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museumpeil,

Veel cultuurhistorische musea zijn
bezig hun lokale en regionale func¬
tie te herdefiniëren. Maatschappelij¬
ke ontwikkelingen dwingen musea
tot positionering, het maken van
keuzen en het inslaan van nieuwe
wegen. Bovendien zijn binnen de
musea zelf de afgelopen jaren nieu¬
we visies ontstaan op het eigen
functioneren. Redenen genoeg voor
de Sectie Historische en Archeologi¬
sche Musea van de Nederlandse Mu¬
seumvereniging om een studiedag
over dit onderwerp te organiseren.
De studiedag leverde verrassende
en uitdagende experimenten op.
Zes daarvan worden in het verslag
van de studiedag besproken.
In het vorige nummer van Museum¬
peil is een impressie gegeven van de
eerste ervaringen met Cultuur en
School. In dit nummer treft u drie ar¬
tikelen aan over educatieve projec¬
ten in Noord-Holland, Utrecht en
Noord-Nederland, die met Cultuur
en School-gelden worden uitge¬
voerd.
Joske Houtkamp beschrijft de voor¬
delen van het gebruik van de com¬
puter bij MUSIP (de inventarisatie
van de museumcollecties in de pro¬
vincie Utrecht) en de problemen die
zich kunnen voordoen bij het ont¬
wikkelen van een computerapplica¬
tie.
In Noord-Holland is in de afgelopen
twee jaar het project 'Vlaggen en
Vaandels' uitgevoerd, waarbij me¬
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thoden zijn ontwikkeld om deze
voorwerpen verantwoord in depot
op te bergen.
In het LCM-nieuws leest u meer over
het zelf bouwen van museaal ge¬
schikte vitrines en de heruitgave van
de syllabus registratie en documen¬
tatie.

Ter informatie

Twee delen
Museumpeilverschijntin twee delen.Het
eerstealgemene
deelbevatartikelenen infor¬
matie die vooralle Nederlandse
museavan
belangzijn.Hettweede,
lossedeelis uitsluitend
bestemd
voordeeigenprovincie.

Abonnement
Voorƒ 25,— per jaar krijgt u tweemaal
Museumpeil.Voorƒ 30,— per jaar krijgt
u tweemaalMuseumpeilen eenprovinciale
bijlagenaar keuze.Opgavebij het bureau
van de provinciaalmuseumconsulent
in de
betreffende
provincie.Voorƒ 55,—perjaar
krijgt u Museumpeilinclusiefalle zespro¬
vincialebijlagen.Opgavebij het redactie¬
adresin Utrecht.
Abonnementenlopen per kalenderjaaren
dienenvoorhet eindevan eenjaar opgezegd
te worden.

De functie van lokale en
regionale cultuurhistorische
musea voor hun omgeving
Dewereldvan de cultuurhistorische
museais
volopin beweging.Dat beweesde studiedag
die de SectieHistorischeen Archeologische
Museavan de NMVop 30 oktober1997 in
MuseumFlehitein Amersfoortorganiseerde.
Zevensprekerslietenhun licht schijnenover
het themavan de dag:de functievan lokale
en regionalecultuurhistorische
museavoor
hun omgeving,dooriets te vertellenoverde
nieuwsteontwikkelingen
binnenhet eigen
museum.Het verslagvan eenstudiedag
waaropde woordenverandering,vernieuwing
en samenwerkingopvallendvaakin de mond
werdengenomen.
Museum Willem van Haren
De studiedag werd geopend met
een inleiding van Ad Ceerdink, di¬
recteurvan het MuseumWillemvan
Harenin Heerenveen.Onder de titel
'De Oudheidkamer is niet meer...',
deed hij een poging een verklaring
te geven voor de huidige vernieu¬
wingsdrangbij de cultuurhistorische
musea. Hij koos de geschiedenis
van het eigen museum daarbij als
uitgangspunt.

door:
AdGeerdink,
directeurvanhet
MuseumWillem
vanHarenin
Heerenveen
en
MinetteAlbers,
provinciaalmuseum¬
consulentGroningen

MuseumWillem van Harenwas ooit
de Oudheidkamervan Heerenveen.
Een charmant historisch pakhuis,
dat zich in de loop der jaren van de
ene zolderruimte naar de andere
verplaatste en waar het met veel
anecdotes doorspekte verhaal van
de beheerder belangrijker was dan
de presentatievan de divers samen¬
gestelde en kwalitatief zeer wisse¬
lende collectie. Eenbeeld dat onge¬
twijfeld herkenningoproept.
Eindjaren zeventig had deze Oud¬
heidkamerformule,die jaarlijks nog
slechtsenkelehonderdenbezoekers
trok, zijn langste tijd gehad. Het
museumpeil,

toenmalige bestuur stond voor de
keus de Oudheidkamereen zachte
dood te laten sterven of de zaak
grondig op te waarderen.Men koos,
daarin gesteunddoor de gemeente¬
raad, voor het laatste. De collectie
kreeg een passendehuisvesting en
de eerste professionelekracht deed
zijn intrede. DeOudheidkamerwerd
MuseumWillemvan Haren.
Nu, vijftien jaar na de opening, staat
het museum opnieuw aan de voor¬
avond van een ingrijpend verande¬
ringsproces. Wederom wordt het
museum, omwille van het voortbe¬
staan,aan de eisenvan de tijd aan¬
gepast.Onder de slogan Willemvan
Haren op de kop wordt het museum
in 1998 volledig nieuw ingericht en
worden de publieksfaciliteiten ver¬
beterd. Ook is beslotentot vergaan¬
de samenwerkingmet anderecultu¬
rele instellingen, die gezamenlijk
met het museumin één gebouw, de
HeerenveenseSchool worden ge¬
huisvest.
Deze hele operatie is er primair op
gericht het museum interessanter
en aantrekkelijkerte makenvoor het
publiek.
De geschetsteontwikkeling van het
MuseumWillemvan Harenzal velen
bekendin de oren klinken en ook de
meest recente ontwikkelingen in
Heerenveen blijken bij een rond¬
gang door de Nederlandsemuseum¬
wereld niet op zichzelf te staan.Veel
meer kleine en middelgrote cultuur¬
historische musea zijn momenteel
bezig hun functie voor de lokale en
regionale gemeenschapte herdefi¬
niëren. De redenenhiervoor zijn di¬
vers en verschillenvanzelfsprekend
per museum, maar toch zijn er wel
enkele algemene oorzaken aan te
wijzen.
Van de cultuurhistorische musea
wordt in toenemende mate ver¬
wacht dat zij financieel hun eigen
broek op kunnen houden. Voor de
mei
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terugtredende overheid is een mu¬
seum als onderdeel van het ge¬
meentelijke of provinciale apparaat
een gruwel. Dekkingvan het exploi¬
tatietekort heeft plaats gemaakt
voor budgetfinancieringen de direc¬
te bemoeienisvan ambtenarenmet
het reilen en zeilenvan het museum
is vervangen door de contractueel
vastgelegdeleveringvan producten.
Een gezonde financiële exploitatie
van het museum is hierdoor van le¬
vensbelang geworden. De basis
hiervoor wordt gelegd door goede
bezoekcijfers.Bezoekkomt het mu¬
seum echter niet aanwaaien.Je zult
het publiek wat te bieden moeten
hebben.Deconcurrentieop de vrije¬
tijdsmarkt is echter moordend en
het publiek van tegenwoordig stelt
steeds hogere eisen aan de pu¬
blieksvoorzieningen,de verzorging
van de presentatiesen de informa¬
tievoorziening.
Al deze ontwikkelingen dwingen de
cultuurhistorische musea tot posi¬
tionering, het makenvan keuzesen
het inslaanvan nieuwe wegen. Het
is zaak gewordenje te onderschei¬
den vanje concurrenten.
Vaak speelt de politiek een belang¬
rijke rol in dit proces. Hetzij nega¬
tief, wanneer veranderingen door
bezuinigingen min of meer worden
afgedwongen,maar niet zelden ook
positief, door vernieuwing te stimu¬
leren. Want een museum, mits ver¬
nieuwenden opvallend, is iets waar
politiek meegescoordkanworden.
Uit dit verhaalzou de indruk kunnen
ontstaan dat de cultuurhistorische
museaalleendoor druk van buitenaf
tot verandering en vernieuwing ko¬
men. Dit beeld is vanzelfsprekend
nietjuist. Ook binnen de museazelf
zijn de afgelopenjaren nieuwe vi¬
sies ontstaan op de eigen functie in
de lokale of regionale omgeving.
Deze mix van reacties op de ge¬
schetste maatschappelijke ontwik¬
kelingen en een veranderendevisie

MM
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Foto:
Het Gorcums
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fotoHansRoest,
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op het eigenfunctionerenlevertvele
uitdagendeexperimentenop.
Gorcums Museum
Het GorcumsMuseumis één van de
cultuurhistorische musea die de af¬
gelopen jaren een grondige veran¬
dering heeft doorgemaakt, waarbij
het accent sterk op de beeldende
kunst is komen te liggen. Directeur
Rob Kresznerlichtte deze keuze na¬
der toe.
Beginjaren negentig ontstonden er
in Gorinchemplannenvoor de bouw
van een nieuw stadhuis. Gelijktijdig
werd gezocht naareen nieuwefunc¬
tie voor het oude, uit 1860 dateren¬
de en in neo-klassiekestijl gebouw¬
de stadhuis. De gemeente klopte
aan bij het bestuur van het histo¬
risch museum Dit is in Bethlehem
met de vraag of men er voor voelde
om samen met de plaatselijke VW
en de Artotheek het oude raadhuis
te betrekken. Zo ontstond het Gor¬
cums Museum,dat in juni 1995 de
deurenvoor het publiek opende.
In tegenstelling tot het oude muse¬
um ligt het accent niet langer op de
historische collectie. De chronologisch-thematische presentatie van
de stadsgeschiedenisis weliswaar
één van de peilersvan het Gorcums
Museum,maar het accent ligt op de

hedendaagsebeeldende kunst. Dit
uit zich in de vaste presentatie,waar
ruim aandacht geschonken wordt
aan de corifeeën uit de naoorlogse
Gorcumsekunstgeschiedenis,zoals
Ad Dekkersjan van Munster,Sjoerd
Buisman en niet te vergeten Peter
Struyken, met zijn computerkunst
en lichtsculpturen.Ook in het expositiebeleidligt het accentop de beel¬
dendekunst en dan met nameop de
visuele kunsten. Met tentoonstellin¬
gen als De geur van hout (over het
gebruik van hout in de beeldende
kunst) en Contrastenin glas en Alessi design probeert het museum het
heleterrein van de beeldendekunst,
toegepaste kunst, kunstnijverheid,
vormgeving en mode, alsmede ar¬
chitectuur, fotografie en film te be¬
strijken.
Tenslotte is de nadruk op de heden¬
daagse beeldende kunst ook terug
te vinden in de activiteiten die het
museum organiseert. De cursus
Kunstverkenningen,het Kunstcafé,
een maandelijks radioprogramma
over actuele zaken in het culturele
veld en een culturele vossenjacht
voor scholierenvan de brugklassen
van het voortgezet onderwijs zijn
hiervangoedevoorbeelden.
De keuze om het accent bij de he¬
dendaagsebeeldendekunst te leg¬
gen is het museum min of meer
museumpeil,
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door de gemeenteGorinchemopge¬
legd. Deze wilde zich meer profile¬
ren met de in de loop derjaren door
de Artotheek opgebouwdekunstcol¬
lectie.
Natweejaar hard werken blijken de
gevolgen van deze keuze. Het aan¬
deel van de Gorcummers in de
15.000 bezoekersdie het museum
jaarlijks trekt, is zeer gering. Van de
9.000 bezoekersaan de succesvolle
expositie Contrastenin glas, kwam
ondanks een intensievepubliciteits¬
campagneonder de eigen bevolking
slechts 10% uit Gorinchem. Deze
ontwikkeling heeft geleid tot een
herbezinningop de eerder gemaak¬
te keuzes.Het is niet ondenkbeeldig
dat het museum in de toekomst
toch weer meer aandacht gaat
schenken aan onderwerpen uit de
geschiedenisvan Gorinchem,omdat
het vermoedenbestaatdat daarvoor
meer belangstelling bestaat onder
de eigen bevolking. Eeneerste aan¬
zet hiertoe is de tweeledige opzet
van de nieuwstemateriaal-expositie,
De taal van staal. De expositie be¬
staat uit een historisch gedeelte
over de geschiedenisvan het staal¬
constructiebedrijf De VriesRobbéuit
Gorinchemen daarnaasteen presen¬
tatie over het gebruik van staal in de
beeldendekunst. Detijd zal leren of
dezeopzet beter aanslaat.

