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PRONKSTUKKEN TE KIJK
Maar dan moeten die waardevolle kunstschatten wel veilig in vitrines opgesteld staan!

ROTHSTEIN,de wereldwijd erkende museuminrichter heeft een
uitgebreid leveringsprogramma:
■ Vitrines* in diverse maten en uitvoeringen (o.a. dampdicht +
Art Sorb voor een constant klimaat)
■ Verlichting (o.a. glasfaser)
■ Wand- en presentatiesystemen
■ Depot- en archiefinrichting
■ Toebehoren
De vitrines hebben standaardmaten. Een wijziging is geen pro¬
bleem en elke maat, kleur (RAL/NEXTEL)of uitvoering kan wor¬
den gemaakt. Ook naar architectenontwerp.
ROTHSTEINproducten zijn gegarandeerd van zéér hoge kwali¬
teit en worden tegen uiterst aantrekkelijke prijsgeleverd.
* = ROTHSTEIN-vitrines voldoen aan de conserveringseisen van de ICCROM.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Munten- en penningenvitrine

Anne Frank Museum

Rijksarchief Zeeland

ROTHSTEIN,type ROVA-vitrines voor verhuur

ROVA VERHUURSERVICE
Perfect uitgevoerde vitrines in museumkwaliteit, stofdicht
en met stelwanden. Dé oplossing voor wissel-, reizende-
of speciale tentoonstelling; functioneel, degelijk en eco¬
nomisch. Wij installeren de vitrines en halen ze weer op,
waar de tentoonstelling ook plaatsvindt. Vakkundig, be¬
trouwbaar en op tijd.

Groninger Museum

Mariniersmuseum Rotterdam

Museum Bronbeek, Arnhem

Nationale Bank van België

Schatkamer St. Mengold

Gemeentearchief Deventer

Rijksmuseum van Oudheden

i® IBT Nederland
(Innovatieve Beheersings Technieken)

Postbus25244, 3001 HE ROTTERDAM
Vitrinesenmuseuminrichting Telefoon:..-31102443231.Telefax:..31104254723

Internet:www.rothstein-group.de

ROTHSTEIN



Tastbare verhalen
Vergeetde tekstbordjesen de rondleidingen.Teingewikkeld
en vooral: niet spectaculair. Denieuwe bezoekerwil
vermaakt worden. Eendagje uit moet een beleveniszijn.
Museawillen (of moeten) die nieuwe bezoekerin huis
halen. Ze zoekennieuwe manierenom hun verhaal te
vertellen, en kijken daarbij goed naar themaparken en
theaters.

Detotale 'disneyficatie'van musea?In de praktijk valt het
wel mee.Verschillendevormenvan presentatieblijken
heel goed naast elkaar te kunnen bestaan.Die tekst¬
bordjes hangen er gewoon nog. Maar er moet meer
gebeuren.Enhet is niet een kwestie van het Nationale
Ballet door de gang laten dansen.Ja, dat trekt veel
bezoekers,maar die komen nooit meer terug. Publieks¬
activiteiten moetenpassenbij de collectie en de identiteit
van het museum,en iets toevoegenaan het verhaal dat
het museumwil vertellen.

Museumtheater is zekervoor jongeren een uitstekende
manier om een emotie op te roepen bij de collectie en

het verleden tot leven te wekken. Eenecht toneelstuk
werkt beter dan 'levende geschiedenis'omdat het de
toeschouwer beter in staat stelt zich met de karakters
te identificeren. Bovendiencreëert het een 'momentum':
je moet nu naar het museum.Datzelfdegeldt voor andere
museumevenementen:ze vormen een redenom te
komen,zekervoor mensendie wat verder weg wonen.

Maar waarom zou je het huis nog verlaten als de wereld
via internet voor je open ligt? In Utrecht is het Provinciaal
Digitaal Museum in voorbereiding, een virtuele fusie van
alle Utrechtse musea.In Noord-Holland is vanaf april
volgend jaar de tentoonstelling DeTopvan de Kopeen
stuk gemakkelijkerthuis te bekijken- middelseencd-rom -
dan in het echt. Dat vereist namelijk een reis langs
negentien museadie niet bepaald naast de deur liggen.
Toch is niemandbangdat de nieuwemedia het museum-
bezoekdoen dalen. Desensatievan het contact met de
authentieke objecten lijkt er juist groter door te worden.
In museaworden verhalen tastbaar.
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Nieuw aanbod, nieuw publiek■
De provinciale en gemeentelijke actieprogramma's cultuurbereik

Door Agnes Vugts,

provinciaal museum¬

consulent Limburg,

Stichting Symbiose

Hoe maken we kunst en cultuur aantrekkelijk voor een nieuw publiek?
Twaalf provincies en dertig grote gemeenten hebben samen met het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een nieuwe
strategie ontworpen. Sinds begin dit jaar werken zij op basis van hun
actieprogramma's cultuurbereik. Ze nodigen een nieuwe generatie
cultuuraanbieders uit, geven ruimte aan bijzondere accommodaties,
werken aan het culturele klimaat, doorkruisen kunstdisciplines en
stimuleren samenwerking tussen instellingen van verschillende pluimage.

Traditioneel...

(foto Rijksmuseum

Amsterdam)

Nieuw cultuurbeleid 2001 - 2004
Twaalf provinciesen dertig grote gemeentenhebben,
daartoeaangespoorddoor het ministerie,voor de periode
2001 - 2004 een actieprogramma cultuurbereik
opgesteld.Elk programmadraait zowel om kwaliteit als
om publieksbereik.Het ministerie besteedtjaarlijks 68
miljoenguldenaan het landelijkeprogramma.Deprovincies
en grote gemeenten leggendaar jaarlijks zo'n dertig
miljoen bij.
Deaccenten die provinciesen gemeenten leggen,zijn
afhankelijkvan de eigensituatie. Perregioverschilt immers
de bevolkingssamenstellingen het cultuuraanbod.Sommige
regio'sleggenhet accentop migranten,anderekiezenvoor
ouderen.Wat het aanbodbetreft kan bijvoorbeeldook de

eigenstadsgeschiedeniseenbelangrijkeinspiratiebronzijn.
Dealgemeneprogrammadoelenzijn:
•versterken programmeringvan culturele accommodaties
(theaters, bibliotheken, buurtcentra, internet);
• ruim baan makenvoor culturele diversiteit
(nieuw aanbodvoor nieuw publiek);
•investeren in de jeugd (binnen én buiten school);
• beter zichtbaar makenvan cultureel vermogen
(zoalsontsluiting van archieven);
•culturele planologie op de agendazetten
(waaronder beeldendekunst in openbare ruimte).
Dezealgemeneprogrammadoelenzijn ondergebracht in
drie routes: samenwerking in de cultuurgemeenschap,
Cultuur en School,en beeldendekunst en vormgeving.

Samenwerking in de cultuur¬
gemeenschap
Dekracht en samenhangvan de regionale culturele
infrastructuur moet worden uitgebouwd. Daartoewordt
nieuwe en ongewone samenwerkinggestimuleerd;
samenwerkingdie de traditionele scheiding tussen
verschillende disciplinesvermindert en daardoor nieuwe
kansenvoor eennieuw publiekbiedt. Deactieprogramma's
stimulerenhet toegankelijkmakenen presenterenvan het
cultureel erfgoedop gebruikelijkeén ongebruikelijke
plekken.Doorde samenwerkingin de cultuurgemeenschap
krijgt het publiekeenbeter inzicht in desamenhangtussen
architectuur,archeologie,kunst in de openbareruimte,
monumentenen landschappelijkeelementen.

Cultuur en School
Het reedslanger lopende project Cultuur en School
maakt sinds dit jaar deel uit van de actieprogramma's
cultuurbereik. Dit project voor samenwerkingtussen
scholen en culturele instellingen is in 1996 gestart.
Bij Cultuur en School gaat het om de versterking van de
cultuureducatie. Jongerenmoeten actief kennismaken
met het cultureel erfgoed en met de muziek, theater,
beeldendekunst, film, literatuur, dans en alle denkbare
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Provincie Utrecht:
cultuur voor een breed
en gevarieerd publiek
In de provincie Utrecht zijn drie
spelers in het spel.Zowel de pro¬
vinciale overheid als de steden
Utrecht en Amersfoort hebbenhun
eigen actieprogramma cultuur-
bereik.Hier enkelevoorbeeldenvan
projecten die in het kadervan het
actieprogrammaworden uitgevoerd:
- In de stad Utrecht zijn de gelden
aaneensamenwerkingprojecttussen
de museatoegekend,waarbij -
volgens het Leidsemodel - leerlin¬
gen van het basisonderwijs ieder
jaar in aanraking komenmet een
museum, in de eerste twee jaren in
de klas, daarna in het museum.Dit

project valt binnen de doelstelling
investeren in de jeugd.
- In de provincie Utrecht is een
aantal projectenvan de Federatie
Stichts Cultureel Erfgoedgoedge¬
keurd.Teneerstehet plan voor het
ProvinciaalDigitaal Museum.Dit
project vloeit rechtstreeksvoort uit
het Museum InventarisatieProject
(MUSIP),waarbij museaop deel¬
collectieniveauzijn ontsloten. Het
virtuele museumgeeft informatie
over de Collectie Utrecht. Aan de
handvan verschillendethema's
worden museagestimuleerdsamen
virtuele presentatieste maken.
Het ProvinciaalDigitaalMuseumis
tevenseen informatiebron voor
publiekssystemenin de presentatieop

zaal in echtemusea.Dit project vol¬
doet aan de doelstellingbeter zicht¬
baarmakenvan cultureel vermogen.
- Ookde aanvraagvoor een expe¬
rimenteel project is gehonoreerd:
de FederatieStichts Cultureel Erf¬
goed gaat in samenwerkingmet
een aantal culturele instellingen
op zoek naar een model waarin de
bewonersén toeristenkenniskunnen
makenmet de grote en kleine
verhalenvan een regio. Fragmenten
van dezeverhalen liggen verscholen
in musea,in het landschap,in
archieven en in monumenten.Voor
de leekzijn dezefragmenten moei¬
lijk te combineren. Dit project valt
binnen de doelstelling beter zicht¬
baarmakenvan cultureel vermogen.

- Tenslotte is het vervolgtraject
van Cultuur en School met betrek¬
king tot het cultureel erfgoed in
principe voor vier jaar goedge¬
keurd. In de loop van de eerste
uitvoeringsperiode (1997 - 2000)
heeft de Federatie,naast archief¬
diensten en andere culturele
instellingen, achttien museabij de
uitvoering betrokken. Het vervolg¬
traject geeft invulling aan de doel¬
stellingen investerenin dejeugd en
ruim baanvoor culturele diversiteit.
Voormeer informatie: Federatie
Stichts Cultureel Erfgoed,
HiskeLand,tel. 030 234 38 80,
http:// www.erfgoed-utrecht.n1/

combinaties daarvan.Middels het geschiedenisonderwijs
wordt het regionale cultuurhistorisch bewustzijn van de
jongeren vergroot. Deprojecten vernieuwen het cultuur¬
educatieve aanbod en bevorderende actieve cultuur¬
participatie op school.

Beeldende kunst en vormgeving
Desector beeldendekunst en vormgeving moet het
publieksbereikvergroten door middel van het aanboren
van nieuwe publieksgroepen.Cultureel ondernemerschap
wordt gestimuleerd. Presentatiesvan professionele
beeldendkunstenaars,die uiterlijk driejaar geledenzijn
afgestudeerdaan een erkendekunstvakopleiding,worden
ondersteund.Ook in buitenschools verbandwordt de
ontmoeting van jongeren en beeldendkunstenaars
gestimuleerd.

Wat kunnen musea ermee?
Veel museummedewerkerszullen bij het lezenvan de
doelstellingen van de actieprogramma's cultuurbereik
denken: dat doen we al. Enterecht. Museawerken al
jaren aan het zichtbaar maken hun cultureel vermogen,
oftewel de collectie. Educatie is een kerntaak van musea
en het betrekkenvan de jeugd bij tentoonstellingen is
elke keerweer een uitdaging. Actief aan de slag gaan
met kunstenaarsis voor museaniets nieuws.Waarom
dan overal in de actieprogramma's het woord 'nieuw'?
Nog steedskomt maar een klein deel van de bevolking
in aanraking met kunst en cultuur. Om dit te veranderen
hoeft het echt niet allemaal nieuw te zijn, maar nadenken
over een andere aanpak kan geen kwaad. 'Meer en
vaker' is niet de goedestrategie: meer exposities en
meer musea leverenniet automatisch hogere bezoekers¬
aantallen op. Misschienmoet het verhaal of de
boodschapop een andere manier worden verteld.

Meer dan een ander sausje
Ga er maar aanstaan,meer publiek en liefst ook nog
allochtoon, laag geschoolden/of jong. Publieksgroepen
die bij museanu het zwakst vertegenwoordigd zijn.
In het verleden is al geprobeerddoor een ommezwaai in
de presentatiemeerpubliek te trekken.Tentoonstellingen
moestenminder elitair zijn en meer aansluiten bij de
belevingswereldvan de 'gewone man'.Dit had echter
niet het effect dat de beoogdedoelgroep in grote getale
kwam opdraven.Alleen eenverandering in de wijze van
presenterenzal ook nu weinig tot niets uithalen.
Eenander sausjebij hetzelfde gerecht is niet genoeg.
Museamoeten nog meer
nadenkenover wat ze
nu willen met dat publiek,
vanuit de eigen collectie,
degeschiedenisen traditie
van het museum,de
museummedewerkersen
hun aanpak,het gebouw
en zijn omgeving.
Museummedewerkers
moeten de ruimte krijgen
eenswat anders te
proberenen niet meteen
worden afgerekendop
bezoekersaantallen.
Succesis nooit gegaran¬
deerd.Maar als musea
niet af en toe eens iets
raars proberen,dan
ontstaat nooit de lef die
nodig is om echt
verrassendedingen te
laten gebeuren.

...en nieuw publiek

(foto Rijksmuseum

Amsterdam)
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Provincie Noord-Holland:
project Land in zicht!
In maart is het Noord-Hollandse
actieprogramma cultuurbereik
vastgesteld. Eenvan de opgenomen
projecten is Land in Zicht!, dat is
ontwikkeld door Museaalen
HistorischPerspectiefNoord-Holland
(MHP).Land in Zicht! wil het publiek,
bewoners,recreanten en toeristen
leren kijken naar landschap.
Het project richt zich ook op mensen
die een belangrijke rol vervullen voor
de inrichting van het landschap:
landschapsarchitecten,landschaps-en
cultuurhistorici, musea,natuur¬
organisaties,scholen,ontwerpers,
beleidsmedewerkers,kunstenaarsen
bedrijven.Het eersteaandachtsgebied
is Kennemerland,het gebied van
Haarlem tot Alkmaar.
Drie aspectenstaan centraal in
Land in zicht!:
• landschap is eenverstrengeling

van natuur en cultuur;
• landschapis eendynamischgegeven;
•landschap en het beeld van het
landschapzijn afhankelijk van
waarneming.
In het project komencultureel
erfgoed, erfgoededucatie,toerisme,
natuur en cultuur samen,met als
bindende factor het actief kijken
naar en ontdekken van het land¬
schap.Het Instituut voor de
Lerarenopleidingvan de Universiteit
van Amsterdam (ILO)ontwikkelt in
opdracht van MHPeen educatief
project, dat in het onderdeelCultuur
en School van het actieprogramma
cultuurbereik is opgenomen.Dit pro¬
ject, Kennemer-Landin Zicht!, is
bestemdvoor leerlingen van twaalf
tot zestien jaar in het voortgezet
onderwijs.
De kern van de activiteiten vindt
plaats van mei tot oktober 2002.
In die periodezijn eentiental plaatsen

in het landschapomgevormd tot
belevingspunten.Dit gebeurt
zodanig dat de voorbijganger en/of
de bezoekerop eenverrassende
wijze aspectenvan het landschap
beleeft en daarmeeanders leert
kijken naar het landschap.
Tentoonstellingen in musea,
rondleidingen, lezingen,workshops,
routes, concerten, literaire salonsen
arrangementensluiten aan op het
centrale thema en geven het publiek
de mogelijkheid het inzicht in de
vele aspectenvan het landschapte
verbredenen te verdiepen.
VoormeerinformatieoverLandin
zicht!:KunstenCultuurNoord-Holland,
tel: 023 531 91 39
Voorhet educatief project
Kennemer-Landin Zicht!: MHP,
museumconsulentZuid-Kennemerland
Marjelle vanHoorn,
tel. 023 553 1498

Voormeerinformatieop

internet:

http://cultuurbereik.mda.nl/

http://www.erfgoedactueel.nl/

http://www.cultuurenschool.net/

http://www.kennisnet.nl/

Meer weten?
Neemcontact op met de organisator van het gemeente¬
lijke of provinciale actieprogramma cultuurbereik.
Gemeentenmet minder dan 90.000 inwoners kunnen
meedoenvia hun provincie.
Degrote stedenwerken via een eigen programma.
Dit zijn: Alkmaar,Almere,Amersfoort, Amsterdam,
Apeldoorn,Arnhem, Breda,Delft, Den Bosch,DenHaag,
Dordrecht, Ede,Eindhoven,Emmen,Enschede,
Groningen,Haarlem,Haarlemmermeer,

Heerlen,Hengelo,Leeuwarden,Leiden,Maastricht,
Nijmegen, Rotterdam,Tilburg, Utrecht, Zaanstad,
Zoetermeeren Zwolle.
Denamenenadressenzijn te vinden via
http://cultuurbereik.mda.nl/en in de folder 'Opwegnaar
eennieuw publiek, werkenaan cultuurbereik', eenuitgave
van het Ministerie van 0C&W,te bestellen bij deafdeling
publieksvoorlichting, Postbus25000,
2700 LZZoetermeer,tel. 079 323 32 70

Provincie Limburg:
actieprogramma
De regio aan zet
"De cultuurscheppendemensstaat
centraal in het actieprogramma
Limburg. Daarmeekiezenwij voor
een aanpak,die nauw aansluit bij de
vele culturele activiteiten, die op
lokaal niveau plaatsvinden. De regio
vormt de basisvoor de uitvoering
van het Limburgsactieprogramma.
Met het oog hierop ontwikkelen de
regio'seen regionaalactieprogramma.
Dat bevat in de eerste plaats een
visie op de structurele verankering
van de doelstellingen van het actie¬
programma in de ambities en
infrastructuur van de gemeentenen
de regio."

