hebben begrip voor de keuze
een andere weg te gaan, maar we
zullen hemallenzeermissen.
Als voorzitter van het LCM is op
de vergadering van 2 november
benoemdAnneliesJordens,museum-
consulentevoor deprovincieUtrecht.
Terzelfder tijd is Wim Scholten tot
vice-voorzitterverkozen. ■

Te koop aangeboden

Het Noordbrabants Museum in
's-Hertogenbosch heeft in goede
staat verkerend tentoonstellingsma¬
teriaal te koop (afkomstig van de
tentoonstellingDeMagievanDisney).
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de heer A.F.M. van
der Wijst, telefoon 073-6877806.
Prijzenin overleg!

Kunststoftentoonstellingspanelen
brxh xd cm
- 35 panelenals zijsteunen koppel-
baarmet 2 t/m 5, 180x 60 x 30
- 18 panelenkoppelbaarmet 1en 5
240x60x30
- 8 panelenkoppelbaarmet 1en 5
240x90x30
- 11panelenkoppelbaarmet 1en 5
240x 120x30
- 5 panelenkoppelbaarmet 1t/m 5
240x 120x30

Vitrines met MDFbodemen
perspex kap 8 mm
in devolgendeafmetingen
I x brxh cm

295x 86 x 14
150x86x5
120x61x26
118x59x8
110x60x5
105x 100x5
85x80x5
75x55x5
60x50x5

243x80x5
145x87 x 15
120x59x5
110x85x5
110x40 x 10
105x60x5
85x77x5
63x60x5

8 Vitrinesmet MDFbodemen
achterwandmet perspex kap
150x 50x 42 cm

1 Vitrine met MDFbodemen
achterwandmet perspex kap
80x60x443 cm

80 Blauwebureaulampen,
schaarmodelmet bureauklem,
te klemmenopdepanelen
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Eendatabank voor publiciteitsge
gevens: De BMSMEDIA-diskette
Freepublicityis voorveelmuseademeest
aangewezenengebruiktevormvanpubliciteit.
Eenpersberichtovereentijdelijketentoonstel¬
lingkan bijvoorbeeldleidentot eenartikel in
eenkrant en dit kanweerleidentot eenver¬
hoogdaantalbezoekersaandetentoonstelling.
Bovendienhebbenveelmuseaweiniggeldvoor
advertenties.Danbiedtfreepublicitytoch
eengoedemogelijkheidom het museumte
promotenen bij eenbrederpubliekbekend
te maken.

Ondanksdezevoordelen is het toch
vaak moeilijk voor musea om ge¬
bruik te maken van free publicity.
Vaakis niet goedbekendwaargege¬
vens naar toe gezonden kunnen
worden enwelke mediazich richten
op onderwerpendie in het museum
of eenspecialetentoonstellingbelicht
worden. Met andere woorden: hoe
bereikt u uw doelgroep op een zo
efficiëntmogelijkewijze.

Om museabij dezevorm van publi¬
citeit te helpen heeft ElianneSentse
voor de BrabantseMuseumstichting
een computerbestandgemaakt van
media die voor musea van belang
kunnen zijn. De BMSMEDIA-diskette
is een adressenbestandvan diverse
mediadie museakunnengebruiken
voor de mailing van persberichten,
uitnodigingen voor openingen van
tentoonstellingen, jaarverslagen en
dergelijke. BMSMEDIAgeeft een uit¬
gebreid overzicht van dagbladen,
populaire tijdschriften, vakbladen,
omroepen, persbureaus en infor¬
matielijnen.Het gaat hier om zowel
landelijke,regionaleals lokalemedia
(uitgezonderd de huis-aan-huis-
bladen). Omdat de BMSMEDIA-
diskette is samengesteld onder
verantwoording van de Brabantse
Museumstichting ligt de nadruk,