De functie van lokale en
regionale cultuurhistorische
musea voor hun omgeving
Kasteel Hoensbroek
Haalde men in Corinchem de beel¬
dende kunst nadrukkelijk het muse¬
um binnen, in Kasteel Hoensbroek
zijn de kunstcollectiesjuist afgesto¬
ten en concentreert het museum
zich op de presentatievan de histo¬
rische collectie, met een zwaar ac¬
cent op de educatie.Museummede¬
werkster Susan Hurenkamp hield
eengloedvol betoog over het schep¬
pen van een belevingssfeerwaarin
kinderen met getrokken zwaard
door het museumkunnenrennen.
In 1992 was de situatie van Kasteel
Hoensbroek, één van de mooiste
kastelenvan Limburg, weinig roos¬
kleurig. Zowel inhoudelijk, organisa¬
torisch en financieel rammelde het
museum aan alle kanten. Vanuit de
lokale politiek werd aangedrongen
op verandering.Erwerd een nieuwe

i
Foto:
InterieurvanKasteel
Hoensbroek
met een
replicavaneen
18e eeuwsejapon,
zoalsafgebeeld
op
het schilderij
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directeur aangetrokken die in sa¬
menwerking met de Limburgsemu¬
seumconsulenteen beleidsplanop¬
stelde. In dit plan werd een aantal
duidelijke keuzesgemaakt.Alle col¬
lecties in de gebouwendie geen on¬
derdeel uitmaakten van de kasteel¬
collectie werden afgestoten.Ook de
tentoonstellingen modernebeelden¬
de kunst, die jaarlijks op de kasteel¬
zolder werden georganiseerd kwa¬
museumpeil,

men te vervallen. Het museumging
zich voortaan alleen nog concentre¬
ren op z'n core business: het kas¬
teel. De organisatie werd versterkt,
de inhoud van de presentatiesver¬
beterd en de promotie werd goed
aangepakt. Dit resulteerde in een
stijging van het bezoekersaantalvan
39.000 in 1992 tot 80.000 in 1997.
De kracht van het huidige museum
is dat de bezoekerkrijgt waar hij of
zij voor komt, de typische sfeervan
een kasteel,compleetmet kerker en
geheime kamer. Wat gepresenteerd
wordt is de geschiedenisvan het
kasteel en zijn bewoners in relatie
tot de omgeving. Op een populaire
maar kunsthistorisch verantwoorde
wijze.
In het beleid van Kasteel Hoens¬
broek ligt het accent sterk op de
educatie. En met educatie wordt in
dit museum niet alleen het onder¬
wijs bedoeld.Erzijn in de afgelopen
jaren uitgebreide lesprogramma's,
speurtochten en videopresentaties
voor kinderenin de leeftijd van 8 tot
14 ontwikkeld. Maar vooral aan de
beleving van de individuele bezoe¬
ker wordt door het museum veel
aandacht besteed. Een mix van audio-visuelemiddelen(kreunendege¬
luiden in de gevangenis)en replica's
moetenbij de bezoekerde sfeervan
weleer oproepen, waarbij als uit¬
gangspunt geldt dat het mooi mee¬
genomen is als de bezoeker ook
nog iets opsteektvan de afgewogen
beteksting in het kasteel.De klap op
de educatieve vuurpeil is het pro¬
grammavoor het verjaardagsfeestje
dat in het kasteel gevierd kan wor¬
den en waarbij als ridder verklede
kinderen met getrokken zwaard
door het museum kunnen rennen.
Op deze wijze komen leuk, interes¬
sant, mooi en educatief samen in
KasteelHoensbroek.
Zaans Museum
Kanvan het KasteelHoensbroekge¬
zegd worden dat het publieksge¬
richt is en een duidelijke relatie pro¬
mei
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beert te leggentussen het museum
en de directe omgeving, het nieuwe
ZaansMuseumgaat in de participa¬
tie van het publiek en de omgeving
nog een stap verder. In de visie van
directeur Koos de Jong zijn bezoe¬
kers niet alleen consumenten van
kant en klare museale producten,
maar kunnen zij ook een actieve rol
spelenin de totstandkomingvan de¬
ze producten.
Op 6 december1996 werd de eerste
paal geslagenvoor een nieuw histo¬
risch museum,waarin de geschiede¬
nis van de Zaanstreekcentraal zal
staan. Dit ZaansMuseumwordt ge¬
bouwd in de nabijheidvan de Zaanse Schans, waarmee het museum
hoopt te profiteren van de naar
schatting900.000 bezoekersdie de¬
ze bezienswaardigheid jaarlijks
trekt.
In de opzet van het ZaansMuseum
speelt het begrip participatie een
cruciale rol. Er is nadrukkelijk voor
gekozen de omgeving te betrekken
bij het museum.Het museumwil al¬
le daarvoorin aanmerkingkomende
doelgroepenin de Zaanstreekstimu¬
lerentot participatiein de ontwikke¬
ling van het museum en in het
benutten van de museale voor¬
zieningen. Om dit mogelijk te ma¬
ken heeft het museum gekozen
voor een groeimodel, waarin het in
een opbouwperiode van tien jaar
naar een volwaardig museum toe¬
groeit. Het museum start met een
voorlopig vaste opstelling waarin de
thema's, die de daaropvolgendeja¬
ren uitgewerkt zullen worden, be¬
knopt aan de orde komen. Deze
voorlopig vaste opstelling verandert
door de geleidelijkeinbrengvan the¬
matentoonstellingen in een vaste
opstelling. In deze thema-exposities
kunnende doelgroepenin de omge¬
ving van het museum een grote rol
spelen. Ze worden voorbereid door
telkens wisselende projectgroepen
bestaandeuit personenen instellin¬
gen buiten het museum, begeleid

Foto:
Maquettevanhet
ZaansMuseum,
HilloVerschaeren
Architekten,
's Hertoqenbosch

door een team bestaande uit de
conservator, educator en vormge¬
ver. De eerst geplande thematen¬
toonstelling, De gevoeligehuid van
deZaanstreekzal gewijd zijn aande
ontwikkeling van het Zaanse land¬
schapen de rol van de mensdaarin.
In de opbouwfaseis een belangrijke
rol weggelegdvoor de zogenaamde
open laboratoria. Dit zijn werkruim¬
tes in de vaste presentatie waar
door individuele personen of groe¬
pen die willen participerenin de ont¬
wikkeling van het museum perma¬
nent gewerkt kan worden. Hierbij
moet worden gedacht aan maquet¬
tebouwers of makers van histori¬
schekleding. Uitgangspunthierbij is
dat het makenvan iets voor het pu¬
bliek even interessant is als het to¬
nenvan een kant en klaar product.
Op deze wijze hoopt het museum
de Zaankantersbij hun eigen muse¬
um te betrekken.
Een tweede vorm van participatie
met de omgeving is de wisselwer¬
king met de ZaanseSchansen het
omringendenatuurlijke en industrië¬
le landschap. Zo wil het museum
een actieverol spelenin het behoud
van industrieel erfgoed in situ. Het
museum doet dit niet alleen door
het bijeen brengen,beherenen pre¬

senterenvan eencollectieof het ver¬
zamelen van informatie, maar ook
door het opzetten van bijvoorbeeld
bootarrangementen gericht op de
ontsluiting van het industrieel erf¬
goed.
Met elkaar levert dit een verfrissen¬
de visie op hoe een cultuurhisto¬
risch museum om kan gaan met de
eigenomgeving.
Veenkoloniaal Museum
Ook het Veenkoloniaal Museum
heeft van oudsher een sterke bin¬
ding met de inwonersvan de streek,
de GroningerVeenkoloniën.Het mu¬
seum heeft echteronvoldoendefaci¬
liteiten om grote groepenbezoekers
te kunnen ontvangen of grote pu¬
blieksmanifestatieste kunnen orga¬
niseren. Directeur Douwe Huizing
zocht de oplossing in de samenwer¬
king met andere culturele instellin¬
gen en nam het initiatief tot de ont¬
wikkeling van een podiumplan.
In 1993 opende het volledig nieuw
ingerichte Veenkoloniaal Museum
zijn deuren voor het publiek. In het
museum staat de geschiedenisvan
de GroningerVeenkoloniëncentraal.
Accenten in de presentatie zijn de
Veenkoloniale zeevaart en de ge¬
museumpeil,
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schiedenis van de strokarton- en
aardappelzetmeelindustrie.Het mu¬
seumwil uitgroeientot het kloppen¬
de culturele hart van Veendam én
van de regio, maar het ontbreken
van professionelefaciliteiten als een
ruimte voor de ontvangst van groe¬
pen en de organisatievan publieks¬
manifestaties, een horecavoorziening en een museumwinkeistaat dit
streven in de weg. Andere instellin¬
gen in Veendamhaddenvergelijkba¬
re ruimteproblemen. Sinds de slui¬
ting van het roemruchte theater
Veenlust waren lokale amateurver¬
enigingen hun podium voor repeti¬
ties en presentatieskwijt. De Arto¬
theek Veendam zocht nieuwe
huisvesting.
Op verzoek van de gemeentemaak¬
te het Veenkoloniaal Museum een
podiumplan dat oplossingen bood.
De overdekte binnenplaatsvan het
museum(ruim 600 m2)biedt ruimte
aan een multifunctioneletheaterzaal
met minimaal 240 zitplaatsen en
een ontvangstruimte met mogelijk¬
heden voor een professionelehorecavoorziening en museumwinkel.
De theaterzaal is op verschillende
manieren te gebruiken: verschillen¬
de kleinschalige presentaties en
groepsontvangsten kunnen er

5

Door de ordening van de verschillende
programmaonderdelen zijn zowel
gezamenlijke als gescheiden activiteiten
mogelijk.
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tegelijkertijd gehouden worden,
maarvoor grootschaligevoorstellin¬
gen en publieksmanifestatiesis de
zaal ook geschikt. Andere instellin¬
gen in en buiten Veendam kunnen
de zaal huren voor ontvangsten en
evenementen.
Met de uitvoering van het podium¬
plan kan Veendameen professione¬
le voorziening krijgen, waarmeede
stad haar centrumfunctie op cultu¬
reel gebied meer allure en aantrek¬
kingskracht kan geven. De samen¬
werking tussen een aantal culturele
instellingen lost niet alleen een aan¬
tal facilitaire problemen op, maar
kan de basis zijn voor een inhoude¬
lijke kruisbestuivingen het ontstaan
van nieuweinitiatieven.
Het Franse ecomuseumconcept en de ZuidoostBrabantse 'werkplaatsen
van het geheugen'
'Schietop, straks zijn we te laat, het
is vijf voor twaalf, reddenwat er nog
te redden is, het echte Brabantgaat
verloren.' In de visie van Gerard
Rooijakkers, wetenschappelijk me¬
dewerker van het Amsterdamse
P.J.Meertensinstituuten conservator
van Gemeentelijk Museum 't Oude
Slot in Veldhoven,schuilt achter een
dergelijke houding een achterhaald
museumconcept: een nostalgische
presentatievan het Brabantseverle¬

gescheidenfoyer en conferentieruimte

Uitbreiding

den, waarin Brabantsefossielen als
de katholieke keuterboer,de koper¬
teut en de smokkelaaraan het pu¬
bliek worden voorgeschoteld. Een
goed museum is geen culturele be¬
graafplaats,maar heeft inzicht in de
rol die het speelt in de actuele sa¬
menleving. Het is een dynamische
'werkplaats van het geheugen': het
ruikt naar mensenvlees.Het Franse
model van het écomuséebiedt een
aantalmuseain Zuidoost-Brabantin¬
teressanteperspectieven.
In het écomusée-een museumcon¬
cept dat in de jaren zestig in Frank¬
rijk is ontwikkeld door GeorgesHen¬
ri Rivière en Hugues de Varinewordt de kracht van centralisatie
van expertise en diensten gecombi¬
neerd met de voordelen van decen¬
tralisatie op het gebied van de
presentatie. Cultuurhistorische ob¬
jecten moetenzoveel mogelijk func¬
tioneren in hun ecologischecontext.
Het is het tegendeel van een klas¬
siek openluchtmuseum,waarbij ge¬
bouwen uit hun context worden ge¬
licht en worden overgeplaatst naar
een omheind museumpark.Eenecomuseum wil juist bewoners en be¬
zoekersvan een streekconfronteren
met en betrekken bij de cultuurhis¬
torische sporen in landschap, be¬
bouwde omgeving, archeologische
objecten en musea. Ecomuseazijn
museumpeil,
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Veenkoloniaal

Museum Veendam

'levendemuseumstructuren',waarin
de sporennog steedsbetekenisheb¬
ben in het dagelijkslevenvan de be¬
woners. Mensenstaancentraalin de
ecomusea.Zij geven betekenis aan
de sporenen schrijvensamenhet le¬
vensverhaalvan hun omgeving: de
culturelebiografievan eenregio.
Het collectieve geheugen is een
zaak die de plaatselijkegemeenten
overstijgt. Om het Zuidoost-Brabantse verleden een toekomst te geven
moet een regionaleorganisatieont¬
staan: een bureau of kantoor waar
elementaire museumtaken op een
professionele wijze worden uitge¬
voerd, met streekconservatoren
voor bepaalde deelgebieden, een
goed geoutilleerd en brandveilig
depot voor geclassificeerdecollec¬
tie-onderdelen (A-collecties), een
centraledatabankmet collectiegegevens en documentatie, een eigen
transportdienst en de centrale ont¬
wikkeling van educatievepakketten
voor het onderwijs en cultuurhistori¬
sche programma's in de recreatieftoeristischesfeer.Hetoverkoepelen¬
de museum vertelt in grote lijnen
eenverhaalover 'wat er met de mens
in Zuidoost-Brabantis gebeurd'.Deze
basisgedachtekan in kleine en mid¬
delgrote musea op een specifieke
manier in tijd en ruimte worden uit¬
gewerkt. Zo blijft de kracht van klei¬
ne musea -hun laagdrempeligheid,

OntwerpSKETS,
Architectonische
Vormgeving
Groningen

karakteristieke charme en speciali¬
satie- gehandhaafd, worden de
zwakke kanten -gebrek aan profes¬
sionaliteit en een kwetsbare exploi¬
tatie- ondervangenen krijgt de som
der deleneenmeerwaarde.^

in chronologischevolgorde wil bele¬
ven, volgt de rode draad en laat het
'zappen' tussen de knopen achter¬
wege.Vanuit de knopenworden 'zij¬
draden' getrokken, waarin boeiende
thema's uit de Twentse geschiede¬
nis verder worden uitgediept.

