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vragen ?

1 nker
imagineers

/

hoe laten we
onze bezoekers
tegelijk iets leren en
meemaken?

het businessplan is klaar,
wat nu?

interactiviteit zonder computers,
kan dat dan?

hoe breng ik mijn collectie
écht tot leven?

tinker imagineers beantwoordt deze vragen
samen met 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 Bijbels Openluchtmuseum,UniversiteitsmuseumUtrecht, NoordbrabantsMuseum, Museumvoor Communicatie,
Militair Luchtvaartmuseumen NEMO

t

De grenzen van museumland
Het begrip museumheeft een grote aantrekkingskracht.
Het geeft status en kent een langeen respectabeletraditie.
Geenwonder dat particuliere verzamelaars,themaparken,
bezoekerscentra,archeologischeerven,archieven,
monumenten,historischeschepenen zelfs winkels zich
maar al graag willen profileren als museum.
DeStichting het NederlandsMuseumregisterwordt
regelmatiggeconfronteerdmet aanvragenvan instellingen
die een poging wagen museumlandbinnen te komen.
Als het gaat om veredeldewinkels of opengestelde
huiskamersdan is de beslissingsnel genomen,omdat een
institutionele basisin dat soort gevallen ontbreekt.
Lastigerwordt het bij respectabeleen gerenommeerde
instellingen die hun zorg voor het cultureel erfgoed
serieusnemen maar toch geen museumzijn.
Van doorslaggevendbelang voor opname in het museumregister is de aanwezigheidvan een musealecollectie.
Dat wordt per geval beoordeeld;het ene kasteel kan dus
een museumzijn, terwijl het andereslechtseen'aangekleed
monument' is. Het gaat niet om de kwaliteit van de
objecten, maar om de functie van de collectie binnen het
geheel: hoe wordt de collectie gepresenteerden beheerd?
Deafwijzing zegt dan ook weinig over de cultuurhistorische

Colofon

of educatievewaarde van een instelling, en dat is ook
voor bezoekerssomsmoeilijk te begrijpen.

Museumpeilnummer16,
najaar 2001
Museumpeil informeert
museummedewerkers
over landelijke en
provincialeontwikkelingen
in de museumsector
vanuit een praktijkgericht
perspectief. Museumpeil
is een gezamenlijke uit¬
gave van de bureaus van
de provinciaal museum¬
consulenten en verschijnt
tweemaal per jaar.
Museumpeil wordt gratis
verspreidonder de relaties
van de museum¬
consulenten.

Gelukkiglaten we dezeafgewezeninstellingen niet achter
in niemandsland,want ook voor hen bestaanin Nederland
registersen/of is ondersteuningbeschikbaar.Monumenten,
archievenen archeologischeervenkennenhun eigen kwa¬
liteitszorg en koepelorganisaties,bezoekerscentrawerken
nauw samenmet VW's. Enwie weet gaan ook particuliere
verzamelaarszich nog eensprofessioneelorganiseren.
Veel museumconsulentenzullen de komendetijd prioriteit
gevenaan de individuele en projectmatige ondersteuning
van voorlopig geregistreerdemusea.Dezenog steeds
groeiendegroep - inmiddels 125 in getal - wil immers
binnen drie jaar aan de basiseisenvoor museumregistratie
voldoen.Maar dit betekent niet dat afgewezeninstellingen
niet mogendeelnemenaan het cursusaanbod
voor museum¬
medewerkersof aan provinciale projecten. En met de
toenemendeerfgoedbredesamenwerkingwordt, althans
wat betreft de professioneleondersteuning,de vraag
'museumof monument?'toch minder belangrijk.
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Foto omslag:
Theo Swagemakers,
'Vaasjeroze rozen en
twee druiven', 1980,
olieverf op paneel
(uitsnede),
collectieTheoSwagemakers
Museum, Haarlem
(foto Henni van Beek)

De story van Anny Cactus en
andere netelige kwesties
Museurriregistratie en selectie, hoezo afgewezen?
DoorJacobus Trijsburg,

Particuliere collecties, aangeklede monumenten en instellingen zonder

provmcmai
. presen

j-je(3e|ejfj kunnen njet worden opgenomen in het museumregister.

museumconsulent ' 1
van Gelderland

1

\ Maar daarmee is niet gezegddat ze waardelooszijn. Particuliere collecties
■kunnen altijd nog uitgroeien tot musea en monumenten zijn op zichzelf
■reeds waardevol. De basiseisenvoor museumregistratie zetten menige
. instelling aan het denken over de eigen identiteit. Een rondgang door
! verschillende provincies.
Bezichtiging

VERKOOP AAN PARTICULIEREN

Zomecavondrondlerdingen van april i/m
september op woensdag vanaf 19.00 uur

... Treed
Overdekt cactus-koffie-/

binnen

in ...

theeterras

Bewonder het bloeimoment
van de 'Koningin van de
Nacht' in de maand juni/juli

In overleg met
'Anny Cactus'
kunt u diverse
arrangementen
bespreken:
• Ontvangst
door gastvrouw
'Anny Cactus'
op afspraak
voor groepen
van minimaal
5 personen met
mogelijkheid
tot diverse
arrangementen

v&ckiuèt®:

y
• Kinderpartijtje,

DE GA&TUSWOND

kinderuur en vragenspel

• Dialezing
• Workshop
• Mogelijkheid tot het huren van de ruimte ypor
het maken van fotoreportages
A
^
* Texastocht met huifkar

Gedurende het hele jaar
exposities

Anny Cactus
Anny van der Meer doet het woord en haar man Bert
het werk, zo is de verdeling. Samen runnen zij een
cactuskwekerij in de GelderseAchterhoek. Anny vertelt
hun bewogen levensverhaal.Hoe zijzelf in het Westland
in een hobbykasjeachter het ouderlijk huis naast de sla
en de spinazie met cactussenbegon. Hoe zij in Halfweg
met Bert een cactuskwekerijrealiseerde,met een productie
van drie tot vier miljoen zaailingen per jaar en dat
twaalf jaar lang, tot een auto-ongeluk van de ene dag
op de andere haar leven op zijn kop zette. Eenslopend
gevecht om weer op de been te komen,veranderde
grondig hun bestaan.Zij hield het niet meer uit onder
de dagelijkse portie decibellen van het vliegverkeervan
Schiphol. Ze waagden de sprong in het duister, naar
Ruurlo achter de IJssel.Eennieuw bedrijf werd uit de
grond gestampt, de cactussenovergepoot en wij zouden
er via Museumpeil nooit iets over hebben vernomen, als
Anny toen met een breiwerkje achter de geraniums
4

was gaan zitten.
Maar dan moet men deze
boerin met lef en een
...van ' Anny Cactus
creatieve geest kennen.
Terwijl zij fysiek steeds
m . ,v p*"""***beter uit de voeten kon,
f
Zorg voor voldoende licht.
Wk
hield zij de cactussen
Groeiperiode maart t/m september,
tx per maand voldoende water en wat
scherp in de gaten.
voeding geven. Zorg dat er 's avonds geen
water meer in de pot staat.
Scheefgroei,puistjes,
p'.'T"'
ustperiode oktober t/m februari:,
een apart knobbeltje,
een water geven,
e plant echter niet laten
kortom afwijkingen
verschrompelen.
worden vanzelfsprekend
e cactus verlangt om de 2 jaar nieuwe
ocgrond eh als het nodig is een ruimere
uit het verkoopassortiment
ot. verwijderd, goed voor de
vuilnisbak. Anny plantte
deze spelingen van de
natuur steevast in haar
hobbyhoekje.Ze groeiden
en de misvormingen
.• A•*.V' •
groeiden mee. Bizar en
grotesk als ze zijn, bleven
ze niet onopgemerkt.Toevallige bezoekersbrachten het
verhaal verder en er kwam een stroom van bedrijfs¬
bezoekenop gang. De afdankertjes groeien uit tot een
'unique selling point'.
Inmiddels dreigt de moordendeconcurrentie uit warmere
streken van Europade handelskwekerijde das om te
doen. Maar Anny's hobbyhoekje met de verworpenen
der aarde zorgt voor een groeiende stroom bezoekersen
een redelijke kans op zakelijk overleven.Ook weten¬
schappersinteresserenzich voor de zogeheten cristaten.
Kortom, de geboorte van Anny Cactus was een feit.
VERZORGINGSTIPS:

Particuliere

en bedrijfscollecties

Anny Cactus heeft geen museale pretenties, maar wij
kunnen iets van haar opsteken. Haar cactuscollectie is
het levende bewijs van de stelling dat weggooien altijd
nog kan. Als (deel van een) commercieel bedrijf komt de
cactuscollectie niet voor opname in het museumregister
in aanmerking. Maar daarom hoeft die cactuscollectie

allerminst de vuilnisbak in. Hetzelfde geldt voor talloze
andere particuliere en bedrijfscollecties die niet voor
registratie in aanmerking komen.Vergeet niet dat de
privéverzamelingde bakermat van menig museum is.
In Gelderland doet ruim 40% van de 253 zich museum
noemende(enverwante)instellingenniet aan de museum¬
registratie mee.Zij voldoen niet aan de basiseisen,zijn
particulier eigendom of onderdeel van een commercieel
bedrijf. In andere provincies doen zich vergelijkbare
situatiesvoor,al verschillende percentages.Het kwaliteits¬
zorgsysteemdat museumregistratie omvat, is voor deze
categoriein principeniet toegankelijk.Maar als particuliere
eigenaren en exploitanten van bedrijfscollecties zich
willen conformeren aan een algemeen systeemvan
kwaliteitszorg als ISOof zelf een systeemwillen opzetten,
houdt niemand ze tegen. Het idee is tijdens één van de
introductiebijeenkomsten al geopperd.

Hoezo

afgewezen?

Afgezienvan Utrecht en Flevolandis de museumregistratie
nu in heel Nederlandgestart.Alle zich museumnoemende
(en verwante) instellingen worden door de provinciaal
museumconsulent uitgenodigd zich aan te melden voor
opname in het museumregister.Als uitkomst van de
beoordeling zijn er drie mogelijkheden: een museum
wordt geregistreerd,voorlopig geregistreerd of niet
geregistreerd.Om die laatste categorie gaat het hier, in
het bijzonder om de samenstelling van deze groep. Wat
zijn zoal de redenenvan afwijzing? Met toestemming
van de betrokken instellingen en dankzij de bemiddeling
van de respectievelijke provinciaal museumconsulenten
volgt hier een bloemlezing.
Enigetroostende woorden vooraf: het feit dat een
instelling niet kan worden geregistreerd als museum,
betekent volgens de provinciaal museumconsulenten
niet dat zij vervolgens geheel van scholing en onder¬
steuning verstoken zullen blijven. Wel is het zo dat de
museumconsulentenin de komendejaren wat betreft
de actieve ondersteuning van museade nadruk zullen
leggen op geregistreerdeen met name op voorlopig
geregistreerdemusea.

Archeologische
Educatieve Erven
Nederlandkent op negenverschillende
plaatseneen ArcheologischEducatief
Erf.Al enkeledecenniageledenkwam
in Bergen Boschte Apeldoorn,als
eerste in Nederland,het zogeheten
Haps-projecttot stand, nu onder¬
gebracht in de Stichting Prehistorisch
KampApeldoorn 'Haps'.
Dezeervenzijn in educatiefopzichtzeer
geslaagd,maareen belangrijkebasiseis
voor museumregistratieis en blijft het
beschikkenover een musealecollectie.
Eneen serie replica'svoor educatief
gebruik vormt geen musealecollectie.