voor wat betreft de regionale en
lokale media, op Noord-Brabant.
Omdat alle landelijke media in het
bestand zijn opgenomen, kan de
BMSMEDIA-disketteook interessant
zijn voor museain anderedelenvan
het land. Bovendienis het bestand
zodanig opgebouwd dat museahet
adressenbestandzelf kunnen aan¬
vullenmetvoor henrelevantemedia.
Van de circa 350 media op de BMS
MEDIA-diskette zijn verschillende
gegevens opgenomen. Niet alleen
denaamenhetadresstaanvermeld,
maar tevens oplage, frequentie,
verschijningsdataen deadlines.Ver¬
der is aangegevenop welke wijze
de informatievan het museumdoor
het medium vermeld kan worden,
bijvoorbeeld als artikel, als item
tijdenseentelevisieprogramma,of als
vermelding in een tentoonstellings¬
agenda.Tenslotte is aangegevenof
het mediumgeïnteresseerdis in het
gebruikvan beeldmateriaal.
DeBrabantseMuseumstichtinghoopt
met deze BMSMEDIA-disketteeen
bijdrage te leveren aan de public
relations van musea in Noord-
Brabantendaarbuiten.

Enkele praktische gegevens:
■ Dezemediadatabankisgeschreven
in Q&A,maarwordt ook alsASCII-
tekstbestandendBase-bestandaan¬
geboden.Hierdoor is het in nage¬
noegelk programmain te lezen.
■ Bij de BMSMEDIA-diskettewordt
een uitgebreide gebruikershand¬
leidinggeleverd.
■ Voordat het programma efficiënt
gebruikt kan worden zult u eerst
moetenbepalenwelkemediavoor
uw instellinginteressantzijn. Door
middel van een door u aan te
brengen codering maakt u uw
eigen selectie.Eenoudheidkamer
zal bijvoorbeeld andere media
aanschrijven dan een museum
voor moderne kunst. Affiches
worden naar andere adressen
gestuurd dan de persberichtenof
uitnodigingen.

■BMSMEDIAiseenopenprogramma.
Dit wil zeggen dat de bestands¬
formulieren en de daaraangekop¬
pelde gebruikersafstemmingnaar
uw eigen inzicht gewijzigd en/of
aangevuldkunnenworden.
■ Voor het bereiken van het juiste
publiek, is iedermediumvoorzien
van éénof meerderetrefwoorden
die de doelgroepen/of het onder¬
werp omschrijven.
■ DeBMSheeft dit project eenmalig
kunnen uitvoeren en is niet in
staat het bestand regelmatig te
actualiseren.Dit betekent dat de
gebruiker het bestandzelf up-to-
datedient te houden.

Informatie
BMSMEDIAis verkrijgbaarbij de
BrabantseMuseumstichting,
ReitseHoevenstraat30a,
5042 EHTilburg,
telefoon013-4632120,
fax013-4675912.

Deprijs bedraagtf 50,-.Udient aan
te gevenof u de databankgeschre¬
ven in Q&A, als ASCII-tekstbestand
of als dBase-bestand wenst te
ontvangen.
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Museum als publiekstrekker
Onderzoek van AdMar

20

In hetnajaarvan 1995 verscheenhet beknopt
verslagvaneenonderzoekvanAdMar,gedurende
1994, naar eenaantal zakendie te maken
hebbenmetderolvanmuseain het toeristisch
aanbod.Onderzochtzijnondermeerde beste¬
dingvandevrijetijdtijdensdepinksterdagen
in 1994 en dewekendiedaaraanvooraf
gingen,inclusiefHemelvaart.

Bij ruim 900 mensen,afkomstig uit
eentiental stedenverdeeldover het
land, is geïnformeerdnaarde rol die
musea,pretparken,dierentuinenen
andereevenementengespeeldheb¬
ben tijdens die dagen. Maar liefst
72% gaf aan niets te hebben
bezocht.Voordegenen(247mensen)
diewel op stapwarengegaanscoort
het museum hoog: 131 (53%)had
eenmuseumbezocht.Pretparkenen
kermissenwaren daarna het meest
in trek: zij haalden33%.
Voor 20% van alle respondenten
gold dat zij hun uitstapje van te
voren gepland hadden, 15%besloot
impulsief ergens naar toe te gaan.
Eenkleine6%hadwel plannenmaar
iserniet toe gekomendaadwerkelijk
op padte gaan,metalsvoornaamste
redentijdgebrek.Andereredenendie
genoemdwerden waren: het weer,
deafstand,de prijs endedrukte.
Museascoordeneveneenshooginde
beoordeling, hoger dan de catego¬
rieënpretpark/kermis en dierentuin,
zowel wat betreft wachttijden, ope¬
ningstijden,toegangsprijs,restaurant
alsover degeheleattractie.
AdMar komt tot de voor museum¬
mensen niet zo verrassende con¬
clusie dat hoe ouder men is, des te
vaker men de voorkeur geeft aan
een museum ten opzichte van een
pretpark.Datdedierentuinhetmeest
in desmaakvalt bij bezoekerstussen
de 26- tot 45-jarigen is eveneens

samenvattingdoor geenverrassing:dit zijn ongetwijfeld
HiskeLan<T vooral oudersmetjonge kinderen.