Environ
In Twente hebben drie musea -de
Oudheidkamer Twente, Museum
Jannink en het Natuurmuseum En¬
schede-op verzoek van de gemeen¬
te Enschedeeen conceptontwikkeld
voor een nieuw museum: het Envi¬
ron. Centraalstaat de wisselwerking
tussen natuur en cultuur. SiebeRossel, conservator van Museum Jan¬
nink, schetste een boeiend verhaal
over de wisselwerking en de span¬
ning tussende twee elementen.
Het Environvertelt over Twente: een
gebied dat blauwgrasvelden,trilve¬
nen, coulissenen andereoude land¬
schappelijkepracht combineert met
een rijk cultureelerfgoed in de vorm
van kastelen,dorpskernen, kanalen
en industriële monumenten.Eenge¬
bied dat niet ophoudt bij de Duitse
grens, maar daar een eind overheen
reikt. EenEuregionaalmuseum, dat
in zijn musealepresentatiede verge¬
lijking zoekt, zowel tussen mens en
natuur als tussen culturen onderling
-het verhaal van Twente en de ver¬
halenelders in de wereld-om op die
manier zowel het universeleals het
uniekevan de eigen geschiedeniste
ontdekken.
De basis van het presentatieplan
wordt gevormd door een 'rode
draad', waarin vier 'knopen' zijn ge¬
legd die pure natuur (oerbos),jacht
(jagerskamp), landbouw (lös hoes)
en industrie (fabriekshal) weerge¬
ven. Elkeknoop laat zien hoe natuur
en cultuur samen een ecosysteem
vormen. Devier knopen zijn als een
klaverblad gerangschikt. Vanuit het
hart van het klaverblad kan de be¬
zoeker zelf bepalen welke knopen
hij wil vergelijken en in welke volg¬
orde. Wie de Twentse geschiedenis

Noot:
De wenselijkheiden haalbaarheidvan een
regionaalmuseummodelnaar het voorbeeld
van het Franseecomuseum-concept
in Zuid¬
oost-Brabantzijn inmiddelsonderzochtdoor
LAgroup,Leisure& Arts Consulting.Het
onderzoekwerdgefinancierddoorde Provin¬

cie Noord-Brabant,de BrabantseMuseum¬
stichtingen het Samenwerkingsverband
Re¬
gio Eindhoven.Het onderzoeksrapport
T)e
spin in het weben het sterrenbeeld,scena¬
rio's vooreenlevendemuseumstructuurin
Zuidoost-Brabant'is te bestellenbij:
LAgroup,Sarphatistraat708, 1018 AV
Amsterdam,telefoon(020) 550 20 20
(kostenƒ 40,—, excl.verzendkosten).
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Foto:
'Deculturele
biografievan
Zuidoost-Brabant'
Museum't Oude
SlotVeldhoven
(educatieve
leskist)
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Cultuur en School

In het vorigenummervan Museumpeil(nr. 8, november1997) is eenim¬
pressiegegevenvan de eersteervaringenmet Cultuuren School.Om een
structurelebandtussencultureleinstellingenen het onderwijste ontwikkelen
stelt het Rijkde komendejaren eengrotesomgeldbeschikbaar.Het Ministe¬
rie van Onderwijs,Cultuuren Wetenschappen
(OCenW)heeftmet depro¬
vinciesen de grotestedenafsprakengemaaktoverde uitvoeringvan denotitie
Cultuuren School.Nederlandis ingedeeldin vijf convenantsgebieden.
Driear¬
tikelengeveneenbeeldvan Cultuuren School-projecten
in de regio'sNoord,
Middenen West.

Inleiding
In de provincie Utrecht (regio Mid¬
den) heeft de FederatieStichts Cul¬
tureel Erfgoed (waarin is opgeno¬
men de Stichting Ondersteuning
Musea,het museumconsulentschap
van de provincie Utrecht)een proef¬
project Scholen Adopteren Monu¬
menten ontwikkeld. Leerlingen
adopteren een monument en leren
door hun betrokkenheidzorg te dra¬
gen voor cultureel erfgoed. Het pro¬
ject is bedoeld voor leerlingen van
het Voorbereidend Beroepsonder¬
wijs (VBO),binnen de culturele sec¬
tor een moeilijke doelgroep, waar¬
voor weinig aanbodbestaat.
In Noord-Nederlandvormen de pro¬
vincies Groningen, Friesland en
Drentheen de steden Groningenen
Leeuwardenéén convenantsgebied
(regio Noord). Het School-museumproject wil een structurele relatie
ontwikkelen tussen basisscholenen
musea. De lerarenopleidingenvoor
het basisonderwijs (PABO's) en
de museumconsulentschappen in
Noord-Nederlandspeleneen belang¬
rijke rol in dit project. Aan het pro¬
ject zullen in 1998 ruim 150 scholen
en 50 museadeelnemen,veelal klei¬
ne en middelgrote lokale of regiona¬
le musea.HonderdderdejaarsPABOstudenten geven voorbereidende
lessen op school en begeleidende
leerlingenbij het museumbezoek.
In de regio West (Noord- en Zuidmuseumpeil,

Holland inclusief de steden Leiden
en Haarlem)wordt het project omgevingsonderwijs Noord-Holland
uitgevoerd door het Instituut Lera¬
renopleiding (ILO)van de Universi¬
teit van Amsterdam. Het project is
een samenwerkingtussende consu¬
lenten kunstzinnige vorming, het
museum,het archief,de bibliotheek,
de historische verenigingen en het
voortgezet onderwijs.

Scholen Adopteren
Monumenten in de
provincie Utrecht
door:NienkePool
projectmedewerker
Cultuuren Schoolbij de
FederatieStichtsCultureelErfgoed(FSCE)

Het project zelf is niet nieuw. Een
tiental scholenin Nederlanden hon¬
derden scholen in heel Europaheb¬
ben in de afgelopenvijfjaar een mo¬
nument geadopteerd. Leerlingen
van alle niveaus en leerjaren zijn
hierbij betrokken(zowel basisonder¬
wijs als voortgezet onderwijs). Het
geadopteerde monument dient als
een kapstok waar verschillendeele¬
menten uit het onderwijs aan wor¬
den opgehangen.Tijdensde regulie¬
re lesuren,maarook tijdens speciale
projectdagen werken de leerlingen
aan, rond en in het monument.Voor
vrijwel ieder vak zijn aanknopings¬
punten met het geadopteerde mo¬
mei
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nument te bedenken. Geschiedenis
is vaak het eerstevak waar men aan
denkt, maar juist dit project biedt
veel mogelijkheden voor andere
vakken: metingen voor wiskunde,
fotograferen voor kunstzinnige vor¬
ming, rondleidingenschrijven in het
Engels, grondboringen voor aard¬
rijkskunde of bijvoorbeeld maquet¬
tes makenvoor techniek.
Onder deze adoptie verstaan we
geen financiëlesteun van de school
aan het monument en ook het on¬
derhoud is geentaak van de scholie¬
ren. Het belangrijksteis dat het mo¬
nument een aanleiding en een
illustratie kan vormen bij het behan¬
delen van onderwerpen uit het les¬
programma. Het achterliggende
ideevanuit de culturele sector is dat
leerlingendoor de betrokkenheidbij
het monument zorg leren dragen
voor cultureelerfgoed.

Het VBO
Het VBOwordt binnen de culturele
sectorgezienals een moeilijke doel¬
groep. Van huis uit zijn deze leerlin¬
gen vaak minder bekend met cultu¬
reel erfgoed dan de gemiddelde
VWOleerling. Het verwachtegebrek
aan interesseen het beperkte intel¬
lectueleniveau schrikt veel mensen
af bij het betrekkenvan deze leerlin¬
gen bij culturele activiteiten. Het
aanbodvoor deze groep is dan ook
minimaal.Het project ScholenAdop¬
teren Monumenten,waarbij de leer¬
lingen op zeer actieve en creatieve
wijze met cultureelerfgoed in aanra¬
king komen, lijkt juist zeer geschikt
voor VBOleerlingen.

Doelstellingen van het project
Het project is een proefprojectom te
onderzoeken of het hierboven ge¬
noemde uitgangspunt klopt. Is dit
inderdaad een geschikte methode
om VBOleerlingenmet cultureelerf¬
goed in aanraking te brengen?Als
deze vraag positief beantwoord
wordt, wordt vervolgens aan de
handvan de ervaringenbij de opzet

en uitvoering van het proefproject
materiaalontwikkeld dat door iede¬
re school kanworden gebruikt bij de
opzet van eeneigenadoptieproject.

Rol van de musea
Bij het uitvoerenvan een onderzoek
leren de kinderen waar zij informa¬
tie kunnen verkrijgen over het mo¬
nument en de omgeving. Belangrij¬
ke bronnen hiervoor zijn plaatselijke
musea en archieven. Het project
leert kinderen deze informatiebron¬
nen gericht te gebruiken.Als zij bin¬
nen de opdrachten een bezoek aan
een museum dienen te brengen zal
dit vooraf met het museum of het
archief besprokenworden.

De participerende scholen
De animo om mee te doen aan dit
proefproject bleek groot. Van de
eerste vier benaderdescholen heb¬
ben drie enthousiast gereageerd.
Met deze drie scholenzijn de eerste
besprekingengevoerd. In alle waar¬
schijnlijkheid
werken volgend
schooljaarhonderdeneersteklassers
VBO in Montfoort, IJsselstein en
Zeist met hun 'eigen'monument!
Voormeer inlichtingen:
NienkePool,FederatieStichtsCultureel
Erfgoed,telefoon(030) 234 38 80

Het School-museumproject
door:MinetteAlbers,
provinciaalmuseumconsulent
Groningen,en
CeesvanderKooij,beleidsmedewerker
Hanze¬
hogeschool,
Hogeschool
vanGroningen

Het School-museumprojectis de af¬
gelopenjaren met veel succesuitge¬
voerd in Groningenen Drenthe.Het
project wil een structurele relatie
ontwikkelen tussen (basis)scholen
en musea. De lerarenopleidingen
voor het basisonderwijs(PABO's)in
Noord-Nederlandspeleneen belang¬
rijke rol in het project. In het curricu¬
lum is de module 'Werken in een