Overijssel:
Van Deinse
te Enschede

Instituut

Niet geregistreerd met als reden: geen (beleid gericht
op) presentatie van de collectie. Het Van DeinseInstituut
is het centrum voor streekcultuur in Twente. Het instituut
is in 1996 opgericht en is ontstaan door fusie van de
OudheidkamerTwente met de Twente Academie. Het
instituut beheert een uitgebreide en gevarieerdecollectie,
die onvervangbareobjecten van cultuurhistorische,
volkskundigeen historischeaardomvat en wel de 'moeder¬
collectie van Twente' wordt genoemd. Eengroot deel
van de collectie werd vroeger gepresenteerdin het
RijksmuseumTwenthe, maar moest in verband met een
beleidsveranderingdit museum verlaten en ligt nu
grotendeels opgeslagen.
Het Van DeinseInstituut voldoet aan bijna alle basiseisen
van het museumregister,maar het ontbreken van een
expositiebeleid is het knelpunt. De invulling van de
publiekstaak is onvoldoende.Wel worden onder de vlag
van het Van DeinseInstituut op diverse locaties - altijd
buiten de deur - tijdelijke exposities van wisselende
samenstellinggehouden.Het bestuur van de Stichting het
NederlandsMuseumregister heeft op zich geen bezwaar
tegen het elders exposeren,mits dit regelmatig gebeurt,
onder eigen naam, en er een beleid aan ten grondslag
ligt. Bij het Van DeinseInstituut bestaat niet voldoende
zekerheidomtrent de continuïteit van het expositiebeleid.
Uit de statuten, het beleidsplan en de begroting blijkt
niet dat er sprake is van presentatie van de collectie als
een structurele activiteit. De publiekstaak maakt geen
deel uit van de statutaire doelstelling van het instituut.
Wat de externe activiteiten aangaat is het instituut ver¬
gelijkbaar met het Meertens Instituut te Amsterdam.
Dankzij de museumregistratie is het Van DeinseInstituut
inmiddels wel gaan nadenkenover de eigen identiteit.
Het expositiebeleid wordt duidelijker geformuleerd in
het beleidsplan.Ook wil men in de nieuwe naam de
musealedoelstelling beter tot zijn recht laten komen.
Tenslotte is men op zoek naar een permanente
expositiemogelijkheid, zodat deze laatste hobbel voor de
museumregistratie kan worden genomen.

ArcheologischeEducatieveErven
weten op een aansprekendewijze de
jeugd te interesserenvoor geschiedenis
en archeologie.Misschienslagenzij
daarin - met minder middelen en
personeel- veel beter dan de traditio¬
neel werkendeeducatievediensten
van museavoor archeologieen
geschiedenis.Wat zij nu nog missen
is de link naar deze musea.Het moet
toch mogelijk zijn in het kadervan de
ontwikkeling van erfgoededucatieeen
blijvende verbinding tot stand te
brengen?Hoe sterker de band,des te
musealerde functie.

Leven als in de Ijzer¬
tijd, het Haps-project
in Apeldoorn
foto GOC

Gelderland:

Kasteel Hernen
foto GOC

Kasteel

Hernen

Niet geregistreerdmet als reden: geen collectie van enige
omvang of betekenis. De portretten van Reinier van
Wijhe en Margriet van Eegeren,het drietal kanonslopen,
alsmede het tiental bouwfragmenten vormen geen basis
voor een museum. De schaarsemeubilering van de
publieksruimten dient enkel tot gebruik en heeft geen
museaaldoel. Het kasteelbewaart daarentegenhet vrijwel
pip MMKlil
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ongeschondenuiterlijk van een weerbaar stenen huis uit
de late Middeleeuwen/vroege Renaissanceen is bouw¬
historisch een onuitputtelijke bron van informatie. Het
is het eerste kasteel dat door de Stichting Vrienden der
GelderscheKasteelen- voor één gulden - is verworven
(1940) en het is sinds de restauratie in de jaren vijftig
opengesteldvoor het publiek. Rondleidingenvoor een
algemeen publiek en een specifiek op jeugdig publiek
afgestemd educatief arrangement vinden gretig aftrek.
De Stichting Vrienden der GelderscheKasteelenheeft
zevenvan de tweeëntwintig in haar beheerzijnde kastelen
en landhuizen opengesteldvoor het publiek. De stichting
zelf kon niet worden opgenomen in het museumregister.
Alle zevenopengesteldekastelenzijn daarom afzonderlijk
beoordeeld,waarbij alleen Kasteel Hernen is afgewezen.
De overige zes kastelen voldoen aan de basiseisenen
zijn derhalve wel geregistreerd als museum.

Gelderland:

Kasteel

Doornenburg

Dreigt niet geregistreerd te worden wegens het ont¬
breken van een statutaire musealedoelstelling. Kasteel
Doornenburg- geen onderdeelvan de Stichting Vrienden
der GelderscheKasteelen- beschikt over een belangrijke
cultuurhistorischecollectie ter verfraaiingvan de publieks¬
ruimten: schilderijen, meubilair, gebruiksvoorwerpen.
Daarbij ligt het accent op de zestiende tot en met de
negentiende eeuw.Alle reden om het kasteel voor
museumregistratie aan te melden. Het is echter niet
vanzelfsprekenddat een gemeubileerd en gestoffeerd
kasteel wordt opgenomen in het museumregister.Het
bezoekvan de adviescommissiemuseumregistratie voor
Gelderland leidde in dit geval tot een gunstig oordeel.
6

Er was echter nog een ander struikelblok: de statutaire
doelstelling van het kasteel. De musealetaken kwamen
daarin onvoldoendetot uitdrukking. Momenteel onder¬
zoekt het bestuur hoe de musealedoelstelling juridisch
het best kan worden ingebed in de stichting.

Noord-Holland:
te Medemblik

Kasteel

Radboud

Niet geregistreerd met als belangrijkste argument: geen
vaste kerncollectie. De kerncollectie - het gezichtsbe¬
palende deel van de collectie - bestaat grotendeels uit
kortlopende bruiklenen, waarvan de bruikleenovereen¬
komst elk moment kan worden opgezegd.Het gaat
onder andere om een portrettenserie, een collectie
wapens en een opstelling van het kantongerecht.
Het bestuur van KasteelRadboudbeschouwt zelf het
kasteel zelf als het grootste en belangrijkste object van
de collectie, maar dit wordt door het museumregister
niet erkend. Omdat de continuïteit van geregistreerde
museazoveel mogelijk gewaarborgdmoet zijn, eist het
museumregisterdat de kerncollectie in eigendom of
langdurig bruikleen van het museum is. Van langdurig
bruikleen is sprake als de overeenkomsteen looptijd
heeft van minimaal vijfentwintig jaar.
KasteelRadboudin Medemblik, een restant van een
middeleeuwsedwangburcht, is sinds 1988 toegankelijk
voor het publiek.Mededoor de uitkomst van de museum¬
registratie in 1998 heeft het bestuur eind 2000 een
nieuw beleidsplanopgesteldvoor de periode 2001-2004.
Daarinis ook een nieuwemissieverwoord.KasteelRadboud
wil zich onderscheidenals een museum/kasteelwaar de
bezoekerde Middeleeuwenkan beleven,kenniskan maken
met de Middeleeuwen en kan zien hoe de mensen in die
tijd leefden: hoe ze sliepen, aten en werkten. Op basis
van deze missie is een nieuwe presentatie ontwikkeld,
waarvoor nieuwe objecten in bruikleen zijn verworven
en replica's zijn vervaardigd van middeleeuwsemeubels,
wapentuig en vaatwerk.
Denieuwe missiekomt ook tot uitdrukking in het collectieen verzamelbeleid.Binnen de kerncollectie zijn verschil¬
lende deelcollectiegebieden onderscheiden,te weten de
bouwgeschiedenisvan het kasteel,de militaire middel¬
eeuwsegeschiedenisen het dagelijks leven in een kasteel
in de Middeleeuwen.Andere deelcollecties betreffen de
restauratiegeschiedenis,de geschiedenisvan Medemblik
van de prehistorie tot de negentiende eeuw en het
kantongerecht in het kasteel. Perverzamelgebiedis een
overzicht gemaaktvan objecten die hierbij tentoongesteld
kunnen worden. Het verzamelbeleid heeft in het
beleidsplan ook een financiële vertaling gekregen,maar
tot dusver is hiervoor nog geen dekking gevonden.Het
beleidsplan besteedt ook aandacht aan het beheer en
behoud van de collectie, zoals het automatiseren van
collectieregistratie (waarmee reedsgestart is), het doen
van onderzoeken het zorgdragen voor het behoud van
de collectie. De volgende stap is het omzetten van de
kortlopendebruikleenovereenkomsten
van de kerncollectie
in langdurige bruikleenovereenkomsten.Zodra dat
gelukt is, zal KasteelRadboudopnieuw een aanvraag
voor opname in het museumregisterindienen.

Zeeland: Museum Marie Tak van
Poortvliet
Museum te Domburg
Niet geregistreerdmet als reden:geen collectie van enige
omvang of betekenis. Eenbeperkt aantal schilderijen is
weliswaar permanent te zien, maar de kernactiviteit van
het museum is toch het organiserenvan wisselexposities
van moderne kunstenaars.Mede daardoor functioneert
het in feite als een kunsthal.
Namen van schilders als Piet Mondriaan en Jan Toorop
zijn met Domburg verbonden.Van deze en vele andere
kunstenaarsis werk bekend,dat nergensanders dan in
deze schitterende Zeeuwsekustplaats ontstaan kan zijn.
Het museumbestuurberust dan ook niet in zijn positie
en heeft plannen om na verloop van tijd toch nog een
eigen, representatievecollectie op te bouwen. Daarvoor
zal een adequate ruimte moeten worden gerealiseerd.
Ook daaraan wordt - vooralsnog op papier - gewerkt.
Kortom, we zullen er nog van horen.

Zuid-Holland:
Stoomzeesleepboot
de Furie te Maassluis
Loopt een gerede kans om niet geregistreerd te worden
wegens het ontbreken van een musealecollectie. Eén
enkel schip inclusief zijn authentieke inventaris wordt
niet zonder meer als een museum beschouwd.Of er
sprake is van een musealecollectie wordt - net als bij
andere 'monumenten' - per geval beoordeeld.
De Furie,gebouwd in 1916 bij Scheepswervenv/h Gebr.
G. Et H. Bodeweste Martenshoek (Groningen),heeft van
1918 tot 1976 sleepwerkverricht in Zweden. In 1976
werd de sleepboot door de AVROgekocht en gebruikt
voor de verfilming van het boek Hollands Glorie van
Jan de Hartog. Eerstheeft ze als Jan van Gent en later als
de Furie dienst gedaan. Uiteindelijk kwam ze in handen
van de Stichting Hollands Glorie in Maassluis.Deze
stichting heeft als doel: de totstandkoming en instand¬
houding van een varend museum op het gebied van de
stoomsleepvaart in de ruimste zin van het woord.

De Furie is uniek, het is de enige nog varende stoomzee¬
sleepboot die Nederland rijk is. De Furie is de laatste
vertegenwoordigster van een roemrucht tijdperk.
Vanaf het begin is het doel dan ook geweest de sleper
toegankelijk te maken voor het publiek, zodanig dat niet
alleen de originele onderdelen bekekenkunnen worden,
maar ook ervaren kan worden hoe er vroeger aan boord
werd geleefd en gewerkt.
De collectie bestaat uit:
- het schip met diverse werk- en leefruimtes, zoals de
stuurhut, de machinekamer en enige bemanningsverblijven;
- de nog werkende originele onderdelen van het schip,
zoals de stoomstuurmachine,de telegraaf, de ankerlier,
het sleeplier,de tweevuurs Schotse ketel en de Triple
ExpansieMachine;
- oude gereedschappenen onderdelen.
Al wordt dit ene schip met zijn inventaris mogelijk niet
registratiewaardigbevonden,andersoordeeldede Stichting
het NederlandsMuseumregister over een complete
museumhaven,waar een serieoriginele bedrijfsvaartuigen
door het publiek kan worden bezocht: het Maritiem
Buitenmuseum in Rotterdam. De adviescommissieheeft
daarom al gesuggereerdom de Furie op de één of andere
manier te verankeren in het geregistreerdeNationaal
Sleepvaartmuseum,nota bene ook in Maassluis.
Overigenskennen de schippersvan de historische vloot
reedsdiverseregistratiesystemenvan individuele schepen,
zoals het Stamboekvan Rond- en Platbodemjachten en
de Stichting het Zeilend Bedrijfsvaartuig. Geheeldakloos
is de Furie niet, want in 1989 werd de status van
Varend Museum verkregen en begin 2000 is de Furie
ingeschrevenin het Nationaal RegisterVarende Monu¬
menten als Varend Monument A2.
Museum

of monument?