Daarmeeworden twee zakengezegd:
de provincie Limburg wil graag een
blijvende verankering,geen losse
speldenprikken.Enze wil draagvlak
voor cultuurbeleid bij de gemeenten
en in de regio's.Museadie onder¬
steuning willen, moeten eenskijken
naar andere culturele instellingen in
de buurt. Wat doen zij, wat is hun
doelstelling en hoe kan ik daarbij
aansluiten; wat kunnen we samen
bereiken?Kijk ook eensnaar de
plaatselijke overheid.Wat wil de
gemeenteen hoe past het museum
daarin? Het actieprogramma kan een
breekijzerbiedenomvia eenuitdagend
project de (gemeentelijke)aandacht
te trekken. Bij een goed project, dat
medewordt gedragendoor de

regionale overheid, legt de provincie
bij elke gulden een gulden bij.
Deprovincie wil actief het creatieve
procesondersteunen.Mensenvan
het provinciaal projectbureau zullen
meedenkenen meepraten om samen
met de verschillende partijen tot een
goedeuitvoering van het actiepro¬
gramma te komen.
Vooraanvraagformulierenprovinciale
subsidiesuit het actieprogramma
cultuurbereik: http:// www.Iimburg.nl/
Vooraanvragen 'Deregio aan zet' of
meer informatie: ProvincieLimburg,
postbus5700, 6202 MA Maastricht,
postbus@prvlimburg.nl
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Evenementen in musea
Maak er een belevenis van
Evenementenverhogen de belevingswaarde van een museum.
Evenementen trekken een nieuw publiek en bevorderen het cultuur¬
toerisme. De toegevoegde waarde is zo groot dat bezoekerszelfs bereid
zijn meer te betalen voor een museumbezoek.Maar evenementenmoeten
wel passenbij de collectie van het museum en het 'verhaal' van het
museum ondersteunen.

Twee tegengestelde ontwikkelingen
In de Nederlandsemuseumwereldzijn, net als in het
buitenland, twee tegengesteldeontwikkelingen zichtbaar:
het museumals tempel en het museumals vermaaks¬
centrum. Bij het museumals tempel staat de inhoud
van de collectie centraal; l'art pour l'art. Debezoekers
genieten in alle rust van de kunst die in een sacrale
omgeving wordt gepresenteerd.Debezoekaantallenzijn
niet bepalendvoor het succesvan het museum.
Dekwaliteit van het gebodeneen de inhoudelijkeverant¬
woording staan voorop.
Bij de tegenpoolvan het museumals tempel, het museum
als vermaakscentrum,staat de beleving van en de inter¬
activiteit met de bezoekerscentraal. Bij dit type musea
zijn de bezoekaantallenbepalendvoor het succes.
Alhoewel de kwaliteit van het gebodenehoog moet zijn
om aantrekkelijk te zijn voor de veeleisendehedendaagse
consument, is de inhoudelijke verantwoording niet van
primair belang.
Deverwachting is dat in de toekomst dezetwee ont¬
wikkelingen in nog sterkeremate zullen doorzetten.
Het enerzijdsversterkenvan het belevingsaspecten de
interactie met de bezoekerszal anderzijds tot gevolg
hebbendat kunstvoorwerpen nog meer tot sacrale
objecten worden verheven.
Evenementenspelenmet name in het museumals
vermaakscentrumeen belangrijke rol. Ze versterken de
belevingswaardevan een museum in hoge mate, waar¬
door de bezoekersgrotere waarde aan het museum
gaan toekennen en bovendienbereid zijn er meervoor
te betalen.

De missie als uitgangspunt
Bij het ontwikkelen van museumevenementenis het
uitgangspunt dat alle evenementenzijn geoorloofd mits
zij ondersteunendzijn aan en passenbij de collectie van
het museum.Demissievan het museumvormt de leidraad.
Bijvoorbeeld: de historische verzameling van de stad
beheren,behouden,selectief uitbreiden en voor een zo
breedmogelijk publiek ontsluiten en presenteren.
Het primaire motief voor museumevenementenmag
nooit het binnenhalen van veel bezoekerszijn, omdat
daarmeehet inhoudelijke motief wordt verdrongen.
Sekstrekt veel bezoekers,maar een seksevenementis

alleen op zijn plaats in het Seksmuseum.Eenmuseum¬
evenementmoet een toegevoegdewaarde hebbenvoor
de missieen de collectie van het museum.

Door Karin Swart,

LAgroup, LeisureEt

Arts Consulting,

Sarphatistraat 650,

1018AV Amsterdam.

Dit artikel komt voort

uit een lezing tijdens

eenstudiedag van de

Stichting Kunst en

Cultuur Overijssel,

die plaatsvond op

maandag 2 april 2001

te Rijssen.

De belevingswaarde
Wat is de toegevoegdewaarde van evenementen?
Toegevoegdewaarde ontstaat wanneer aan het primaire
product ietswordt toegevoegd,waardoordewaardevan
dat productwordt verhoogd.Eenin de 'beleveniseconomie'
veel gehanteerdvoorbeeld is: van koffieboon naar koffie.
Wanneereen koffieboon wordt gebrand en gemalen
ontstaat een toegevoegdeeconomischewaarde.Wanneer
hiervan koffie wordt gezet en dezebij McDonald's
wordt verkocht in een plastic beker,wordt de waarde
verder verhoogd. Maar wanneer de koffie in een mooi
kopje door een kelner wordt geserveerdin het Amstel
Hotel, is de toegevoegdewaarde nog veel groter. Dat zit
hem dus in de belevingswaarde.Hetzelfde principe is
van toepassing bij de organisatie van evenementen:de
belevingswaardevan het museummoet wordenverhoogd.
Het wordt de bezoekermakkelijker gemaakt om van het
museumen zijn collectie te genieten. Evenementen
maken het museummooier en interessanter.

Het museum als tempel:

Museum of FineArts in

Houston, Texas(foto

Museum of FineArts)
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Hetmuseumals

vermaakscentrum:

Museon,DenHaag

(foto Museon)

Kenners

(Zeer)
geïnteresseerden

Toevalligepassanten

Doelgroepen
Voor wie zijn museumevenementenbedoeld?Omdat te
bepalen,kan de piramide van interesseniveausworden
gebruikt. Dezepiramide geeft aan dat er grofweg drie
groepen potentiële bezoekerszijn te onderscheiden.
Het bovensteniveauis het niveauvan de kennersof de
freaks.Dit is de groep die de weg naar het museum
weet te vinden en naar het museumkomt als de collectie
interessant genoeg is. Het middelste niveau is het
niveau van de (zeer)geïnteresseerdebezoekers.Dit is
de groep die interesseheeft maar veelal een aanleiding
moet hebbenom daadwerkelijk naar het museumte
komen.Het onderste niveau is het niveauvan de
toevallige passanten,de niet-geïnteresseerden.Deze
laatste groep is niet of zeer moeilijk naar het museum
te halen.Als museummoetje accepterendat de potentiële
bezoekersbehorendetot het onderste niveau niet of in

zeer beperktemate interessant zijn en alleen met zeer
veel inspanning naar het museumte trekken zijn.
Debezoekersbehorendetot het bovensteniveau komen
toch wel naar het museum.Met evenementenmoet het
museumzich dus richten op het middelste niveau.
Doorde beleveniste vergroten met evenementenkunnen
de (zeer)geïnteresseerdebezoekerswordenbinnengehaald.
Bovendienzullen ze bereid zijn er meervoor te betalen
en zal de waardering hoger zijn.

Cultuurtoerisme
De (cultuur)toerist is een bezoekervan buiten de
gemeentegrenzen.Evenementenhebbeneen grote
meerwaardevoor dezecultuurtoeristen.Doorevenementen
wordt een 'momentum' gecreëerd.Decultuurtoerist
moet nu naar het museum,omdat daar nu een
aantrekkelijk evenementwordt gehouden.Devaste
collectie is altijd te zien en vormt dus geen aanleiding
om nu te komen.
Daarnaastvormen evenementeneen manier om de
collectie onder de aandacht te brengenvan potentiële
bezoekers:evenementenhebbenpubliciteitswaarde.
Belangrijk bij het genererenvan publiciteit is dat het
evenementgoed en opvallend onder de aandacht wordt
gebracht.
Evenementendie met name cultuurtoeristen naar het
museummoeten trekken, worden bij voorkeur in de
zomer,het voorseizoenof het naseizoengeorganiseerd.
Evenementenin de winter zullen voornamelijk de lokale
bevolking trekken. Eenen ander betekent dat er binnen
de museumorganisatieoverlegd moet worden tussen de
inhoudelijk verantwoordelijken (veelal de conservatoren)
en de verantwoordelijken voor de marketing.

8
demuseumnachtamsterdam
www.de-n8.nl

Een voorbeeld:
de Museumn8 in
Amsterdam
DeMuseumnacht had als doel
jongeren te interesserenvoor musea.
Vrijwel alle musea in Amsterdam
namen deel aan dit evenement,dat
plaatsvond op 11november2000. In
de publiciteitscampagne is zeer sterk
ingespeeldop de belevingswereld
van jongeren, door de uitstraling van
het promotiemateriaal en door het
gebruik van internettaal. Het evene¬
ment was zeer succesvol,zowel
onder jongeren als onder ouderen,
en het is de bedoelingdat het volgend
jaar wordt herhaald.
- In het Anne Frankhuiswerd op
verschillende plekkenvoorgelezen
uit het dagboekvan Anne Frank.
Het evenement paste uitstekend

binnen de missievan het museum.
Het werkte goed omdat het toege¬
voegdewaardehadvoor devaste
presentatie.Op Voorlezenuit het
dagboekzijn veelbezoekersafgekomen.
- Het RijksmuseumAmsterdam had
DansenonderdeN8W8 {NachtSNacht)
als evenement: line-dancing, salsa,
rock 'n roll en het Nationaal Ballet.
Het evenement heeft enorm veel
jongeren getrokken, maar ze stonden
met de rug naar de schilderijen.
Het evenement had niets van doen
met het Rijksmuseumen is een
voorbeeldvan 'opleuken'.Erwas geen
sprakevan een toegevoegdewaarde
voor de collectie. Erzullen hierdoor
in de toekomst niet meerjongeren
naarhet museumkomen.Eenleerzaam
experiment, maar de conclusie is dat
dit evenement - ondanksde grote

bezoekersaantallen- niet heeft
gewerkt. Gezochtmoet worden naar
meer inhoudelijke aansluiting bij het
museumen de collectie.
- Tentijde van de museumn8 liep in
het Van Goghmuseumde tentoon¬
stelling Licht. In het kadervan de
nacht fotografeerde Erwin Olaf
bezoekers.In de hal was een café
ingericht in negentiende-eeuwse
sfeer (de Lotusclub),met bijpassende
muziek. Niet alleen bij Erwin Olaf en
in de Lotusclubwas het enorm druk,
maar ook in het museumzelf.
Eengoedvoorbeeld van een onder¬
steunend en passendevenement.
Kortom: evenementenkunnen een
belangrijke bijdrage bieden aan de
aantrekkelijkheidvan musea,maar ze
moetenwel de missieen de collectie
van het museumondersteunen.
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Kijkenen luisteren tegelijkertijd met es PROaudioguides

MyGuide™/exSite™/GroupGuide
Ookaantrekkelijkvoormiddelgroteenkleineremusea

TM

espRö ESPRO HOLLAND BV
Waterloop2
2614xc Delft

Telefoon(015)2126566
Fax(015)2126567
espro-n1@esproxom
www.espro.com

herkenbare vragen ?

hoe laten we
onze bezoekers
tegelijk iets leren en
meemaken? interactiviteit zonder computers,

kan dat dan?

het businessplan is klaar,
wat nu?

1nker
srrsagmeers

hoe breng ik mijn collectie
écht tot leven?

tinker imagineersbeantwoordt deze vragen
samenmet U en de collega's in uw museum
als conceptontwikkelaars, als ontwerpers en als uitvoerders
meer weten? kijk eens op onze site
of neem direct contact op met Patrick van der Hijden of Stan Boshouwers
tinker imagineers Nieuwegracht 13 3512 LC Utrecht / 030 2300405 / mail@tinker.nl/ www.tinker.nl
tinker werkt(e)onder anderevoor: het BijbelsOpenluchtmuseum,UniversiteitsmuseumUtrecht, NoordbrabantsMuseum,Museumvoor Communicatie,
Militair Luchtvaartmuseumen NEMO
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Kasteel Amerongen■
Manifestatie Historisch Interieur 2001 vraagt aandacht
voor historische woonhuisinterieurs

DoorstevenCocne,m Kasteel Amerongen heeft één van de best bewaard gebleven woonhuis-
Stichting .

ondersteuning. interieurs van Nederland. Achter de strakke en sobere classicistische
Musea,utrecht■ gevejs bevinden zich interieurs uit de late zeventiende en de achttiende
; eeuw. Het kasteel heeft een museale bestemming, en daarmee lijkt het
■ voortbestaan van het interieur gegarandeerd. Hoewel: ook het publiek
■ eist zijn tol. Een grote groep van vrijwilligers spant zich voortdurend in
. voor het behoud van dit waardevolle ensemble.

Rijke geschiedenis
KasteelAmerongenwordt voor het eerst genoemd in
1286, in eenverklaring van graaf FlorisV van Holland.
Het groeide uit van woontoren tot burcht, maar brandde
in 1672 door toedoen van Fransetroepen tot de grond
toe af. In 1674 startten de toenmalige bewoners,
GodardAdriaan van Reedeen zijn vrouw Margaretha
Turnor,de herbouw in een strak classicistischestijl.
In de achttiende eeuw werd de nodigeaandacht besteed
aan het interieur van het kasteel.Veel wandtapijten,
portretten en meubilair uit dezetijd zijn nog aanwezig.
In 1879 kwam het kasteel in bezit van de graaf van
Aldenburg Bentinck, een nazaat van deVan Reede's.
Hij liet Amerongenrestaurerenenvoorzienvan elektriciteit
en telefoon.
De rijke geschiedenisvan KasteelAmerongen is, omdat
er geengrote verbouwingen hebbenplaatsgevonden,nog
goedvan het interieur af te lezen.Het meest sprekende
voorbeeld is de imposante galerij op de eerste etage.
Hier hangen de portretten van vrijwel alle adellijke

bewonersvan het huis. Ookstaat er de schrijfkist van
GodardAdriaan van Reede,éénvan de oudste meubel¬
stukken uit de collectie. Architect P.J.H.Cuypersvoerde
rond 1900 enkeleverbouwingen uit in de eetzaal en op
de galerij. Dezewaren gericht op het vergroten van de
harmonie en de eenheidvan het interieur. Deeetzaal
werd in achttiende-eeuwse stijl gedecoreerd,waarbij
het stucplafond in de Grote Zaal als voorbeeld diende.
Ook het verblijf van de Duitse Keizer in ballingschap,
Wilhelm II, is niet onopgemerkt gebleven.Het bureau
waaraan hij in 1918zijn abdicatie tekende, staat nog
steeds in de gobelinkamervan het kasteel.
In 1977 deedzich de voor Nederlandunieke situatie
voor dat het kasteelals onverdeeldeboedel kon worden
aangekocht door de Stichting Utrechtse Kastelen.
De roerendezaken in het interieur bleven hierdoor in
hun oorspronkelijkecontext als eenheid bewaard.
Het huis kreegeen musealebestemming en werd open¬
gesteld voor het publiek.

MANIF

H I S T O

INTER

2 0 0 1

E S T A T

R I S C H

I E ü R

Manifestatie Historisch
Interieur 2001
DeRijksdienstvoor de Monumenten¬
zorg en het Instituut Collectie
Nederlandhebbende handen ineen¬
geslagen.In septembervragen zij
gezamenlijk aandacht voor een
kwetsbaaren vrijwel vogelvrij
onderdeelvan het culturele erfgoed:
het historische woonhuisinterieur.
Beschermingvan interieurs is in de
monumentenwet bijna niet geregeld.
Nog steedsverdwijnen er belangrijke
interieurs door onwetendheid. De
Manifestatie Historisch Interieur
2001 moet leiden tot grotere

betrokkenheid bij en kennisvan het
interieur, om te voorkomen dat er
nog meerverloren gaat. Hoever
magje gaan bij veranderingenaan
een historisch interieur? Wat komt
er kijken bij het inschakelenvan een
architect? Dergelijkevragen staan
centraal tijdens een driedaags
symposium(10, 11en 12 september),
bedoeldvoor beheerders,conserva¬
toren en restauratoren. Het woon¬
huisinterieur is dit jaar ook het thema
van de OpenMonumentendagen
(8 en 9 september).Danverschijnt
ook het boek waarin de honderd
best bewaardewoonhuisinterieurs

van Nederlandworden beschreven.
DeNCRVzendt in de periodevan de
manifestatie zes televisiedocumen¬
taires uit, waarin steedseen buiten¬
plaats centraal staat.
Eenoverzicht van alle activiteiten is
te vinden op de website
http://www.interieurmanifestatie.nl/.
Daarstaan ook waardevolleen
praktische tips voor het behoudvan
binnenruimten.Voormeerinformatie:
EelkeBoswijk,coördinatorManifestatie
Historisch Interieur, ICN,
postbus 76709, 1070KAAmsterdam,
tel. 020 305 45 20,
e-mail: interieurmanifestatie@icn.nl
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museumbezoekersveroorzakenslijtage. In sommige
gevallen zoveeldat de schadein éénjaar groter is dan
tijdens de bewoning van een familie in twintig jaar,
zoals in Batemans(Engeland),het voormalige woonhuis
van RudyardKipling. Het is daaromverstandig om
sponsoractiviteiten en evenementenzoveel mogelijk
plaats te laten vinden in bijgebouwen (mits aanwezig)
en geen tentoonstellingen die (te) veel publiek trekken te
organiseren.Beter zijn kleinschalige projecten waarmee
specifieke doelgroepenworden bereikt en waarmeede
belastingvan het huiswordt gespreid.Vanuit het oogpunt
van behoudmoet voor Amerongenwordenvastgestelddat
de Grote Zaal te kwetsbaar is voor het gebruik door een
sponsor,terwijl de portrettengalerij daarvoor incidenteel,
onder strenge voorwaarden,wel gebruikt kan worden.

Vrijwilligers
Eenalerte en actieve houding op het gebiedvan passieve
conservering,onderhoud en controle is dus geboden.
Op KasteelAmerongen is, net als in vrijwel alle andere
opengesteldekastelen,een (te) kleine staf met dezetaak
belast. Gelukkigwordt dezebijgestaan door ruim
honderdvijftig vrijwilligers, waaronder de 'tuinkabouters'
voor het onderhoud van de tuinen en de 'engelen' voor
het conserverenen de controle van de textiel. De inzet
van vrijwilligers is voor het behoudvan KasteelAmerongen
van essentieelbelang.Het kan dan ook bijna niet toevallig
zijn dat de interieurmanifestatie samenvalt met het Jaar
van deVrijwilliger. Door alle activiteiten van vrijwilligers
komt KasteelAmerongen tot leven: afgelopen najaar
met living history, dezezomer met muziek.

Naast de permanenteaandacht van medewerkersen
vrijwilligers, is publieke aandacht voor unieke interieurs
als die van KasteelAmerongen noodzakelijk om het
behoudvan dit kwetsbare onderdeelvan het culturele
erfgoedop de langetermijn te waarborgen.DeManifestatie
Historisch Interieur 2001 levert daaraaneen belangrijke
bijdrage.