museum' als keuzevak voor derde¬
jaars PABO-studentenopgenomen.
Zij krijgen een degelijke voorberei¬
ding op het werken in musea, een
practicum werken met museumvoorwerpen en een praktijkgerichte
museumexcursie.De studenten leg¬
gen het contact tussen de scholen
en de musea.Zij geven een voorbe¬
reidende les op school, begeleiden
de kinderen bij het museumbezoek
en verzorgen een evaluatie met de
kinderen.De scholenkunnen kiezen
voor een programma voor leerlin¬
gen in de onderbouw (groepen3 en
4) of leerlingen in de bovenbouw
(groepen5-8). De programma'sslui¬
ten aan bij de curriculumonderdelen
wereldoriëntatie, omgevingsonderwijs of beeldendevorming. Scholen
die dat wensen,kunnengebruik ma¬
ken van door de projectorganisatie
georganiseerdvervoer.
Aan het project zullen in 1998 ruim
150 scholenen 50 museain Gronin¬
gen, Friesland en Drenthe deelne¬
men. Opvallendis de grote hoeveel¬
heid kleine en middelgrote lokaleen
regionale musea. In 1998 doet ook
de provincie Frieslandmee aan het
School-museumproject.
In het School-museumproject
werken
devolgendeorganisatiessamen:
- de Federatievan Museain de pro¬
vincie Groningen
- de Federatievan FrieseMuseaen
Oudheidkamers
- de Federatievan DrentseMuseaen
Oudheidkamers
- de Christelijke HogeschoolNoordNederland, PABO,locaties in Gro¬
ningen,Leeuwardenen Emmen
- de Hanzehogeschool,Hogeschool
van Groningen,PABOGroningen
Voor de periode 1997-2000 is een
projectplan opgesteld. Voor de uit¬
voering is in het kader van Cultuur
en Schooleen subsidieaangevraagd
bij het ConvenantNoord.Voor 1997
is een bijdrage toegekend van
ƒ 100.000,--. Voor 1998 is inmid¬
museumpeil,
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dels een vervolgaanvraag inge¬
diend.
Op basis van het projectplan wordt
gewerkt aan:
■De ontwikkeling van een model
voor structurele samenwerking
tussen scholenen museavia de le¬
rarenopleidingen.Aanstaandeleer¬
krachten verdiepen zich tijdens
hun opleiding in het werken met
leerlingen in musea,zij geven een
voorbereidende les op school, or¬
ganisereneen museumbezoek,be¬
geleiden de leerlingen bij het mu¬
seumbezoek en verzorgen een
evaluatie. Het model moet na de
projectperiode overdraagbaar en
landelijk inzetbaarzijn.
■De ontwikkeling van een module
'Werken in een museum' voor de
lerarenopleidingvoor het basison¬
derwijs, waarin aanstaandeleraren
basisonderwijseen gedegenintro¬
ductie krijgen in het werken met
basisschoolleerlingen in musea
(curriculumontwikkeling). Een be¬
langrijke bouwsteen voor de mo¬
dule is een museologischeen museumdidactische handleiding. De
module kan, met een aanvulling
van specifieke regionalevoorbeel¬
den, landelijk in het curriculum
van de lerarenopleidingenworden
opgenomen.
■De ontwikkeling van een hand¬
boek museumeducatie voor het
onderwijs en voor musea.
■De ontwikkeling van een nascho¬
lingsprogrammavoor onderwijsge¬
venden en voor museummedewer¬
kersin de regio.Onderwijsgevenden
krijgen zicht op de mogelijkheden
die museavoor het onderwijs bie¬
den; museummedewerkers zien
hoe onderwijsgevendenhet muse¬
um en de museumcollectiekunnen
gebruiken in hun onderwijspro¬
gramma. Onderwijsgevenden en
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museummedewerkersvolgen een
deelvan de cursussamen.
■De ondersteuningvan museazon¬
der educatieve medewerkers of
deskundigheid op
educatief
gebied. De ontwikkeling van edu¬
catief materiaalvoor met namede¬
ze musea.
■Het opdoen van ervaringen met
grensoverschrijdend museumbe¬
zoek. AangezienNoord-Nederland
grenst aan Duitsland, zal in Euregioverband onderzocht worden of
het te ontwikkelen model ook toe¬
pasbaar is over de grens (vanuit
Nederlandnaar Duitsland en vice
versa).
Het School-museumproject
1998 wordt ge¬
organiseerdvanuit de Federatievan Musea
in de provincieGroningen.
Voormeer inlichtingen:
MinetteAlbers
(provinciaalmuseumconsulentGroningen),
telefoon(050) 313 00 52
Foto:
Leerlingen
aandeslag
bijdekubbeboot,
Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen

museumpeil,

Onderzoekend leren in
het Zuiderzeemuseum
te Enkhuizen
Fase I van het Proefproject
Omgevingsonderwijs NoordHolland
door:
IdzardvanManen(ILO),
FokelienRenckens-Stenneberg
(Zuiderzeemuseum)
en
TrudydeValk
(SKVWestfriesland)

Onderzoekendleren
Staandeaan de waterkant, vlak bij
de kubbeboot, tekenen vijf leerlin¬
gen uit de basisvormingop hun on¬
derzoeksdaden voorwerpen in die
ze waarnemenop het vlot naasthet
vissersscheepje.Het is het begin
van hun onderzoekstochtin het Bui¬
tenmuseum van het Zuiderzeemu¬
seum in Enkhuizen. Aan de hand
van een reeksopdrachtenover hun
eigen subthemaleren ze door goed
te kijken, te bedenkenwat ze zien
en verbandente leggen, hoe de pa¬
lingvisserijvoor de afsluiting van de
Zuiderzeein zijn werk ging.
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Op school hebben ze in inleidende
lessen eerst de benodigde onder¬
zoeksvaardigheden,hoeje moet kij¬
ken en hoeje voorwerpen kunt be¬
schrijven, geleerd. Dankzij een
inhoudelijkeinleiding over het leven
rond de Zuiderzeeweten ze tegen
welke achtergrond hun onderzoek
plaats vindt. Verschillendegroepjes
werken aan verschillende subthe¬
ma's. Alle onderdelen samen vor¬
men, als je het resultaat van alle
groepenaanelkaar presenteert,een
reconstructie van de aardrijkskun¬
de, economie en geschiedenisvan
het gebiedvan de Zuiderzee.Op de¬
ze wijze leren leerlingenonderzoek
te doen aan voorwerpen in een mu¬
sealeomgeving en leren ze ook de
samenhangte zien tussen de ver¬
schillendeschoolvakken.
Eenanderegroep leerlingenis intus¬
sen bij het haventje van Volendam
in het Zuiderzeemuseumbezig met
het makenvan het eerstetableauvivant en dit vast te leggenop foto's.
Zij hebbenop schoolbij de beelden¬
de vakken, naast een inhoudelijke
inleiding, het eerste gedeelte van
een film over Volendam van een
Fransecineastgezien. De leerlingen
hebbengeleerdeen scenariote ont¬
werpen (vaardigheden). Elk sub¬
groepje heeft een aantal originele
objecten en locatiesin het museum
opgekregenom in tableausvivants
de helefilm uit te beeldenen op een
eigenmanieraf te maken.
Het museumheeft de requisietenal
klaarliggen.De leerlingenmaken er
op school een presentatievan, die
ondersteund met geluid, verhaal of
tekeningeengoed beeldvan de ver¬
schillende einden van het verhaal
geeft.
De schoolvan deze leerlingenheeft
voor dit project in het Zuiderzee
museum gekozen om op deze ma¬
nier museumbezoekte combineren
met twee belangrijkedoelstellingen
van de basisvorming: onderzoek
doen en samenhang van vakken.

Tegelijkertijd ervaren leerlingen de
waarde van cultuurhistorisch erf¬
goed.

Proefproject Omgevingsonderwijs Noord-Holland
Het project in het Zuiderzeemuseum
past in het grotere ProefprojectOmgevingsonderwijs Noord-Holland.
Dit proefproject wordt uitgevoerd
door het Instituut Lerarenopleiding
(ILO)van de Universiteitvan Amster¬
dam in opdracht van het ministerie
van OCenW,de provincieNoord-Hol¬
land en de Mondriaan Stichting. In
het project wordt samengewerkt
met de consulenten kunstzinnige
vorming, het museum, het archief,
de bibliotheek, de historische ver¬
enigingenen natuurlijk het voortge¬
zet onderwijs.
Het Proefproject Omgevingsonderwijs Noord-Hollandkent drie doelen:
■Het tot stand brengenvan duurza¬
me samenwerkingsverbandentus¬
sen culturele instanties en het
onderwijs ten bate van de cultuur¬
participatievan de schooljeugd.
■Het ontwerp en de uitvoering van
voorbeeldprojecten omgevingsonderwijs op drie locaties: het Zui¬
derzeemuseum,Zaanstadals ste¬
delijke omgeving en een nog te
kiezenplattelandsomgeving.
■Het ontwikkelen van overdraagba¬
re modellen van dergelijk omgevingsonderwijs en van de samen¬
werking tussen culturele instanties
en het onderwijs.
Het onderdeelvan het project in het
Zuiderzeemuseumwaarin het ILO,
de Stichting Kunstzinnige Vorming
Westfrieslandte Hoorn en het Zui¬
derzeemuseumsamenwerken,biedt
een uitgewerkt voorbeeld van leren
van originele objecten in een histori¬
sche omgeving. Daarnaast wordt
duidelijk hoe de kunstvakkenen de

gammavakken in een dergelijke
vorm van onderwijs tot samenhang
kunnen komen. Docentenen leerlin¬
gen kunnenervaringopdoen met de
methodieken met de samenwerking
tussenverschillendevakken. Op ba¬
sis hiervan kunnen ze vervolgens
zelf programma's voor omgevingsonderwijs ontwikkelen. In het Zui¬
derzeemuseum staat het museum
als onderzoeksomgevingcentraal.
In Zaanstad wordt vanaf augustus
1998 een omgevingsonderwijspro¬
ject ontwikkeld. Dezelfde metho¬
diek als in het Zuiderzeemuseumzal
worden toegepast. In een samen¬
werkingsverband van het ILO,
Kunstwerk, het regionale museum¬
consulentschap,de andereculturele
instantiesen de vijf Zaansescholen¬
gemeenschappenvoor voortgezet
onderwijs wordt het project ontwik¬
keld. In dit gedeeltevan het project
staat de omgeving van de school
centraal.
Als derde en laatste onderdeel
wordt een omgevingseducatieproject ontwikkeld in een plattelands¬
omgeving in Noord-Holland. De
woonomgeving van de leerlingen
staat in dit onderdeelcentraal.
De overdraagbaarheidvan de erva¬
ringen met ontwikkeling en uitvoe¬
ring van de projectenonderdelen
staat centraal in het hele proefpro¬
ject in Noord-Holland.Er zal in de
komende jaren regelmatig gecom¬
municeerd worden over de projec¬
ten. In deze eerstebijdrage gaat het
vooral om het eerste onderdeel in
het Zuiderzeemuseum: onderzoek
door leerlingen in een musealecul¬
tuurhistorische omgeving en het op
verschillendewijze presenterenvan
de resultatenaanelkaar.

Gammavakken in het
Zuiderzeemuseum
In dit onderdeelvan het project wor¬
den de vakken geschiedenis,aard¬
museumpeil,
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rijkskunde en economie met elkaar
gecombineerd.In elke deelnemende
klas worden werkgroepjesgevormd
die een deelaspect-Leven en dood,
Visserij enzovoort- van het leven
rond de Zuiderzee gaan onderzoe¬
ken. Deze deelaspectensluiten aan
bij de kerndoelenvan de basisvor¬
ming voor dezevakken en zijn tege¬
lijk zo ontworpen dat, terug op
school, de door de werkgroepjes
verzamelde kennis een samenhan¬
gend geheel vormt. De samenhang
tussen de verschillende deelonderzoekjeswordt duidelijk als de werk¬
groepjes de resultaten van hun on¬
derzoekaanelkaarpresenteren.
De ontdekroutes maken gebuik van
zelfstandig en onderzoekend leren
als methode. Deze methode wordt
eerst op school in klasverbandaan¬
geleerd, om daarna in de museale
omgeving door kleine groepen leer¬
lingen op deelaspectente worden
toegepast.Uiteindelijk leiden de onderzoekjes tot een samenhangend
geheel dat op klasniveau zichtbaar
wordt bij de verwerking en presen¬
tatie na terugkomst op school. Met
deze vorm van onderzoekendleren
wordt voldaan aan een van de eisen
van de basisvorming,,namelijk dat
leerlingenlerenonderzoekte doen.
De kerndoelen basisvorming zijn
ondergebracht onder domeinen.
Voor dit project werd op basis hier¬
van voor de gammavakkeneen in¬
deling van drie domeinen gemaakt:
'cultureel-mentaal', 'economisch-sociaal' en 'natuur en cultuur'. Bij elk
domein werden drie deelaspectenof
subthema'sonderscheiden,waaraan
evenzoveleonderzoekstochtenwer¬
den gekoppeld.

Domeinen gammavakken
Zuiderzeemuseum en thema's
van de onderzoekstochten
Cultureel-mentaal
1 Levenen dood

Cultuur en School

2 Wooncultuuren arm en rijk
3 Jeugd
Economisch-sociaal
4 Transport
5 Nijverheiden ambachten
6 Handelen diensten
Natuur en cultuur
7 Landbouw,veeteelt,cultuurgron¬
den
8 Water,vriend of vijand
9 Visserij

Kunstvakken in het
Zuiderzeemuseum
Daarnaast zijn ook ontdekroutes
ontwikkeld die aansluiten bij de
kerndoelenvan de kunstvakken en
de algemene kerndoelen voor de
beeldendevakken, muziek, dans en
drama. De leerlingen waaieren op
dezelfde wijze uit als bij de gam¬
mavakkenen in de verwerkings- en
presentatiefasekomt het eigen ka¬
rakter van de verschillende kunst¬
vakkenaande orde.
De kunstvakkenhebbeneen belang¬
rijke impuls aan het project gege¬
ven. Door hun inbreng is de presen¬
tatie door de leerlingen een
belangrijker onderdeelvan het pro¬
ject geworden. Media-educatie is
vaak een ondergeschovenkindje in
het onderwijs. In een project waar

leerlingen over de resultaten van
hun deelonderzoekmoetencommu¬
niceren met hun klasgenotenwordt
hier op natuurlijke wijze aandacht
aangeschonken.
De ontdekroutesvoor de beeldende
vakken werken op dezelfde wijze
als de gammaroutes.Elksubgroepje
werkt zelfstandig in het museum
aan de eigen opdracht. Bij de pre¬
sentatievan de resultatenop school
laat elk groepje zien hoe zij het ver¬
haal eindigen. Door gebruik te ma¬
ken van verschillende vormen van
presenteren leren de leerlingen de
verschillente zien.