Eengroeiend aantal monumenten met een publieks¬
functie valt straks buiten de museumboot. Denk niet
alleen aan kastelen en kasteelruïnes,maar ook aan
watertorens, stoomgemalen,molens,stadhuizen, poorten
en vestingwerken. Zou het een idee zijn om rijksmonu¬
menten zonder collectie maar met een belangrijke
educatieve en/of publieksfunctie, die de status van
'geregistreerd museum' niet kunnen krijgen een ander
predikaat,bijvoorbeeld'nationaal erfgoed' toe te kennen?
Zeker nu de museumconsulentenvia de fenomenen
'erfgoedhuis' en 'erfgoededucatie' steeds intensiever
interdisciplinair samenwerkenmet consulenten en
adviseursvoor geschiedbeoefening,landschapsbeheer,
monumentenzorg, archeologie, streektaal, archieven en
documentatiecentra is het herkennen en erkennen van
monumenten met een educatieve en/of publieksfunctie
een zaak van te groot belang om te negerenof op zijn
beloop te laten. Het is nog maar een kwestie van tijd of
we sprekenvan erfgoedconsulenten die breed inzetbaar
zijn; naastspecialistenzijn generalistennodig die grenzen
kunnen overbruggen. Naast de musea kunnen bepaalde
monumenten van geschiedenisen kunst als 'nationaal
erfgoed' zowel educatieveals cultuurtoeristische functies
vervullen.

Stoomzeesleepboot
de Furie
foto EurophotoRozenburg

■
■

Museumregistratie tweede fase
Ondersteuning van voorlopig geregistreerde musea
Door Minette Albers,
provinciaal museum¬
consulent Groningen

In drie provincies- Noord-Holland, Groningenen Friesland- is de eerstefase
van museumregistratie inmiddels afgerond. De provincie Overijsselzal de
eerste fase begin 2002 afronden. In dezevier provincies én in Gelderland
- waar de eerste fase door het grote aantal musea geruime tijd in beslag
zal nemen - krijgen voorlopig geregistreerde musea actief ondersteuning
van het museumconsulentschapbij het inlopen van de achterstanden.
Achterstanden
Uit de eerstefase van de museumregistratieis gebleken
dat de achterstandenvan voorlopig geregistreerdemusea
vooral liggen op het gebiedvan beleid (een beleidsplan
ontbreekt), eollectieregistratie en het behoud en beheer
van collecties. Daarnaastontbreekt vaak een overzicht
van de samenstellingvan de collectie en een op schrift
gesteldverzamel- en afstotingsbeleid.
Resultaten eerste fase museumregistratie
Noord-Holland Friesland Groningen
31
Aanmeldingen
91
43
22
8
38
Registratie
11
15
Voorlopige registratie 30
14
6
4
Afwijzing
8
Aanhoudingen
9
Voormeerinformatie:
http://www.museumvereniging.nl/nmv/musreg/

Begeleiding

op maat

De museumconsulentschappenbiedenvoorlopig geregi¬
streerdemuseabegeleidingop maat: individuelebegeleiding
of ondersteuningin de vorm van projecten. Dat maatwerk
is belangrijk,want niet elk voorlopig geregistreerdmuseum

heeft hetzelfdetempo bij het inhalenvan de achterstanden.
Deelnameaaneenprojecthoudt in dat museummedewerkers
in hun eigenomgevingworden bijgeschoold.Daarnawordt
een plan van aanpakgemaakten krijgt het museumbege¬
leiding bij de uitvoering. In sommige provincieskunnen
ook geregistreerdemuseadeelnemenaan deze projecten.
Ondersteuningsprojecten
Alle genoemdeprovinciesorganiserencollectieregistratieprojecten, waarbij museabegeleiding krijgen bij het
maken van een collectieregistratieplan en bij de geauto¬
matiseerde registratie van de collectie. Musea krijgen
korting op de (gezamenlijke)aanschaf van hardware en
software of op apparatuur als printers, scannersof
digitale camera's.In Groningen nemen zes van de tien
voorlopig geregistreerdemuseadeel aan het project, in
Noord-Holland veertien van de dertig. Vergelijkbare
projecten op het gebied van het behoud en beheervan
collectieszijn in ontwikkeling. In Groningenen NoordHolland krijgen musea individuele begeleiding bij het
schrijven van een beleidsplan. In Noord-Holland heeft
dankzij die begeleiding circa de helft van de dertig voor¬
lopig geregistreerdemusea inmiddels een beleidsplan.
Uitvoering
Voor de begeleiding van voorlopig geregistreerdemusea
stellen de consulentschappenveelal projectmedewerkers
aan. De betreffende provinciale overheden hebben extra
financiële middelen -samen bijna anderhalf miljoen
gulden- beschikbaargesteld voor de ondersteuning van
voorlopig geregistreerdemusea.Zij maken daarmee een
belangrijke verbetering van de kwaliteit van de musea
in hun provincie mogelijk.

foto ElmerSpaargaren

Feestelijke uitreiking
certificaten in Groningen

koloniaalMuseumin Veendam,éénvan
de geregistreerdemusea.Deandere
Op 18 oktober reikte Mirjam de Meijer, gelukkigenzijn het Noordelijk
Scheepvaartmuseum
(Groningen),
gedeputeerdevan cultuur, toerismeen
recreatieen onderwijsvan de provincie het Universiteitsmuseum(Groningen),
Groningen,de certificaten'Geregistreerd het VolkenkundigMuseumGerardus
Museum'uit aanacht Groningsemusea. van der Leeuw(Groningen),het Natuur¬
museum(Groningen),de Fraeylemaborg
De uitreiking vond plaats in het Veen¬
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(Slochteren),
het NationaalRijtuigmuseum
(Leek)en de Menkemaborg(Uithuizen).
Na de uitreiking schroefdenMirjam de
Meijer en HarriePrins,wethoudervan
cultuur van de gemeenteVeendam,in
eendrachtigesamenwerkinghet
schildjeaan de muur van het museum.

Bezoekerscentrum houdt
toerist langer vast
De promotie van het plaatselijk cultureel erfgoed
Een bezoekerscentrum geeft cultuurhistorische informatie over de
omgeving en verwijst naar musea, monumenten en andere attracties.
Het is een goed middel voor de toeristische promotie van het plaatselijk
cultureel erfgoed. Meestal wordt een bezoekerscentrum gecombineerd
met een VVV, een museum of een gemeentelijk informatiecentrum.
Onbekend

maakt

DoorGirbeBuist,
museumconsulent
Stichting
KunstEtCultuur
Overijssel

onbemind

In historische steden en regio's is vaak veel meer te
beleven dan de toerist op het eerste gezicht verwacht.
Hoe geef je goede informatie over de toeristische
mogelijkheden?Een presentatie van monumenten,
museaen andere bezienswaardighedenin hun historische
context verdiept de belevingvan de historischeomgeving.
Hierdoor wordt het bezoekaan historisch interessante
gebieden gestimuleerd, de verblijfstijd verruimd en
herhalingsbezoekbevorderd.Een bezoekerscentrumvoor
lokale historie is daartoe een uitstekend middel. Het is
een accommodatie waarin bezoekers- individueel of in
groepsverband- informatie krijgen over de cultuur¬
historische omgeving, met haar monumenten, lokale
cultuur en recreatievemogelijkheden.Niet alleen toeristen
kunnendaar hun voordeelmeedoen,ook voor de plaatse¬
lijke bevolking is zo'n informatiecentrum interessant.
Want hoeveel weet iemand over de historie en monu¬
menten van zijn eigen woonplaats?
Bezoekerscentrum

is geen

museum

Het ideevan bezoekerscentravoor lokale historie is geïn¬
spireerdop de bezoekerscentravan Natuurmonumenten
in Nederlanden de 'heritage centres' in Groot-Brittannië.
De Britse'heritagecentres'- zo'n veertig in getal - vormen
een inspirerendvoorbeeld.De handleiding Understanding
our surroundingsvan de CivicTrust geeft meerderevoor¬
beeldenvan geslaagde'heritage centres',zoals die van
York,Chesteren Faverham.Dezebezoekerscentraspelen
niet alleen in op het toerisme, maar organiserenook
educatieveactiviteiten met scholenen zetten zich in voor
het behoudvan het erfgoed.Ook het stimuleren van
lokale monumentenzorgkan een doelstelling zijn.
Het voornaamstedoel van bezoekerscentrais echter om
een zo breed mogelijk publiek te trekken naar historisch
interessantelocaties en daarmeede belangstellingvoor
het cultureel erfgoed te vergroten. Eenbezoekerscentrum
voor lokale historie heeft twee functies:
- het geeft informatie over de historischeomgeving;
- het is een wegwijzer en oriëntatiepunt in een historisch
afgebakendgebied.
Het is niet de bedoelingdat een bezoekerscentrumeen
museumop zich is. Het moet in korte tijd bredeinformatie

gevendie prikkelt tot bezoekaan monumentenen musea
elders in de omgeving, of bijvoorbeeld tot het makenvan
een stadswandeling. Hoewel de presentatie van het
centrum zoveel mogelijk voor zichzelf moet spreken,
zal een personelebezetting voor beheer,toezicht en
aanvullende informatie noodzakelijk zijn. Dat kan gerea¬
liseerdworden met betaalde krachten of met vrijwilligers.
In de meeste gevallen zal het daarom het beste zijn het
centrum te combineren met een museum,een gemeen¬
telijk informatiecentrum of een VW-kantoor.
Informatiecentrum
Toerisme

voor

Cultuur

Bezoekerscentrum
West-Sa
Hand,Heino
foto S.WichersSchreur

en

Zuidwest-Friesland

Geziende functie van VVV's als toeristisch informatie¬
punt, sluit een bezoekerscentrumdaar goed op aan.
De directeur van de RegioVVVIJsselmeergebiedFriesland,
Thijs de Vries, nam in 1993 dan ook het initiatief voor het
Informatiecentrum Cultuur en Toerismein Workum.
DeVriesoverzijn filosofie: "ledereenheeftop dit moment
demond vol van cultuurtoerisme.Dat moet worden
gestimuleerd, vindt men. Eenprima zaak, maar om dit
9

gebiedechter te groot was,kwam dat laatste er meestal
niet van."Het bezoekerscentrumwerd te veel eenattractie
op zich en daarmeeeen concurrent voor de museain de
regio. Daaromis uiteindelijk beslotenom het centrum na
zevenjaar weer op te heffen.

Historische
Overijssel

goed te kunnen moetje weten hoe de consument denkt,
Bezoekerscentrum hoeje hem benadert en hoeje hem op pad stuurt. Het
grote probleem is dat cultuurhistorie een moeilijk
West-Salland,Heino
tastbaar begrip is. Uit een landelijk onderzoekblijkt dat
foto S. Wichers Schreur
vijftig procent van de Nederlandsebevolking 'gematigd'
geïnteresseerdin cultuurhistorie is. Eenenorme markt
dus.Maar hoe bereikje die?"
Overvan alles en nog wat wordt een folder gemaakt.
Er is een overvloedaan informatie. De consument kan dat
allemaal niet meerverwerken.DeVries koosdaarom een
andere benadering.Hij wilde een bezoekerscentrumvoor
de gehelezuidwesthoekvan Friesland.De monumenten
en museawerden gepresenteerdals een totaalproduct.
Na een introductie middelseen diaklankbeeldvolgden
twee expositieruimtes.In de eerste ruimte bevondzich
een vaste tentoonstelling met oude plattegronden en een
presentatievan de attracties. In de tweede ruimte werd
in wisselexpositiessteedseen ander thema belicht, zoals
Friesefolklore of de palingvisserij.Vervolgenskon de
toerist bij de VVV-balie terecht voor nadereinformatie.
Expositiein

in

In Overijsselbestaaninmiddelsdrie historischebezoekers¬
centra. In 1998 werd in Heino (in de buurt van Zwolle)
het BezoekerscentrumWest-Sallandgeopend.Met
behulp van de Universiteit Groningenis hier een moderne
presentatiegerealiseerdover de cultuurgeschiedenisvan
het landschap.Ronddiversethema'suit de vastepresentatie
zijn wandel- en fietsroutes ontwikkeld; de beschrijvingen
daarvanzijn in het bezoekerscentrumverkrijgbaar.
Ookstarten er diverserondleidingendoor het gebied.
Dezeformule wordt zeer gewaardeerddoor de bezoekers
van het centrum.
In het centrum van Gramsbergenstaat het Historisch
CultureelInfo CentrumVechtdal,dat in 1999werd geopend.
Het is eenbezoekerscentrum
overde regionalegeschiedenis
van hetVechtdal.Dehistorische,hedendaagse
en toekomstige
ontwikkelingen van zowel het Nederlandseals Duitse
deel van het Vechtdal komenaan bod.Verder biedt dit
centrum een presentatievan het project Kunstwegen,
waarbij in het stroomgebiedvan de Vecht kunstwerken
van gerenommeerdekunstenaarszijn geplaatst.
Vorigjaar is in het OverijsselseHasselthet Centrum voor
Kunst,Cultuur en Toerismevan start gegaan.In dit centrum
wordt een presentatiegegevenvan de middeleeuwse
geschiedenis
van dezeHanzestad.Ookis er eenfraaiewapen¬
collectie te bewonderen.Vernieuwendis de educatieve
Hanzekast,waarmeekinderenop eenspeelsemanierkennis
maken met de geschiedenisvan Hasseltin de Hanzetijd.