In dediscussieskomt regelmatighet
thema 'openingstijden'aan de orde.
AdMar heeft op grond daarvan de
meningvan (slechts!)30willekeurige
bezoekersgepeildbij hetAnneFrank
Huis, het Van Coghmuseum, het
Rijksmuseum,het StedelijkMuseum
te Amsterdanen het Glasmuseumin
Leerdam.Nietverwonderlijk dat van
de30ondervraagden16 buitenlandse
toerist bleek te zijn. In grote lijnen
wilden de buitenlandersgraag ver¬
ruimdeopeningstijden,zoals in New
York of Parijs. De reden: minder
drukte tijdens het bezoek(dusvoor
de museageenextra rendement)of
juist in staat zijn meermuseate be¬
zoeken. Opening op maandag had
veel belangstelling.DeNederlanders
staaner meerambivalenttegenover.
De groep die een werkkring heeft,
geeft aan vaker een museum te
gaan bezoeken,mensendie niet of
weinigwerkenniet.
Uit de keuzesdie de geïnterviewden
voorgelegdwerden,kozende mees¬
ten voor eenvariantwaarbij het mu¬
seumop maandagtot met zaterdag
van 9.00 tot 19.00 uur geopendzou
zijn, en zondagvan 10.00 tot 19.00
uur.Verbazingwekkendwasdat een
avondopening(vanpakweg19.00tot
21.30) niet als mogelijkheid aange¬
bodenwerd.Eendergelijke'museum¬
koopavond'zou mij persoonlijkzeer
aanspreken.

Hoe elitair is het museum?
InhetzelfdeverslagvanAdMarstond
een korte samenvatting van een
onderzoek onder 500 willekeurig
gekozen Nederlanders.We hebben
in de loop der jaren toch iets veran¬
derd aanhet imagovan het instituut
'museum':hoewel56%in 1993 geen
museumhad bezocht,en een kwart
maar één of twee keer, vond 85%
dat museatoegankelijkzijn "voor de
gewoneman of vrouw". Waaromze
dantoch niet komen?AdMarwijt dat
voor een deel aan de toegangsprij¬
zen. "Wanneerde toegang tot alle
musea f 2,50 zou bedragen, zou

37% van de ondervraagden vaker
naar een museum gaan". Uit de
grafiek blijkt vooral de groepdiedrie
tot vijf keer per jaar een museum
bezoektzo te reageren.Is onderdie
groep de Museumjaarkaartnog niet
bekendgenoeg?
Voor 28%van de groep die in 1993
geenenkelmuseumbezocht,zoueen
lagere toegangsprijs een stimulans
zijn om eenmuseumte gaanbezoe¬
ken.

Beknopteonderzoeksresultatenvan
diversemusea-onderzoekenis voor
ƒ 25,- (excl.BTW) te bestellenbij:
AdMarBW.,marketing,
onderzoek,advies,informatie
Leliegracht49,
1016 GTAmsterdam,
telefoon020-6258540
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Praktische literatuurlijst
publiekstaken

Zoals in het vorigenummervan Museumpeil
eenliteratuurlijst Behouden beheerwas
opgenomen,volgthier eenlijst vanpublicaties
die van belangzijn voorde publiekstakenvan
hetmuseum,zonderdesuggestievancompleet¬
heid te willenwekken.
Het taakveldpubliekstakenonderscheidtzich
wat literatuur betreftvan beheeren behoud
- publiekstakenis sterker onderhevigaan
tendenzen.Uitgaandvan de vraag 'waar haal
ik nu mijn informatievandaan' is geputuit
de bibliotheekvan de SOM.Naast eenaantal
titels die gekozenzijn om de startendemede¬
werkerpubliekstakenenig houvastte bieden,
is tevenseenselectievan relevanteartikelen
opgenomenuit ondermeerMuseumvisie,
kwartaaluitgavevan deNederlandseMuseum¬
vereniging.Dezeartikelengevensamenvattingen
van recenteontwikkelingenaan of hebbeneen
opiniërendkarakter.