Grote Zaal en Galerij

KasteelAmerongen

(foto's Louis Lemaire)

KasteelAmerongen (Droste-

straat 20, Amerongen) is

opengesteldvan april t/m oktober,

dinsdag t/m vrijdag van 10.00

tot 17.00 uur en zaterdag,

zondagen feestdagenvan 13.00

tot 17.00 uur. Groepen tevens

op afspraak, tel. 0343 45 42 12

Voor het huisarchief van

KasteelAmerongen, zie

http://www.hetutrechtsarchief.nl/

Amerongen l.htm/.

Voor informatie over degevolgen

van massaal bezoek:H. Lloyd,

Are current visitor numbers at

historic properties sustainable ?

A casestudy from Batemans,

the home of Rudyard Kipling',

http://www.ntenvironment.com/

html/building/_fs/fs_build.htm/

Museale bestemming
Wat maakt KasteelAmerongenzo uniek? Demeest voor
de hand liggende redenom een interieur 'in situ' te
behouden is eenheidvan stijl, als het geheel een
'Gesamtkunstwerk'vormt. Daarvanis hier geensprake.
Dewaarde van het kasteelwordt juist in hoge mate
bepaalddoor het gegroeidekarakter van het ensemble,
en de uitzonderlijke compleetheid en gaafheid daarvan.
Kenmerkendvoor gegroeidewoonhuisensemblesis dat
ook de sociale component van wonen een rol speelt.
Het buitengebied, de tuinen, de bijgebouwen, het huis
en de inboedel vormen één historisch geheel. Dewaarde
wordt nog versterkt door het omvangrijke huisarchief,
waarin een schat aan informatie over het huis en zijn
bewonersbesloten ligt. In veel anderemusealekasteel¬
interieurs in Nederland is de beperkte oorspronkelijke
collectie aangevuld met voorwerpen die van elders
afkomstig zijn en geen historische relatie met het huis
hebben.OpAmerongen is het ensemblezelfs niet
'opgewaardeerd':er zijn geen kamersopnieuw ingericht,
verfraaid of gereconstrueerd.
Vaak is de noodzaakvan een ingrijpende restauratie de
aanleiding om een kasteel een musealebestemming te
geven.Vreemd genoegworden historische interieurs,
zelfs als ze een musealebestemming hebben,nogal
eens 'overgerestaureerd'.Accepterenwe in een archeo¬
logisch museumeenvaasdie bestaat uit enkelegelijmde
scherven,een interieur moet er uitzien alsof je er zo in
kunt trekken. Op KasteelAmerongen is gelukkig geen
sprakevan een ingrijpende restauratie. Geprobeerd
wordt dit zolang mogelijk uit te stellen en het interieur
te conserveren.

Behoud

Wie verwacht dat een musealebestemmingvan een
woonhuiseengarantie isvoor het behoudvan het interieur
komt bedrogenuit. Erwordt geenstolp over het huis
geplaatst. Het heeft een nieuwe functie gekregen,met
daarbij horende nieuwe gebruikers.Daarontstaat een
spanningsveld.De kunst is ervoor te zorgen dat deze
nieuwegebruikersgeenverbruikersworden.Groteaantallen
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Het geheim der dingen■
Theatervoorstelling in Overijsselse musea wekt
voorwerpen tot leven
Door Girbe Buist,

provinciaal museum¬

consulent Overijssel,

Stichting Kunst Et

Cultuur Overijssel

Theatergroep De Nieuwe Koning uit Enschedereist momenteel met het
succesvolleproject 'Het Geheimder Dingen' langsmuseaen oudheidkamers
in Overijssel. De rest van het land volgt. Het project bestaat uit een
theatervoorstelling, een speciaal ingerichte expositie en een lesprogramma.
Het theaterproject wordt overal goed onthaald en scoort bij museaén
scholen.Wat is de waardevan theater als presentatievormin een museum?

Voorstelling

'Het Geheimder Dingen'

van theatergroep

DeNieuwe Koning

(foto Henk Boudewijns)

Voorgeschiedenis
In Nederlandzijn de musea lange tijd terughoudend
omgegaanmet het gebruik van theatertechnieken.
Met namebij de inzet van zogehetenlevendegeschiedenis
zoals dat in Zweden, Engelanden Amerika al jaren werd
gedaan,werd gevreesdvoor pretparkachtige toestanden.
Er kwam een omslag op gang toen in de loop van de
jaren tachtig de publiekswervendetaak een grotere
plaats in het museumbeleidging innemen. Eenaantal
museazette theater in om meer en ander publiek te
trekken. Theaterwerd steedspopulairder als didactische

werkvorm in musea.Vooral het Zuiderzeemuseumin
Enkhuizen,het Bijbels Openluchtmuseumin Nijmegen
en het NederlandsOpenluchtmuseumin Arnhem waren
pioniers op dit gebied.Zij ontwikkelden als eersten
eigen dramaprojecten.

Re-enactment, levende geschiedenis
en museumtheater
Museakunnen op verschillendemanieren gebruik
makenvan theater. Devakliteratuur maakt een onder¬
scheid tussen 're-enactment', levendegeschiedenisen
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museumtheater.'Re-enactment' is te beschouwenals
een soort sfeerschets,een massaalrollenspel,waarbij
acteurs zich kleden in kostuums uit een andere tijd.
Dat kan zowel gebeurendoor professioneleacteurs als
door amateurs.
Bij levende interpretatie of levendegeschiedenisgaat
het rollenspel een stap verder en gaan de spelersuit van
een rolopvatting en er is gedegenonderzoekgedaan
naar de achtergronden van de te spelen persoon.
Wat hij of zij doet,zegt en draagt is historischverantwoord.
Depersonagesverrichten gedurendede openingstijden
van het museumhun handelingen in een historisch
verantwoord decor en staan open voor vragen van het
publiek. Eenvoorbeeld van dezevorm van levende
geschiedenisvinden wij bijvoorbeeld in het Zuiderzee¬
museum in Enkhuizen.Daarspelenacteurs het dagelijks
levenvan Urk in 1905 op een historisch verantwoorde
manier na.
Het echte museumtheater biedt een afgeronde voor¬
stelling. Daarin wordt de boodschapvaak wat scherper
geformuleerd en wordt de historische werkelijkheid
somswat terzijde geschoventen bate van een wat
uitdagender stellingname. Kernvan dezevorm van
informatieoverdrachtis dat met aan het theater ontleende
middelen en methoden informatie over een onderwerp
en de directe omgeving (het museum,de tentoonstelling)
voor het voetlicht wordt gebracht. Deoptredensvan
wetenschapstheatergroepPandemonia(bijvoorbeeld in
Museum Boerhaavein Leidenen in het Museumvoor
Communicatie in DenHaag)vallen in dezecategorie.

Realistisch rollenspel of
gedramatiseerd museumtheater?
Binnende drie theatervormen zijn verschillendevariaties
mogelijk.Het publiekkan in alle gevallengevraagdworden
mee te doen. De rolopvatting bij levendegeschiedenis
kan op verschillendemanierenworden ingevuld.Despeler
kan tot het uiterste binnen zijn rol blijven en alleen
reagerenvanuit de kennisdie hij destijdskon hebben.Maar
hij kan ook een tussenpositieinnemen.Desgewenststapt
hij dan uit zijn rol en wordt een gids die ook vanuit het
heden informatie aan de bezoekersverstrekt.
Het meest essentieel is de keuzetussen twee dingen:
realistisch rollenspel, al dan niet met deelnamevan het
publiek, of gedramatiseerdmuseumtheater,gestileerd
en met een duidelijk begin en eind. Hoewel beide
dramavormenprimade sfeervan eenbepaaldetijd kunnen
overbrengen,blijkt uit onderzoekdat gedramatiseerd
museumtheater de meest blijvende indruk achterlaat bij
bezoekers.Ook is museumtheatervolgens museoloog
Nico Halbertsmavan de Reinwardt Academiebeter
geschikt om het verhaal achter de objecten te vertellen.
Tenslotte heeft museumtheater meestal een hogere
amusementswaardedan levendegeschiedenis.
Eennadeel is dat goed museumtheatervaak vrij
specifiekefacilitaire aanpassingenvraagt die niet in elk
museumgerealiseerdkunnenworden. Denkaan een
voorstellingszaal,een kleedruimte en een opslagplaats
voor de attributen.

Reisexpositie en lesmateriaal
MuseumJannink en Natuurmuseum Enschedehebben
bij de voorstelling een reisexpositiesamengesteld,waarin
ook objecten uit de collectie van museater plaatse
kunnen worden opgenomen.Daarbij hebbenzij ook
lesmateriaal voor deelnemendescholen ontwikkeld,
waarmee de leerlingen aan de slag kunnen na het zien
van de expositie en de voorstelling. Voorwerpendie de
leerlingen zelf hebbenmeegenomenen tentoongesteld

Het Geheim der Dingen
Devoorstelling Het GeheimderDingenvan theatergroep
DeNieuwe Koning uit Enschedeis een typisch voorbeeld
van gedramatiseerdmuseumtheater.Het doel van deze
theatervoorstelling voor de groepenvijf tot en met acht
van het basisonderwijsis prikkelingvan de nieuwsgierigheid
naar de eigen culturele achtergrond. Het project richt
zich op het ontdekkenvan degeschiedenisvan oude voor¬
werpen en van de eigen streek, maar doet ook een
beroepop de fantasie van de kinderen.
Devoorstelling duurt negentig minuten. Depremière
vond plaats in het najaar van 1999 in MuseumJannink
in Enschede.
Het Geheimder Dingen is gebaseerdop het boekJapie
en de dingen van Paul Biegel.Diny van der Graght en
BennoDoncker(gespeelddoor RegineHilhorst en Lau¬
rens ten Den)zijn depotmedewerkersvan een museum.
Hun taak is het archi-
veren, sorteren en bij- | j
houdenvan de collectie. |
Op een goededag
komt er een kist met g
nieuwe voorwerpen
binnen. Opzoek naar
de herkomst en de | «
geschiedenisvan deze I
voorwerpen neemt hun
fantasie het over van
de werkelijkheid en |
raken zij als detectives |
verzeild in een soort g
thriller waarin alle
objecten met elkaar te
maken lijken te hebben.
Meegezogenin een
wervelstorm van
vreemdegebeurtenissen
proberenzij het
'geheim der dingen' te
achterhalen. Dit leidt uiteindelijk tot een spannende
ontknoping waarin de verzonnenverhalen werkelijkheid
worden.
In de pauzekrijgt het publiek de mogelijkheid de door
het museumspeciaal voor dezevoorstelling ingerichte
expositie te bekijken en drie voorwerpen uit te kiezen.
VervolgensimproviserenmevrouwVan der Graght en
meneerDonckerverhalen over de herkomst van de
gekozenvoorwerpen. Dezeverhalen zijn gebaseerdop
sagen, legendenen gebeurtenissenuit de regio. Zo sluit
de voorstelling aan bij de plaatselijke geschiedenis.

Leerlingen worden

actief betrokken bij

de voorstelling (foto

Henk Boudewijns)
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'Bliksemminne'

(foto Leoni Ravestein)

Historisch muziektheater
van Theamus
Geschiedenisis statisch,ver weg en
moeilijk invoelbaar.Zekervoor
jongeren.Theateris actie. Opeen
podiummoetje zijn, niet denken.
Theater is hier en nu. Geenbeter
mediumdenkbaarom de geschiedenis
dichtbij te halen en je te verplaatsen
in de leef- en denkwereldvan mensen
van vlees en bloed.Theamusbrengt
sinds 1995muziektheaterop cultuur¬
historisch belangrijke locaties als
musea,forten, kastelenen landgoe¬
deren. Die historische plek of een
daarmeeverbonden personagespeelt
een belangrijke rol in de voorstelling.
Degroep kiest altijd voor een thema
dat nog steedsactueel is en legt zo
een link tussen hedenen verleden.
Theamusweet uit ondervinding dat
echt theater het publiek meer aan¬
spreekt dan levendegeschiedenis.
Eenverhaal met een plotlijn, waarin
het onderscheidtussen schijn en
werkelijkheid duidelijk is, werkt
beter dan het direct aansprekenvan
het publiek binnen een historische
context.
Het publiek wil in vervoering worden
gebracht door een spannendverhaal
en zich kunnen identificeren met de

acteurs. In samenwerkingmet het
Muiderslot ontwikkelde Theamusin
1999 de voorstelling Bliksemminne.
Eenconfrontatie tussen liefde als
een zoetvloeiend minnedicht van
P.C.Hooft, vol ontwakende zinnelijk¬
heid, en liefde als een gevaarlijke
valkuil, waar bedrog om de hoek
loert. Eenstuk vol humor en tragiek,
waarin drie acteurs snakkennaar
liefde en naar een tijd en taal die
voorbij zijn. Demuziek is én eigentijds
én geïnspireerdop zeventiende-
eeuwsemuziek.
Bliksemminnewerd zowel voor
volwassenenals kinderen gespeeld.
Bij dezevoorstelling ontwikkelde de
Stichting OmgevingseducatieGooi,
Vecht - en Eemstreek(in samenwer¬
king met het Gock,centrum voor
kunsteducatie te Hilversumen
Theamus)lesmateriaalvoor leerlingen
uit de bovenbouwvan havo/vwo.
Het literaire werk van Hooft en de
geschiedenisvan het Muiderslot
stondendaarincentraal.Het materiaal
sloot naadloosaan bij de lesstof van
CKV1,maar kon ook bij anderevakken
(Nederlands,geschiedenis,drama,
muziek) worden gebruikt.
Vijftien scholen dedenmeeaan het
project. Voordat de leerlingen de

voorstelling bezochten,bekekenze
een diaserie over het Muiderslot,
lazen ze teksten van P.C.Hooft en
maakten ze kennismet muziek¬
theater. Na afloop van de voorstelling
praatten ze na met de acteurs en
kregenze een rondleiding.Dereacties
waren positief. In combinatie met
een Cultuur en Schoolproject is
museumtheater lesstofvervangend
en zo heeft het een meerwaarde
voor museumén onderwijs.
Momenteel ontwikkelt Theamusin
samenwerkingmet de gemeenten
Enkhuizen,Hoorn en Texeleen groot
multimediaspektakel over het vier¬
honderdjarig bestaanvan deVOCin
2002. In seizoen2003 brengtTheamus
samenmet de Stichting Kunst Et
Cultuur Noord-Hollandeenuitvoering
van de Gijsbrecht van Amstel op het
eiland Pampus.Daarnaastis een
kastelenproject in ontwikkeling, met
opvoeringsmogelijkhedendoor het
hele land, en een boerderijenproject
in het kadervan het jaar van de
boerderij (2003).
Deartistieke leiding van Theamusis
in handen van GerdaHolzhaus,voor
meer informatie tel. 020 662 64 37,
e-mail: theamus@xs4all.nl

Voor boekingen van

'HetGeheimderDingen':

Theatergroep

DeNieuwe Koning,

Postbus521,

7500 AM Enschede,

tel. 053 433 97 65,

fax 053 430 1887

vormen het uitgangspunt. De lessenkunnen zowel klas¬
sikaal als individueel worden uitgevoerd. In de docenten¬
handleiding staat kort en bondig beschrevenhoe de
verschillendewerkbladen gebruikt kunnen worden.

Tournee
HetGeheimderDingenwas in Enschedeeengroot succes.
Daaromreist de voorstelling nu door Overijsselen
komendseizoendoor de rest van het land. Speelplekken
zijn: musea,historische locaties,oudheidkamers,scholen
en theaters. In Overijssel,waar het stuk inmiddels ruim
zestig maal is opgevoerd,zijn de reactiesvan leerlingen
en docentenerg positief. Groepenvan somswel negentig
kinderen genieten met volle teugen. Ogenschijnlijk saaie
voorwerpen krijgen opeenseen bijzondere lading.
Het GeheimderDingenis ontwikkeld als cultuureducatie¬
project voor de provincie Overijssel,in het kadervan het
landelijke project Cultuur en School. Komendseizoen
wordt de voorstelling landelijk onder de aandacht
gebracht. Erzijn inmiddels contacten met Edu-Art
Gelderlanden met de provinciesGroningen en Drenthe.
Ookwordt het project vermeld op de website van het
Ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen.

Volwaardige methode van
informatieoverdracht
Het Geheimder Dingen is een goedvoorbeeld van een
succesvolleontmoeting tussen theater en museum,
waarin zowel de museumeducatorals de bezoekerzich
kan vinden. Toneeltechniekenkrijgen in toenemende
mate voet aan de grond in Nederlandsemusea.Gelukkig
zien de museatheater niet als een wondermiddel om
publiek te trekken, maar laten zij het toegroeien naar
een volwaardige methode van informatieoverdracht.
Want naast teksten, cd-roms, video's, touch-screens en
diashows is theater daarvoor zeer geschikt.

Literatuur
Michel van der Maas (redactie), 'Museum en
theater', in: Theateren educatie
(een publicatiereeksover drama), 1998, nr. 2
N. Halbertsma, 'Levendegeschiedenis,van rollenspel
tot museumtheater', in: Museumvisie,1994, nr. 3
P.van der Heijden,Tussenfeiten en illusie, museum
en theater', in: Museumvisie,1992, nr. 4
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De Top van de Kop
Kopstukken vertellen het verhaal van topstukken
in de kop van Noord-Holland
Als je in de Randstad naar het museum gaat, dan ben je een bezoeker.
Reisje af naar een museum in de kop van Noord-Holland, dan ben je een
toerist. Het gebied ligt afgelegen, dus de reis moet beloond worden.
Volgend jaar start 'De Top van de Kop', een samenwerkingsproject van
negentien musea dat is opgezet om het cultuurtoerisme in het gebied
boven de lijn Alkmaar - Hoorn te bevorderen. De schatten - topstukken -
die hier verborgen liggen verdienen meer bekendheid.