Te groot gebied

Archeologische
Friesland

Het InformatiecentrumCultuur en Toerismevoor ZuidwestFrieslandrichtte zich in eerste instantie op de reedsin de
regio aanwezigeNederlandsetoeristen. Het streven was
om dezewat langer vast te houden en zo het vakantie¬
seizoente verlengen.Deverwijsfunetie bleek echter niet
goed te werken.Vorig jaar is het bezoekerscentrumin
Workum daarom gesloten.Aan de bezoekersaantallenlag
het niet, integendeel.Het centrum besloegeen te groot
geografischgebied.DeVries: "Mensenkunnenhier
terecht voor eeneersteoriëntatie om vervolgensdestreek
al wandelendof fietsend nader te verkennen.Omdathet

Op initiatief van de provinciaal archeoloog van Friesland
worden in die provincie archeologischesteunpunten
opgericht. Dezebestaan uit een kleine expositie, een
dvd-presentatie, een boek en een wandel- en fietsroute
rond archeologischethema's. Zowel bezoekerscentra,
museaals verenigingen voor dorpsbelang kunnen als
gastheer optreden. Inmiddels zijn er drie archeologische
steunpunten gerealiseerd.In Hogebeintum is het steun¬
punt ondergebrachtin een bezoekerscentrum.Het centrale
thema is grafrituelen. Het steunpunt in Wijnaldum is
ondergebracht in een dorpspastorie en behandelt het

Cultuur
als
toegevoegde
waarde
vakantiebestemming
"Hier in de regio worden veel nieuwe
vakantiebungalowsgebouwd. Om die
vol te krijgen zul je wat aan de beeld¬
vorming van de regio moeten doen.

10

bezoekerscentra

Frieslandis meer dan alleen water¬
sport. Alleen de Friesezuidwesthoek
telt, behalvefraaie meren,al 47 kerken,
zevensteden, negenklokkenstoelen,
achttien molens en evenveelmusea.
Probleemis echter dat al deze
bezienswaardighedenover vijf

steunpunten

in

gemeenten verspreidzijn en vaak ook
nog verscholenliggen. Door het Infor¬
matiecentrumCultuuren Toerisme
worden al dezeculturele attracties
onder de aandacht van de toeristen
gebracht." (citaat Thijs de Vries)

Historisch

Centrum

Zuid-Kennemerland:
bezoekerscentrum
groeit
uit tot museum
Een bezoekerscentrumis geen
museum, maar kan het wel worden.
Dat gebeurdein Haarlem.Het initiatief
werd hier dan ook niet genomen
door de toeristische wereld, maar
door de Stichting Historisch Museum
Zuid-Kennemerland. Dezestartte in
1990 een bezoekerscentrumvoor
lokale historie, het HistorischCentrum
Zuid-Kennemerland. Eenbezoekers¬
centrum bedoeld voor informatie,
oriëntatie en exposities over de
geschiedenisvan Haarlem en om¬
streken. De start als historisch cen¬
trum was noodzakelijk omdat de
basis voor een historisch museum op
dat moment nog te smal was. In de
afgelopen tien jaar is dit centrum
echter uitgebouwd tot eenvolwaardig

museum. Sinds de opening is het
door 80.000 mensen bezocht. In
1995 veranderde de naam officieel
in HistorischMuseumZuid-Kennemer¬
land, en in november 1998 werd het
opgenomen in het Nederlands
Museumregister.
Met het bezoekerscentrumin Workum
had het oorspronkelijke informatie¬
centrum de opzet van een vaste
opstelling in combinatie met een
informatiebalieen een wisselexposities
gemeen.Maar er waren ook duidelijke
verschillen. In Haarlem had de expo¬
sitie al bij de opening veel meer een
historisch-inhoudelijke opzet, terwijl
in Workum het accent op toeristische
informatie lag. Het bezoekerscentrum
in Haarlem is nooit gekoppeld
geweest aan de plaatselijke VVV.
Het accent kwam steeds meer te
liggen op de historisch-inhoudelijke
opzet. De museale presentatie is in

Praktische

thema vroegmiddeleeuwsekoningen.Het derdesteunpunt
is ondergebrachtin het bezoekerscentrumvan Oude
Bildtzijl en gaat over het thema dijken. Alle steunpunten
zijn betaald met geldenvoor plattelandsvernieuwing.
Andere

In DenBoschwordt sindsI990 gewerktaande voorbereiding
van een bezoekerscentrumvoor lokale historie. De kring
Vriendenvan 's Hertogenbosch,
eenzeeractievevrijwilligers¬
organisatie,wil samen met de gemeenteeen historisch
informatiecentrum opzetten.Van daaruit moeten dan ook
de rondleidingendoor de stad en vaartochten over de
Binnendiezevan start gaan. In Utrecht is circa vijfjaar
geledenhet bezoekerscentrumRondomopgericht. Hier
wordt cultuurhistorische informatie gegeven.Ook dient
het centrum als toegangspoorttot het Utrechtsemuseum¬
kwartier en beheert het de Domtoren.Leiden,Naarden,
Arnhemen Goudahebbenvergelijkbareplannen.In Borculo
en Frederiksoordzijn twee thematische bezoekerscentra
gerealiseerdover respectievelijkde Berkelscheepvaarten
de Maatschappijvan Weldadigheid.

Portaal

Maquette van
Haarlem in Historisch
Museum
Zuid-Kennemerland
foto NicoBoeijtnk

knelpunten

Dereactiesvan gemeentebesturen
en VVV's op het initiatief
tot oprichtingvan eenbezoekerscentrum
voor lokalehistorie
zijn over het algemeenpositief. Tochblijkt het realiseren
van een dergelijkevoorziening nogal wat voeten in de
aardete hebben.VolgensVan Brederode,directeur van de
Stichting Nationaal Contact Monumenten,schort het dik¬
wijls aan eengoedesamenwerkingtussende verschillende
partners die bij de oprichting moeten worden betrokken.
Somsstrandt een initiatief omdat geen geschiktelocatie
kan worden gevonden.Ook slaagt men er niet altijd in
om de benodigdegelden bijeen te brengen.
Geld hoeft echter niet het grootste knelpunt te zijn, want
uit Britsevoorbeeldenblijkt dat de kostensterk afhankelijk
zijn van de manier waarop het bezoekerscentrumvorm
krijgt. Er bestaanzowel eenvoudigebezoekerscentra,die
worden gerund door vrijwilligers en grotendeelskosten¬
dekkendzijn, als prestigieuzecentra met veel technische
snufjes en een commerciëlebedrijfsvoering.Op het basis¬
idee van een bezoekerscentrumvoor lokale geschiedenis
zijn zowel goedkopeals dure varianten te bedenken.

initiatieven

WWW.

de loop der tijd uitgebreid, samen
met andere museale taken zoals
collectievorming en educatie.
Gebleven is de functie van startpunt
voor toeristen die Haarlem willen
verkennen en voor Haarlemmers
die meer over hun eigen stad willen
weten.

CultuurNet
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Kunst

•NL

©n Cultuur

CultuurNetis een praktischen informatiefinitiatief voor cultuurliefhebbersen beroepsmatiggeïnteresseerden
met dagelijkshet nieuwsuit de sector
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Kunst
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Literatuur
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Musea

Opsporing
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Pers en Media
Politiek, Beleid
Restauratie
Schouwburgen

Schrijvers
Sponsoring
Subsidies
Taxaties
Theaters
Uitgeverijen
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Vacatures
Veilingen
Gevonden
Verzamelaars
Veel meer.
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Biografische musea
De pres entatie van een persoonlijkheid
DoorArjenKok,
Instituut Collectie
Nederland

Een museum dat is gewijd aan één persoonlijkheid, of het nu een
kunstenaar is of een historische figuur, heeft als nadeel dat er weinig
variatie mogelijk is in de presentatie. Maar één markant 'product' is
wel goed te verkopen. Internet kan daarbij een belangrijk hulpmiddel
zijn. De voor- en nadelen van biografische musea.
Kastanjeboom

Dekamervan
AnneFrankin het
achterhuis
foto Anne FrankStichting,
Amsterdam

Zesjaar geleden bezocht ik met mijn dochter het Anne
Frank Huis. Zoals zovele kinderen in Nederland en over
de hele wereld had ze een spreekbeurt over Anne Frank
gehouden en nu moesten we het achterhuis in het echt
gaan bekijken. Het was mei, letterlijk een mooie dag in
mei. We sloten ons aan bij de rij toeristen die door het
museum slingerde en liepen braaf langs het voorge¬
schreven parcours. Meestal voel ik me slecht op mijn
gemak in een dergelijk gezelschapbedevaartgangers.
Het grenst toch een beetje aan idolatrie, niet waar, aan
afgoderij. Op zichzelf is het natuurlijk interessant om de
plek te zien waar een historische gebeurtenis heeft
plaatsgevonden,maar het lijkt zo makkelijk te ontaarden
in een dweperij. Wat is het verschil met de Spice Girls?
Gebrekaan kritisch vermogen,somberde ik, terwijl ik
tussen de Amerikanen en Japannersvoortsjokte.
Tot het moment dat mijn dochter voor het dakraampje
ging staan en naar buiten keek."Kijk", zei ze, "dat is de
kastanjeboom waar Anne over schrijft als ze verliefd is
geworden. Hij bloeit, net als toen." Door het dakraampje
keek ze vijftig jaar terug in de tijd. Anne Frank had daar
gestaan en naar de kastanjebloesemsgekeken.Ze had
het in haar dagboekbeschreven.Mijn dochter las het een
halve eeuw later en nu veranderdedat dakraampjeopeens
in een tijdmachine. De suppoost reageerdeverheugd,
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want de gemeente was van plan om de kastanje weg te
halen. Het Anne Frank Huis wilde de boom daarentegen
graag behouden.Dit was een prachtig argument daarvoor.
Ik moet toegeven dat ik door deze ervaring enigszins
'bekeerd' ben. Eenbiografisch museum kan inzichten
verschaffen,die het boekof de film niet kunnenoproepen.
Dat geldt natuurlijk voor elk museum, maar juist het
biografische museum zal zich op dit punt moeten en
kunnen onderscheiden,omdat boek en film zoveel voor
de hand liggen voor de presentatie van een persoonlijk¬
heid en zijn leven en werk.

Geïsoleerde

presentatie

Binnen het brede scala van museavormen biografische
museaeen aparte groep. Het lijkt op het eerste gezicht
te beperkt om een museum geheel en al aan het leven
en werk van één persoonte wijden, hoe boeiend en
interessant dat ook geweest mag zijn. Je kunt je zelfs
afvragen of je de persoon in kwestie niet juist tekort
doet door hem of haar zo geïsoleerdte presenteren.
Ik vermoed dat de meestebiografische musearegelmatig
met die vraag geconfronteerd worden.
Het Anne Frank Huis is natuurlijk een mooi voorbeeld
van een biografisch museum. Het dagboek is zó
beroemd geworden dat het als het ware vroeg om een
materialisering.Duizendenmensenhebbenondergedoken
gezeten, allemaal aangrijpende verhalen, maar hoe vaak
komt het voor dat de ruimte en de mensendie er leefden
zo evocatief beschrevenzijn als Anne Frank het heeft
gedaan in haar dagboek?En die ruimte is er nog!
Inclusief de plaatjes op het behang. Het staat niet in de
top honderd authentieke historische interieurs die door
het Instituut Collectie Nederland en de Rijksdienstvoor
de Monumentenzorg dit jaar is gepubliceerd, maar dat
lijkt niemand te deren. Dit is historisch met een grote H
en authentieker kun je het moeilijk krijgen. Als er één
interieur is dat aan eigen succesten onder dreigt te
gaan, dan is het wel het achterhuis van Anne Frank.