Grootschalig bezoek en
kleinschalig onderzoek
Eenmuseum met een nationaal be¬
reik als het Zuiderzeemuseumont¬
vangt meestal van een school een
behoorlijk aantal leerlingentegelijk.
Dat heeft alles te maken met de or¬
ganisatievan scholenvoor voortge¬
zet onderwijs. Wil een museum als
het Zuiderzeemuseumvoldoen aan
de vraag van de school, dan zal
moeten worden voldaan aan deze
eerste organisatorischehobbel. De
school wil het liefst met een grote
groep leerlingen op een bepaalde
dag naarhet museumkomen.
Om de methodevan onderzoekend

leren voor de leerlingen in een mu¬
sealeomgeving toe te kunnen pas¬
sen, moet een kleinschalig aanbod
worden ontwikkeld. Een kleine
groep leerlingen moet iets kunnen
onderzoekenzonder te zien dat hun
medeleerlingen hetzelfde aan het
doen zijn. Deze combinatie van
grootschalig bezoek en kleinschalig
onderzoek vereist dat er werk is
voor meerdere kleine subgroepjes
van leerlingenen dat de looproutes
van de verschillende onderzoekjes
en de te onderzoeken situaties en
objecten zo geselecteerd zijn dat
aan deze basiseis wordt voldaan.
Het werkt heel demotiverend als
leerlingenhet gevoel hebbendat ie¬
dereenhetzelfdeaan het doen is. De
resultatenvan het eigengroepjezijn
dan van weinig waarde. Door de
combinatievan gescheidenlooprou¬
tes en onderzoeksonderwerpenen
de samenhangvan het geheel aan
het einde van de rit is hiervoor een
oplossinggevonden.
De leerlingenzijn elk moment goed
verspreid over het museum bezig.
Aan de anderekant zal de school in
voorbereidendelessenleerlingenop
zowel vaardigheden als inhoud
moetenvoorbereidenen moeten ze
weten dat wat ze in het museumon¬
derzoeken een vervolg in de klas
heeft. Ook moetenze weten dat elk
groepjeeeneigenonderwerponder¬
zoekt.
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Foto:
Onderdeel
vande
routeoverlevenen
dood,
Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen

Het omgevingsonderzoeksproject
start op school. Daar krijgen de
leerlingen gedurende een beperkt
aantal lesseneen inleiding over on¬
derzoekendleren en het leven rond
de Zuiderzee. Ze oefenen met be¬
langrijke onderzoeksvaardigheden
voor de gammavakkenen met het
ontwerpen van een film voor de
kunstvakken en krijgen tevens een
eersteindruk van hoe de mensenin
de vissersplaatsenrond de Zuider¬
zee leefden.

Op een vooraf met het museum be¬
sproken dag vertrekt de school met
alle deelnemende leerlingen naar
Enkhuizen om het Zuiderzeemuse¬
um te bezoeken. De onderzoekstochten zijn zo geschrevendat elk
werkgroepjevanaf de aankomstvan
de boot in het Buitenmuseumge¬
heel zelfstandig aan de gang kan
gaan. Leerlingenvullen al kijkend,
denkend en pratend hun onder¬
zoeksdaden in of ontwerpen hun
tableausvivants en nemen daar fo¬
to's van. Voor het museumbetekent
dit dat de locatiesin het museumvia
dezelfde route bereikbaar moeten
blijven en de objecten die een on¬
derdeel vormen van de verschillen¬
de routes op dezelfde plek moeten
blijven staan.
Terug op school krijgt elk werk¬
groepje een set verwerkingsbladen
waarmeemet de in het museumver¬
zameldegegevensde volgendestap
in het onderzoek wordt gezet: het
ordenen en voorbereiden van een
presentatie.Het project kan worden
afgesloten met een individueel
werkstuk, waarvoor een studiewij¬
zer is ontwikkeld.

School-museum-school
Deze aanpak van omgevingsonderwijs kan als voorbeeld dienen voor
zowel de educatieveproducten van
velerlei andere musea, als voor
scholendie museumbezoekeen her¬
kenbare plaats in hun curriculum
willen geven. Voor grotere musea
met een nationaalbereik zal boven¬
dien de afstemming van het groot¬
schalig bezoek met behoud van het
kleinschalig onderzoek interessant
zijn. Het projectonderdeel in het
Zuiderzeemuseumis een proefterrein voor scholenen culturele instel¬
lingen die overwegen een project
gericht op onderzoekendleren in de
eigen omgeving te starten. In een
overzichtelijk project, in een over¬
zichtelijke en veilige museumomge¬
ving kunnen leerlingenen docenten
proevenvan dit fenomeen.

Museum

Plaats

School

Fase1

training van en inleidingop
vaardighedenen inhoud
verzamelendata(gammavakken)
en makenvan opnamen (kunst¬
vakken)

Fase1

FaseIII

Ordenendataenvoorbereiden
presentaties

FaseIV

Presentatieen Individueelwerk¬
stuk

De voor het Zuiderzeemuseumont¬
wikkelde onderzoeksmethodiek en
de verbinding school-(museum)omgeving-school vormt ook de basis
voor de ontwikkeling van de andere
onderdelenvan het Proefproject.

Voormeerinlichtingen:
drs.I.J.vanManen
ILO
Universiteit
vanAmsterdam
Wibautstraat2-4
109 1 GMAmsterdam
telefoon(020) 525 12 88

Scholing en communicatie
Het Proefproject zal overdraagbare
producten moeten opleveren en
daaromis scholingen communicatie
van groot belang. Het ligt in de be¬
doeling om voortgangsconferenties
te organiserenvoor culturele instan¬
ties en scholen.Daarnaastwordt bij
elk projectonderdeeleen aparte cur¬
sus ontwikkeld, die vervolgens aan
alle belanghebbendenwordt aange¬
boden. Het is nadrukkelijk de opzet
om medewerkersvan culturele or¬
ganisaties en docenten van het
voortgezet onderwijs gezamenlijkte
scholen. De scholing wordt ontwik¬
keld door het Centrumvoor Nascho¬
ling Amsterdam,een samenwerking
tussen de Universiteit van Amster¬
dam (Instituut voor de Lerarenoplei¬
ding en Pedagogischefaculteit) en
de Hogeschoolvan Amsterdam. De
scholing wordt uitgevoerd door al¬
len die op de betreffendelocatie ac^
tief geweestzijn in de ontwikkeling
ervan.
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In het kadervanCultuuren
Schoolzijntweenieuwsbrieven
te bestellen:
U kuntzichgratis abonneren
opde
nieuwsbrief
Cultuuren Schoolbij:
Sanders,Zeilstra& Partners
t.a.v. MartheBauwens
Koninginnegracht
72
2514 AGDenHaag
telefoon(070) 356 39 22
OudNieuws(overcultureelerfgoed
en educatie)kunt u gratis aanvragen
bij:
ErfgoedActueel
Abonnementenservice
Herengracht
474
1017 CAAmsterdam
telefoon(020) 427 08 80

Ontwerpschetsen voor het MUSIP
Probleemanalyse als eerste stap in automatisering

DeStichtingOndersteuning
Musea(SOM)in Utrechtvoertsinds 1997 het
MUSIP(MUSeumInventarisatieProject)uit. Met het MUSIPwordenalle
musealecollectiesin de provincieUtrechtin kaart gebracht.Allecollecties
wordenkwalitatiefen kwantitatiefgeïnventariseerd.
Zo ontstaater eenbeeld
van wat de 'CollectieUtrecht'genoemdzoukunnenworden.Het doelvan de
eerstefasevan het MUSIP,afgeslotenin november1997, was het ontwerpen
van eengeautomatiseerd
programmaom de museumcollecties
in deprovincie
Utrechtte kunneninventariseren.Dezeopdrachtis uitgevoerddoorde vak¬
groepComputer& Letterenvan de faculteitder Letterenvan de Universiteit
Utrecht.Dit artikel bespreektenkelevan de vragenwaarmeemen in de be¬
langrijkeeerstefasevan eenprojectals het MUSIPte makenkrijgt.
Woordenmet een*
wordenaan het eind
vanhet artikelver¬
klaard.

door:
JoskeHoutkamp,
docentComputer&
Letteren,faculteit
derLetteren,Univer¬
siteitUtrecht

Wanneereen organisatie zich voor
veranderingen of nieuwe taken ge¬
plaatst ziet is een van de eerstevra¬
gen die men zich tegenwoordig stelt
of de computereen rol kan spelenin
de nieuwe situatie. Veel werkzaam¬
hedenin organisaties,of dit nu com¬
merciële bedrijven zijn of instellin¬
gen als musea,hebbenop de een of
andere manier te maken met het
verwerken, bewerken of analyseren
van grote hoeveelhedengegevens,
taken waarvoor de computer zeer
geschikt is. Apparatuur en program¬
matuur zijn in veel opzichten de
laatstejaren sterk verbeterd: de pc
is goedkoop, gebruiksvriendelijk en
betrouwbaar geworden en met een
Internet-aansluitingkan iedereenin¬
formatie van de hele wereld verza¬
melen of eigen gegevens beschik¬
baar maken voor alle andere
Internet-gebruikers.
Het feit dat bijna iedereen nu kan
beschikken over een computer wil
echter niet zeggendat het oorspron¬
kelijke probleem, de nieuwe taak
waar men mee aan de slag wil, een¬
voudiger op te lossenis. Eenvan de
belangrijksteonderdelenbij het ont¬
wikkelen van een computerapplica¬
tie*, zoals eendatabaseof een infor¬
matiesysteem,is het vaststellenvan
de eisenwaaraande applicatiemoet
voldoen. Een applicatie moet bij¬
museumpeil,

voorbeeldafgestemdzijn op de om¬
geving waarin zij wordt gebruikt,
moet gebruiksvriendelijk zijn en
eenvoudigin onderhoud.Deontwik¬
keling mag het beoogdebudget niet
overschrijdenen moet binnende ge¬
plandetijd worden afgerond. De be¬
langrijkste vraag is echter of deze
applicatie het juiste probleem op¬
lost. Vaak is het probleem bij aan¬
vang van een automatiseringspro¬
ject nog niet helder en eenduidig
beschreven.Soms blijkt pas na eni¬
ge tijd dat betrokkenen zonder het
van elkaar te weten gedurende het
project van meningverschildenover
de gewenstefunctie van de applica¬
tie. Wanneerdit gebeurt op het mo¬
ment dat er al een ontwerp van een
systeem of zelfs een deel van het
product klaar is, kost dit vanzelf¬
sprekend geld en tijd en kan het
aanleidinggeventot grote frustratie
bij degenendie met de ontwikkeling
te makenhebben.
Waarom is het zo moeilijk vooraf
overeenstemmingte bereiken over
de functionaliteit van een program¬
ma dat wordt ontwikkeld?In hoever¬
re is dit ook een van de oorzaken
van problemen bij informatiserings¬
projecten, waarover vele verontrus¬
tende verhalen de ronde doen?Het
antwoord op deze vragen is uiter¬
aard complex en is het onderwerp
mei
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van vele studiesen eenenormehoe¬
veelheid literatuur. Wel kunnen en¬
kele aspectenvan de problematiek
worden toegelicht aan de hand van
een actueel project, het MUSIP,en
kunnen we enkele adviezen geven
aan hen die in hun werk te maken
krijgen met informatiseringsprojec¬
ten.
Analyse bij het MUSIP
Het doel van het MUSIPis om te ko¬
men tot een kwantitatieveen kwali¬
tatieve inventarisatievan de muse¬
umcollectiesin de provincie Utrecht,
als onderdeel van de Collectie Ne¬
derland,die inzicht biedt in de aard,
omvang, de staat en conservering
van de collecties. Het eindresultaat,
het overzicht van de 'Collectie
Utrecht', moet dienen als beleidsin¬
strument voor museaalbeleid in de
provincie en bijdragen aan het ne¬
men van verantwoorde beslissingen
ten aanzienvan nieuw uit te voeren
projecten, plannen voor restauratie
en collectiemobiliteit.
Het doel van de eerstefase van het
MUSIP, afgesloten in november
1997, was het ontwerpen van een
geschikt instrument om in de vol¬
gende fasen in 1998 en 1999 de in¬
ventarisatie van de museumcollec¬
ties in de provincie uit te kunnen
voeren.
Informatiekundigen kunnen bij ver¬
schillende onderdelen van een der¬
gelijk project een rol spelen. Ten
eerste kunnen zij adviesgeven over
noodzakelijke apparatuur en pro¬
grammatuur voor een onderneming
als deze. Enkele MUSIP-medewerkers zullen tijdens bezoekenaan de
museain de provincie Utrecht grote
hoeveelhedengegevens over deel¬
collecties verzamelen, ordenen en
analyseren. Het ligt voor de hand
daar een database-programmavoor
te gebruiken, zodat de medewer¬
kers op draagbare pc's ter plekke
de gegevens kunnen invoeren en
deze kunnen kopiëren naar een

centrale database. De mogelijkhe¬
den die een database-programma
biedt wat betreft zoeken,selecteren,
het maken van rapportages enzo¬
voort zijn in eendergelijk gevalzeer
waardevol.
Ten tweede is het duidelijk dat een
grondige analysevan de vraag van
de opdrachtgeversen van de gege¬
vens ook een onderwerp is dat tot
de informatiekunde behoort. Een
lastig pfobleem hierbij is dat men in
een project als het MUSIPbezig is
met het ontwerpen en maken van
een nieuw product, een database
voor een nieuwetoepassing.Het ge¬
volg daarvanis dat niemandvan de
betrokkenenzich een preciezevoor¬
stelling kan makenvan het uiteinde¬
lijke resultaat, en de gevolgen van
de keuzesook niet geheelkan over¬
zien.
Vaststellen van de eisen
ledereenwoont in een huis, weet uit
eigen ervaring hoe groot een kamer
van vier bij vier meter is, en weet te
formuleren wat men verwacht van
een comfortabele woning. Toch is
het vaststellenvan de eisendoor de
toekomstige bewoners bij het ont¬
werp van een huis al een lastige
zaak. Zij moeten zich in gedachten
een gedetailleerdevoorstelling kun¬
nen maken van hun dagelijks leven
in nieuwe ruimtes en bijvoorbeeld
beslissenof ze één of twee badka¬
mers willen. Zal het uiteindelijk han¬
dig blijken om een tweede badka¬
mer te nemen of zal het prettiger
blijken wanneerdie ruimte bij de, nu
erg krap uitgevallen, studeerkamer
wordt genomen?Om de keuze mo¬
gelijk te maken maakt de architect
schetsenen plattegrondenzodat de
klanten zich een zo goed mogelijke
voorstelling kunnen maken van de
verschillende opties. Vaak lokt een
ontwerp een reactie uit, al is het
maar de uitspraak dat het zo in ie¬
der geval niet moet.