doorHiskeLand,
consulenteducatieen
pr bij deStichting
OndersteuningMu¬
sea,i.s.m.Brord
vanStraalen,consu¬
lenteducatiebij het
GeldersOudheid¬
kundigContact

Publiekstaken algemeen
Museum en Publiek:
eenonderzoeknaarontwikkelingenin publieken
publieksbenaderingin deNederlandsemuseadoor
middelvanheranalysevanbestaandepublieks-
gegevensenherondervragingvaneducatieve
medewerkersH. GanzeboomenF. Haanstra,
Rijswijk(MinisterievanWVC) 1989
Overdeontwikkelingenindeperiode
1979-1989;ook over publiekgedra-
gingenen belevingen.

Kanttekeningen bij Museum en
Publiek
L.Menkman,in: Museumvisiejrg 14
(1990), nr 1 p. 8-9
Verslag van een studiedag naar
aanleidingvan de hierbovenstaande
publicatie, onder meer een pleidooi
voor de integratievaneducatie.

Publiekgedragingen en
belevingen

Museum en publiek:
doelstellingen nader bekeken
A.M Feld, in: Museumvisiejrg 14
(1990), nr 2 p. 53-54

Beleving en waardering van
museumbezoek: een onderzoek
in drie historische musea
F. Haanstra,Amsterdam(SCO-Kohnstam
Instituut)1992
Watzoekt en ervaartde bezoekerin
het museum, naar aanleiding van
hetAmsterdamsHistorischMuseum,
het Drents Museum en het Fries
Museum.

The Museum Experience
J. Falk, L.D. Dierking,WashingtonD.C. 1992

Watzoekenmensenin eenmuseum
en wat vinden ze daar?Enook: wat
doen degenendie niet eenmuseum
bezoeken?Eenaanrader!

Nieuwe instrumenten:
beleving en waardering van
museumbezoek
F. Haanstra,in: Museumvisiejrg 17 (1993),
nr 1 p. 12-17

Museumbezoek:
waar moet dat heen?
C. Bunnik,in: Museumvisiejrg 19 (1995),
nr 2 p. 16-18
Debelangrijkstefeitenencijfers;over
museadie steeds in dezelfdevijver
vissen. Musea moeten aansluiting
vinden bij de veranderendesamen¬
leving.

Het museum van de toekomst
H. Reedijk,in: Museumvisiejrg 19 (1995),
nr 2 p. 43-47
Derol van publiekstakenbinnen het
museum. "Cultuureducatieals stro¬
halmvoor eengeneratiedie op zoek
is naarzijn cultureleidentiteit".

Educatie

Educatief werk in musea
C.D. vanWengen,Groningen1975

Ombij het beginte beginnen...

Inleiding in de museumdidac-
tiek
F. Schouten,Leiden(ReinwardtAcademie)z.j.
(1983)
Nietaltijd evenuitgewerkt en helder,
bovendienvrij oud, maarkent u een
betere?

Voermannen, gastvrouwen,
educatoren: de geschiedenis
van het educatieve werk in
de Nederlandse musea
H.Overduin,Leiden(ReinwardtAcademie)1984

Heeft museumeducatie de jaren
tachtig overleefd?
F. HaanstraenR. Veenstra,in: Museumvisie
jrg 14 (1990), nr 1 p. 4-7

Writing a Museum Education
Policy
EileanHooper-Greenhill,Routledge1991
Alle elementen die in een beleids¬
planeducatieeen rol kunnenspelen
netjes op een rij. Bevateen aantal
case-studiesdie ook kleineremusea
tot inspiratiekunnendienen.

Patterns in Practice: selections
from the Journal of Museum
Education
MuseumEducationRoundtable,Washinton
D.C. 1992
Voer voor educatoren: 90 artikelen
over zo ongeveer alle facetten van
educatief werk, gerangschikt naar
thema.