Rembrandt

en Van Gogh

Amsterdam kent nog twee grote biografische musea:
Museum het Rembrandthuisen het Van Gogh Museum.
Het Rembrandthuis is ontstaan toen Rembrandtswoon¬
huis en atelier aan de Jodenbreestraat met sloop
bedreigd werden. Het huis bleef behouden en kreeg een

Theo Swagemakers
Museum, Haarlem
EenNoord-Hollandsvoorbeeldvan een
biografischmuseum:het TheoSwage¬
makersMuseumin Haarlem,ontstaan
uit een particulier initiatief om meer
bekendheidte gevenaan het werk van
dezeNederlandseschilderdie leefde
van 1898tot 1994.Ledenvan het
koninklijk huis,kerkvorsten,
industriëlen
en bankierslieten zich door hemver¬
eeuwigen.Dezoldersvan bestaande
musealoktenverzamelaarLouisMoons
- die een groot deelvan het oeuvre
bezit - niet en in 1999 opendedan
ook het TheoSwagemakersMuseum
zijn deurenin het Pietershuis.
Het werk van Swagemakerszelf biedt
voorlopigvoldoendemogelijkhedenvoor
steedsweer nieuwetentoonstellingen:

mm

de bekendeportretten, maar ook
stillevens, aquarellen,landschappen
enzovoort.Voor iederetentoonstelling
wordt actief publiciteit gezocht.In het
geheelaande musealeeisenaangepaste
pand is tevenseen stijlkamer ingericht
met voorwerpenuit het atelier van de
schilderen persoonlijkeeigendommen
als brievenen foto's. Tenslotteziet het
museumhet als een belangrijketaak
het verdere,verspreideoeuvrein kaart
te brengenen een ontmoetingsplaats
te zijn voorde bezittersen verzamelaars
van Swagemakerswerk. Daarnaast
biedt een inpandigegalerieandere
kunstenaarsde mogelijkheidhun werk
te tonen, waardoorook niet direct in
TheoSwagemakersgeïnteresseerde
bezoekershet museumwetente vinden.
TekstMarjelle van Hoorn

Het TheoSwagemakers

musealebestemming. Maar de schilderijen, de meester¬
werken waarop Rembrandtswereldfaam gebouwd is,
waren uiteraard elders, in het Rijksmuseum,het
Mauritshuis, in collecties over de hele wereld. Het
Rembrandthuis heeft echter met name de laatste jaren
met succesgewerkt aan het overwinnenvan die handicap.
Er is meer aandacht gekomen voor het atelier, onder
meer door een programma van 'gastkunstenaars' die er
enige maandenwerken.Van eencuriosumis het veranderd
in een volwaardig museum,dat de bezoekereen geheel
eigen musealeervaring biedt. Het gebouw is met zorg
gerestaureerden opnieuw ingericht. De uitbreiding met
de tentoonstellingsruimte biedt niet alleen de mogelijk¬
heid om het bezoekte ondersteunen met een expositie,
het onderstreept de status van Rembrandtshuis als
wereldmonument.
Het Van Gogh Museum is opgebouwd rond de grote
nalatenschapvan Theo van Gogh. De tragiek van Van
Gogh heeft mede bijgedragen aan het ontstaan van een
prachtig museum.Tijdens zijn leven heeft Van Gogh
vrijwel nooit wat verkocht, maar na zijn dood werd zijn
werk in betrekkelijk korte tijd wereldberoemd. Het feit
dat een belangrijk deel van de collectie in familiebezit
was gebleven,droeg bij aan het ontstaan van het museum:
er was een collectie beschikbaar.
Breder

profiel

Alledrie de genoemde musea hebben hard gewerkt aan
het versterken van hun identiteit, door de persoon
waarop het museum berust met behulp van de collectie
zo goed mogelijk te presenteren.Tegelijkertijd hebben
ze alledrie begrependat het noodzakelijk is om die toch
wat smalle basis aan te vullen met een breder profiel.
Het Van Gogh Museum ontwikkelt zich tot het museum
voor negentiende-eeuwsekunst, ook al bevindt het zich
tussen twee grote en belangrijke collecties op hetzelfde

verzamelgebied:het Rijksmuseumen het Stedelijk
Museum. Het Rembrandthuis benadrukt onder meer de
atelierfunctievan het huisdoor regelmatigeenaansprekend
kunstenaar uit te nodigen enkele maanden in het atelier
van Rembrandt te komen werken. Daarmeeis niet alleen
een hedendaagselement ingebracht, het beeld van
Rembrandt als kunstenaar in zijn atelier krijgt zo ook op
een directe en letterlijke wijze gestalte. Het Anne Frank
Huis stelt de thematiek van vrijheid en verdrukking aan
de orde en probeert op die manier het specifieke
historische gegeveneen actuele lading te geven.
Neerdrukkende

Museum in het
Pietershuis in Haarlem
foto NicoBoeijink

nalatenschap

Het beheren en presenterenvan een nalatenschap is
geen sinecure.Zo nu en dan duikt in de pers het verhaal
op van de conservator die enige dagen na de begrafenis
de familie aantreft rond een vreugdevuur dat gestookt
wordt van het archief van vader.Meestal wordt gesugge¬
reerd dat de familie niet in staat is het genie van vader
op waarde te schatten en verwijt de conservatorzichzelf
niet eerder te hebben aangedrongenop overdracht van
het archief. Maar het zou ook wel eens kunnen zijn dat
de familie weet dat vader over zijn graf heen de familie
in zijn greep zal houden en hun leven blijft beheersen
als zijn nalatenschap niet snel vernietigd wordt. Hoeveel
weduwen, zoons en dochters zijn niet ten onder gegaan
aan de overheersendepersoonlijkheid van vader?
(De moederszijn nog altijd in de minderheid.)
Internet
Voor het Anne Frank Huis, het Van Gogh Museum en
het Rembrandthuis lijkt het trekken van meer bezoekers
niet zo noodzakelijk, maar toch werken ze daar alledrie
hard aan. Ik krijg wel eensde indruk dat de smalle bio¬
grafische basis een reden is om harder te werken aan
naamsbekendheiden klantgerichtheid, maar dat het
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tegelijkertijd een voordeel is. Het is één heel markant
product dat je wilt verkopen, met een naam en een
gezicht. In de reclame- en pr-wereld weet men hoe
waardevol dat is. Het museum heeft echter een belang¬
rijke handicap: het is plaatsgebonden.De mensenmoeten
er naartoe en dat is vaak een grote hindernis. Maar
meer dan andere musea lijkt het biografische museum
kansenen mogelijkheden te hebben om het publiek op
een grotere afstand te bereiken en te bedienen. Het lijkt
alsof er een beetje de klad is gekomen in de opmars van
internet, maar dat is maar ten dele waar. Het is misschien
geen commerciële toverformule, maar dat wil nog niet
zeggen dat het ook op andere manieren faalt. Er wordt
momenteel een hele generatie opgevoeddie voor elk

werkstuken elkespreekbeurteerst het internet raadpleegt.
Enhet daar somsbij laat, niet eenszozeeruit gemakzucht,
maaromdat de gebodeninformatie uitstekendbeantwoordt
aan de verwachtingen.
Internet heeft daarbij nog een belangrijke extra kracht.
Het biedt de mogelijkheid voor een laagdrempelig direct
contact tussen museum en publiek. Op welke manier je
dat het beste kunt gebruiken is nog niet voldoende uit¬
gekristalliseerd. Er zijn nog niet zoveel evidente voor¬
beelden van museadie op dat gebied succesvolzijn. Het
is dan ook een complexe materie, niet zozeertechnisch
als wel organisatorisch. Want met een eigen website
ben je er nog niet; daarmee begint het pas.

HetArmandoMuseum
in deElleboogkerk
in
Amersfoort
foto ArmandoMuseum

Armando
Amersfoort

Museum,

Het Armando Museum is het
museum over de internationaal
bekendeen gewaardeerdeNeder¬
landse kunstenaarArmando
(Amsterdam, 1929). Hoe ga je om
met het feit datje te maken hebt
met slechts één kunstenaar?Hoe
hou je het publiek steeds maar weer
geïnteresseerden betrokken? En hoe
krijg je het publiek naar Amersfoort?
Dit laatste blijft lastig, maar wordt
vergemakkelijkt door het feit dat de
thematiek van Armando gebaseerd
is op zijn jeugdjaren, die hij in de
oorlog doorbracht nabij Kamp

14

Amersfoort. Dat rechtvaardigt de
vestiging van het museum in
Amersfoort, en het museumbezoek
krijgt een extra dimensie als het
gecombineerdwordt met een bezoek
aan de resten van het kamp.
Eenander 'voordeel' is de enorme
veelzijdigheid van Armando.
Het museum toont deze veelzijdig¬
heid in wisselendetentoonstellingen,
regelmatig ook met werk van andere
kunstenaars.Hierdoor wordt de
smalle basisverbreed en wordt
Armando in de tijd en in relatie tot
anderen geplaatst. Tot slot ontwik¬
kelt het museum een kennis- en
documentatiecentrum over leven en

werk van Armando. Dit centrum zal
uiteindelijk ook te bezoekenzijn op
het internet. Educatieveactiviteiten,
lezingenen kleinschaligecompleteren
het aanboddat het Armando Museum
tot een unieke plek maakt.
TekstYvonnePtoum

Presentaties gepresenteerd
Recente museumpresentaties
en Zuid-Nederland

in Vlaanderen

Hoe vertelt het museum zijn verhaal aan het publiek? Volgens de
ICOM-defï nïtie gebeurt dat 'aan de hand van materiële getuigenissen'
maar misschien moeten we dat zo langzamerhand vooraf laten gaan
door 'onder meer'. Vlaamse en Zuid-Nederlandse museummedewerkers
zochten elkaar op en spraken over museumpresentaties.