Door PeterSaai,

museumconsulent,

Stichting Museaal en

Historisch perspectief

Noord-Holland

"Noord-Holland is de uitgestrektste
provincie van het Koninkrijk der
Nederlanden.Enhet Noordhollands
Kanaal is een van de langste water¬
wegen van Europa;van Alkmaar tot
DenHelderis de lengtezelfseindeloos.
Ik ken mensendie zich, verlamd door
de horror vacui, nog nooit boven
Alkmaar hebbengewaagd. Ik denk

dat het eerder de angst voor het
noordenis: de 'kopvan Noord-Holland',
dat is het begin van Scandinavië
(zoals Frankrijk in Maastricht begint).
Toeneenkenniszich in AnnaPaulowna
ging vestigen beschouwdenwij hem
als een emigrant. We namenafscheid
voor het leven.(...)Eengroot deelvan
Noord-Hollandbehoorttrouwenstot

eenandereprovincie:West-Friesland.
Wie er heengaat maakteen reisnaar
het buitenland.Enzijn mond is niet ge¬
bouwdopde uitspraakvandevierkante
taal van de plaatsnamendaar:Blokker,
Wognum,Nibbixwoud,Sijbekarspel."
KeesFens,'Hetmiddelpuntvanmijn
cirkel', in: Noord-Hollandin proza,
poëzieenprent, Haarlem,1994

Het gebied
Dekop van Noord-Holland heeft een rijke geschiedenis
op het gebiedvan handelen scheepvaart,waterbeheersing
en landaanwinning,landbouwenveeteelt,kunsten cultuur.
Tientallen museumcollecties,vele monumenten en land¬
schapselementengetuigen daarvan.Maar weet iedereen
dat wel? Het beelddat KeesFensvan het gebiedschetst is
zeerherkenbaar.Dit iseenlanddat velenmijden.Demeeste
mensenlaten het al bij het Noordzeekanaalafweten.
Maar toch...gedurendehet helejaar zoekentienduizenden
toeristen hier hun heil. Kerncijfers toerismeen recreatie
Noord-Holland uit 1997spreektvan meerdan 18 miljoen
overnachtingen door Nederlandseen buitenlandse toe¬
risten in de hele provincie. DeNoordzeekustneemt
daarvan5,3 miljoen voor haar rekening,Texel3,3 miljoen,
de IJsselmeerkust1,3 miljoen, Amsterdam 5,4 miljoen
en het overigeNoord-Holland3,3miljoen.Meerdan 65%
vande toeristenin Noord-Hollandkomt uit Nederland.
Wat zoekenzij hier? Het antwoord is simpel: zee en
strand, duinen en bossen.Het weidse en lege landschap
heeft een enormeaantrekkingskracht op diegenendie
dat thuis moeten missen:bewonersvan de Randstaden
het Rijnland,om de twee belangrijksteherkomstgebieden
van het toerisme hier te noemen.

Cultuurhistorisch toerisme
Hoesuccesvolook, de eenzijdigheid van dit beeld baart
zorgen.Temeeromdat de laatste jaren de concurrentie
van de DuitseOostzeekusten de BelgischeNoordzeekust
groter wordt. Om het beeld van het toeristisch aanbod

in Noord-Hollandte verbreden,of zoalssommigendenken
te verdiepen, heeft het Ministerie van Economische
Zakenenige jaren geleden het ProjectbureauCultuur
Historie en Toerismeopgezet. Dit bureau startte twee
projecten in de provincie, met als thema's VOCen Kop
vanHolland, verhaal van land en water. Het VOC-thema
had betrekkingop de IJsselmeerkust.Met KopvanHolland
wilde men dit slecht bekendegebied nu eensop de
toeristische kaart zetten. Het verhaal van land en water
was bedoeldom het karakter van dit gebied te schetsen
aan de handvan een reekscultuurtoeristische attracties.
Om te illustreren hoe weinig associatiesde kop van
Noord-Holland opriep, was een kleine videopresentatie
gemaakt. Daarin werd aan willekeurige passantenop de
Grote Markt van Haarlemgevraagdof zij iets over dit
gebied kondenzeggen.Het resultaat was inderdaad
verbijsterend. Opvijftig kilometer afstand van de 'de
kop' bleekniemandin staat hiervaneenbeeldte schetsen.
Dit in tegenstelling tot bekendetoeristische trekpleisters
als de Zeeuwseeilanden, Drenthe of deVeluwe.
Het project KopvanHolland resulteerde in een project¬
groepwaarin de belangrijkstecultuurhistorischeattracties
samenwerkenom arrangementenvoor groepen en
individuele bezoekerssamente stellen en om samen
pr-activiteiten te ontwikkelen. Teleurstellendwas dat de
accommodatiebedrijven het hier lieten afweten. Musea
en anderecultuurhistorische attracties moestenop
eigen kracht maar zien het imago van het gebied te
verbeteren, een activiteit waarvan iedereenprofiteert.
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Eentopstukvanhet

NationaalRedding¬

museumDorusRijkers:

motorreddingboot

'Twenthe'(foto

Reddingmuseum)

Musea
Dekop van Noord-Holland kent bijna vijftig musea.
Tezamentrokken zij de laatste jaren gemiddeld zo'n 1,1
miljoen bezoekers.Erzijn kleine museamet zo'n 1000
bezoekersper jaar, zoals het PolderMuseumHeerhugo-
waard en MuseumJan Lont op Wieringen. Maar er zijn
ook museamet 300.000 bezoekersof meer,zoals het
Zuiderzeemuseumin Enkhuizenen Eeomareop Texel.
Het aanbod is uitgebreid en divers: er zijn agrarische
musea,technischemusea,kunstmusea,cultuurhistorische
museaover de geschiedenisvan een regio, een stad of
een dorp, en thematische museaover bijvoorbeeld het
reddingwezen,de marine of de scheepvaart.Maar alle
museabeheren interessantecollecties. Binnen elke
afzonderlijke collectie zijn er wel een of meer objecten,
die zich op een of anderewijze onderscheidenvan de
rest: de topstukken.

Topstukken
Bij de opzet van het project DeTopvan de Kopstond de
initiatiefnemers een lijstje met topstukken voor ogen,
dat zij als voorstel aan de museavoorlegden. Uitgangs¬
punt was dat het object op een of anderemanier moest
uitblinken, bijvoorbeelddoor kunsthistorischekwaliteiten
of historische waarde. Maar minstens zo belangrijk was
de kwaliteit van het verhaal achter het object, liefst
verteld door een kopstuk. Uiteindelijk is gezocht naar
een zo groot mogelijke diversiteit, zowel naar inhoud als
fysieke verschijning. Erzijn obligate topstukken als het
schilderij van de Grote Kerkte Alkmaar door Pieter
Saenredamen de zilveren Bekervan Bossu,door de
Geuzenbuitgemaakt bij de slag op de Zuiderzee.
Dezeobjecten handhavenzich met gemakals topstuk
binnen de Collectie Nederland.Maar er zijn ook objecten
die hun status als topstuk ontlenen aan hun plaatsbinnen
de regionale of plaatselijke geschiedenis,zoals het
schilderij DeWestfrieseBruiloft door Jan Wendel
GerstenhauerZimmermann in het Zuiderzeemuseumof
de plaatselijke roei-reddingboot in Egmondaan Zee.
Overde keuzevan topstukken valt te twisten, maar
uiteindelijk is eenselectiegemaaktwaarin alle deelnemers
zich kondenvinden.

De Top van de Kop
Detopstukken vormen sameneen permanenteexpositie,
verspreidover negentien locaties. In zijn geheel is de
tentoonstelling te zien door middel van een lange
museumreisdoor het gebied.Op sommige plekkenvindt
de bezoekereen bijzondere toelichting. Daarwordt het
verhaal door een 'kopstuk' verteld. Eenkopstuk is
iemanddie een bijzondere relatie heeft met een 'topstuk'
en die de bezoekerdaarvan deelgenoot maakt. Ook
verwijzen een heleboeltopstukken naar de wereld buiten
het museum,naar monumentenen landschapselementen.
Zij vertellen de bezoekersdus iets over de geschiedenis
van het gebied.
DeTopvan deKop is ook te zien op cd-rom. Dezebevat
eenuitgebreidoverzichtvan de museaen hun topstukken.
Achter elk topstuk is eenschat aan informatie verborgen.
Hierin figureren andere objecten uit de collectie,

Publiciteit
Depotentiële bezoekerszijn in te delen in vier (deels
overlappende)categorieën.Om te beginnen de groep die
al naar de deelnemendemuseakomt, meer dan 800.000
bezoekersper jaar. Dezecategorie zal worden verleid tot
een bezoekaan een topstuk in een ander,waarschijnlijk
nabijgelegenmuseum,en wordt daarop geattendeerd
door algemeneprojectinformatie en zaalbrieven.
Detweede categorie wordt gevormddoor de bezoekers
van het gebied,die nog geen bezoekaan een museum
hebbengebracht.Dezegroep,die bestaat uit Nederlandse
en buitenlandse toeristen, in totaal circa 1,5 miljoen
mensen,zal door middel van een folder op het project
worden gewezen.Defolder zal via deVW's en de ver-
blijfsaccommodatieswordenverspreid.Dederdecategorie
bestaat uit dagrecreantendie in Noord-Holland wonen.
Getracht zal worden hen te bereikenvia redactionele

documenten, foto's, geluids- en videofragmenten.
Decd-rom geeft vier verschillende ingangen: musea,
categorieën, thema's en routes. Dezelaatste ingang laat
de bezoekervia een topografische kaart reizen,waardoor
hij een goed beeld krijgt van het hele gebied. In enkele
grote museakan de cd-rom bij de tentoonstelling worden
geraadpleegd.Zo kan de reis langs de topstukken ook
virtueel worden voortgezet.
Naast de cd-rom is er ook een publicatie, die bestaat uit
een inleiding gevat in eenverzamelmap.In de musea
vindt de bezoekerbij elk topstuk een mooi uitgevoerde
zaalbrief, die in de verzamelmappast. Decd-rom en de
publicatie zijn afzonderlijk of gecombineerdte koop bij
de deelnemendemusea.Behalvedoor zaalbrievenwordt
een aantal topstukken begeleid door een audiozuil,
waarop bijvoorbeeld het verhaal van het kopstuk is te
horen, of uit eenvideofilm.



de topstukken.Erzijn daaromplannenvooreenmaandelijkse
lezingenreekslangs de diversetopstukken in het gebied,
misschienverzorgd door kopstukken.Ookzal de cd-rom
wordenuitgebreidmet eenaantal beknoptelesprogramma's
voor de basisvormingen het Studiehuis.

DeTopvandeKopisgeïnitieerddoorPeterSaaienJan
Sparreboom,dein hetgebiedwerkzamemuseumconsulenten
vanStichtingMuseaalEtHistorischPerspectiefNoord-
Holland,Postbus5348,2000GHHaarlem.PeterSaaitel.
023553 1460,e-mail:saal@mhp-nh.nl,JanSparreboom
tel.023553 1497,e-mail:sparreboom@mhp-nh.nl

Schermafdruk cd-rom

'DeTopvan de Kop', met

informatie over de Museum¬

molen Schermerhorn (foto

Aart Dorst, grafisch ontwerp

Frank deJongh)

artikelen in deVerenigdeNoord-Hollandse Dagbladen.
Tenslotte is er nog een aparte categorie bezoekersdie
wordt gevormd door leerlingen uit het voortgezet
onderwijs. Decompacte informatie rond de topstukken
is voor hen uitermate geschikt om in het kadervan erf¬
goededucatie te gebruiken.

Financiering

Dehele uitvoering van het project is begroot op
f260.000,-. Daarvanwordt de hardware betaald, evenals
de projectmedewerkers:de samenstellervan de cd-rom,
de redacteur en de vormgever.
Belangrijkstesubsidiegevervan het project is de provin¬
cie Noord-Holland,die vanuit de begrotingspostMuseum¬
ondersteuning f65.000,- heeft toegezegd.Verder zijn er
bijdragen van de Mondriaan Stichting, het Cultuurfonds
van de Bankvan NederlandseGemeenten,de M.A.O.C.
Gravin van Bylandt Stichting, en de Mr. Paulde Gruyter
Stichting. Ennatuurlijk leverende museazelf ook een
bijdrage aan het project; de grote f 1.500,- en de kleine
f 1.000,- (samenmeer dan f 20.000,-). Ookde in het
gebiedwerkzame regionale museumstichtingen leverden
een bijdrage. Zoals altijd bij een dergelijk project zijn er
in de fondswerving teleurstellingen te verwerken.
Maar nu waren er enkele onverwachte reacties.
Tweesponsorsdie het zelden laten afweten, het Prins
BernhardCultuurfonds en de Rabo-bankenvan Noord-
Holland, zagenaf van een bijdrage omdat zij al zoveel
projecten van afzonderlijke musea in het gebied onder¬
steunen.Eenbijdrage aan het project leek hen dubbelop.
Dezezienswijze bemoeilijkt de financiering van samen¬
werkingsprojecten in ernstige mate.

Uitvoering
Hoewel de eerste gedachtespinselsomtrent DeTopvan
deKopal in 1999 zijn gevormd, duurde het enige tijd
voordat het project werkelijk ging leven. Deeerste
ideeëndie op papier werden gezet, zijn getoetst in een
gesprekmet enkele grote musea.Dit waren de musea
met de meestetopstukken in hun collectie en met het
grootste potentieel aan bezoekers.Van alle deelnemende
museahebbenzij het project het minst nodig, maar het
project kan niet zonder hun deelname.Dit laatste sloot
overigensgoed aan bij hun centrale positie in de regio,
die zij richting kleine museawillen bekleden.Met de
onderlinge solidariteit zit het wel goed.
Daarnavolgde een overlegreeksmet de andere deelne¬
mers,waarin het project zijn definitieve vorm kreeg.
Het was nu nog slechts een kwestie van aanleverenvan
beeldmateriaal en gegevens.Wie echter denkt dat dit
een zuiver administratieve handeling betreft, komt
bedrogenuit. Veelonderzoekmoestnog plaatsvindenen
beeldmateriaallag vaak niet klaar op de plank.Depositie
van het topstuk binnen de eigen collectiedocumentatie
wijkt blijkbaar niet af van die van de overige objecten.

Als in april 2002 de cd-röm wordt gepresenteerden de
publicatiemet zaalbrievenverkrijgbaaris,alsdeaudiozuilen
hun verhaal vertellen en de beeldschermendit laten
zien, dan is dat nog maar het begin van het project.
Het is zaak om steedsopnieuw aandacht te vragen voor
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Kans
Hoe overleef ik de museumregistratie?
Door Mart van der

Sterre, voormalig

provinciaal museum¬

consulent enprojectleider

museumregistratie,

ErfgoedhuisZuid-Holland

Depotsituatie

in klein museum

(foto Nico Boeijink)

en voor kleine musea

Kleine museavoor lokale geschiedenis kennen een eigen problematiek,
die samenhangt met de samenstelling van de collectie en de voortdurende
strijd om mensen en middelen. Vaak danken deze musea hun bestaan
aan de grote inzet van vrijwilligers. Vallen ze bij de museumregistratie
buiten de boot? Nee, gelukkig niet. Maar de museumregistratie brengt
wel enige knelpunten aan het licht die specifiek zijn voor dezegroep
musea.Op basisdaarvan kunnen museumconsulentennieuwe onder¬
steuningsprojecten starten.

Kleine musea
Vrijwel elk dorp heeft een plek die dienst doet als verza¬
melplaats van historische voorwerpen uit de omgeving.
Veelal musea,die zichzelf letterlijk en figuurlijk klein
vinden en zich daarom heel bescheiden'oudheidkamer'
noemen.Tochvormen zij samende grootste groep
museavan Nederland.Kenmerkendvoor dezemusea is
de breedgeschakeerdecultuurhistorische collectie.
Kleinemuseastaan over het algemeendicht bij de lokale
bevolking.Debestuursledenvoerenvaakzelf, op vrijwillige
basis,de werkzaamhedenin het museumuit. Degroep
van vrijwilligers is niet groot maar zeer enthousiast en
ondernemend.Helaasis het niet altijd mogelijk om de
verworvenkennisoverte brengenop devolgendegeneratie
vrijwilligers.

Achterstanden
Dankzij het Deltaplan voor het Cultuurbehoud was er de
afgelopenjaren geld voorhanden om de achterstanden
in de conserveringvan de collectie weg te werken.
Kleine museahebbendaarvan echter nauwelijks gepro¬
fiteerd. Zij hebbenbegeleidingnodig bij de inventarisatie
van de problemenen het schrijven van een projectplan.
De provincie Zuid-Holland heeft daarom de afgelopen
jaren verschillende projecten uitgevoerd om de achter¬
standen in registratie en conserveringvan de collectie
van kleine museaweg te werken. Dergelijkeprojecten
zijn zeerarbeidsintensiefvoor de consulentenconservering
en registratie; per jaar kondendaarom maar vijf musea

meedoen.Maar de resultaten zijn meetbaar: dezemusea
verwervensneller de status van geregistreerdmuseum.
Door de museumregistratie komenechter ook nieuwe
achterstanden aan het licht. Hieronderwordt voor een
aantal basiseisentoegelicht welke knelpunten kleine
musearelatief vaak ervaren.

Statutaire doelstelling
Het blijkt dat veel museavoor lokalegeschiedenisformeel
niet bestaan.Ze worden in de statuten van de vereniging
of stichting waartoe ze behoren niet genoemd.Dat is
begrijpelijk,want demeestemuseavoor lokalegeschiedenis
komenvoort uit de plaatselijke historische vereniging.
Alleen heeft een dergelijke vereniging een andere doel¬
stelling dan een museum.In een museumstaat immers
de collectie centraal, terwijl in een historischevereniging
het onderzoeknaar de lokale geschiedeniscentraal
staat. Voor opname in het Museumregister is het echter
noodzakelijk dat het exploiteren van een museumals
doelstelling is opgenomen in de statuten van de rechts¬
persoon.Destatuten moetendusdoor eennotarisworden
aangepast.Omdit proceste vereenvoudigen,zal de
Stichting het NederlandsMuseumregistervolgend jaar
voorbeeldstatuten publiceren.

Beleidsplan
Het museumbeleidwordt geformuleerd op basisvan een
inventarisatie van de stand van zaken.Waar staat het
museumvoor?Het is belangrijk om het kaderwaarbinnen

Museumregistratie in Stichting het NederlandsMuseum¬ musea,29 voorlopig geregistreerde
Zuid-Holland register.Van de ongeveer225 museaen 8 afgewezenmusea.
Opwoensdag21 maart jongstleden zichzelf museumnoemende Inmiddels hebben55 musea
kregentwaalf Zuid-Hollandse musea instellingen in Zuid-Holland zijn er aangegevendat ze nog willen
in het PanoramaMesdaghet certifi¬ in de afgelopen jaren 75 door de meedoen.
caat GeregistreerdMuseum provinciale commissiemuseum¬
aangereikt uit handenvan prof. mr. registratie behandeld.Deprovincie
M. Scheltema,voorzitter van de kent op dit moment 38 geregistreerde
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het museumwerkt te schetsen.Dat wordt gevormd door
de juridische basis,de doelstelling, de doelgroepen,het
'eigene' van stad of dorp en de aard van de collectie.
Museavoor lokale geschiedenishebbenmeestal de
plaatselijke bevolking als doelgroep.Maar daarbinnen
kunnen ook accentenworden gelegd,denk bijvoorbeeld
aan scholieren.
In het beleid worden de achterstanden benoemd.
In gezamenlijk overlegwordt beslotenwelk punt het
museumover vier jaar bereikt wil hebben.Dat wordt
beschrevenin het beleidsplan.Het museumkan de
benodigdekennisopdoen in de LCM-cursusHet Schrijven
van een Beleidsplanen het bijbehorendeboekElementen
vooreen beleidsplanvan eenmuseum.Het beleidsplan
wordt geschrevendoor een bestuurslid of de
directeur/conservator,maar alle medewerkersmoeten
bij de voorbereidingworden betrokken.Het voorbereiden
en schrijven van een dergelijk plan kost tijd, zeker als
het in de avondurenmoet gebeuren.Om te voorkomen
dat de aandacht verslapt, is het verstandig om een
tijdslimiet van een halfjaar te stellen.