De onbekendheid met hoe een
nieuw te ontwikkelen applicatiepro¬
grammaeruit zal gaanzien heeft tot
gevolg dat ieder een eigen,vaak va¬
ge voorstelling van het resultaat
heeft en dat men de uitsprakenvan
anderenover hun wensenverkeerd
interpreteert. Om deze vage voor¬
stelling helder te krijgen bestaan
verschillende technieken, vergelijk¬
baarmet het makenvan schetsenen
plattegronden door de architect.
Ten eerste bestaaner verschillende
schematechniekendie helpen een
overzicht te gevenvan de gegevens
en de bewerkingendie op de gege¬
vens worden uitgevoerd. Daarnaast
kunnen er prototypes* worden ont¬
wikkeld, voorbeeldprogramma'sdie
wel de user interface*en logica van
het uiteindelijke systeem laten zien
maar verder nog niet zijn uitge¬
werkt. Hiermeehebbende betrokke¬
nen een voorbeeld voor zich, en
kunnen zij zeggen wat wel en wat
niet bevalt, waar de informatiekun¬
dige de opdracht verkeerd heeft be¬
grepenenzovoort.
Bij het MUSIPwas de structuur van
de databaseen de vormgeving van
het programma relatief eenvoudig
zodat kon worden volstaan met een
overzicht van de tabellen op papier
en pas in een laat stadiumgebruik is
gemaakt van een prototype. Bij het
ontwerp van de structuur van de da¬
tabasevoor het MUSIPis eerst geïn¬
ventariseerd welke gegevens moe¬
ten worden opgenomen. Het zal
duidelijk zijn dat niet alle gegevens
over de duizenden deelcollecties
kunnen worden ingevoerd;dan zou
het project niet binnen enkelejaren
kunnen worden afgerond. Moet bij¬
voorbeeld worden opgenomen of
een deelcollectiein een depot is op¬
geslagen of (deels) is tentoonge¬
steld?Hoegaat men om met bruikle¬
nen?Is de datering van objecten in
de deelcollectie relevant? Om te
kunnen bepalen welke selectie van
alle mogelijke kenmerkenvan deel¬
museumpeil,
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collecties moest worden gemaakt,
was het noodzakelijk vast te stellen
waarvoor het programma uiteinde¬
lijk zou worden gebruikt, dus welke
vragen het moet kunnenbeantwoor¬
den. Simpel gezegd: wat er uit zou
moeten komen, moest er eerst in
worden gestopt.
Doel bepaalt de inhoud
Dewens van de opdrachtgeversvan
het MUSIPwas om over een beleids¬
instrument te kunnen beschikken.
Het valt niet mee om vast te stellen
wat voor soort vragen men bij het
bepalenvan beleid ten aanzienvan
cultureelerfgoeden museain de na¬
bije toekomst wil kunnen beant¬
woorden. Dezevragen zullen echter
voornamelijk te maken hebben met
drie kenmerken van deelcollecties:
de kwantiteit, de inhoud en de kwa¬
liteit.
Om de inhoud te kunnen bepalen,
dat wil zeggenwat voor soort objec¬
ten zich waar bevinden, worden de
deelcollecties ingedeeld in achttien
globale categorieën en kunnen ze
worden voorzien van trefwoorden.
Dertien van deze categorieën zijn
zogenaamdetoptermen die afkom¬
stig zijn uit de AAT (Art and
Architecture Thesaurus), een zeer
omvangrijke en
internationaal
gebruiktethesauruswaarvande Ne¬
derlandse vertaling in de maak is.
Ook wordt vastgelegd of de objec¬
ten van belangzijn voor de regio of
provincie.
De kwaliteit en het belang van een
deelcollectie is een subjectieve
kwestie, die bovendien in de loop
van de tijd aan veranderingen on¬
derhevig kan zijn. In dergelijke ge¬
vallen is het verstandig een metho¬
de of richtlijn te volgen die door
specialistenop dit gebied is vastge¬
steld. Het MUSIPhanteertdaaromde
indeling in Deltaplan-categorieëndie
al in bredekring bekendis.
Het ontwerp van de databasemoest
ook in de praktijk een werkbaar
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product opleveren. Hierbij heeft de
mening van collectiebeheerdersvan
verschillendemuseadie in het begin
van het project zijn geraadpleegd
een belangrijke rol gespeeld.Zagen
zij bijvoorbeeld mogelijkheden om
hun collectiesin deelcollectieste on¬
derscheiden,en welke trefwoorden¬
lijsten gebruikten zij bij hun collec¬
tieregistratie? Op welke manier
zouden zij zelf op den duur de data¬
basewillen gebruiken?Al na enkele
gesprekkenmet collectiebeheerders
werd duidelijk dat de indeling in col¬
lectiesdie de museazelf hanteerden
zinvol was, omdat deze historisch
gegroeid was en dus een samen¬
hang tussen objecten weergaf of
omdat de indeling in de praktijk het
bestevoldeed. Ook de trefwoorden¬
lijsten waren vaak geheeltoegesne¬
den op de eigen situatie. In de MUSlP-databaseworden de indelingen
en de eigen trefwoorden dan ook
zoveel mogelijk behouden.Degrote
collecties worden in overleg ge¬
splitst in kleinere. De algemene in¬
deling in AAT-categorieënzorgt er¬
voor dat er ondanks alle eigen
indelingen en benamingendoor de
museatoch een middel is om de ge¬
hele'CollectieUtrecht'te overzien.
In het stadium van analyseen ont¬

werp wordt eveneens vastgesteld
wie de uiteindelijke gebruikers van
het programmazullen zijn. Devorm
van het programma, zoals de
menu's, de schermindeling, en de
beveiliging wordt afgestemd op de
gebruikers van de applicatie. Wan¬
neer een incidentele gebruiker, bij¬
voorbeeldeen museumbezoeker,de
database zal gaan bevragen moet
de user interface heel anders zijn
dan wanneer uitsluitend getrainde
medewerkers met het programma
aande slaggaan.
Samenvattend:het streven van een
informatiekundige is om in een zo
vroeg mogelijk stadium van een
project zo precies mogelijk vast te
stellen wat men verwacht van het
uiteindelijke programmaen wie het
zullen gaan gebruiken. Wanneerer
nog te veel onduidelijkheden be¬
staankan men kiezenvoor bepaalde
methodes,zoals het eerst ontwikke¬
len van dat deel dat redelijk bekend
is waarmeemen meerhoopt te leren
over de anderedelen.
Beheersing van het project
Tijdens de ontwikkeling van een ap¬
plicatie raken de opdrachtgeversen
toekomstige gebruikers meestal

Verklarende woordenlijst
Applicatie

Eenapplicatie(programma)
is eencomputerprogrammadat speciaalvoor eenbepaaldetoepassing
van gebruikersis ontwikkeld. De term wordt gebruikt ter onderscheidvan anderesoorten pro¬
grammatuur,zoals besturingsprogrammatuurwaarmeemende computerszelf 'bestuurt'.De NSreisplanneris bijvoorbeeldeenapplicatieprogramma;
Windows95en Unixzijn besturingsprogram¬
ma's.

Prototypes
Dit zijn voorbeeldprogramma'sdie niet de functionaliteithebbenvan het gewensteeindproduct,
maaraan de opdrachtgeveren gebruikereen indruk gevenvan het uiteindelijkeprogramma.Zo
zijn bijvoorbeeldde menuschermenmet de verschillendekeuzemenu'sdie daaropvolgenal uitge¬
werkt, zijn er voorbeeldschermenvan invulformulierengemaakt,en voorbeeldrapportageswaar¬
meemende layoutvan eenrapportkanbeoordelen.
User interface
Dit is het deelvan het programmawaarmeede gebruikercommuniceert.Hierondervallenbijvoor¬
beeld de menuschermenwaarin men keuzesmaakt en invulformulierenwaar gegevenskunnen
wordeningevoerd.Onderde userinterfacevallenook de hulpschermen.
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steeds meer betrokken bij het eind¬
resultaat. Door de uitgebreide dis¬
cussiesin vergaderingenkunnen zij
zich een betere voorstelling maken
van het uiteindelijke programmaen
komen zij daardoor op allerlei nieu¬
we ideeën voor uitbreidingen of
zelfs wijzigingen in het oorspronke¬
lijke ontwerp. Voorstellen voor wij¬
zigingen moeten zeer kritisch wor¬
den bekeken. Als het echte
verbeteringen zijn moet natuurlijk
worden geprobeerd deze alsnog in
het ontwerp en het product te ver¬
werken. Maarelke verandering kost
tijd en geld, en het vertragen van
een project levert weer nieuwe risi¬
co's op. Bovendien,organisatieszijn
voortdurend in bewegingen er is al¬
tijd het gevaar dat de ontwikkeling
van een applicatiezo lang duurt dat
het alweer verouderd is op het mo¬
ment dat het in gebruik wordt geno¬
men.
Tijdens de eerstefasevan het MUSIP
ontstond bijvoorbeeld veel belang¬
stelling voor de mogelijkheid de da¬
tabase beschikbaarte stellen voor
anderen dan direct betrokkenen. Er
werd gespeeldmet de gedachteom
bezoekersvan een museumvia een
pc in de collectiesvan dat museum
te laten rondkijken. Ook is gedacht
aan het beschikbaarstellen van de
databaseaan alle deelnemendemu¬
seavia Internetof een intranet.
Hoeweldit interessantemogelijkhe¬
den zijn, heeft de implementatieer¬
van nogal wat haken en ogen. De
user interfacezou geheelveranderd
moeten worden, er zouden beveili¬
gingen ingebouwd moeten worden
en er zouden allerlei rapportagemo¬
gelijkheden moeten worden toege¬
voegd, om maar een paar dingen te
noemen. Dit zou de kosten en ontwikkeltijd van het MUSIP-programma sterk hebbendoen toenemen.In
dit geval is besloten eerst ervaring
op te doen met het inventariseren
van gegevensvan de deelcollecties
met het programma in de huidige

LCM-info

vorm en in een latere fase van het
project de gewenste uitbreidingen
te bekijken.
Het is misschienduidelijk geworden
dat een programma eigenlijk nooit
'af is. Door het gebruik van een pro¬
gramma en het feit dat de organisa¬
tie zelf voortdurend in beweging is,
veranderen werkwijze en wensen
van gebruikers,en ontdekt men fou¬
ten of problemenin een programma
die niet konden worden voorzien.
Daarnaastkunnen de snelle ontwik¬
kelingenop het gebiedvan informa¬
tie- en communicatietechnologiebe¬
trokkenen onrustig maken en het
gevoel geven dat ze kansenmissen
als ze niet meedoen.Het is dan ook
verstandig om bij het ontwikkelen
van een applicatie al te denken aan
de toekomst en afsprakente maken
over onderhoud en eventuele uit¬
breidingen. Het belangrijksteis ech¬
ter om tijdens het project regelmatig
even stil te staanbij het oorspronke¬
lijke probleem of de behoefte waar
het allemaalmeeis begonnen,te be¬
palen of de uitgangssituatie nog
geldt en of alle betrokkenen nog
steedswerken aan een antwoord op
dat probleem.
Voormeerinlichtingen:
MariannedeRijke,projectleider
MUSIP
SOM,telefoon(030) 234 38 80
■

Syllabus Registratie en
documentatie

Zelf te bouwen
museumvitrines

Binnenkort verschijnt een herziene
en uitgebreide versie van de Sylla¬
bus Registratieen documentatievan
het Landelijk Contact van Museum¬
consulenten (LCM). De syllabus is
niet alleen bestemd voor de cursis¬
ten van de gelijknamige cursus,
maar is voor iedere museummede¬
werker die te maken heeft of krijgt
met registratieen documentatieeen
uitstekende informatiebron. Belang¬
rijke onderwerpen in de syllabus
zijn uiteraard het nummerenen be¬
schrijven van museumvoorwerpen.
Vanhet 'oude'handmatigbeschrijven
tot en met de volledig geautomati¬
seerdeversies van de basisregistra¬
tie en de historisch voorwerpenkaart. Uiteraardis er ruime aandacht
voor de moderne Windows-versies
zoals bijvoorbeeld IMC-modulesen
Admuse.
De syllabusgaat ook uitvoerig in op
het beschrijven van documentaire
collecties. Hierondervallen boeken,
tijdschriften, foto's, films en dia'sdie
achtergrondinformatie geven over
de collectieof onderdelenervan.
Een groot aantal bijlagen geeft tot
slot een goed inzicht in de verschil¬
lende registratiekaarten, voorbeel¬
den van een schenkings-en bruik¬
leenakte en uitgebreide literatuur-,
adressen-en woordenlijsten.