Door Patrick DeRynck,
publicist

Entree
In Flanders Fields
foto Ellen Loozen

Patrick DeRynck,
'Presentaties
gepresenteerd,van
museumconcepttot
vormgeving,Vlaamse
en Nederlandse
Praktijkverhalen',een
uitgave van het
Ministerie van de
Vlaamse
Gemeenschap,

In Flanders Fields Museum, leper
In april 1998 opendein de leperseLakenhallenIn Flanders
FieldsMuseum,zo'n driejaar na de beslissingvan het
stadsbestuurom het bestaandeherinneringseentrumte
moderniseren.Het ontwerp is het resultaatvan een inter¬
nationalewedstrijd die was gewonnendoor het Londense
bureauEventCommunications.
De Grote

Oorlog

van

gewone

mensen

In FlandersFieldsgaat over de EersteWereldoorlogzoals

Samenwerkingsproject
Vlaanderen - Nederland
Op initiatief van hun museum¬
consulenten bezocht een vijftigtal
Vlaamse en Zuid-Nederlandse
museummedewerkersin groeps¬
verband een aantal musea in de
provinciesVlaams Brabant, Belgisch
en NederlandsLimburg, Zeeland en

september2001 (40 p.).
Tebestellendoor

die door gewonemensenaan het front bij leperwerd
beleefd.Om het mooi te zeggen:het is een 'éénthemamuseum'dat aan een geografischeentiteit is verbonden.
Het politiek-militaire verhaalover de oorzakenvan de
oorlog,de grote veldslagen,de machinatiestussenstaten...
staan dus niet centraal.Uitgangspuntwas dat, mét de
objecten,vooral ook de verhalenvan de mensenuit de
streeken de verhalenvan soldatenvan diversepartijen tot
nu toe de zogenaamdeGrote Oorloglevendhadden

West-Vlaanderen,onder het motto
'presentaties gepresenteerd'.
De aandacht ging daarbij uit naar de
wijze waarop musea hun collectie
presenteren,hoe zij tot het tentoonstellingsconeept zijn gekomen, hoe
de samenwerkingverliep tussen
museum en vormgever,en hoe de
presentatie uiteindelijk werd

overmakingvan€ 6,op rekeningnummer
091-2204003-95 van
het Fondsvoor Cultuur,
Parochiaanstraat 15,
1000Brussel,onder
vermelding van naam,
adresen 'presentaties
gepresenteerd'.

ontvangen door het publiek.
Dit uitwisselingsproject werd op
28 september 2001 afgesloten met
een bijeenkomst in Antwerpen,
waarbij ook de gelijknamigepublicatie,
samengestelddoor Patrick De Rynck,
werd gepresenteerd.Museumpeil
publiceert daaruit twee voorbeelden.
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Diverse
presentatiemiddelen
In Flanders Fields
foto EllenLoozen

gehouden.Het museumwil de emotionaliteit die dat
gedurendede heletwintigste eeuw in de streekteweeg¬
bracht in stand houden,en daarenbovenook eenvredes¬
boodschapbrengen.Het is dan ook geentoeval dat de
bezoekerna zijn museumbezoeknaar het streekcentrum
wordt geleid.In FlandersFieldsnodigt zijn bezoekers
nadrukkelijkuit om de oorlog ook te gaanverkennenin
de stad en de streek,die eigenlijk deel uitmakenvan het
museumverhaal.

historisch museum speelt: muziek, schilderwerken,
gedichten,prozateksten...Het museumheeft zich de vraag
gesteldhoeje emotiesvan soldatenmuseaalkunt 'brengen'
en poogt daar op dezemaniereenantwoord op te geven.
Debezoekergaat zelf op beperkteschaaldeel uitmaken
van het verhaal.Bij het beginvan zijn bezoekkrijgt hij een
naamkaartjevan een bekendeof onbekendefiguur die de
oorlog heeft meegemaakt.Opdrie plaatsenin het museum
kan hij vervolgenszijn of haar lotgevallenvolgen.Een
groot aantal geschiedkundigefeiten is uit het museum
'verbannen'naareen aantal op zichzelf staandecd-roms.

De individuele bezoeker
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De presentatiericht zich welbewusttot de individuele
bezoeker;klassiekegroepsrondleidingenzijn zelfs onmoge¬
lijk. Eenvan de motievendaarvooris dat In FlandersFields
de EersteWereldoorlogniet wilde presenterenzoalsdat
eldersin de frontstreek (Frankrijkinbegrepen)al gebeurt:
de verstildeaanpakvan Péronne,de museawaar uniformen
en wapentuig de kernvan de zaak uitmaken,het chrono¬
logischgestructureerdepolitiek-militaire verhaal.Een
ander,fundamentelermotief is dat elke bezoekermet z'n
eigenemotiesen op zijn persoonlijkewijze op het gebodene moet kunnenreageren.Interactiviteit leent zich bijna
per definitie niet voor groepsgebruik.

Succesverhaal

Presentatiemiddelen
Het verhaal wordt verteld met verschillende middelen:
behalve een keur van museumobjecten- geen twintig
zwaarden,maartwee - spelenteksten een grote rol. Niet
alleen klassiekemuseumteksten,maar ook citaten, in de
oorspronkelijketaal (elkebezoekerkrijgt een brochuremee
met de vertaling). Dat de citaten afkomstig zijn uit zeer
diversebronnenen elkaarsomstegenspreken,past bij de
boodschapvan het museum.Er bestaatover dezeoorlog
niet éénzaligmakendewaarheid.
Geluidseffectenworden in de presentatieniet geschuwden
zowel per museumonderdeel
als overkoepelend(bijvoorbeeld
overvliegendevliegtuigen)toegepast.Het beginvan de
twintigste eeuw is ook de tijd van de eerstefilms; ook
daarvankrijgt de bezoekerstaaltjeste zien.Verderklinkt er
muzieken zijn er poppen,ensceneringenen getuigenis¬
kunstwerkente zien. Het is opvallendwelke rol kunst in dit

In Flanders

Fields: de feiten

■ Oppervlaktetentoonstellings- en publieksruimtes:
1000 m2
■ Kostenverbouwing en inrichting: circa € 3.000.000,■ Financiering: stad leper (35%),
provincie West-Vlaanderen (30%),
Vlaamse Gemeenschap(20%),
EuropeseUnie en sponsors(15%)
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Het museumis ontworpenvoorzo'n honderdduizendbezoe¬
kersperjaar, maar in werkelijkheidkomener tweemaal
zoveel.Dat veroorzaaktalgemeneproblemendie met druk¬
te te makenhebben,maar ook lokale problemenbij de
interactievepresentaties.Voor sommigebezoekerswordt
de ruimte voor reflectie wel erg beperkt.Gecombineerd
met de grote hoeveelheidverschafteinformatie kan dat
wel eensbeklemmendwerken.Hetfeit dat het museumin
een beschermdmonument is gevestigd,brengt nog extra
beperkingenen praktischeproblemenmet zich mee,waar¬
voor de oplossingenniet voor het grijpen liggen.Maar dat
de leperseaanpakwerkt, blijkt onder meeruit de vele klei¬
ne en grote schenkingenvan bezoekers.Daarbrengt het
museumhalfjaarlijksverslagover uit in In FlandersFields
Magazine.
Sindsde openingvond het museumook veel weerklankbij
de persen bij museummensen.In FlandersFieldsbracht
een discussieteweegover wat de essentieis van een
eigentijdsmuseum.Daarom(en om zijn 'baanbrekende
aanpak')kreeghet in 2000 van de Raadvan Europade
EuropeseMuseumprijs.

■ Vormgeving:
Event Communications Ltd, Londen
Voormeer informatie: Jan Dewilde, conservator
Stedelijke Musea leper of Dominiek Dendooven,
educatief medewerker
732 5722 85 82
Estedelijke.musea@ieper.be
internet http://www. inflandersfields.be/

Museum Het Domein, Sittard
Het gemeentelijkeMuseumHet Domeinin Sittard is in
1998 geopend.Het bevindt zich in eenvoormaligschool¬
gebouw in het historischecentrum van de stad en bestaat
uit eenafdeling hedendaagsekunst en eenafdeling stede¬
lijke historie en archeologie.Laatstgenoemdeafdeling staat
hier centraal.
Pakket

van eisen

Het voorstelvan de kandidaat-ontwerpersdie deelnamen
aan de selectierondediendete beantwoordenaan een
pakketvan eisen.In het ontwerp moestde stedelijke
geschiedenisworden gepresenteerdmet de 'algemene
geschiedenis'als referentiekader.De relatie met de stad en
de omgevingmoestnadrukkelijkworden gelegd.Het doel
van het museumzou zijn bereiktals mensenna hun
bezoekde stad introkkenom op ontdekkingstochtte gaan;
de stad maakt (imaginair)deel uit van de collectie. Het
museumwil zich richtentot eenbreedpubliek:jong en oud,
individuenen groepen,lekenen kenners.Om dat ruime
publiekover de museumdrempelte krijgen moestde vorm¬
gevingspeelszijn, uitnodigend,zintuiglijk,niet-verplichtend...
Er moestenkansenzijn om objectenaan te rakenen het
geheelmocht geenstatischeindruk maken.In tegenstelling
tot de vage plannenvan sommigeopdrachtgeversvormde
dit eenduidelijk omschrevenpakket.
Blauwe

wand

De ruimte - de bovenverdiepingvan het museum,een kale
zolder met dakgebint- had het ontwerp van de inrichting
kunnenbepalen.Het tegendeelis uiteindelijk gebeurd:de
ontwerpershebbende ruimte als het ware genegeerden er
eenaangename,gevulde,maximaalgebruikteplekvan
gemaakt.Eendiepblauwgeverfdewand - de vraag rijst of
de kleurniet wat te somberis - snijdt de ruimte doormidden,
creëerteen eenvoudig,rechtlijnig parcoursen vormt
meteenook een tijdlijn. Grotegroepenmoeten in verband
met de beperkteruimte worden opgesplitst.
Aanraken

mag

Aanrakenmag in dit museumwaar het pasgeeft - bijvoor¬
beeldbij Romeinsedakpannen- en de bezoekerwordt
geprikkeldom zich actief op te stellen: in een mijnschacht
te kruipen,kledingstukkenaan te passen,over'het muurtje'
te kijken.Datuitgangspuntcreëerteenniet-sacraleomgeving,
waarin voorwerpendie niet mogenworden aangeraakt
kwetsbaarzijn en waarin met namekinderen'uit hun dak'

Het Domein: de feiten
• Oppervlaktetentoonstellingsruimtes: 750m2
■ Kostenverbouwing en inrichting (afdeling stedelijke
historie en archeologie): circa € 300.000,■ Financiering, in volgorde van afnemende bijdrage:
GemeenteSittard, EuropeesFondsvoor Regionale
Ontwikkeling, Mondriaanstichting,
Provincie Limburg, Anjerfonds

durvente gaan.Er moet dus
oplettend gesuppoostworden.
Paradoxaalgenoegmoeten
kinderenin dit museumwaar
aanrakenmag wel eensop
schoolse- klassiekmusealewijze worden teruggefloten.
Het museumlijkt er somsgeen
te zijn. Dat dezeaanpakbij
kinderenwerkt, blijkt uit het
feit dat klassikaalbezoekniet
zeldenwordt gevolgddoor een
bezoekin gezinsverband.
Presentatiemiddelen
Het aangewendeinstrumentariumis zeer uiteenlopendvan
aard: naastobjectenen reedsgenoemdeelementenzijn er
maquettes,videoprojecties,glazentegelvloeren,interactieve
computersen multimediale projecties.Eenperiscoopmet
cameralegt de relatietussenbinnenen buiten, tussenhet
stedelijkmuseumen zijn stad. Die band is er ook dankzij
sfeerbeeldendie historischethema'sexpliciet in verband
brengenmet eigentijdseonderwerpen.Detekstuele
informatie is consequenttweeledig: een 'honderdwoordentekst' voor kinderenen een langerstuk voor volwassenen.
Doorde vormgevingwordt de bezoekeroverigensniet
gedwongenom de tekstente lezen.
Alle presentatiemiddelenzijn zorgvuldigvormgegeven.
Debelichting vestigt de aandachtop een aantal hoogte¬
punten en versterktzo de opstelling.Denieuwsgierigheid
wordt in dit museumvoortdurendgeprikkelddoor objecten
en opstellingenslechtsgedeeltelijkof vaagte laten zien.

Afdeling stedelijke
historie en archeologie,
Museum Het Domein
foto Ellen Loozen

Kritiekpunten
Devraag rijst of de buitenkant van dit museum- de wijze
waarop het zich aan de buitenwereldpresenteert- en de
totale inrichting van het gebouwwel in overeenstemming
zijn met de uitnodigendevormgeving.Weinig wijst erop
dat het hier om een museumgaat en de toegangvormt
voor sommigeneenweinig uitnodigendeanomaliein de
negentiende-eeuwse
architectuur.Af en toe werkende in de
vormgevinggebruiktemetaforen- bijvoorbeeldopwaaiende
kalenderblaadjes
als beeldvan de tijd - niet goeden verwordt
de boodschaptot een gimmick.

■ Vormgeving: Art Et Design,Maasmechelen
Voormeer informatie:
Stijn Huijts, directeur, T046 451 34 60,
E info@hetdomein.nl,
internet http:// www.hetdomein.nl/
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voor restauratie en conservering van:
papier, leer en perkament
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* Boeken, in leer en perkament;
* Charters en zegels;
* Prenten en tekeningen;
* Kaarten en affiches;
* Massaconservering;
* Vrijblijvende offertes;
* Vacuüm vriesdrogen.