Cultuurhistorische collectie
Eenmuseumonderscheidt zich van andereculturele
instellingen door de collectie. Zonder collectie geen
(geregistreerd)museum.Het lijkt zo vanzelfsprekend,
maar toch kan dit een struikelblok zijn voor kleine
museazonder duidelijk thema. Somshangende bijeen¬
gebrachte objecten als los zand aan elkaar en ontbreekt
elke lijn. Menig klein museumvoor lokale geschiedenis
staat vol met bijzaken (bijvoorbeeld de werkplaats van
de laatste timmerman of het interieur van het laatste
winkeltje), terwijl de historische hoofdlijn te weinig aan
bod komt. Eenmuseaalverantwoorde cultuurhistorische
collectie is eenverzamelingvan materiëleen immateriële
zaken die een afspiegeling vormen van de geologische,
economische,sociale,bestuurlijke, religieuzeen culturele
geschiedenisvan een bepaaldeplaats. Dezegeeft een
samenhangenden historisch verantwoord beeld van die
plaats.Voor opname in het Museumregistermoet het
museumde zwaartepunten binnen de collectie kunnen
benoemenen het verzamelbeleidhebbenvastgesteld.

Collectieregistratie
Het registreren en beschrijvenvan een collectie vergt
volharding en uithoudingsvermogen.Het Museumregister
stelt eisenaan de manier waarop de collectieregistratie
is opgezet. Dit werk vereist deskundigheid,die onder

anderekanwordenverkregenmiddels
de LCM-basiscursusRegistratie en
Documentatie. Museadie voor dit
werk mensenin dienst hebben,kun¬
nen dezegrote klussenmakkelijker
klarendan museadie met vrijwilligers
werken.Debenodigde hoeveelheid
tijd is vanzelfsprekendafhankelijk
van de grootte van de collectie en
het aantal beschikbaremensen.De
praktijk heeft geleerd dat het plezie¬
rig is om de objectregistratie met
eenvaste groep mensente doen.Je
weet wat je aan elkaar hebt en je
kunt elkaar stimuleren. Het van oorsprong Utrechtse
MUSIP(Museum Inventarisatie Project),dat ook in
andere provincies uitgevoerd gaat worden, geeft musea
snel een globaal overzicht van de collectie.

Behoud van de collectie
Verval is een natuurlijk proces,ook voor museum-
voorwerpen. Dezevoorwerpen zijn echter zorgvuldig
uitgekozen om tot in lengte van dagen te bewaren.
Daarmoeten we dus iets aan doen. Mensendie in het
museumvoor de collectie zorgen, hebbenspecifieke
kennis nodig. Kennisvan het materiaal waarvan het
voorwerp gemaakt is. Kennisover het verloop van het
verouderingsprocesvan dit materiaal en hoe dit kan
wordenvertraagd.Uitgangspuntis dat museumvoorwerpen
bewaardmoetenworden bij een zo constant mogelijke
temperatuur en luchtvochtigheid. Vakkennis is hierbij
onontbeerlijk; dezekan onder andereworden verkregen
middels de LCM-basiscursusBehouden Beheer.
Daarnaastis het leerzaamom eens in soortgelijke
museate gaan kijken naar oplossingenvoor de
depotproblematiek.Kleinemuseahebbennogal eensde
neiginghet wiel opnieuw uit te vinden.Detijdsinvestering
is afhankelijk van de mogelijkhedendie het museum¬
gebouw biedt.

Publieksvoorzieningen
Eenmuseummoet beschikkenover publieksvoorzieningen
die passenbij de aard en schaal van het museum.
Eentoilet is noodzakelijk,maar helaaskan niet elk
museumeen gehandicaptentoilet of een lift hebben.
Tochis het goedom kritisch naardezezaken te kijken.
Eenkapstokvoor de (natte) jassen en paraplu's is niet
alleen prettig voor het publiek, maar ook beter voor de

Museumwinkel:

bezoekerswillen

graag een tastbare

herinnering aan

hun bezoek

(foto Nico Boeijink)

De collectie van een museum voor
lokale geschiedenistoont in de eerste
plaats de ontwikkeling van de stad
of het dorp. Dedocumentaire waarde
van de collectie is groot.
Veel voorkomendeaandachtspunten
en collectieonderdelenzijn:
- topografischecollecties (tekeningen,
prenten, schilderijen, plattegronden,

foto's);
- boekenen documenten;
- (veranderingenin) het landschap;
- flora en fauna;
- archeologischecollectie (prehistorie,
late middeleeuwenen zeventiende
eeuw);
- typerende wijze van bouwen
(inclusiefcollectie bouwfragmenten);

- traditie (streekdracht, streek
gewoonten);
- wooncultuur (bijvoorbeeld de
'mooie kamer' die zelden of nooit
werd gebruikt);
- middelen van bestaan;
- collecties rond belangrijke personen
in de gemeente (wetenschappers,
bestuurders,kunstenaars). ■
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. collectie. De luchtvochtigheid wordt anders te sterk
■ verhoogd. Niet alle museazullen een catalogus of boek
" over de collectie hebben,maareenmuseumfolderbehoort
toch wel tot iedersmogelijkheden. Noord-Holland

HI Zuiderzeemuseum,Enkhuizen
11 Deskundigheid PieterVermeulenMuseum, IJmuiden

■ Uit het bovenstaandeblijkt dat er nogal wat verwacht Singer Museum, Laren
" wordt van mensendie in een museumwerken.Vanzelf¬ Historisch MuseumZuid-Kennemerland,Haarlem
sprekendkan en hoeft niet alles in een keer klaar te NederlandsStoommachinemuseum,Medemblik

i . zijn. Maar de medewerkersmoetenweten wat ze mogen Rijper Museum In 't houten huis, DeRijp
1 . doen en wat ze moeten laten. Kennis is onontbeerlijk, Museum Kranenburgh,Bergen
9

■ dezedient minimaal te liggen op het eindniveauvan de Museummolen,Schermerhorn
basiscursussenvan het LCM.Belangrijkis dat niet iedereen MuseumHet Sterkenhuis,Bergen
in het museumdezelfde dingen doet. Sommigen PurmerendsMuseum
. (meestal het bestuur of de directeur/conservator) zijn Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, Hoorn
■ verantwoordelijk voor de juridische status, de statuten, Het Westfries Museum,Hoorn
" het beleid en het beleidsplan.Anderen zouden zich OudheidkamerZijpe, Schagerbrug
moeten specialiserenop een vakgebieddat hen aan¬ BakkerijmuseumDeOudeBakkerij,Medemblik
spreekt.Van groot belang is dat de opgedanekennis MuseumboerderijVreeburg,Schagen
. wordt doorgegevenaan de volgende generatie museum- EcoMare,DeKoog
■ medewerkers.Maar het allerbelangrijkste is dat alle Maritiem en Juttersmuseum,Oudeschild
" medewerkersweten wat het beleid van het museum is. OudheidkamerDenBurg
Anders hangt het museumals los zand aan elkaar. Natuurmuseum E.Heimans,Zaandam

£$&*'' '*$%&-* Helderecommunicatie is strikt noodzakelijk. ZaansMuseum,Zaandam
m Museumvan Egmond,Egmondaan Zee

0m ;ïI%i . Voorwaarden, verantwoordelijk- Hollands Kaasmuseum,Alkmaar

/'■ ■ heden en mogelijkheden NAAOmroepmuseum,Hilversum
wm Als een klein museumvoor lokale geschiedeniseen ComeniusMuseum,Naarden
': . actieve en verantwoordelijke rol wil spelen in de lokale ArcheologischMuseum,Haarlem

. samenleving,moet het openstaanvoor de eisenvan GeologischMuseum Hofland, Laren
■ dezetijd. Het bestuurzal dezeeisenen demogelijkheden GemeentemuseumWeesp
die daaruit voortvloeien,moetenverwoordenin het beleid. Huizer Museum Het Schoutenhuis,Huizen

Kleinemuseamoeten Daarnaastheeft iederemedewerkerde verantwoorde- Muiderslot, Muiden
restauratiesuitbesteden. lijkheid om zijn eigen werk naar behoren en met kennis NederlandsVestingmuseum,Naarden
(fotoNicoBoeijink)■ van zaken te doen. Het bestuur zorgt voor voldoende GooisMuseum,Hilversum

■ menskrachten goedeinternecommunicatie.In gezamenlijk Stedelijk MuseumAlkmaar
overlegwordt beslotenwelkemedewerkerszich gaanspecia¬ Nationaal ReddingmuseumDorusRijkers,Den Helder
liserenop welkvakgebied.Het bestuurmaaktgeldvrij om TeylersMuseum,Haarlem
. henin staat te stellendenoodzakelijkecursussente volgen. Marinemuseum,DenHelder

Zandvoorts Museum
■ Ondersteuning Museum Betje Wolff, Midden-Beemster
Museahoevendit niet allemaalalleente doen.Zeworden Molenmuseum,Koogaan de Zaan
gestimuleerd en ondersteunddoor museumconsulenten,
. die in iedere provincie werkzaamzijn. Deervaring in Zuid-Holland
■ Zuid-Holland heeft geleerd dat de ondersteuning van Historisch MuseumDenBriel, Brielle
' kleine museaveelal in het museumzelf plaatsvindt. Museumvan het Boek,DenHaag
Door een aantal museauit dezelfde regio tegelijk aan te Rijksmuseumvoor Volkenkunde,Leiden
pakken, is de spin-off nog groter. Dit verbetert namelijk Naturalis, Leiden
. de communicatie in de regio (verwijsfunctie)en er kunnen Museum Boerhaave,Leiden t
■ duidelijke afsprakenworden gemaakt over bijvoorbeeld Koninklijk Penningkabinet,Leiden
het verzamelbeleid.Demuseumconsulentspeelt bij dit Rijksmuseumvan Oudheden,Leiden
alleseenactieve rol: het inventariserenvan achterstanden OuddorpsRaad- en Polderhuis,Ouddorp
. en mogelijkheden,het overbrengenvan de noodzakelijke VerzetsmuseumZuid-Holland, Gouda
. kennis,het toezienop deverdelingvan dewerkzaamheden, Stedelijke MuseaGouda (Museum het Catharina
■ de kwaliteit van het werk en de tijdsplanning. Deervaring Gasthuisen Museumde Moriaan)
leert dat een klein museumvoor lokale geschiedenis Nationaal Baggermuseum,Sliedrecht
ongeveereenjaar bezig is voordat het functioneert op Nationaal SleepvaartMuseum,Maassluis
. eenverantwoordniveau.Het niveaudat de Nederlandse Museon,DenHaag
■ museazelf hebbenvastgelegd in de basiseisenvoor StadsmuseumZoetermeer

n
■ opname in het NederlandsMuseumregister. Belasting- en Douanemuseum,Rotterdam
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Het Nederlands Museumregister
GemeentemuseumMaassluis
KasteelDuivenvoorde,Voorschoten
Museumvoor Communicatie, DenHaag
NMi Museum IJkwezen,Delft
MuseumScheveningen
HaagsHistorisch Museum,DenHaag
OpenluchtmuseumDeDuinhuisjes,Oostvoorne
StreekmuseumCrimpenerhof, Krimpenaan den IJssel
Volkenkundig MuseumNusantara,Delft
Museum Lambert van Meerten, Delft
Stedelijk MuseumHet Prinsenhof,Delft
Maritiem Buitenmuseum,Rotterdam
Mauritshuis, DenHaag
Museum PaulTétar van Elven,Delft
GemeentemuseumDenHaag
WestlandsMuseumvoor Streek- en Tuinbouwhistorie,
Honselersdijk
Museum lanchelevici, Goudriaan
Legermuseum,Delft
Museum BoijmansVan Beuningen,Rotterdam
Zeemuseum,Scheveningen
Museum Beeldenaan Zee,Scheveningen
Maritiem MuseumRotterdam
PanoramaMesdag,DenHaag

Noord-Brabant
NederlandsZouavenmuseum,Oudenbosch
MuseumDeGhulden Roos,Roosendaal
NoordbrabantsNatuurmuseum,Tilburg
MuseumVeeteelt en KI, Beers
NederlandsTextielmuseum,Tilburg
Het Markiezenhof, Bergenop Zoom
Van Abbemuseum,Eindhoven
NoordbrabantsMuseum, 's-Hertogenbosch
NederlandsLeder- en Schoenenmuseum,Waalwijk
Arboretum Oudenbosch
Donghamuseum,Dongen

Gelderland
Veluws Museum / StadsmuseumHarderwijk
Het NederlandsBakkerijmuseumHetWarmeLand,Hattem
Veluws MuseumNairac, Barneveld
GemeentemuseumElburg
VoermanMuseumHattem
Anton PieckMuseum,Hattem
BijbelsOpenluchtmuseum,Heilig Landstichting
NatuurmuseumNijmegen
Airborne MuseumHartenstein, Oosterbeek
GeldersGeologischMuseum,Velp
Maarten van RossumMuseum, Zaltbommel
Stedelijk MuseumZutphen
MuseumHenriette Polak,Zutphen
Historisch MuseumDeCasteelsePoort,Wageningen
Afrika Museum,Bergen Dal
Museum KasteelWijchen, Wijchen
Poppenspe(e)lmuseum,Vorchten
StreekhistorischMuseumTweestromenland,

Beneden-Leeuwen
StadsmuseumDoetinchem
Museumvoor Moderne Kunst,Arnhem
Museum Bronbeek,Arnhem
Historisch Museum Het Burgerweeshuis,Arnhem
Historisch Museum Ede

Friesland
Museum 't BehoudenHuys,Terschelling
Verzetsmuseum,Leeuwarden
MuseumTramp'sHuys,Vlieland
Museum 't Fiskershüske,Moddergat
FryskLetterkundich Museumen Dokumintaasjesintrum,
Leeuwarden
MuseumJoure
MuseumWillem van Haren / FerdinandDomela
Nieuwenhuis Museum,Heerenveen
BotanischeTuin DeKruidhof, Buitenpost
DeTrije Gritenijen, Grou
FriesNatuurmuseum,Leeuwarden
EiseEisingaPlanetarium, Franeker
Jopie HuismanMuseum,Workum
FriesScheepvaartMuseum/ SnekerOudheidkamer,Sneek
GemeentemuseumHet Hannemahuis,Harlingen
MuseumHidde Nijland, Hindeloopen
ReddingmuseumAbraham Fock,Hollum
Natuurcentrum Ameland, Nes
Landbouw/ JuttersmuseumSwartwoude, Buren
Cultuurhistorisch MuseumSorgdrager,Hollum
MuseumHet Princessehof,Leeuwarden
FriesMuseum,Leeuwarden

Groningen
Noordelijk Scheepvaartmuseum,Groningen
UniversiteitsmuseumGroningen
VolkenkundigMuseumGerardusvan der Leeuw,Groningen
NatuurmuseumGroningen
VeenkoloniaalMuseum,Veendam
Museum Fraeylemaborg,Slochteren
MuseumMenkemaborg,Uithuizen
Nationaal Rijtuigmuseum, Leek

Overijssel
Stedelijk MuseumZwolle
RijksmuseumTwenthe, Enschede
Natuurmuseum Enschede
Speelgoed-en Blikmuseum,Deventer
Historisch Museum DeWaag, Deventer

Zeeland
ZeeuwsMuseum,Middelburg

Demuseumregistratie is nog in volle gang. In totaal zijn
momenteel 145 museaopgenomen in het Nederlands
Museumregister,104 museazijn voorlopig geregistreerd
en 35 museazijn afgewezen.
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Stichting
werkplaats tot
herstel van
antiek textiel

Een betrouwbaar adres voor
conservering en restauratie.
Deskundig advies op het gebied
van behoud en beheer van textie
conditiebeschrijvingen
en schadetaxatie.

Leidseplein 36 zwart • 2013 PZ Haarlem
Tel. 023-15)325949 . Fax 023-(5)322510

Restauratie Atelier
Venbroek

• Restauratie en Conservatie van
schilderijen en lijsten

• Houtsnij en beeldhouwwerk naar
voorbeeld en eigen ontwerp

• Opdrachten uitgevoerd voor musea,
gemeenten en particulieren
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MUSIP& CO
Automatisering en kwaliteitsverbetering van de
collectieregistratie
De provincie Utrecht ondersteunt musea bij voorkeur door middel van
samenwerkingsprojecten. MUSIP £t CO is zo'n project. Het is een vervolg
op MUSIP,de vorig jaar afgeronde inventarisatie van alle deelcollecties
van musea in de provincie Utrecht. Deze inventarisatie bevatte ook een
aantal gegevensover het collectiebeheer, waarvan de mate van collectie¬
registratie er één was. MUSIP EtCOtracht nu de achterstanden op dit
gebied weg te werken. Later zullen ook de achterstanden op het gebied
van bewaaromstandigheden en conservering - de twee andere beheers¬
aspecten die in MUSIPzijn onderzocht - worden weggewerkt.

Door Marianne de

Rijke, consulent

behoud en beheer/

collectieregistratie en

projectleider MUSIPEt

CO,Stichting

Ondersteuning

Musea, Utrecht

Automatisering van de collectie¬
registratie
Van de vijfenveertig Utrechtse museadie deelnamen
aan het Museum Inventarisatie Project (MUSIP)hebben
er eenentwintig geen collectieregistratiesysteem.
Daaromis de Stichting OndersteuningMusea (SOM)in
juli 2000 gestart met MUSIP8: CO.Het project vloeit
voort uit MUSIP;COstaat voor collectieregistratie.
Het doel is om zowel de musealebedrijfsvoering te ver¬
beteren als de uitwisseling van objecten (onder andere
via internet) te bevorderenmiddels automatisering van
de collectieregistratie. Gedurendetwee jaar wordt de
collectieregistratie in de museastructureel opgezet en
inhoudelijk ondersteund.Cursussenen individuele bege¬
leiding makeneenbelangrijkonderdeeluit van dit project.
Zo zal na twee jaar niet alleen de mate van collectie¬
registratie zijn verhoogd,maar ook de kwaliteit ervan.

Adlib Museum
Voor het collectieregistratiepakket heeft de SOMeen
overeenkomstgesloten met Adlib Information Systems
BVuit Maarssen.Dit bedrijf brengt het programma
Adlib Museumop de markt. Musea kunnen kiezen uit
twee versies:een basis- en een standaardversie.In de
praktijk koopt nagenoegelk museumde standaardversie.
Deelnemendemuseakrijgen van Adlib 20% korting en
een halfjaar gratis onderhoud,mits zij vervolgenseen
onderhoudscontractvoor twee jaar afsluiten. Dat laatste
is evengoedverstandig, omdat het museumdan ook alle
nieuwe releasesvan het programma in huis krijgt.
Voor museadie het programmaAdlib Museum nog niet
kenden,verzorgdeAdlib eenvoorlichtingsbijeenkomst.