Het LCMheeft een publicatie uitge¬
bracht getiteld 'Het glazen museum:
Over kwaliteit en gebruik van muse¬
umvitrines'. Hierin worden de eisen
waaraan een vitrine moet voldoen
op heldere wijze uiteengezet. Uit
eenonderzoekbleekdat veel musea
zelf vitrines bouwen. Bij de publica¬
tie zijn daarom twee sets bouwbeschrijvingen verschenen. Deze
bevatten stap-voor-stap bouwinstructies en een opgave van beno¬
digde materialenvoor aluminium of
houten vitrines. In de publicatie is
aandachtvoor klimatologische om¬
standigheden, materiaalgebruik en
beveiliging, vormgeving, inrichting
en plaatsing van een vitrine en on¬
derhouddaarvan.

Desyllabusis vanafjuni te bestellen
bij het
bureauvandeprovinciaalmuseumconsulent
in deeigenprovincieof bij het secretariaat
vanhet LCM,telefoon(013) 535 55 65.
Deexacteprijsis nogniet bekend,maarzal
ronddeƒ 30,—liggen.
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Depublicatieen debouwbeschrijvingen
kunnenbesteldwordenbij het bureauvande
provinciaal
museumconsulent
in deeigen
provincieof bij het secretariaatvanhet
LCM,telefoon(013) 535 55 65.
Depublicatiekostƒ 12,50 ende bouwbe¬
schrijvingen
kostenƒ 24,50 perset
(excl.verzendkosten).

tips & berichten

Tips en berichten

2000: Jaar van de textiel
Vier Nederlandse textielverenigingen hebben het initiatief genomen
het jaar 2000 tot jaar van de textiel
uit te roepen. Deze vier zijn: het
Textiel RestauratorenOverleg Ne¬
derland (TRON),de StichtingTextielcommissie Nederland, Vereniging
'Het Kantsalet' en de Nederlandse
Kostuumvereniging voor Mode en
Streekdracht.
Het Nederlands Textielmuseum in
Tilburg neemt de coördinatie en de
collectievepromotieop zich.
Dedoelstellingis landelijkextra aan¬
dacht te vestigenop textiel in al zijn
verschijningsvormen en zodoende
meer waarderingte creërenvoor de
betekenisen toepassingenvan tex¬

tiel in het dagelijks leven, zowel in
het verleden,het hedenen in de toe¬
komst.
Het project richt zich op een breed
publiek en is bedoeld om nieuwe
publieksgroepen te trekken. Het
moet een evenement worden dat
dynamisch en eigentijds is en niet
alleen de traditionele aspectenvan
textiel belicht.
De opzet is dat elke deelnemende
organisatie haar eigen activiteit(en)
organiseert en dat het Nederlands
Textielmuseumde collectievelande¬
lijke promotie en publiciteit ver¬
zorgt.

ben al deelnametoegezegd; zij or¬
ganiseren in 2000 respectievelijk
een kant-tentoonstellingen een gro¬
te tentoonstelling over jeugdcultuur
(waarvankleding een belangrijk as¬
pect is). Natuurlijk komt ook het Ne¬
derlands Textielmuseum met ver¬
schillendeactiviteiten.
Textiel 2000 wordt eengrootschalig
en interessantproject, waarmeeniet
alleende binnenlandse,maarook de
buitenlandsetoeristische markt be¬
werkt zal worden.
Voormeerinlichtingen:
BarbaravanUlzenof LidewijdeKoekkoek
vanhet Nederlands
Textielmuseum,
telefoon
(013) 536 74 75.

Het RijksmuseumAmsterdamen het
Historisch Museum Rotterdam heb¬

Oproep
aan alle oud-studentenvan de ReinwardtAcademie.
De ReinwardtAcademiewil graag in contactkomenmet alle oud-studenten.Doelis het opzetten
van een netwerkom zodoendede wisselwerkingtussenhet onderwijsen het werkveldte versterken.
Samenmet de oud-studentenwordt gekekenhoe dit doelkan wordenbereikt.
Stuurt u uw gegevens(naam, adres,telefoon,fax en e-mail, de organisatiewaar u werkten in welkefunctie,
het jaar van afstuderenaan de Reinwardten de richtingwaarin) naar
ReinwardtAcademie
t.a.v. Robvan der Heijden
Dapperstraat3 15
1093 BSAmsterdam
telefoon(020) 692 21 11
fax (020) 692 68 36
e-mail admin@mus.ahk.nl
Als u weetwaar andereoud-studentenzich bevindendan kunt u contactopnemenmet Robvan der Heijden,
coördinatorprojectoud-studenten,(afstudeerjaar1980; richtingeducatie).
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Verantwoord opbergen van
vlaggen en vaandels
Deafgelopentweejaar is in Noord-Holland
het projectVlaggenen Vaandelsuitgevoerd.
Hierbijzijn methodenontwikkeldvoorhet
verantwoordopbergenvanvlaggenen vaan¬
dels.In de afgelopenmaandenzijn de speci¬
aal ontworpenopbergvoorzieningen
geplaatst
in de depotsvan de 32 deelnemende
musea.
DeMondriaanStichtingen de provincie
Noord-Hollandhebbenbijgedragenaan de
realisatievan het project.
door:
NettieCassee
consulentbehoud
en beheerKunst
en Cultuur
Noord-Holland

links:afbeelding
a
rechts:afbeelding
b

Methoden
In het project zijn drie methoden
voor het goed bewarenvan vlaggen
en vaandelstoegepast:
- hangendbewaren,als de staatvan
eenvaandelhet toelaatdat het zijn
eigengewicht draagt;
- opgerold bewaren,als eenvlag uit
één laag bestaat en de toestand
van het textiel oprollentoelaat;
- vlak liggend bewaren, als een
vaandel niet meer kan worden op¬
gehangen, als een vlag uit meer
dan één laag bestaat, of als een
vlag uit één laag niet meer opge¬
rold bewaardkanworden.
Bij elk van de drie methoden zijn
twee varianten gebruikt, afhankelijk
van het aantal vlaggen/vaandels in
een museum en het formaat ervan.
Eenvierde methode, geschikt voor
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vlaggen van uitzonderlijk groot for¬
maat, is wel ontwikkeld, maar in de
praktijk (nog) niet toegepast.Hierbij
wordt de vlag ruimtelijk, zonder
vouwen, uitgehangen over meer
dan één koker.
Het is belangrijk er rekening mee te
houden dat de depotvoorzieningen
niet tegen een niet-geïsoleerdebui¬
tenmuur worden geplaatst.
Materialen
Alle voorzieningen zijn vervaardigd
van museaalverantwoorde materia¬
len zoals massief vurenhout, Rus¬
sisch berkenmultiplex, ongebleekte
voorgewassen dichtgeweven ka¬
toen, geëpoxeerd metaal, alumini¬
um, kartonnen kokers met Melinex
(polyesterfolie) omkleed, polyethy¬
leenafsluitdoppenen kartonnendo¬
zen die aan de binnenkant met Me¬
linex bekleedzijn.

op vast te kunnen zetten, zodat het
niet over de grond sleept.
Bezit het museum minder dan zes
vaandels, dan worden de vaandels
opgehangen aan een schuine kledinghaakdie tegen de muur gemon¬
teerd wordt onder een hangende
overkapping,(afbeeldingb)
Rondomde aan de schuinekledinghaak opgehangen vaandels hangt
eengordijn van ongebleektekatoen.
Het wordt met klittenband aan de
overkapping bevestigd. Aan weers¬
kantenzijn onderaanbij de zijnaden
van het gordijn nog twee strookjes
klittenband genaaid.Door de tegen¬
kant ervan op de muur te plakken,
wordt het gordijn tegen de muur ge¬
houden. Middenhoven is nog een
extra strookje klittenband op de stof
genaaidom het gordijn bij het ope¬
nen aan vast te kunnen zetten, zo¬
dat het niet over de grond sleept.

Hangend bewaren
Bezit het museum meer dan vijf of
zesvaandels,dan worden ze stofvrij
opgehangen onder een staande
overkapping,(afbeeldinga)
Onder de overkapping is een kledingroede gemonteerd,waaraande
vaandels worden opgehangen. Een
gordijn van dichtgeweven onge¬
bleekte katoen wordt met klitten¬
band rondom het geheel bevestigd.
Links- en rechtsboven zijn extra
strookjes klittenband op de stof ge¬
naaid om het gordijn bij het openen
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Opgerold bewaren
De vlaggen worden opgerold om
met Melinex beklede kokers en aan
eendoor de koker gestokenstok op¬
gehangen.Bij de kokers worden po¬
lyethyleen afsluitdoppen geleverd.
Door in de doppen een kleine kruis¬
vormige insnijding te maken,kan de
stok erdoor worden gestoken. De
koker komt dan klem te zitten aan
de stok, waardoor wordt voorko¬
men dat een opgerolde vlag uit ei¬
gen bewegingkan gaanafrollen.

Verantwoord opbergen
van vlaggen en vaandels
Omdat de kokers niet van zuurvrij
karton zijn gemaakt, worden ze
eerst met Melinex omkleed. Door
aan weerszijdenongeveervijf centi¬
meter Melinexte laten uitsteken kan
deze in de koker worden teruggestopt, de Melinexwordt dan door de
doppenop zijn plaatsgehouden.
Gaat het om slechts één of enkele
vlaggen, dan wordt elke stok opge¬
hangen aan twee in de muur ge¬
monteerde wandhaken. Bij meer
vlaggen worden deze opgehangen
in wandstaandersmet ruimte voor
zevenof voor tien vlaggen onder el¬
kaar.(afbeeldingc)
De zijkanten worden gevormd door
twee staanders van Russisch berkenmultiplex, met daarin uitsparin¬
gen waarin de stokken worden ge¬
schovenwaaraande kokers hangen.
De staandersworden aan de muur
geschroefd, eroverheen komt een
afdekplank. Het geheelwordt tegen
stof beschermdmet een gordijn van
ongebleekte katoen, met klitten¬
band.
Vlaggen die aan de eigen stok ge¬
monteerd zitten, kunnen eveneens

worden opgerold om een koker. De
koker wordt, na het oprollen van de
vlag tot aan de vlaggenstok, met
bandjesaandezestok bevestigd.De
vlaggenstok wordt dan opgehan¬
gen.
Liggend bewaren
Voor het liggend bewaren worden
zowel metalen ladenkastenals kar¬
tonnen dozen gebruikt. De ladenkasten zijn van het formaat AO-plus
en hebbenvijf of tien laden, afhan¬
kelijk van het betreffende aantal
vlaggenen vaandels.
Gaat het om slechts enkelevlaggen
of vaandels,of zijn ze te groot voor
de laden,dan worden ze neergelegd
in een kartonnendoos van voldoen¬
de groot formaat.
Er zijn twee maten dozen vervaar¬
digd, 100 x 140 x 10 cm. en 140 x
300 x 10 cm.
De dozen zijn niet van zuurvrij kar¬
ton en worden daarom aan de bin¬
nenkant van Melinex voorzien. De
grootste doos wordt in de lengte¬
richting ingekort op de juiste maat
voor de op te bergen vlaggen of
vaandels.
Afhankelijk van de samenstellingen

Afbeelding
c
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grootte van de collectie en de toe¬
stand waarin de vlaggen en vaan¬
dels verkeren, is per museum een
keuze uit de depotvoorzieningen
geadviseerd.Mocht u overwegende
depotvoorziening voor vlaggen en
vaandelsin uw museumte verbete¬
ren, dan is het goed om hierover
eerstadvieste vragen.
Voormeer inlichtingen:
Nettie Cassee
consulentbehouden beheer
Kunsten Cultuur Noord-Holland
AfdelingCultuurbehoud
Leidseplein36 zw
2013 PZ Haarlem
telefoon& fax (023) 534 04 77
of bij het bureauvan de provinciaal
museumconsulent
in de eigenprovincie.

De Romeinen in de klas

Naar aanleidingvan eententoonstelling
in
het NoordbrabantsMuseumoverde Romeinse
tijd in Brabantontstondhet ideeeenleskist
te makenoverdit onderwerp.Niet alleen
voorhet NoordbrabantsMuseummaar voor
allezevenBrabantsemuseamet eencollectie
archeologische
objectenuit de Romeinsetijd.
Het projectis eeninitiatiefvan de Brabantse
Museumstichting
en de StichtingBrabantse
RegionaleGeschiedbeoefening.
Medewerkers
van beidestichtingenvormdenmet medewer¬
kersvan de betrokkenmuseaeenwerkgroep.
Het initiatiefis financieelondersteunddoor
de ProvincieNoord-Brabanten het Anjer¬
fondsin dezeprovincie.