Stof tot nadenken

PASWKUK
Textiel

restauratie

Conservering
Restauratie
Schadetaxatie
Behoud & Beheer
Advies & Onderzoek

Voorheen Stichting Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel

Ondersteuning bij calamiteiten
24 uur bereikbaar bij brand- en waterschade
0032 (0)45 - 2013471

Het in Haarlem gevestigde onderdeel van Paswerk
dat gespecialiseerd

is in textielrestauratie

is al

ruim zestig jaar een betrouwbaar adres voor
conservering en restauratie. Deskundig advies

Kempenlaan 20 2300 Turnhout (Antwerpen!
Tel. / Fax: 0032 (0)14 - 552948
E - mail: restauratie.altelier@belgacom.net

op het gebied van behoud en beheer van textiel,
conditiebeschrijvingen

en schadetaxatie.

PaswerkTextielrestauratie, Leidseplein 36 zwart, 2013PZ Haarlem. Telefoon 023 - 532 59 49
E-mail textielrestauratie@paswerk.nl Internet www.paswerk.nl
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Het publiek van kleine musea
Resultaten en aanbevelingen publieksonderzoek
Een goed inzicht in de kenmerken van het publiek van kleine musea is
een voorwaarde voor effectieve marketing. In welk opzicht verschillen de
publieksgroepen van grote en kleine museavan elkaar? Letty Ranshuysen
doet in haar rapport tal van behartigenswaardige aanbevelingen.
Verplichte kost dus voor kleine musea.
Achterstand

kleine

grote

consulent
geschiedbeoefeningen
publiekstaken,
GeldersOudheidkundig
Contact

musea

In opdracht van de NederlandseMuseumvereniging
deed Letty Ranshuysenhet afgelopen jaar onderzoek
naar het publiekvan kleine musea.Dit landelijkeonderzoek
bestond uit een heranalysevan beschikbaregegevens
van in totaal zo'n zeventig kleine musea.Het was een
vervolg op twee regionale publieksonderzoekenin ZuidKennemerland(1996) en het Gooi (1999), waarover al
eerder in Museumpeil werd bericht.
Onderzoeknaar publiek en publieksbereik,en meer in het
algemeenhet gebruikvan marketingals beleidsinstrument,
zijn onder de kleine musea in Nederland nog geen
gewone zaak. Letty Ranshuysenkon in haar onderzoek
ongeveereen kwart van alle kleine museabetrekken.
Voor de andere museawaren geen bruikbareonderzoeks¬
gegevensbeschikbaar.Let wel, ze hanteert de NMVdefinitie van kleine musea:de grens ligt bij eenjaaromzet
van één miljoen gulden. Onder de onderzochte musea
treffen we dus respectabeleinstellingen aan als het
Historisch MuseumApeldoorn,Slot Loevestein,het Nieuw
Land Poldermuseumen het Veenkoloniaal Museum. Bij
de vaak veel kleinere lokale museaen oudheidkamerszal
de situatie niet rooskleurigerzijn. Recentonderzoekonder
Gelderseerfgoedinstellingen(behalvemuseaook historische
verenigingen, archieven en monumentenorganisaties)
bevestigt dit beeldvan relatieveachterstand.Uit de eerste
resultaten blijkt dat driekwart van de Gelderseinstellingen
geen apart budget voor marketing heeft, terwijl ruim
85% niet aan publieksonderzoekdoet.
Tekort aan geld, vaak in combinatie met gebrek aan
specifiekedeskundigheidin eigen kring, weerhoudt kleine
museaervan om zelf duur en bewerkelijk publieksonder¬
zoek te verrichten. Dat maakt regionale samenwerkings¬
projecten zo waardevol. Onlangs is in Noord-Holland
opnieuwvoor eengroep kleineremuseapublieksonderzoek
uitgevoerd,ditmaal in Medembliken omgeving.Gezamen¬
lijk en met steun van het museumconsulentschapen
professioneleonderzoekerszijn kleine instellingen zo in
staat kwalitatief goed en zinvol onderzoekte doen.

Verschil

DoorBrordvanStraalen,

en kleine

musea

Uit het onderzoekvan Letty Ranshuysenkomt naar voren
dat het publiekvan kleinemuseain drie opzichtenverschilt
van dat van grote musea.In de eerste plaats is het
publiek van kleine musea relatief oud: 20% van de

bezoekersis ouder dan 65 jaar, tegenover 15% bij de
grote musea.Het publiek van kleine musea is bovendien
relatief laag opgeleid. Terwijl bij grote museaveelal zo'n
60% van de bezoekershoger opgeleid is, ligt dit aandeel
bij de kleine museaonder de 45%. Eenderde opvallend
verschil heeft betrekking op het geografische bereik.
Kleine museatrekken relatief veel bezoekersuit de
directe omgeving, die ook vaak lopend of op de fiets
komen. Grote museaslagen er veel gemakkelijker in om
publiek van verder weg te bereiken. Uitzonderingen zijn
kleine musea in een toeristisch gebeid, die veel boven¬
regionaal publiek kunnen trekken als ze zich richten op
verblijfstoeristen en dagjesmensen.
Sterke
kleine

en zwakke
musea

punten

van

Kleine museaspreken dus een publiek aan dat in ieder
geval qua opleidingsniveau breder van samenstelling is
dan het publiek van grote musea. Ranshuysenschrijft
dit toe aan hun laagdrempeligheid: "De intieme sfeer en
de mogelijkheid tot contact met museummedewerkers
makendezemuseaaantrekkelijken minder overdonderend,
waardoor men zich er eerder op zijn gemak voelt".
Het is zaak om in het marketingbeleidjuist van die sterke
kanten gebruik te maken en ze verder te ontwikkelen.

Kenuw publiek!
foto NicoBoeijink

Verschillen publiek kleine en grote musea
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(bron:regionaalpublieksonderzoek
Zuid-Kennemerland
enhet Gooi)

Zorg er dus voor dat de ongedwongen sfeer in uw kleine
museum blijft bestaan,ook als u gaat uitbreiden of herinriehten. Leidt uw medewerkersen vrijwilligers op tot
gastvrouwen en gastheren,zodat de bezoekerzich in
Hetrapportvan uw museum nog meer thuis voelt.
LettyRanshuysen, Hoewel kleine museaop het vlak van klantvriendelijkheid
'Hetpubliekvankleine en laagdrempeligheidkennelijkgoedscorenin vergelijking
musea',NMV2001, met grote instellingen, zijn er ook minder sterke punten.
kostf7, 50 enkan De bewegwijzering naar kleine musealaat veel te wensen
besteldwordenbij de over.Voor bezoekersuit de eigen streekzal dat misschien
Nederlandse
Museum¬ niet zo'n probleemzijn, maar voor kleine museain toeris¬
vereniging tische gebieden,die zich ook op een niet-streekgebonden
T02030537 60, publiek richten, kan dit wel degelijk een handicap zijn.
Einfo@Ranshuysenconstateertook vrij onomwondendat jongeren
museumvereniging.nl en allochtonen niet de meest voor de hand liggende
doelgroepen zijn voor kleine musea,tenzij ze via het
onderwijs bereikt kunnen worden. Om deze groepen aan
te trekken buiten de school om is veel geld en menskracht

Continu
publieksonderzoek
De Leidsemuseazijn in het midden
van de jaren negentig begonnen met
continu publieksonderzoek,met
behulpvan in het museumopgestelde
computers waarop geselecteerde
bezoekersvragen moesten beant¬
woorden.Aan dit Museum Informatie
Systeem(Musis) doet momenteel
ook een aantal musea buiten Leiden
mee. De voordelen van Musis, dat in
samenwerking met adviesbureau

Acquest wordt aangeboden,zijn
gelegen in het doorlopende karakter
van het onderzoek,de mogelijkheid
tot vergelijking met andere musea
en in het feit dat er geenondervragers
aan te pas komen.Toch is er ook
kritiek op Musis te horen. Zo zou de
selectie van de ondervraagdensoms
te wensen overlaten, zodat de steek¬
proeven niet altijd representatief
zijn. Ook de relatief hoge kosten
voor de deelnemendemuseavormen
een nadeel.

nodig, waaraan het de kleine museaveelal ontbreekt.
De schaarsemiddelen kunnen beter voor kansrijke doel¬
groepen worden ingezet.
Over

het

nut

van

publieksonderzoek
Om publiek te bereiken moetje het kennen; om meer of
ander publiek te trekken is kennisvan voorkeuren,ver¬
wachtingen en drempels onmisbaar.Publieksonderzoek
kan die inzichten opleveren, maar er zijn hindernissen.
Publieksonderzoekis in technisch opzicht een lastige
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klus. Veel goedbedoeldeonderzoekjeszijn kwalitatief ver
onder de maat en leveren geen bruikbare gegevensop.
Daar komt bij dat publieksonderzoekalleen zinvol is als
museade uitkomsten ook willen en kunnen omzetten in
beleid. Het is één ding om te constateren dat toeristen
uw museum links laten liggen, maar het gaat erom dat
de oorzaken worden opgespoorden dat verbeteringen
worden gerealiseerd.
Overigenskunnen (kleine) museaook zonder uitputtend
publieksonderzoek
veel over hun bezoekersleren.Eengoede
registratie van bezoekersaantallen(met groepsbezoeken
als aparte categorie) is het beginpunt. Rechtstreekse
contacten met bezoekers,goede registratie van hun
klachten en opmerkingen, en voortdurende waarneming
van hun gedrag in het museum (hoe vinden ze hun weg,
waar wordt hun aandacht vastgehouden) kunnen veel
bruikbareinformatie opleveren.Ookgoedopgezettegroeps¬
discussiesof interviews met vertegenwoordigersvan
beoogdedoelgroepenzijn een geschikt middel om de
wensenen verwachtingen van bezoekerste leren kennen.
Enverder kunnen museanatuurlijk hun voordeel doen
met de marketingaanbevelingenvan Letty Ranshuysen.
Het onderwijs, inwoners van de regio en toeristen ziet
zij als de meest kansrijke doelgroepenvoor kleine
musea.Om tot een nauwkeuriger doelgroepsegmentatie
te komen maakt ze onderscheidtussen twee categorieën
kleine musea,de museamet een uniek profiel (bijvoorbeeld
kasteelmusea,of museamet een bijzondere thematische
collectie) en de lokale en regionale cultuur- en natuur¬
historische museamet een minder geprofileerdecollectie.
Voor de eerste categorie zijn oudere cultuurtoeristen,
museaal onervarenverblijfsrecreanten, jonge gezinnen

De NederlandseMuseumvereniging
en de Stichting Museumjaarkaart
bereiden inmiddels in samenwerking
met adviesbureauGerben Marcel
Jacobseen nieuw systeemvan
continu publieksonderzoekvoor,
onder de werktitel MuseumMonitor.
Doel van het project is om zoveel
mogelijk museaop maat het gereed¬
schap voor geautomatiseerd
publieksonderzoekaan te reiken.

met kinderen en basisschoolgroepenop schoolreis aan¬
trekkelijke doelgroepen.De meer algemene streekmusea
kunnen zich het best richten op oudere steekbewoners
en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ranshuysen
beveelt bij iedere afzonderlijke doelgroep concrete
marketingacties aan, die ieder voor zich weinig opzien¬
barend zijn (zithoekjes voor ouderen, samenwerking met
bungalowparken en campings), maar die gezamenlijk
toch een nuttige en inspirerendechecklist vormen.