Subsidie provincie Utrecht
Museadie daarvoor in aanmerking komen, kunnen met
subsidievan de provincie Utrecht een computer aan¬
schaffen (60% van de kosten tot een maximum van
f 2.000,-). In samenwerkingmet Adlib en de Afdeling

Automatiseringsadviezenvan het Rijksbureauvoor
KunsthistorischeDocumentatie is een lijst van systeem¬
eisenopgesteld,waaraan.de computer moet voldoen.
Daarnaastkunnende deelnemendemuseavan de provincie
een subsidie krijgen voor de aanschaf van de program¬
matuur (ook hier tot 60% van de kosten). DeSOMheeft
een rekenvoorbeeldgemaakt, waarin museakunnen zien
wat leverancierskortingen subsidie in een bepaalde
situatie opleveren.

Vier groepen deelnemers
In totaal doen tweeëntwintig museaactief meeaan
MUSIP8t CO.Dezemuseazijn door de SOM ingedeeld in
vier groepen:
1) Museadie in aanmerking komenvoor subsidievan de
provinciebij de aanschafvan computeren programmatuur,
leverancierskortingbij de aanschaf van programmatuur
en ondersteuning van de SOMbij de uitvoering: totaal
dertien musea.
2) Museadie in aanmerking komenvoor leveranciers¬
korting bij de aanschaf van programmatuur en onder-

Rob Witkamp van

Museum Maarssen

registreert een refrac-

tometer (instrument om

het suikergehalte van

vruchten te meten)

uit dejaren twintig van

de vorige eeuw,afkomstig

van conservenfabriek

Zwaardemaker(foto SOM)
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Groningen: project
behoud en beheer
cultureel erfgoed
DeFederatievan Museain de provincie
Groningen is in 1998 gestart met het
meerjarenproject Behouden beheer
cultureel erfgoedin Groningsemusea.
Het project wii inzicht geven in de
omvang,de samenstellingen de
bewaaromstandighedenvan museale
collecties in de provincie Groningen,
kortweg de Collectie Groningen.
Het gaat om ongeveervijftig plaats¬
en streekgebondenmusea.Het collec-
tieregistratieproject is het begin.
Museakrijgenpraktischeondersteuning
bij de registratie van hun collecties:
bij het opstellen van een registratie¬
plan, bij de aanschafvan computer

en programmatuuren bij de praktische
uitvoering van collectieregistratie.
Het project wordt geleid door Saskia
Rutten. Inmiddels zijn zeventien
Groningsemuseaen collectievor-
mende instellingen enthousiast aan
het werk. In ieder museum is een
werkgroep gevormdvan museum¬
medewerkersdie het praktischewerk
doen. Deprojectleider maakt samen
met het museumeen plan van aan¬
pak,waarbij rekeningwordt gehouden
met de wensenvan het museum.
Allecollectieswordengeautomatiseerd
geregistreerd.Museahebbendaarvoor
vaaknieuwecomputersen program¬
matuur aangeschaft.Het gebruikvan
deArt andArchitecture Thesaurus
(AAT)wordt gestimuleerd.In ieder

museumwordenproceduresover de
omgang met museumvoorwerpen
vastgelegd.Het collectieregistratie-
project zal de komendejaren worden
voortgezet.DeprovincieGroningen
en enkeleGroningsefondsen onder¬
steunen het project.Met namemusea
die voorlopigzijn opgenomenin het
Museumregisterkrijgenondersteuning
bij het wegwerken van de achter¬
stand op het gebiedvan collectie¬
registratie.Demuseumfederatiehoopt
vanaf 2002 MUSIPte kunnen inte¬
greren in het collectieregistratie-
project omdat het relatief snel
inzicht geeft in de aard en omvang
van deelcollecties,destaatvanconser¬
vering,het gebruiken de cultuurhis¬
torische waarde.

steuning van de SOMbij de uitvoering: totaal vier
musea.Dezemuseabeschikten reedsover een computer.
Vanwegede grootte van de museakomenzij niet in
aanmerking voor het provinciaal subsidie.
3) Museadie in aanmerking komenvoor ondersteuning
van de SOMbij de uitvoering: totaal vijf musea.
Dezemuseabeschiktenreedsover de benodigdecomputer
en programmatuur.
4) Museadie niet in aanmerking komenvoor deelname:
totaal zestien musea.Hiervoor zijn een aantal redenen:
- het museumheeft de steun niet nodig;
- het museumvalt onder rijksverantwoordelijkheid;
- het museumheeft een particuliere status;
- de medewerkersvan het museumbeschikkenniet over
de benodigdestartcapaciteiten.

Afsprakenformulier
Voor het eerst werkt de SOMtijdens een project met
een afsprakenformulier. Hierin staat omschrevenwaarop
de museakunnen rekenen(leverancierskorting,subsidie
van de provincie,conversievan het oude naar het nieuwe
programma,cursussen,interne trainingen en begeleiding

bij de invoering). Pergroep musea is een op de situatie
toegesnedenformulier gemaakt. Maar naast rechten
zijn er ook plichten. Demuseamoeten in het afspraken¬
formulier belovendat zij (op korte termijn zullen)
beschikkenover een beleidsplan,er tenminste twee
(vrijwillig) medewerkerszijn die MUSIPEtCOkunnen
uitvoeren, zij zorg dragen voor continuering als mede¬
werkersvertrekken, zij in staat zijn tot medefinanciering
van het project en zij de afgesprokenplanning zullen
volgen. Het afsprakenformulier moet worden onderte¬
kenddoor eenvertegenwoordigingsbevoegdmedewerker
of bestuurslid van het museum.Mocht tijdens de
uitvoering van MUSIPEtCOblijken dat een museumde
gemaakteafspraken niet nakomt, dan zal de SOMin
overleg met de provincie maatregelen treffen.

Uitvoering

MUSIPEtCOwordt voor een belangrijk deel uitgevoerd
doorSteven Coene,MUSIP-projectmedewerkervan het
eerste uur en goed bekendmet de Utrechtse musea.
Hij maakt met alle museaeen afspraak en inventariseert
ter plekkede situatie. Stapt men overvan een handmatig
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systeemop een geautomatiseerdsysteem,of van het
ene geautomatiseerdesysteemop het andere?Wie gaat
MUSIPPtCOuitvoeren, wat is het kennisniveauvan de
medewerkersen wanneerwil het museumvan start gaan?
Opgrond van dezebezoekenworden de werkafspraken
vastgelegd.Degewenste kwaliteit en eenduidigheid van
de in te voeren gegevenswordt besproken.Somsmoeten
ook de basisbeginselenvan collectieregistratienog worden
uitgelegd. Alle deelnemendemuseaschaffen zelfstandig
een computer aan en nemenzelf contact op met Adlib
voor de aanschafvan het programma.Afhankelijk van de
voortgang komt de projectmedewerkermeerderemalen
in het museumterug om te kijken hoe het gaat en om
knelpunten op te lossen.Daarnaastworden de museum¬
medewerkersook groepsgewijsgetraind in het gebruik
van het nieuweprogramma.In maart en april zijn twee
gratis cursusdagengeorganiseerd,die werden bezocht
door zesentwintig mensen,afkomstig uit veertien
verschillendemusea.Deprojectleider en de project¬
medewerkerhebbenbij Adlib een cursusvoor systeem¬
beheerdergevolgd en zijn zeer goed thuis in het regis¬
tratieprogramma.

van Adlib langs te laten
komen.Daar komt bij
dat binnen MUSIPPtCO
alleen standaardconver¬
siesvan QPtAen IMC
door Adlib worden
ondersteund.Conversies
van andere programma¬
tuur, bijvoorbeeldTinreg,
en van anderebestanden,
bijvoorbeeld bibliotheek¬
bestanden,vallen daar¬
buiten. De kosten die
daarvoor in rekening
worden gebracht, zijn
voor de meestemuseate
hoog.Voor die situaties
zou een landelijk project
moeten worden opgezet.

Nu of nooit

Conversieproblemen
Museakrijgen hulp bij de conversievan gegevensbe¬
standen naar Adlib. Met de bijgeleverdecd-rom kan de
conversie in principe eigenhandigworden uitgevoerd,
maar in de praktijk kunnen veel museadaar niet mee
uit de voeten. Als de telefonische helpdeskvan Adlib
geen uitkomst biedt, dan komen de projectmedewerkers
van SOMnaar het museumtoe om bijstand te verlenen.
Nadeelvan een dergelijke opzet is wel dat museazelf
niet altijd beseffenwat er komt kijken bij het overstap¬
pen op een ander registratieprogramma,en daarmee
onvoldoendeervaring opdoen.Het is immers onwaar¬
schijnlijk dat dit de laatste conversie is waar de
Nederlandsemuseumwereldmeewordt geconfronteerd.
Deprojectmedewerkerdoet het werk en de museum¬
medewerkerkijkt ernaar of loopt zelfs weg en komt pas
kijkenals het gelukt is.Nu ook andereprovinciescollectie-
registratieprojecten hebbenopgezet,ontstaat er wellicht
zelfs een tekort aan projectmedewerkersdie de conversie
kunnen uitvoeren. Het is spijtig dat Adlib hierbij niet
meer ondersteuning biedt; het is erg duur om iemand

Noord-Brabant:
project automatisering
coilectieregistratie
DeBrabantseMuseumstichting start
dit jaar met het Projectautomatisering
collectieregistratie. Het project
wordt gesubsidieerddoor de provin¬
cie Noord-Brabant en is vooral
gericht op kleinere musea.
Dedeelnemersworden in de gele¬
genheid gesteld op verantwoorde
wijze en met inhoudelijkeen financiële
ondersteuning te starten met

automatisering van hun collectie-
gegevens.
Het project is een vervolg op de nog
lopendemuseumregistratie in
Noord-Brabant. Het bleek al spoedig
dat een aantal museavoorlopig
geregistreerdzal worden omdat het
nog niet aan de basiseisvan collectie¬
registratie voldoet. Diemuseahebben
te kennengegevendat zij een
gestructureerde en geautomatiseerde
inhaalslag willen uitvoeren.
DeBrabantseMuseumstichting

hoopt met dit automatiseringsproject
bovendieneen uniforme wijze van
collectieregistratie te bevorderenen
de uitwisselingsmogelijkheid van
gegevenstussen de verschillende
museate verbeteren. Door de
uitgebreide zoekmogelijkhedenvan
geautomatiseerdecollectieregistratie¬
systemenzullen de museaprofessio¬
neler kunnen functioneren.
Binnen enkelemaandenzullen de
museaworden geïnformeerd en
uitgenodigd om deel te nemen.
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De looptijd van MUSIPEt
COis twee jaar. Na juli
2002eindigt de intensieve
ondersteuning. DeSOM
stopt uiteraard niet met
het gevenvan incidentele.
adviezenover collectieregistratie; net als de advisering
over andere musealetaken gaat dat gewoon door. Maar
het zal niet meer mogelijk zijn om iemand langs te laten
komendie de problemenvoor het museumoplost. Te
weinig museabeseffen dan ook dat MUSIPEtCOeen
unieke kansbiedt, waar ze nü gebruik van moeten
maken.Bijkomendvoordeel is dat museadie hebben
deelgenomeneenstap voor zijn bij de museumregistratie,
die in Utrecht nog moet beginnen.Eenvan de basiseisen
voor opname in het Museumregister is immers dat de
collectieregistratie op orde moet zijn.
Tochziet een aantal museablijkbaar nog niet waar het
in de toekomst wil uitkomen. Ze doen niet meeomdat
ze de eisenvan de SOMals te streng of zelfs onrecht¬
vaardig ervaren.Terwijl MUSIPEtCOjuist dé gelegenheid
is om de collectieregistratie op een professionelemanier
op te zetten.

J.G.Stuurman van het

Nederlands Munt-

museum in Utrecht

registreert munten en

penningen met

behulp vanAdlib

Museum (foto SOM)



Conveyor
Eenvoudig multimediaprogramma voor erfgoedinstellingen
Door ElseLaura Rade¬

maker,Rijksbureau

voor Kunsthistorische

Documentatie

Conveyor-opstelling

in Breda'sMuseum

(foto Breda'sMuseum)

Een gevelwand uit de oude binnenstad, met per gevel informatie over
het pand en zijn bewoners? Eenvogelvluchtpresentatie van een archeo¬
logische vindplaats met detailfoto's van objecten? Een rondleiding door
een virtuele tentoonstelling? Het kan met Conveyor; een goedkoop,
eenvoudig te gebruiken programma voor het maken van multimedia-
presentaties. Dankzij een samenwerkingsproject van Nederlandse
erfgoedinstellingen en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschapis
sinds kort een Nederlandstalige versie van Conveyor beschikbaar.
Ook voor museazonder ervaring met multimedia.

Conveyor NL

Conveyoris ontwikkeld door The RegencyTown House
in Brighton, Engeland.Omdat het programmadoor een
museum is gemaakt, vanuit de mogelijkhedenen beper¬
kingen van musealepresentaties, is het voor andere
museazeergoedbruikbaar.Voor NederlandseenVlaamse
erfgoedinstellingen is het programma nu beschikbaarin
het Nederlands.Conveyor1.4-NL is uitgebracht door de
Vereniging Digitaal ErfgoedNederland,het Rijksbureau
voor KunsthistorischeDocumentatie, het Ministerie van
deVlaamseGemeenschapendeNederlandseerfgoedkoepels
(deNederlandseMuseumvereniging,deStichting Nationaal
Contact Monumenten, de Stichting voor de Nederlandse
Archeologie en deVereniging voor de Documentaire
Informatievoorzieningen het Archiefwezen).

De Conveyor-presentatie
EenConveyor-presentatiebestaat uit een hoofdscherm
met een achtergrondkleur of -afbeelding (die door de
hele presentatie heengelijk blijft), eenverschuifbaar
panoramamet actieve gebieden(knoppen)die aangeklikt
kunnen worden, een schuifbalk om door het panorama
te bewegenen korte aanwijzingen voor het gebruik van
de presentatie. Na het aanklikken van een knop op het
panoramakomt de gebruiker bij het tweede niveauvan
de presentatie.Opdezeplek kan achtergrondinformatie
staan, die weer doorverwijst naar het derde niveau.
Zo kunnener maximaalveertig knoppenop eenpanorama
staan, die elk naar maximaal vijf verschillendeschermen
op het derde niveau kunnen verwijzen. In de Conveyor-
presentatie kunnen ook achtergrondgeluiden en geluids¬
effecten worden verwerkt. Maar daar moet de ruimte
waar de presentatie wordt getoond zich wel voor lenen,
want het kan storend zijn voor andere bezoekers.

Visuele opzet
Conveyor-presentatiesbestaanvoor het grootste deel
uit afbeeldingen. Er is weinig ruimte om tekst toe te
voegen.Wie toch graag een geschreventoelichting wil,
moet dezeals afbeelding opnemen (gescandetekst of
een tekstlaag met behulp van een beeldbewerkingspro¬
gramma). Devisuele opzet van Conveyoris een bewuste
keuzevan de ontwikkelaars. Het dwingt degenedie de
presentatie opbouwt zich te beperkentot hoofdzaken
en niet te lange teksten te gebruiken.

Eenvoudig en goedkoop
Eenmultimediapresentatie is nu ook voor kleinere
museabereikbaarwant Conveyorkost slechts f100,-
en is eenvoudig te gebruiken. Met een Conveyor-licentie
kunnen museaeen onbeperkt aantal presentaties
maken.Het programma is zo ontworpen, dat de maker
van een presentatie stap voor stap door het programma
geloodst wordt en via de Nederlandstaligehulpteksten
aanwijzingen krijgt voor het plaatsenvan afbeeldingen,
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Een digitaal plaatjes¬
album
Detentoonstelling MERKwaardig,
eeneeuwBredasereclame toont
reclame-uitingen van bekendeBre¬
dasebedrijven als Kwatta, Etna, De
Faam,Drie Hoefijzersbieren Hero.
Affiches, blikken, emaillen reclame¬
borden, lichtreclames en displays,
maar geen historische afbeeldingen
van fabrieken, producten of het
productieproces.In de topografische
atlas van het museumzijn daarvan
wel veel oude foto's aanwezig en het
zou jammer zijn die niet te tonen.
Zekerbij oud-medewerkersvan de
bedrijven roependie foto's herinne¬
ringen op. Deopzet van deConveyor-
presentatie was dan ook een digitaal
plaatjesalbum te makenmet dit
materiaal.
Dehoofdafbeelding (het panorama)
bestaat uit een lange wand met
affiches van twaalf verschillende
bedrijven. Door op eenvan dezeaffi¬
ches te klikken, verschijnt er een

tekst met beknopte achtergrondin¬
formatie over het bedrijf, met daarbij
de mogelijkheid om eenviertal
historische foto's te bekijken.
Zekerwaar ruimtegebrek een rol
speelt, beschouwenwij de mogelijk¬
heidom veel beeldmateriaalte kunnen
laten zien als het grootste voordeel
van Conveyor.
Het eerstemuseum in Nederlandte
zijn waar Conveyor in de praktijk
wordt toegepast is leuk, maar brengt
ook problemenmet zich mee.Vooral
omdat er haast bij was. Deopening
van de tentoonstelling stond gepland
eenmaandnadat de Nederlandstalige
versie van het programmabeschik¬
baar kwam. Ener rezen problemen
van technische aard. Het interne
geheugenvan de gebruikte computer
moest een dag voor de opening nog
worden opgewaardeerd,omdat het
cache-geheugendat het programma
gebruikt niet automatisch wordt
geleegd(zoalsbij een internetbrowser).
Daardoor is na verloop van tijd het

geheugenvol en loopt het programma
vast. Stoppen en opnieuw opstarten
is dan de enige oplossing.Het loopt
nu redelijk lang goed,maar het
probleem is nog niet de wereld uit.
Hopelijk wordt deze kinderziekte
spoedigverholpen, want Conveyor is
beslist een bruikbaar programma en
het aanbevelenwaard. Vooral de
eenvoudvan het samenstellenvan
een presentatie is bijzonder.
Je hoeft er absoluut geen computer¬
freak voor te zijn. Wel is er een
deugdelijk draaiboekvoor nodig en
moet er veel beeldmateriaal worden
gedigitaliseerd.Als dat eenmaal is
gebeurd, kan de presentatie in een
middag in elkaar worden gestoken.
Enals over enige tijd een internet¬
versie van Conveyorbeschikbaar
komt, biedt dat weer extra mogelijk¬
hedenvoor digitale toegang tot
collecties beeldmateriaal die nu nog
onder het stof liggen.
RonDirven,afdeling educatie enpre¬
sentatie Breda'sMuseum

Meer informatie over

Conveyorstaat op de

website van de

Vereniging Digitaal

Erfgoed Nederland.

Daar kan het pro¬

gramma ook worden

besteld. Conveyor

1.4-NL kost f 100-

en wordt geleverd op

cd-rom. TheRegency

TownHouseblijft het

programma verder

ontwikkelen.