A teacher's guide to Learning
from objects
Eeneye-opener:"50waysto lookat a
Big MacBox" (oftewel: 50 manieren
omeenMonaverpakkingte bekijken)
en tal van anderemogelijkhedenom
het object van veel kanten te bekij¬
ken. Primate gebruikenbij activitei¬
ten in het museumen op school.De
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Praktische literatuurlijst
publiekstaken

Nederlandsebewerking is in voorbe¬
reiding.

Participatie en cultuur¬
spreiding
ThemanummerMuseumvisiejrg 14 (1990),
nr 2
Over cultuurspreiding en educatie,
met tal van artikelen waar onder:
"Cultuur is geenstille krachtdievan¬
zelf tot ons komt" en "Cultuursprei¬
ding: Massais Kassa".

Cultuuronderwijs bevordert
inter esse voor kunst en cultuur
L.Ranshuysen,in Museumvisie,jrg. 17
(1993), nr 3 p. 119-121

Musea & publieksparticipatie
R. deLeeuw(red.),DenHaag(Rijkdienst
BeeldendeKunst)1994
Verslagvan eendiscussiegehouden
op 20 april 1994.

Participatie: hèt thema voor de
komende jaren
M. Brinkman,in: Museumvisiejrg 18
(1994), nr 1 p. 19-22

Participatie in Engeland:
Musea en de multiculturele
samenleving
M. Brinkman,in: Museumvisiejrg 18
(1994), nr 4 p. 11-14
Watdoenzedaar?Enwat kunnenwij
in de Nederlandsesituatie?Alloch¬
tonen als principieelonderdeelvan
de bredeparticipatiediscussie.

Welkome gasten: mensen met
een handicap en museumbezoek
B. KokenA.H. Land,UitgaveLCM1995
(in druk) 1
Na 'Drempels weg' aandacht voor
het omgaan in museamet mensen
met een lichamelijkehandicap.Tips
en richtlijnen.

Publieksonderzoek

Handleiding voor publieksonder¬
zoek in culturele instellingen
H. GanzeboomenL.Ranshuysen,Amsterdam
(WVC/Boekmanstichting)1994
Bevat bijbehorendverslag van de
studiedag.
Onmisbaar voor iedereen die een
publieksonderzoekwil gaan (laten)
verrichten.

Tentoonstellingen bouwen

Te kijk zetten: een expositie
over presentatietechnieken
J. Verschuuren(red),Tilburg,Verenigingvan
Museain Brabant1982
Verouderd(vooral op gebied van
verwerkenvan teksten),maargeeft
een beeldwat er komtkijkenbijhet
opzettenvaneententoonstelling.

Display technology for small
museums
BrianBertam,NewSouthWales(Museums
AssociationofAustralia)1982
Vooral over vitrines timmeren en
andere praktischezaken zoals het
installeren van verlichting. Op
sommigegebiedengedateerdmaar
handigvoor'doe-het-zelvers'.

Projectmodel tentoonstellingen
J. VerhaarenH. Meeter,Leiden(Reinwardt
Academie)1989
Over het projectmatig opzetten
(organisatorisch)van een tentoon¬
stelling. Degelijken uitputtend maar
ik heb er nog nooit iemand in de
praktijk meezienwerken.

A good show: A Practical Guide
for Temporary Exhibitions
L.P.Witteborg,WashingtonD.C. 1991,
herzieneuitgave(tweededruk)
Handige gids bij het opzetten van
tentoonstellingen;omvatalleelemen¬
ten die eenrol spelen,van planning,
organisatieen praktischeuitvoering
(gereedschappen!)tot de educatieve
programma'sen pr.

Tentoonstellen in de praktijk:
vallen en opstaan
E.J.vanGinkel,in: Museumpeil1994, nr 2
p. 13-17
De rampen die (kunnen) gebeuren
bij hetmakenvan tentoonstellingen,
en tips hoedezete voorkomen.

Teksten

Om een lang verhaal kort te
maken: Schrijven en vormgeven
van teksten voor het museum
C.F.Jongejans,F. JongbloedenM. Eibers,
Houten1988 (nietmeerleverbaar)
Een handboek, zij het dat het
modernecomfortvan de computer
nietuitdeverfkomt.