Werkwijze

door:
EllenLoozen
consulent
publiekstheater

In de leskist De Romeinenin NoordBrabantworden 16 onderwerpenuit
het dagelijks leven aan de orde ge¬
steld. De leerlingen werken in
groepjes van twee. Omdat voor ie¬
der onderwerp twee verschillende
voorwerpen zijn, heeft iedere leer¬
ling eeneigenvoorwerp ter beschik¬
king. Deze voorwerpen hebben be¬
trekking op de Romeinsedan wel de
inheemsecultuur.
Devoorwerpen in de leskist worden
beschouwd als historische informa¬
tiebronnen. De voorwerpen zelf en
het aanvullende schriftelijke onder¬
wijsmateriaalvormen de leermidde¬
len. In de vorm van een practicum
bestuderende leerlingen hun voor¬
werp. Aan de hand van een kijklijst
proberen zij zoveel mogelijk infor¬
matie aan het voorwerp zelf te ont¬
futselen. Vervolgens krijgen zij een
blad met informatie waardoor het
mogelijk is om het (fragment van
het) voorwerp definitief te determi¬
neren.Vervolgensbiedt het blad on¬
museumpeil,

derzoeksopdrachten waarmee de
opgedane kennis toegepast kan
worden. Tot slot is er nog een doehet-zelf blad beschikbaar. Hiermee
kunnen leerlingenzelf eenvergelijk¬
baarvoorwerp maken.
De docent is meer coördinator dan
informatieverstrekker.De leerlingen
kunnen geheel zelfstandig aan het
werk.
Voor wie?
De leskist is bedoeldvoor leerlingen
in het basisonderwijsen de onder¬
bouw van het voortgezet onderwijs.
Erzijn dan ook twee versiesvan het
schriftelijk lesmateriaalgemaakt.
Het materiaal maakt het mogelijk
om naast het beschrevenpracticum
een project in de klas té realiseren
waarbij leerlingen zelf een tentoon¬
stelling inrichten en een museum
bezoeken.Docentenkunnennaarei¬
gen inzicht gebruik maken van het
materiaal. In een docentenhandlei¬
ding zijn daarvoor suggestiesopge¬
nomen.
Acculturatie (aanpassing aan
de heersende cultuur)
Gedurendede vier eeuwen dat het
zuiden van Nederlanddeel uitmaak¬
te van het Romeinserijk hebbenRo¬
meinseen inheemsestammennaast
elkaar geleefd en elkaar wederzijds
beïnvloed.Het procesvan beïnvloe¬
ding door de Romeinen(romanise¬
ring) vormt het centrale thema van
de leskist. Dit thema, dat te be¬
schouwenis als eenvorm van accul¬
turatie, is met het oog op de huidige
multiculturele samenlevingeen on¬
derwerp dat in het onderwijs zeker
op zijn plaatsis.
Ervaringen
De reactiesvan docentenen leerlin¬
gen zijn ronduit enthousiast. De
compleetheid van het lesmateriaal,
de didactische principes en natuur¬
lijk het mogen betastenvan de Ro¬
meinsemunten, maliënen alle ande¬
re voorwerpensprekenzeeraan.
mei
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Vooral scholenvoor het voortgezet
onderwijs willen het lesmateriaal
vooraf toegestuurd krijgen, zodat
het bestudeerd en gekopieerd kan
worden.
Door sommigen is de leskist om¬
schrevenals eenschatkistof een Ro¬
meinsesarcofaag.Het is in ieder ge¬
val een aantrekkelijk ogend object
geworden. Het bestaat uit een kist
waar bovenin twee losse binnenkisten passen.In het puntvormig dek¬
sel is al het schriftelijk lesmateriaal,
de boeken, een vergrootglas en vi¬
deoband opgeborgen. De grond¬
maat van de kist is aangepastaan
bestaande verrijdbare onderstellen
(40 x 60 cm). En dat is ook nodig,
want het geheel is toch zwaar ge¬
worden. Natuurlijk past dit 'Romeins
cultureelerfgoed' in eenauto.
Voor ieder voorwerp is na veel
meet-en rekenwerkeen apart vakje
gemaakt. Doordat de kisten zijn ge¬
maaktdoor leerlingenvan eenoplei¬
ding tot houtbewerker is deze zeer
arbeidsintensieve klus betaalbaar
gebleven.
Scholenbetalenf 30,--leengeld.Een
gedeeltevan dat geld is voor de mu¬
seaen kan gebruikt worden voor de
promotie bij het onderwijs. Om het
museumbezoekte stimuleren mag
een school met één klas leerlingen
gratis het museum bezoeken. Een
klein bedragvan het leengeldwordt
gereserveerd voor onderhoud en
herstel.Descholenblijven natuurlijk
verantwoordelijk voor verlies en be¬
schadiging.
Voormeer inlichtingen:
EllenLoozen,
BrabantseMuseumstichting,
telefoon(013) 535 55 65
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Handreiking aan musea:
hoe het museum meer toe¬
gankelijk te maken voor
blinden en slechtzienden
In de afgelopenjaren is door diverse
museumconsulentschappen aan¬
dacht gevraagd voor specialedoel¬
groepen. Aan het eind van de jaren
'80 was met de actie 'drempelsweg'
de fysieke toegankelijkheid voor
met name mensenin een rolstoel in
beeld. De LCM-publicatieWelkome
gasten uit 1996 vroeg aandacht
voor de mentaletoegankelijkheid.
Goedgastheerschapvoor bezoekers
met een lichamelijke handicapbete¬
kent dat museummedewerkers
meer weten over de omgang met
museumbezoekersdie blind of doof
zijn of die op een anderemanier be¬
lemmerdworden bij hun bezoek.
Stichting Kubesgaat met de publica¬
tie Handreiking aan musea (1996)
een stap verder: in de handreiking
doet Stichting Kubesaanbevelingen
waardoor blinden en slechtzienden
de presentatie beter kunnen bele¬
ven. Bij Kubes kunnen we spreken
van ervaringsdeskundigen.De leden
van Kubeszijn vrijwel allemaalblin¬
de of slechtziende, ervaren muse¬
umbezoekers die regelmatig ten¬
toonstellingen bezoeken. Sommige
musea kennen de leden van Kubes
al als adviseurs die bereid zijn in
hun vrije tijd musea een handje te
helpen bij het samenstellenvan ten¬
toonstellingendie (ook) bedoeldzijn
voor blinden en slechtzienden.

De beknopte handreiking (veertien
pagina's)geeft puntsgewijs nuttige
tips, variërendvan 'de positievan de
blindengeleidehond' tot reliëfkaar¬
ten, markering en verlichting. Deze
tips zijn nuttig voor een museum
dat wil weten welke aanpassingenin
het museumen de presentatiedoor
blinden en slechtziendenals wense¬
lijk worden gezien.Het is tevenseen
aanzet: veel tips zijn niet meer dan
het aanstippen van de mogelijkhe¬
den. Handigzijn de adressenvan in¬
stellingen die informatie over de
(aangepaste) presentatie kunnen
doorspelen aan blinden en slecht¬
zienden.
Bestellen:
AdriHopman,secretarisvanKubes,
telefoon(030) 695 22 52.
Dehandreiking
kostƒ4,—
(exclusief
verzendkosten).

Heruitgave Handleiding
publieksonderzoek voor
culturele instellingen
In opdracht van de Boekmanstich¬
ting wordt de Handleidingherschre¬
ven. De Handleiding wordt niet al¬
leen inhoudelijk aangepast aan de
nieuwe kennis, ook worden meer
voorbeelden uit de praktijk ver¬
werkt. Naarverwachtingzal de nieu¬
we Handleiding najaar 1998 ver¬
schijnen.
Voormeerinlichtingen:
Boekmanstichting
telefoon(020) 624 37 36
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Handreiking beoordeling
restauratieoffertes
Het Instituut Collectie Nederland
(ICN) heeft een beknopte brochure
uitgegeven waarin wordt aangege¬
ven waar beheerders van roerend
cultureel erfgoed op moeten letten
bij het inschakelenvan een restaura¬
tor. De brochure geeft antwoord op
vragenals: hoevind je als beheerder
een deskundige restaurator, welke
afsprakenmaakje over de behande¬
ling van het voorwerp en eventuele
knelpuntenen hoe houdje greepop
de kostenvan eenbehandeling?
De brochure biedt beheerdersvan
museumcollectiestevens een hand¬
reiking bij het beoordelenvan res¬
tauratieoffertes en is voor restaura¬
toren een handige leidraad bij het
opstellenvan een goede offerte. De
brochureis gratis.
Bestellen:
InstituutCollectieNederland
AfdelingAdvies& Onderzoek
GabriëlMetsustraat8
1071 EAAmsterdam
telefoon(020) 305 45 45

Kwartaalbezoek musea 1995-1997
De barometer van en voor musea

ten opzichtevan het overeenkomsti¬
ge kwartaal van het voorgaande
jaar, het seizoenspatroonen de ver¬
gelijkingvan het bezoekvan een af¬
zonderlijkmuseum en het gemid¬
deld bezoek in qua grootte
gelijksoortigemusea.Omin de loop
van het jaar zicht te houden op de
Het kwartaalbezoekcijfer
is bedoeld ontwikkelingvan het museumbe¬
als graadmeter voor de publieks¬ zoek wordt een zogenaamdvoort¬
functie van musea. Dit gegeven schrijdendjaartotaal samengesteld
moet gebruiktworden als trendcij- waarbij het laatste kwartaalcijfer
fer:van belangzijndan ook de ont¬ wordtopgeteldbijde drievoorgaan¬
wikkelingenvan het kwartaalbezoek de kwartalen. De uitkomsten zijn

CBSen NMVgevenop basisvan eenbe¬
perktewaarnemingeenschattingvan het
museumbezoek
in het afgelopenkwartaal.
Dit keerhet museumbezoek
tot en met het
vierdekwartaalvan 1997.

Museumbezoekper kwartaal,1995-1997
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
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4.000.000

■ 1996
D 1997

3.000.000

Het museumbezoekbedroeg in het
vierde kwartaalvan 1997 ongeveer
4,9 miljoen.Hiermeeligthet bezoek
6%lagerdan in het vierde kwartaal
van het vorigejaar, maarnogsteeds
12%boven het museumbezoekin
hetvierdekwartaalvan 1995.
Het bezoekersaandeelvan de grote
museais,zoalsgebruikelijkongeveer
de helftvan hettotalemuseabezoek.
Erzijn in ons land 45 grote musea
(met meer dan 100.000 bezoekers
per jaar) en ruim 700 met minder
bezoek.
Hetjaarbezoekover 1997 bedraagt
op basis van de kwartaalmeting
ruim25 miljoen,750.000bezoeken,
ofwel3%minderdan in 1996.
De museumindex

2.000.000

De museumindex bestaat uit de
somvan het museumbezoekvan de
vier laatst gemeten kwartalen,het
zogenaamdevoortschrijdendejaar¬
totaal,waarbijde vierkwartalenvan
het eerste waarnemingsjaar(1995)
op 100 is gesteld. De seizoensin¬
vloed blijfthierdoorgoeddeelsbui¬
ten beschouwing.
Tot en met het vierdekwartaalvan
1997 komt de museumindexop
115, een geringedalingten opzich¬
te van het voorgaande indexcijfer
met een punt.Ookten opzichtevan
het overeenkomstigekwartaalvan
1996 kan een dalingvan drie pun¬
ten wordengeconstateerd.
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vervolgens geïndexeerd op basis
van de vier kwartalen van 1995.
Hierdoorwordteen indicatieverkre¬
gen van de reële ontwikkelingvan
het afgelopenkwartaal,waarbijde
seizoensinvloedgoeddeels buiten
beschouwingblijft.
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Als u gratis de kwartaalcijferswenst te
ontvangenkunt u contactopnemenmet het
CentraalBureauvoorde Statistiek
InfogroepCultuur, Toerismeen Recreatie
telefoon(070) 337 58 67
fax (070) 337 59 96

Al het noodzakelijke en
toch niets overbodigs

Professioneel maatwerk
Advies en uitvoering. Onder andere op het gebied van:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

analyse problematiek beheer en behoud
registratie en fotografie van voorwerpen en collecties
depotverbetering en ondersteuning bij collectiebeheer
conditierapportage
opslag
aanmaken verpakkingsmateriaal
verpakken
transporteren
begeleiding transporten
ontwerpen en aanmakenvan steunen voor voorwerpen
opbouwen en ontmantelen tentoonstellingen
schoonmaak en onderhoud objecten en collecties
levering materialen
pestmanagement (ongedierte bestrijding)
hulp en advies bij calamiteiten

Collection

Gerlach
art packers& shippers
E-mail:mail@gerlach.nl
www.xs4all.nl/~gerlach
HeerHeibergen

museumpeil,

Postbus7554
1118ZH Schiphol
Tel:020-3163650
Fax:020-3163651

mei

1998

Care & Consult

CCC
collectioncare& consult
E-mail:ccc@gerlach.nl
www.xs4all.nl/~gerlach/ccc
JaapvanderBurg
Tel:06-53945271of
telefoonnummer
Gerlach
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