Geregistreerde

gebruikers hebben

tegen een kleine ver¬

goeding recht op toe¬

komstige updates.

Vereniging DEN

Joan Muyskenweg 25

1096CJ Amsterdam

tel. 020 462 86 73
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knoppen,geluiden en korte teksten. Degrootste inspan¬
ning vormt het voorbereidenvan de te maken presenta¬
tie. De informatie moet binnen de vaste structuur van
Conveyorgeordendworden. Heel belangrijk is dus het
denk- en ontwerpproces dat voorafgaat aan het daad¬
werkelijk opbouwen van de presentatie.
Het presentatiemateriaal moet in digitale vorm beschik¬
baar zijn. Conveyorstelt eisenaan de afmetingen en de
bestandsformatenvan het beeldmateriaal. Dit moet met
behulp van een beeldbewerkingsprogrammaworden
voorbereid. Dankzij Conveyorkrijgen museakennisvan
structuur, werkwijze en mogelijkhedenvan multimedia
in meer algemenezin. Dezekennis komt goedvan pas
bij het uitbesteden van grotere multimediaprojecten.
Het museumweet aan welke eiseneen applicatie voor
het museummoet voldoen. Dedrempel voor het gebruik
van multimedia in museawordt verlaagd.Overigensis
Conveyornog niet geschikt voor het makenvan toepas¬
singenvoor internet; daar wordt momenteel in Engeland
aan gewerkt.

Start in het Breda's museum
Deeersteexemplarenvan Conveyor-NLzijn op 19januari
2001 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Breda's
Museumuitgereikt aanWim Bloembergvan het Ministerie
van Onderwijs,Cultuur en Wetenschappenen aan Jos
van Rillaer van het Ministerie van deVlaamseGemeen¬
schap.Voor dezegelegenheidwas éénvan de ontwikke¬
laarsvan Conveyor,Nick Tysonvan The RegencyTown
House,speciaalovergekomenom toelichting te geven.
Deeerste presentatie gemaakt met Conveyor1.4-NL is
nog tot 26 augustus te zien in het Breda'smuseum,bij

de tentoonstelling MERKwaardig,eeneeuwBredase
reclame.De interactieve presentatie toont niet alleen
reclamemateriaal van Bredasebedrijven, maar ook foto's
van de verschillende producten en fabrieken. Dankzij de
verwerking in een Conveyor-presentatie kan de schat
aan beeldmateriaaldat buiten de tentoonstelling zelf valt
toch getoondwordenaan het publiek.Zoontstaat er een
volledig beeldvan de Bredasereclamevan de afgelopen
eeuw.
In Vlaanderenzijn in de testfase van het programmaal
twee presentatiesgemaakt met Conveyor.Het Jenever¬
museum in Hasselttoont In Glasverpakt en Amsab,het
Vlaamse instituut voor sociale geschiedenisin Gent, de
presentatie Muren vertellen....

Tentoonstelling

'MERKwaardig, een

eeuw Bredase

reclame' (foto Breda's

Museum)

27



iii

Kijk eens met de ogen van een ander■
De stakeholders-analyse als onderdeel van strategisch beleid
DoorJokeKievit,

seniorconsultant

ARBAMINCHProject¬

managementBV.

Dit artikel iseen

bewerkingvanhet

hoofdstukStrategisch

Managementuit de

syllabus'Bedrijfsvoering

in musea'vanhet LCM.

Kleine musea zijn kwetsbaar. Hoe vaak horen we niet over afbouwen,
opheffen en sluiten van juist dezemuseaals een gemeente,een provincie
of een particuliere eigenaar van de collectie het nut er niet meer van
inziet? Wanneer zo'n museum een duidelijk gezicht heeft en een
herkenbare missie, staat het veel sterker in zijn schoenen.
Een belangrijke stap in het ontwikkelen van strategisch beleid is dan
ook het in kaart brengen van de stakeholders van het museum.

Omgaan met dilemma's
Museamoetenin dezetijd meerdanvoorheeneenplatform
biedenvoor zaken die mensenbezighouden.Ze worden

ABN AMR° BankHaarlem
Anjerfonds Noord-Holland
Gemeente Haarlem
Mondriaanstichting
Provincie Noord-Holland
Rotary Haarlem-Oost
St. VSB Fonds

VNU

H vd BoogaardBV
E|resAudio-VisualCenter

Sponsorsstellenprijs

opnaamsvermelding

opeenprominente

plaatsin hetmuseum

(foto NicoBoeijink)

gedwongeneen duidelijke positie in te nemen in de
maatschappij. Daaromgaan museahun traditionele
basistakenop het gebiedvan researchen behoudvan
het cultureel erfgoed opnieuw ijken en soms letterlijk
op de markt brengen.Strategisch management in
museabestaat dan ook uit het voortdurend omgaan
met dilemma's: bezoekersaantallenversusbehoudvan
de collecties, tijdelijk scorenversusduurzaam beheren,
toegankelijkheid versusveiligheid, nieuwe ideeënversus
handhavenvan identiteit.

Identiteit
Het museumontleent zijn bestaansrechtin desamenleving
aan zijn zichtbare en tastbare toegevoegdewaarde.
Devele musea in Nederlandwillen (overigensnet als
een groot aantal andereculturele en recreatieve instel¬
lingen) subsidiegevers,sponsorsen publiek naar zich toe
lokken.Elkmuseumheeft zijn eigen bijzonderecollecties
en activiteiten, zijn eigen specifiekeaard en opvattingen,
en zijn eigen sociaal-geografische ligging. Opde druk
bezette culturele markt is het van belang om dezeeigen
identiteit te definiëren en zichtbaar te maken.Om te
kunnen kiezenwaarom, wat, voor wie en op welke wijze
het museumdoet wat het doet, moet het zich bezinnen
op zijn mission statement. Dit is een korte, bondige
omschrijving van wat het museum is of wil zijn.
Het toont het karakter,de identiteit en de bestaansreden
van het museum.Dit statement heeft echter pasmarkt¬
waarde als het niet alleen gebaseerdis op de ideeënen
wensenvan museummedewerkers,maar tevens een
spiegel is van de verwachtingen van relaties en klanten
van het museum.

Stakeholders
Een'stakeholder'is eenpersoonof instelling die beïnvloed
wordt door het museumen vice versa.Het begrip is
afgeleidvan 'stockholder',aandeelhouder.Eenstakeholder
is een soort belangenhouder.Hij heeft er belang bij dat
het museumbestaaten het museumheeft eenwederkerig
belang. De invloedsfeervan het museumkan worden
verdeeld in vier segmentenvan stakeholders:de maat¬
schappelijkeomgeving, de sponsors,het publiek en het
personeel.Deeerste drie worden wel externe stakehol¬
ders genoemd,de laatste interne. Bij het analyserenvan
de stakeholdersten behoevevan het strategisch beleid
houden we ons alleen bezig met de externe segmenten.

De stakeholders-analyse
Destakeholders-analysevoltrekt zich in de volgende
stappen:
- Wat zijn voor elk segment (maatschappelijkeomgeving,
sponsorsen publiek) de belangrijkste relaties van het
museum?
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Praktijkvoorbeeld
Eenjonge directrice van een klein,
lokaal museumervaart het als groot
probleemdat er nauwelijks mensen
uit de directe omgeving naar het
museumkomen.Zij wijt dit aan het
feit dat zij, afkomstig uit een ander
deel van het land, nu eenmaal niet

zo bekenden geliefd is als haar
voorganger.Eenveel te snelle con¬
clusie. Eerstmoet zij de directe
omgeving onderverdelenin verschil¬
lende stakeholders:gemeentebe¬
stuur, onderwijsinstellingen, notabe¬
len, anderen.Omwelke mensengaat
het preciesen wat zijn hun beweeg¬

redenenom niet te komen?Hoe
denkt haar voorganger erover,en
wat was zijn relatie met de verschil¬
lende stakeholders?Kortom, ze heeft
niet geanalyseerdwie haar stakehol¬
ders zijn, en dus ook niet naar hun
mening gevraagd.Enzonder goede
vragenkrijgje geengoedeantwoorden.

- Wat isde inhoudvandezerelaties(hetwederzijdsbelang)?
- Is de verhouding van gevenen nemen in balans?
- Hoe kan dezebalansworden verbeterd?
- Welke relaties ontbreken?
- Hoe kunnen dezenieuwe relaties tot stand worden
gebracht?
Eenstakeholders-analysemaakt de huidige marktpositie
duidelijk, mits de relaties specifiek worden benoemd.De
veelgehoordeuitspraak'we zijn eenmuseumvoor iedereen'
biedt geengoed uitgangspunt voor strategieontwikkeling.
Geenenkelmuseum,instituut of bedrijf is er voor iedereen.
Je kunt moeilijk relatiesmet de helewereld onderhouden.
Sociaal-geografischeligging, collectie, huisvesting,
andereinstellingenen financiëleachtergrondzijn bepalend
voor de relaties van het museum,en bakenende
omgeving af.

Gezichtspunt van de stakeholder
De relatie met een stakeholder is een kwestie van geven
en nemen.Eenbezoekerdie een toegangsbewijs koopt,
verwacht daarvoor bevredigingvan zijn nieuwsgierig¬
heid. Eensubsidiegeververlangt bepaaldeprestaties.
Omstakeholderstevreden te houden, is het van wezen¬
lijk belang om te weten welke indruk ze van je museum
hebbenen wat ze willen terugverdienen uit hun inves¬
tering. Het gezichtspunt van de stakeholders is als het
ware een spiegelvan het functioneren van het museum.
Het vraagt enige inspanning om je daadwerkelijk in te
leven in het gezichtspunt van een ander.Eenin
managementworkshopsvoor museummedewerkers
beproefdemethode is om alle deelnemersde opdracht
te geveneen of enkelemuseate bezoekenin de rol van
een bepaaldestakeholder.Het is zeer verhelderendom
op dezewijze kritisch naar een ander museumte kijken,
en om te horen hoe anderenop jouw museumreageren.
Dedeelnemerskrijgen vragen meeals: Kunt u merken
dat het museumeen mission statement heeft? Wat
bevalt u en wat mist u in het museum?Hoe is de ont¬
vangst en wat is de houding van het personeel?

Een paar conclusies
Uit een aantal stakeholders-analysesdie tijdens derge¬
lijke workshopsvoor kleinere museazijn gemaakt, vallen
een paar dingen op. Teneerste de onduidelijke relatie
met desubsidiegever,veelaleengemeenteof eenprovincie.
Wat er wordt verwacht isaan beidekantenmeergebaseerd
op aannamesdan op heldereafspraken.
Tentweede blijkt dat de relatie met het publiek vaak
wordt verwaarloosd in vergelijking met subsidiegevers
en sponsors.Terwijl een betalende bezoekertoch meer
is dan eenobscure'iedereen'.Eenklein regionaalmuseum
richt zich in de eerste plaats op de bezoekersuit de
directeomgeving.Bovendienmoetende gewenstejaarlijkse
bezoekersaantallenbekendzijn, anders kan niet worden
vastgesteld of het museumnaar verwachting presteert.
Tenderde blijken kleinere.museavaak instanties als
stakeholderste benoemen,in plaats van personen.
Het is voor het onderhoudenvan eengoederelatie echter
belangrijk om dezete verpersoonlijken.Bij instanties
werken mensendie bekendzijn en aangesprokenworden
om een relatie te onderhouden.

Naar een beleidsplan
Eenkoppelingvan de missionstatement aan de resultaten
van de stakeholders-analysemaakt duidelijk in hoeverre
de doelstellingen van het museumsamengaanmet de
belangenvan de diversestakeholders.Als het goed is,
zal blijken waar de gaten tussen voornemensen werke¬
lijkheid liggen. Hiermeezijn we op het punt gekomen
dat de stakeholders-analyseals instrument moet worden
ingepast in een gestructureerd strategisch beleid.
Hierin wordt de stakeholders-analysegecombineerdmet
het definiëren van de mission statement, het makenvan
een analysevan de zwakke en sterke punten van de
interne organisatie, en het opstellen van een actieplan.
In de syllabus Bedrijfsvoering in museavan het LCM
biedt het hoofdstuk over strategisch managementeen
praktische handleiding om met deze instrumenten een
beleidsplanop te zetten.

Bedrijfsvoering in musea
In de ontwikkeling van het landelijke
scholingsaanbodvoor museummede¬
werkers is de Stichting Landelijk
Contact van Museumconsulenten
(LCM)verantwoordelijk voor de
diversebasiscursussenen de bijbe¬
horendewerkboeken.Dezemaand

verschijnt de syllabus Bedrijfsvoering
in musea. Dezeis opgezet als
naslagwerkbij de gelijknamigecursus,
maar door de bredeaanpakvan de
diverseonderwerpen is de syllabus
daarnaast zeer bruikbaar als zelf¬
standigevraagbaak.Het management
in museakent zeer uiteenlopende

aspecten.Deauteurs van de diverse
hoofdstukken zijn specialisten op
hun gebied,en hebbenaffiniteit met
de museumwereld.
Bestellingenbij deBrabantseMuseum¬
stichting, tel. 013 535 55 65,
e-mail: bms@bart.nl, prijs f75,- (excl.
verzendkosten)

29



Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland■
Museumondersteuning in Zeelandvanuit een nieuwe setting
Door \NimScholten,

provinciaal museum¬

consulent, hoofd

Sector Ontwikkeling,

AdviesenSteunfunctie,

Stichting Cultureel

ErfgoedZeeland

Op 1 april 2001 is de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
officieel van start gegaan. De nieuwe organisatie is een clustering van
bestaande provinciaal werkende organisaties die zich bezighouden met
het cultureel erfgoed, aangevuld met nieuwe steunfuncties. De clustering
betreft het Bureau Provinciaal Museumconsulent Zeeland, de
Monumentenwacht Zeeland, het Provinciaal Archeologisch Centrum
Zeeland en de Regionale GeschiedbeoefeningZeeland. De nieuwe
steunfuncties hebben betrekking op de monumentenzorg en de streektaal.
Nieuw is ook de extra deskundigheid op het gebied van het behoud.

Voordelen van samenwerking

DeSCEZmaakt een integrale benaderingvan het cultureel
erfgoed in Zeelandmogelijk. Tenopzichte van de oude
situatie heeft dit als voordeel dat efficiënter gebruik kan
worden gemaakt van de aanwezigeexpertise en
deskundigheid.Dit voordeel wil SCEZvooral tot uiting
laten komen in integrale projecten en activiteiten.
Overheden,organisaties en particulieren zullen het
bovendienals een voordeel ervaren dat er met SCEZ
slechts één provinciaal aanspreekpuntvoor het cultureel
erfgoed is. Eéndeur, die leidt naar vele kamers.
Naastde inhoudelijkevoordelenzijn er ook bedrijfsmatige
voordelen.In de oudesituatie wassprakevan kleinschalige
organisaties,met beperktemogelijkhedenom problemen
op het gebiedvan huisvesting,faciliteiten en personeels¬
zaken op te lossen.Daarmeewaren ze kwetsbaar.
DeSCEZkan op een grotere schaal werken en dergelijke
problemen daarom beter opvangen.

Missie en doelstellingen
SCEZwil hét aanspreekpuntop het gebiedvan het cultureel
erfgoed in Zeelandzijn. Zij wil haar bijzondere kennis
over dit erfgoed maximaal inzetten door publieksgericht
te informeren, te adviserenen te stimuleren en door een
breedscala aan activiteiten te ontwikkelen. Zij laat zich
daarbij inspireren door de gedachte dat het cultureel
erfgoed een waardevol en onmisbaar onderdeel is van
de Zeeuwsesamenleving.
DeSCEZstelt zich ten doel een essentiëlebijdrage te
leverenaan de instandhouding van het cultureel erfgoed,
en wil de betrokkenheidvan het publiek bij het cultureel
erfgoed vergroten. Ze zal dat doen door het ondersteu¬
nen van activiteiten en organisaties die zijn gericht op
het behoud,het beheer,de toegankelijkheid,het onderzoek
en de ontsluiting van het cultureel erfgoed in de ruimste
zin van het woord. Dezedoelstellingen zijn geënt op het
provinciaal cultuurbeleid, zoals dat onder woorden is
gebracht in Dekracht van cultuur, uitgangspunten
provinciaal cultuurbeleid 2001-2004.

Beleidsuitgangspunten
Vanuit de integrale benaderingvan het cultureel erf¬
goed zijn drie beleidsuitgangspuntengeformuleerd:
cultureel erfgoed, overleg en samenwerking,en commu¬
niceren.Cultureel erfgoed is geenvaststaand gegeven.
Het is aan waardering onderhevig.SCEZziet het als
haar taak om de verbindingen tussen samenlevingen
cultureel erfgoed expliciet te maken,te laten zien wat
Zeeuwscultureel erfgoed is of zou kunnen zijn. Overleg
en samenwerkingzijn nodig om de positie van centraal
aanspreekpuntwaar te maken.SCEZziet in het Zeeuws
Archief, de ZeeuwseBibliotheek en het ZeeuwsMuseum
onmisbarepartners,waar zij graagmeewil samenwerken.
Hetzelfde geldt voor andere provinciale, regionale of
lokale erfgoedorganisaties.Communicerenis de basis
voor het geïnspireerden publieksgericht werken.SCEZ
wil contact makenen onderhouden.

Ontwikkelingen in de erfgoed¬
sector
In hoeverrede drie beleidsuitgangspunten in de praktijk
herkenbaarzullen zijn, heeft SCEZin eigen hand.
Dat geldt niet voor de ontwikkelingen in de erfgoedsector
zelf. SCEZspeelt in op eenviertal ontwikkelingen: de
belevingsmarkt,cultureel ondernemerschap,informatie-
en communicatietechnologie en de afnemendeaandacht
voor behoud.
De 'afnemer' van cultureel erfgoed wil worden geïnfor¬
meerd,maar ook worden onderhoudenen vermaakt.
SCEZziet mogelijkhedenvoor de Zeeuwseerfgoedorga¬
nisaties om actief te zijn op de belevingsmarkt,bijvoor¬
beeld door clustering van aanboden ontwikkeling van
netwerken op cultureel en erfgoedgebied.
Van erfgoedorganisatieswordt cultureel ondernemer¬
schapverwacht. Zij mogen hun kennis en het erfgoed
dat zij beherenzien als hun werkkapitaal, hun cultureel
vermogen.SCEZschaart zich achter dezevisie. Van
stondeaanwil zij duidelijk makenwelke (kern)activiteiten
zij verricht en voor wie. Daarwaar nodig en haalbaar
zullen diensten, faciliteiten en activiteiten op zakelijke
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"Zeelandals geheel is een prachtig het Zeeuwselandschapwel: inpolde- beeldvan cultureelerfgoedin Zeeland." Deinlaagvani887bij
cultureel historisch ensemble.Als er ringen,dijken,forten, karrenvelden, GertdeKok,gedeputeerdevoorcultuur, Eiiewoutsdijk(fotoZeeuws
één gebied is in Nederlandwaar de inlagen... Eendijkenpatroon met natuurenlandschap(tekst:Karen Documentatiecentrum)
mensenhandzichtbaar is, dan is dat inlaag: dat vind ik een typischvoor- Kroese,ZeeuwsTijdschrift).

grondslagwordenaangeboden.Met desnelleontwikkelingen
op het gebiedvan informatie- en communicatietechnolo¬
gie (ICT)en nieuwe media is de wereld een dorp gewor¬
den. SCEZconstateert in Zeelandeen achterstand in het
gebruik van ICTvoor het beheeren de ontsluiting van
het cultureel erfgoed.SCEZwil daarin samenmet ande¬
ren verandering brengen.De informatie waarover zij zelf
beschiktwil zij zo snel mogelijk via internet beschikbaar
stellen. Bij de grote en groeiendeaandacht voor de
publiekskant van het erfgoedwerk dreigt het gevaarvan
afnemendeaandacht voor de behoudskant.Behouden
beheerzijn relatief duur, terwijl de publieksrelevantie
slechts indirect merkbaar is. Erzijn nog aanzienlijke
achterstanden in het behouden beheervan erfgoed¬
collecties in Zeeland.SCEZwil op korte termijn deze
achterstanden in de eigen (archeologische)collectie
wegwerken.Zij wil de aandachtvestigenop het intrinsieke
belang van behoud en beheeren het feit dat zonder
behoud en beheergeenadequatevertaalslag naar het
publiek kan worden gemaakt.