Themanummer Museumvisie
jrg 12 (1988), nr 2
Overtekstenin musea,waarinonder
meer: "De tekst op z'n retour: Van
concept-tekst tot definitieve tekst":
gedachten over de ergonomie van
tekst in het museum; Leesbaarheid
van teksten in musea.

Schrijfwijzer, J. Renkema1989
Tekstwijzer, K.F.Trebus1990
Vormwijzer, K.F.Trebus1991
DenHaag(SDU)
Praktische ondersteuning bij alles
dat te maken heeft met vervaardi¬
genvan teksten.

Woordenlijst Nederlandse Taal
(verschijnt deze maand)
DenHaag(SDU-Standaard)
Geheel herziene versie van het
'groene boekje'. Bevatde nieuwste
spellingswijzigingen!

Publieksbegeleiding in
het museum

De Kijkroute: onderzoek naar
een nieuw museummedium
J. Sasen L. Derks,in: Museumvisiejrg 8
(1982), nr 3 p. 74-75
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Museumbezoek: vier manieren
van museumbezoek
L.G.Dalhuisen,B.C.I.J.Koevoets, C.Y.
Meijers-Bastiaans,P. Verhoeven(red.),
GottmerEducatief,Bloemendaal1985

Rondleiden van mens tot mens
E. Vink,DenHaag,FederatievanMuseavan
Zuid-Holland1986
Syllabus met zowel theoretisch
kaderals praktischeinformatie over
rondleiden.

Met een walkman het museum
rond
M.J.vanUffelen,A.R.Orbons,in:Museumvisie
jrg 15 (1991), nr 4 p. 152-154

Museumrondleiding:
smaakmaker of stoorzender?
M. GroffenenN. Rooyers,in: Museumvisiejrg
15 (1991), nr 3 p. 109-111

Communicatieve aspecten van
de museale rondleiding
J.P. Houtkoop-Steenstra,Utrecht1992

Rondleidingen zijn nog steeds
zeer populair
z.n., in: Museumvisiejrg 16 (1992), nr 2 p.
64-65

(Nieuwe) presentatie- en
overdrachtstechnieken

User Friendly: Hands-on
Exhibits That Work
J. Kennedy,Washinton DC 1990

Over het ontwerpen van alles waar
je met de handenaanmag zitten in
het museum, inclusief ergonomie,
het beperkenvan geluidsoverlastbij
diapresentaties in de tentoonstel¬
ling, verlichting en de verschillende
middelendie ter beschikkingstaan.

Levende geschiedenis:
het succes van de Living
History-musea in Amerika
P. vanMil, in: Museumvisiejrg 12 (1988),
nr 4 p. 149-152

LevendeGeschiedenis: van
rollenspel tot museumtheater
N. Halbertsma,in: Museumvisiejrg 18
(1994), nr 3 p. 1-5
Bevattal van artikelenzoals:Achter¬
grondartikel over de verschillende
verschijningsvormen aan de hand
van (vooral)Engelsevoorbeelden.

Desgevraagd: vier meningen
van betrokkenen over Levende
Geschiedenis
In: Museumvisiejrg 18 (1994), nr 4 p. 17
Overde voors en tegens van deze
overdrachtsvorm.

Interactieve media

ThemanummerMuseumvisiejrg 9 (1985), nr 2

Bevat artikelen over onder meer:
"Op het spoor van de media: van
schaduwwerp-apparaattot interac¬
tieve video"; "Museaworden steeds
audiovisueler"; "Is tien minuten
ideaal?Onderzoeknaardeeffectiviteit
van het gebruik"; "Het audiovisueel
werkplan als hulpmiddel, de plaats
van de AV-mediain musea";"Inter¬
actieve video: de tweede media-
revolutie".

Musea en audiovisuele media:
hoog tijd voorprofessionalisering
P. vanMil, in : Museumvisejrg 11 (1987),
nr 3 p. 81-83

Themanummer Museumvisie
jrg 15 (1991), nr 4
Over interactievemedia met onder
andere:"Deopkomstvan interactieve
media"; "VanCD naar CD-I: nieuwe
medianu binnenhandbereik".

Museum en school

Debesteinformatieopdit terreinkomt
niet uit boekenmaar is te halen bij
de lokaleschooladviescentra,onder¬
wijsbegeleidingsdiensten.Informeer
bij de Gemeentehoe de plaatselijke
variant heetenneemcontactop!