Organisatie en werk
SCEZwordt bestuurd door een stichting, die het beleid
bepaalt.Voorzitter van het bestuur is Adrie de Bruijn, in
het dagelijkse leven burgemeestervan Veere.Het beleid
wordt uitgewerkt in tweejaarlijkse werkplannen, die ter
goedkeuringaanGedeputeerdeStatenvan Zeelandworden
aangeboden.Het eersteofficiële werkplan zal dit najaar
verschijnen. Dedagelijkse leiding van SCEZis in handen
van de directeur, Wim de Meurichy. Deorganisatie kent
drie organisatie-eenheden:de Sector Ontwikkeling,
AdviesenSteunfunctie,deSectorFacilitaireDienstverlening
en de Sector Bedrijfsvoeringen Communicatie. In de
eerstgenoemdesector zijn de ontwikkelings-, advies- en
steunfunctietaken van SCEZondergebracht.Detaken
hebbenbetrekking op de beleidsveldenarcheologie,
geschiedbeoefening,museaenstreektaal.Ookde takenvan
de consulentbehouden (eventueel)de consulenteducatie
behoren tot dezesector.Sectorhoofd is Wim Scholten.
In de tweede sector zijn de betaalde dienstverlening
(de monumentenwacht), de collectietaken (provinciale
archeologischecollectie) en de facilitaire taken onder¬
gebracht. Het sectorhoofd, tevens hoofd monumenten-
wacht, wordt momenteel geworven. In de derde sector
zijn de ondersteunendetaken, waaronder secretariaat
en administratie, informatie- en documentatievoorziening

en communicatie ondergebracht. Dedirecteur is tevens
hoofd van dezesector. Het werk zelf wordt zoveel
mogelijk georganiseerdin meerjarige integrale program¬
ma's.Zo is er het programmaZoekenen
vastleggen,dat uitgaat van het systematisch en gestan¬
daardiseerdinventariseren, registreren en documenteren
van cultureel erfgoed in Zeeland.Eenander voorbeeld is
het programmaScholing op maat, dat voorziet in een
permanent aanbod aan scholing voor medewerkersvan
particuliere erfgoedorganisatiesen voor burgers die
actief zijn op het gebiedvan cultureel erfgoed.

Museumondersteuning
Deorganisaties die in SCEZzijn opgegaan,waaronder
het BureauProvinciaalMuseumconsulentZeeland,hebben
in het afgelopen decennium een stevig draagvlakvoor
het cultureel erfgoed opgebouwd.Zij vormen de pijlers
waarop SCEZde komendejaren verder kan bouwen.
Het BureauProvinciaal MuseumconsulentZeeland had
zondermeerte makenmet de beperkingendie een kleine
organisatie nu eenmaal aankleven: tijd, middelen en
faciliteiten waren beperkt. Anderzijds zorgdejuist die
kleinheid voor veel creativiteit, flexibiliteit en improvi¬
satievermogen.Deoutput van het bureauwas daardoor
relatief groot, iets wat de 'klanten' op prijs stelden.Binnen
SCEZis meermenskrachtvoor de museumondersteuning
in Zeelandbeschikbaar.Naast de functie van provinciaal
museumconsulentis er ook de nieuwe functie van
consulent behoud,die wordt vervuld door Wim Phaff.
Hij besteedt een belangrijk deel van zijn tijd aan de
museaen neemt inmiddels deel aan het LCM-overleg
van behoudsconsulenten.Het streven is om ook te komen
tot de aanstelling van een consulent educatie, zij het
voorlopig op projectbasis.Ook dezefunctionaris zal een
belangrijk deel van de tijd aan museabesteden.
Desecretarieel-administratieve ondersteuning van het
museumwerkwordt geleverddoor de Sector Bedrijfs¬
voering en Communicatie.
Met SCEZis de museumondersteuningin Zeelandsinds
1 april dus andersgeregeld.Denieuwe setting biedt
bedrijfsmatig duidelijke voordelen. Interessanterzijn
echter de inhoudelijke voordelen.Vooral de integrale
benaderingvan het cultureel erfgoedverdient deaandacht.
Om het cultureel erfgoed professioneelte behouden,
beherenen presenterenis eengemeenschappelijkeaanpak
van de ondersteunendeorganisaties hard nodig.
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Museum Magazijn
Uw partner voor de museumwinkel

Assortiments- en inrichtingsadvies

Custommade producten in kleine
aantallen

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

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

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

Restauratie-AteIier
HelmondB.V.
voor restauratieen conserveringvan
papier, leer en perkament

■ Boeken,in leer en perkament
■ Chartersen zegels
■ Prentenen tekeningen
■ Kaartenen affiches
■ Massaconservering
■Vrijblijvendeoffertes

■Vacuüm-vriesdrogen

ondersteuning bij calamiteiten
24 uur bereikbaar bij brand- en waterschade

06-575.896.31

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

Maatmeubilair
EN VITRINEBOUW
VOOR MUSEA

KWADRANT
INTERIEURBOUW

RlGAWEG2 • 9723 TH GRONINGEN
Telefoon (050)5417916 • Telefax (050)5417634

INTERNET:WWW.KWADRANT.COM
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LIJSTENMAKERS

Sparrenstraat 12 zw - 2023 WX Haarlem
Telefoon 023 527 60 15 - Telefax 023 527 01 93



www. restaurator.n
Vorig jaar is de Stichting Restauratoren Register opgericht. De verzelf¬
standiging van het reeds enkele jaren onder de vleugels van het
Instituut Collectie Nederland functionerende register was een feit.
Sindsdien stelt het bestuur van de stichting alles in het werk om het
register verder uit te bouwen en zo dicht mogelijk bij potentiële
gebruikers te brengen. Een belangrijke stap daarbij is de realisatie van
de internetsite http://www.restaurator.nl/.

Restauratoren Register
Het RestauratorenRegister is enkelejaren geledentot
stand gekomenom te voldoen aan de toenemende
vraag naar bonafide restauratoren. Het doel van het
register is het veiligstellen van de kwaliteit van het res¬
taureren van roerendcultureel erfgoed. In het register
zijn restauratorenopgenomendie voldoenaan eenaantal
in het reglement vastgelegdecriteria. Criteria die
betrekking hebbenop onder meerscholing, leer- en
praktijkervaring en op uitgevoerdewerkzaamheden.
Detoetsing aan de criteria berust bij een beoordelings¬
commissie.Het RestauratorenRegisterheeft een onaf¬
hankelijke status en is geen belangenvereniging.

Doelgroepen
Destichting richt zich op twee te onderscheidendoel¬
groepen.In de eersteplaatszijn dat musea,veilinghuizen,
de kunst- en antiekhandel, particulieren en fondsen.
Kortom: beheerdersen eigenarenvan cultuurbezit die
gedegengeïnformeerdwillen worden over deskundige
restauratorendiealgemeneof specialistischeconserverings-
en restauratiewerkzaamhedenkunnen verrichten.
Daarnaastbehorenook restauratoren zelf tot de doel¬
groep.Voor hen fungeert het register als een erkenning
van hun professionaliteit.

Vakspecialisten
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk partijen die gebruik
makenvan de diensten van restauratoren zich wenden
tot vakspecialistendie zijn opgenomenin het Restauratoren
Register,of tenminste zijn aangeslotenbij een profes¬
sionelebelangenvereniging,zoalsVeres.Het PrinsBernhard
Cultuurfonds en de Mondriaan Stichting hebbenaange¬
kondigd dat ze als richtlijn gaan hanteren dat te subsi¬
diëren restauratiesbij voorkeuruitgevoerdmoetenworden
door registerrestauratoren.In de provincie Noord-Brabant
is een dergelijkebepalingal opgenomenin de provinciale
subsidieverordeninginzake restauratiesvan museum¬
collecties.

www.restaurator.nl
Inmiddels zijn 130 restauratoren opgenomen in het
RestauratorenRegister.Hungegevenszijn via de internetsite
http://www.restaurator.nl/gratis voor iedereenbeschikbaar.
Binnen de website kan per regio en per vakgebied

gezocht worden. Detwaalf gehanteerdevakgebieden
zijn: archeologischeobjecten, fotografisch materiaal,
glas en keramiek,metaal, meubelenen hout, papier en
boeken,scheepsmodellen,schilderijen en beschilderde
objecten, schilderijlijsten, textilia, steensculptuur en
preventieveconserveringalgemeen.

DoorJules Verschuuren,

bestuurslid Stichting

Restauratoren Register

en directeur Brabantse

Museumstichting
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Sticker
Met steun van de Stichting Landelijk Contact van
Museumconsulenten is onlangs in een grote oplage de
www.restaurator.nl-sticker vervaardigd. Bij dit nummer
van Museumpeil treft u een exemplaar aan. Desticker
is van een dusdanig formaat dat hij gemakkelijk op de
rand van een computermonitor of toetsenbord kan
worden geplakt. Eenbetere 'reminder' is niet denkbaar
en de verwachting is dan ook dat velen, mededankzij
dezesticker, de weg naar het Restauratoren Register
zullen vinden.

(foto Nico Boeijink)
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Op de-keper beschouwd
Handboek voor het behoud van textielcollecties

F.Boersmae.a.,
'Opde keper

beschouwd, handboek
voor het behoud van
textielcollecties',
Stichting Textiel-

commissie Nederland,
Amsterdam, 2000,
ISBN90-803939-6-7,
f52,50 (incl. verzend¬
kosten). Tebestellen
bij Frits Regter, 1ste
Oosterparkstraat 181,
1091HAAmsterdam,

e-mail:
fritsregter@hetnet.nl

Voormeer informatie
over de Textiel-
commissie:Judith
Tegelaers(voorzitter),

Erfgoedhuis
Zuid-Holland,

tel. 071 513 37 39,
e-mail:

Tegelaers@erfgoed-
huis-zh.nl

Textielcollecties vormen een belangrijk onderdeelvan
het culturele erfgoed van Nederland.Veel museabezit¬
ten textiel. Denkdaarbij niet alleen aan kostuumsen
merklappen,maar ook aan tapijten en meubelbekleding.
Dezecollecties zijn kwetsbaar.Ze zijn onderhevig aan
verval ten gevolgevan natuurlijke veroudering, licht en
klimaat en andere invloeden van buiten. Redengenoeg
om extra aandachtte bestedenaan textiel en deomgeving
waarin het wordt bewaard en tentoongesteld. Onlangs
verscheenOpde keperbeschouwd,handboekvoor het
behoudvan textielcollecties. Evenalsde succesvolle
voorgangerVuistregelsvoor textielconserveringbehandelt
het de achtergrondenvan het behoudvan textielcollecties.
Het boekreikt de lezerde kennisaanom van gevaltot
gevaleenverantwoordeafweging te kunnenmaken.
Opdekeperbeschouwdis opgebouwduit drie delen.
Het eerstedeel behandelt de theorie van de materialen,
de invloed van licht en lucht, en de herkenning van
schimmelsen insecten. Het tweede, praktische deel gaat
in op de inrichting van het depot, het transport van de
voorwerpen,het tentoonstellenvan textiel en de materia¬
len die daarbij gebruikt kunnenworden.Het derdedeel
bevataanvullendeinformatie over conservering,restau¬
ratie, documentatie en collectiemanagement.Bovendien
wordt de restauratievan een collectie behandeld.Devele
foto's en tekeningenvormen eenwaardevolle aanvulling
op de tekst. Kortom:dit boekgeeft de informatie die nodig
isomeentextielcollectieopverantwoordewijzete behouden
en te tonen aan het publiek.Opdekeperbeschouwdis hét
handboekvoor iederebeheerdervan eentextielverzameling.

DeStichting TextielcommissieNederland (TC)verzamelt
en verspreidt kennis over historisch en modern textiel in
Nederlanden draagt daarmeebij aan het behoudvan
dit culturele erfgoed.Jaarlijkswordener twee textieldagen
georganiseerd,steedsover een bepaald thema. U kunt
donateur worden van de TCvoor maar f 25,- per jaar.
U blijft dan u op de hoogtevan de activiteiten en ontvangt
de publicaties van de textieldagen gratis. In 1999 publi¬
ceerdede TCeen brochure getiteld Kostuumcollecties,
richtlijnen voor beheeren behoud.

Nieuwe Cursus
Veiligheidszorg
Hetzalje maargebeuren:eenroofovervalop klaarlichte
dag,eenuitslaandebrand,eenbezoe-kerdieje schilderijen
met eenmeste lijf gaat,eendreigendedijkbreuk,een
schimmel-explosie,eenkinddat levensgevaarlijkgewond
raaktbij eenval dooreenvitrine,waterschadedoor lekkage
of overstroming,deontploffing van eenvuurwerkopslag¬
plaats.Het is slechtseenkleinegreepuit decalamiteiten
waardooreenaantal Nederlandsemuseadeafgelopenjaren
werdgetroffen.Elkmuseum,kleinof groot,dient veilig¬
heidszorg- dezorgvoor publiek,medewerkersen collectie
- serieuste nemenenvoorzorgsmaatregelente nemen.
Diemaatregelenmoetengerichtzijn op het voorkomenof
beheersenvan eencalamiteit,maarookvoorzienin de
actiesvlak na eenincident,waaronderde nazorgvoor
medewerkersen collectieof de contactenmet de pers.
EenLCM-werkgroepontwikkelt in samenwerkingmet de
NMVenexternedeskundigeneendriedaagsebasiscursus
veiligheidszorg.In decursusleert u hoeu eenrisico-analyse
en eencalamiteitenplanmaakten hoeu incidentenin het
museumregistreert.U krijgt informatieoverdesamenwer¬
kingmet externehulpverleningsorganisatiesen overde
voorlichtingaandemedia.

Dezedriedaagse nieuwe cursus wordt in het najaar als pilot aangeboden,
in Gelderland op 26 november 2001, 28 januari en 25 maart 2002; in
Zuid-Holland 30 november 2001, 30 januari en 27 maart 2002. Aanmel¬
den bij het GeldersOudheidkundig Contact, tel. 0575 51 1826 en het
Erfgoedhuis Zuid-Holland, tel. 071 513 37 39. De kosten bedragenf250,-.

www.bruns.nl
info@bruns.nl

WWW. CuItuurNet .nl
Portaal voor Kunst en Cultuur

CuItuurNetis eenpraktischen informatiefinitiatief voor cultuurliefhebbersen beroepsmatiggeïnteresseerdenmet dagelijkshet nieuwsuit de sector

Adviesbureaus Bibliotheken Fondsen Kunstenaars Opsporing Schrijvers Universiteiten
Antiekhandel Boekhandel Galeries Kunsthandel Oudheidkamers Sponsoring Vacatures
Antiquariaat Collecties Genealogie Leveranciers Pers en Media Subsidies Veilingen
Archieven Conservering Hist. Vaartuigen Literatuur Politiek, Beleid Taxaties Gevonden
Architecten Digi plaatsen Hist. Voertuigen Monumenten Restauratie Theaters Verzamelaars
Beurzen Exposities Kunst Musea Schouwburgen Uitgeverijen Veel meer.

CuItuurNet, Postbus 813, 7301 BBApeldoorn ~ E-mail: redactie@cultuurnet.nl

34



ADL/B Museum
Bestarid W$rigen Record Zoek Markeren Combineren ï «afwissel Help

Eh-I «l+«F H»i JN*I <SP|gB|gP|BID1BIN? I
vetwarving^'waarde i standplaats/biuWenen j roestand/conseiveiirg j <epiodudies | nunweis/teJaties | opmetkinger)
idenWic-yieA'wvaefdtging j fysiekekenmerken j jcooocpafie j opschriften/merken j associates j tentoonsieSinger! { documentatie

Idertilicafie
ImteSngsnurrimet jpAMS~ WolverhamptonArts&MuseumsService

AtdeSng

Cotecfe |
Objeclnufwnet J0P202

Onderdeel f~ Aantal f

j>] «I <MH >H 'I
... -s?- f '

Beeldielesepbe j /images/OP202jpg

Obteclbenarrsngen fW
ObpdcaSegorie ]

_

Soort

Biroride

Anderebenamng

Bqrohdwhssfen
Vertaaldebiel

É
|| OnTheGrandCanal

Soort

Soort

Bwchrifvro jcU painingbyEDWARDWILLIAMCOOKE.WteOn TheGrandCanal

Beschrijver Datum j

Record23van94 Record55

1+

ADLIB M useum is de software voor professioneel

collectiemanagement | Uitgebreide functionaliteit

Beeldintegratie | Exportwizard. XML export

Thesaurusmanagement | Klaar voor het Internet.

Internet- / Intranet Module | Zoeken via Thesaurus en

indexlijsten | Koppeling externe bestanden. Word,

Excel, Internetpagina's | Internationale standaarden.

Basis voor data-uitwisseling | Gebruiksvriendelijk.

Individueel aanpasbare lettertypen en kleuren

Validatiebestanden voor correcte data invoer

Krachtige zoekmogelijkheden. Booleaans, Links-

truncatie, Reehts-truncatie, Korte woorden

Meertalig | ADLIB Museum Basis. Direct inzetbaar

ADLIB Museum standaard. Toolkit. Volgens de

"CIDOC Guidelines" en SPECTRUM-Standaard

Bruikleenmodule | ADLIB Museum Plus. Uitbreiding

met ADLIB Bibliotheek | Crossdomain searching

ADLIB Information Systems ] Postbus 1436 | 3600 BK Maarssen

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

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



NEMO, Amsterdam

Bruns bv

Wmrn

IPjlBSI