Meer dan onderwijs
E. Alkema, W. Tjerkstra,Assen1989

Handboek voor studenten PABO,
over opvoeding en onderwijs in de
basisschoolen de ontwikkeling van
het kind tussen4 en 12jaar.

Naar een museum
F. Oehlen,A. vanVeldhuizen,Gorinchem:
UitgeverijDeRuiter1990
Geschreven voor de leerkracht,
maarbiedteen schataan suggesties
vooreengeslaagdmuseumbezoek.

The development of Children
M. Cole,S.R.Cole(2dedruk),NewYork/
Oxford1993
Handboek waarin de ontwikkeling
uitgelegd op meer theoretische
grondenwordt uitgelegd.

Instrumenten bij de invoeringvan
de basisvorming geschiedenis en
staatinrichting
SLO,Instituutvoorleerplanontwikkeling,
Enschede
(ookverkrijgbaarvoor andereonder¬
werpen)
Onmisbaarvoor iedereendiegestruc¬
tureerdmet scholenwil werken.

Schoolmethoden en de kern¬
doelen in het basis- en voort¬
gezet onderwijs
F. Vogelzang,in: Museumpeilnr 2, december
1994 p. 8-9
Korte samenvatting van de voor¬
naamste kerndoelen en hun rol in
hetonderwijs.

Omgevingsonderwijs en basis¬
vorming
J. Dijkman,in: Museumpeilnr 2, december
1994 p. 2-6
Kernpuntenvan de basisvormingen
de taakvoor musea.

Basisvorming brengt musea en
onderwijs nader tot elkaar
ArjavanVeldhuizen,in: Museumvisiejrg 18
(1994), nr 1 p. 23-25
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Praktische literatuurlijst
publiekstaken

In de media/ pr

Het Mediaboek: hoe krijg je
toegang tot de media
G. Boon,K. Brants,Amsterdam1988
Opverschillendeterreineneengoede
ondersteuning bij het benaderen
vande pers.

Themanummer Museumvisie
jrg 12 (1988), nr 3
Onder andere:"Beeldvormingop de
buis"; "Het museum als decor of
bizarre lokatie"; "Het museum als
sjiekeambiancevoor de sponsor".

PR in musea: rol en rendement
Onderzoek verricht door Intomart
Qualitatief in opdracht van de
Nederlandse Museumvereniging,
Rijswijk:MinsterievanWVC1990

Pr-medewerker levert zijn geld
op in musea
P. vanMontfort,in: Museumvisiejrg 14
(1990), nr 3 p. 98-99
Naar aanleiding van bovenstaande
publicatie, met kort overzicht
van de bevindingen van Intomart
Qualitatief.

Public relation s en voorlichting,
beleid, organisatie en uitvoering
J. N. A. Groenendijk,G. A.Th.Hazekampen
J. Mastenbroek(red.)
AlphenaandeRijn(SAMSOM)1991
Handboek, opvolger van het los¬
bladige systeem 'Handboek Public
Relations'.

Handboek van de Nederlandse
pers en publiciteit
UitgavevanNijghperiodieken,Schiedam
Verschijnt ieder jaar tweemaal met
een herziene editie en biedt over¬
zicht van alle gedrukte media in
Nederlandmet informatie over opla¬
ge,verschijningsgebiedenadressen.
Onmisbaarbij het opzetten van een
persbestand.Al bladerend kom je
tal van nieuwedoelgroepentegen.

Tentoonstellingspromotie: een
overschatmarketingsinstrument?
L. Ranshuysen,in: Museumvisiejrg 15
(1991), nr 1 p. 20-22
Werkt de pr zoals wij bedoelen?
Pleidooi om potentiële bezoekers
met andere berichtgeving te bena¬
derendanwij gewendzijn.

Evenementen

Evenementen:eindelijk een reden
om een museum te bezoeken
J. Sas,in: Museumvisiejrg 17 (1993), nr 1
p. 1-6

Evenementen: educatief werk
in een nieuwe verpakking
J. Sas,in: Museumvisiejrg 19 (1995), nr 1
p. 14-17
De rol van evenementenin musea,
wat zijn evenementenen welke rol
spelenze binnenhetmuseum?
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