Halte Medemblik
Actieprogrammacultuurbereik
De gemeente Medemblik heeft in
het kader van het actieprogramma
cultuurbereik van de provincie
Noord-Holland geld gekregenvoor
uitvoering van de eerste fase van
het plan Halte Medemblik. Dit plan
behelst onder andere het doen van
publieksonderzoekonder 'watertoeristen' en museumbezoekersen
het op basis daarvan versterken van
het lokale culturele programma door
samenwerkingvan vijf museaop het
gebied van expositie en pr. De resul¬
taten van het onderzoekzullen richting
geven aan de ontwikkeling van
gezamenlijke cultuurhistorische
projecten, waarvoor de gemeente
onlangs voor de volgende fase
opnieuw een beroep op het actie¬
programma cultuurbereik heeft
gedaan. Interessant is dat de
gemeente Medemblik ook haar
buurgemeenten Wervershoof,Andijk
en Noorder Koggenlandbij het plan
betrekt, aangezienze in de nabije
toekomst waarschijnlijk samen een
nieuwe gemeente zullen vormen.
Naburigeculturele instellingenkunnen
dus meedoenen er kunnentoekomstige
culturele verbindingslijnenworden ge¬
schetst, die de toeristische en plano¬
logischeinfrastructuur van de nieuwe
gemeente mede kunnen vormgeven.
Publieksonderzoek
Het publieksonderzoekin Medemblik
werd uitgevoerd in augustus 2001.
Er waren vijf musea bij betrokken,
namelijk Kasteel Radboud,het
NederlandsStoommachinemuseum,
de Museumstoomtram Hoorn Medemblik, het Bakkerijmuseum
(alle in Medemblik) en het 'dubbelmuseum' Saet en Cruytmuseumen
PoldermuseumHet Grootslag
(Andijk). De museazijn samen goed
voor circa 175.000 bezoekersop
jaarbasis. Het onderzoekwerd uitge¬
voerd door Bureau Letty Ranshuysen
OnderzoekCultuurdeelname,dat kon
aanknopen bij de reedseerder in
Noord-Holland uitgevoerde onder¬
zoeken in Zuid-Kennemerland en het
Gooi.Tegelijkertijd werd in de
zomermaandenvan dit jaar ook een

had 20% nog niet eerderhet museum
waar werd geënquêteerd bezocht.
Omdat het onderzoek plaatsvond in
de vakantieperiode wekt het geen
verbazing dat slechts een klein deel
van de bezoekersuit Medemblik of
omgeving afkomstig was. Circa 35%
van het publiek kwam uit NoordHolland, 40% uit de rest van
Nederland.Onder deze laatste groep
bevond zich een groot percentage
toeristen dat de stad met de eigen
boot bezocht. Slechts 4% van het
vakantiepubliek bezoekt het museum
alleen. Waar het bezoek plaatsvond
in gezinsverband,gaven de kinderen
de doorslag bij de beslissingom het
museum te bezoeken(in tweederde
van alle gevallen). Het onderzoek
geeft voorts per onderzocht museum
een analysevan de achtergrond en
herkomst van de bezoekersgroepen
en geeft aanbevelingenover hoe de
band met deze doelgroepen kan
worden,versterkt. Zodra alle
onderzoeksresultatenbekend en
Resultaten
geanalyseerdzijn, zal een marketingHet verkregen materiaal wordt
momenteelverwerkt en geanalyseerd; en pr-plan worden opgesteld met
er zijn daaromalleen enigevoorlopige voorstellen voor concrete publieks¬
activiteiten. Hierbij zullen ook de
resultaten bekend aangaandede
resultaten van het toeristisch onder¬
publieksamenstelling. Het aandeel
zoek worden betrokken. In de laatste
van 55-plussers in het onderzochte
fase van het plan Halte Medemblik
museumpubliek is hoog: 32%.
zullen deze activiteiten door de
De Medemblikse museatrekken een
deelnemendemuseagezamenlijk
qua opleiding breed samengesteld
publiek.Van het ondervraagdepubliek worden uitgevoerd.

toeristisch onderzoek uitgevoerd
door het sociaal-wetenschappelijk
bureau van het Samenwerkings¬
orgaan West-Friesland. De vragen
uit beide onderzoekenwaren op
elkaar afgestemd; de ondervraging
van het publiek vond gescheidenen
op verschillende dagen plaats.
Het publieksonderzoekin Medemblik
heeft drie doelstellingen:
■ inzicht verkrijgen in de samen¬
stelling van het publiek;
■ inzicht verkrijgen in de bekend¬
heid van en de waardering voor
de museaen het overige cultuur¬
historische aanbod en hoe het
publiek hiervan gebruik maakt;
■ het onderscheidenvan kansrijke
publiekssegmentenbinnen het
regionale en binnen- en buiten¬
landse publiek, om meer te
weten te komen over de speci¬
fieke interesses,behoeften en
wensenvan deze doelgroepen.

DoorJanSparreboom,
museumconsulent
StichtingMuseaalen
HistorischPerspectief
Noord-Holland

Nederlands
Stoommachinemuseum,
Medemblik
foto J.F.Maret
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Vijfentwintig jaar
museumconsulentschap in Fryslan
Afscheid van Hans de Haanals provinciaal museumconsulent
Door Hans de Haan,
provinciaal museum¬
consulent Fryslan

Vijfentwintig jaar is een lange periode. Een periode waarin het Friese
museumwereldje niet stil heeft gestaan. Er zijn veel mooie musea
bijgekomen. Maar veel belangrijker: de kwaliteit van de musea is voor
alle museumtaken met sprongen vooruit gegaan. Een terugblik:
de pionierstijd, de successen,de vruchten van de samenwerking.

Deelnemersaan de consulenten¬
contactdagen 10en 11juni 1982
voor de Hidde Nijland Stichting in
Hindeloopen,v.l.n.r.FriesBerkhout
(museumconsulent
Noord-Holland), JacobusTrijsburg
(museumconsulent Gelderland),
Hansde Haan (museumconsulent
Friesland),AnneliesJordens
(museumconsulentUtrecht),
Jan Korsten(hoofdconsulentvoor
de musea),Margriet Lestraden

i»

(museumconsulentZuid-Holland),
Gerde Leeuw(ProvinciaalMuseum
Drenthe),FritsZeiler (Culturele
RaadOverijssel),Jules Verschuuren
(museumconsulentNoord-Brabant),
Bepde Vries(assistentrijks¬
consulenten voorde musea),
FransVerbaas(Stichting Museum¬
jaarkaart). Zittend v.l.n.r.Walter
Knoop(CultureleRaadGroningen),
Peterde Clercq(rijksconsulentvoor
de collecties vangeschiedenisen
van bedrijf en techniek)

1976
Vol energie en enthousiasme begon ik op 1 oktober
1976 aan mijn nieuwe taak als museumconsulentvan
Fryslan.Het FriesMuseum werd op dat moment voor
miljoenen verbouwd en was noch toegankelijk voor
publiek, noch voor personeel.In de Kanselarijaan de
overkant waren provisorisch een aantal werkplekken
ingericht, met in de laatmiddeleeuwsegewelven een
koffiekamer,waar de familie Jonkmande scepterzwaaide.
In het gebouw hing een mystieke sfeer: hoge schemer¬
achtige brede gangen, imposante zalen met hier en daar
nog metershoge monumentale boekenkasten.Daar
kwam ik te zitten.
Museumconsulenten
eerste
uur

van

het

Vanaf het prille begin waren er intensieveen inspirerende
contacten met het personeelvan het FriesMuseum en
met de schaarsecollega's uit andere provincies:
FriesBerkhout uit Noord-Holland, Kruijswijk Jansenuit
Gelderland (die het consulentschap letterlijk vanuit zijn
achterkamer deed) en last but not least AnneliesJordens
uit Utrecht, die tegelijk met mij aantrad als museum¬
consulent. Na enkelejaren bleek dat deze pioniers redelijk
succesvolwaren bij het opzetten van projecten, het
aanboren van geldbronnen en museumondersteuningin
algemenezin. Dit succesging niet ongemerktaan de
22

andere provinciesvoorbij. Ik zal nooit vergeten hoe wij
samen met de rijksconsulenten omstreeks Kerst 1980 op
uitnodiging van de Federatievan Musea in Limburg in
een kloosterin Sint Odiliënbergbij Roermonddebatteerden
over de wenselijkheid van een museumconsulentvoor
deze prachtige provincie. Het had wel wat, dat klooster
daar op die heuvel met deelsjonge nonnetjes in vol
tenue, veel eten en drinken en een eindje buiten het
klooster een oudheidkamer in de ware zin van het
woord. CollegaKruijswijk Jansenhield bij die gelegenheid
een gloedvol en humoristisch betoog over de aanstelling
van een museumconsulentvoor de Sahara.In de Sahara
is voor zovermij bekendnog steedsgeenmuseumconsulent
actief. In Limburggelukkig wel. Ik herinnermij dat ik in
die pioniersjaren(1980-1982) op museumbijeenkomsten
in Zuid-Holland (Dordrecht),Zeeland (Middelburg) en
Drenthe (Assen)inleidingen heb mogen houdenover het
fenomeenmuseumconsulent,met als resultaat dat ook
daar museumconsulentenwerden aangesteld. Langzaam
maar zeker kreeg elke provincie een museumconsulent.

Samenwerking

met rijksconsulenten

Met de directie musea,monumenten en archieven van
het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatieen
Maatschappelijk Werk waren de contacten vanaf het
begin hecht en innig. De afdeling musea bestond onder
andere uit een aantal rijksconsulenten voor de musea,

Streekmuseum
Het Admiraliteitshuis,
Dokkum
Eenprachtig museum met een brede
en interessante collectie, onder¬
gebracht in een zeventiende-eeuws
pand: StreekmuseumHet Admirali¬
teitshuis in Dokkum. Het museum
beschikt over onvoldoende eigen
middelen om dringend gewenste
vernieuwingen uit toe voeren.Toen
gesprekkenmet het gemeente¬
bestuur van Dongeradeelover de
financiering niet tot resultaat
leidden, probeerde ik via externe
fondsenwerving tevens de gemeente
over de streep te trekken. Ik richtte

mijn pijlen met succesop een nieuw
internationaal fonds: de Fulford
Foundation. Dit gesloten fonds kan
niet rechtstreeksworden benaderd
door musea,maar stelt de provinciaal
museumconsulentenperiodiek in de
gelegenheid enige interessante
projecten van kleine musea in hun
provincie voor te dragen voor onder¬
steuning. Het gaat dan om enkele
tonnen per museum. In overleg met
de museumdirecteur,de heer Dragt,
werd een globaal plan opgesteld
voor een facelift van het museum,
met als speerpunten een nieuwe
entreepartij en een nieuwe presentatie
rond het thema Bonifatius (in 754

die allemaal zeer begaan waren met het lot van de niet¬
rijksmusea en met wie we regelmatig vergaderden.
Jan Karstenwas de hoofdconsulent, een keurige man
met een al even keurig bureau met daarop slechts twee
stapeltjes paparassenvan zeer ongelijke hoogte. Links
een hoge stapel nog af te handelen post en rechts een
heel dun stapeltje: reedsafgehandeld. Dan was daar
Hans Hoogenhout, belast met het beleid voor de
natuurhistorische musea in Nederland en beheerdervan
een interessante buidel met geld. In het kader van de
nota Nationale Parken,verschenenin 1979, was er veel
geld beschikbaarvoor de ombouw van de armetierige
natuurhistorische museaop de Waddeneilandenen in
Zuidwest-Fryslan tot moderne bezoekerscentra.Samen
met de rijksconsulentenorganiseerdenwe in 1977 reizende
tentoonstellingen over licht- en klimaatbeheersing,
onder andere in De Lawei in Drachten. Dezetentoon¬
stellingen kregen veel responsvan de musea.

Landelijke
projecten

Museum,het FriesNatuurmuseum,het FriesScheepvaart¬
museum en het FriesLandbouwmuseum.Het aanboren
van fondsen was dan ook de enige mogelijkheid om aan
extra geld te komen. Daarvoor is veel voorbereiding en
doorzettingsvermogen nodig.
Uiteindelijk is het in het begin van de jaren negentig
gelukt een fonds speciaal voor de Friesemusea in het
levente roepen:de WassenberghClarijs FonteinStichting.
Het betreft de nalatenschapvan de oud-directeur van
het FriesMuseum, Abraham Wassenbergh.Later hebben
we hier nog de nalatenschap aan toe kunnen voegen
van de familie Fontein. Dezestichting is bereid en in
staat om jaarlijks veel geld te geven voor het behoud en
beheervan de collecties van de Friesemusea.Ik heb
binnen het bestuur een belangrijke adviesfunctie.

HansdeHaan
overhandigthet
schildje'Geregistreerd
Museum'aan Bert
Huiskes,conservator
vanMuseumTromp's
Huys,Vlieland

ondersteunings¬

De eerstejaren waren goedejaren wat betreft het
binnenhalen van rijkssubsidies.Het Rijk gaf tot 70%
subsidie voor inbraak- en brandpreventie, ook voor de
kleinere musea.Vele Friesemusea hebben hiervan
gebruik gemaakt en heb ik mogen begeleiden bij de
subsidieaanvragenen de systeemkeuze.In de jaren
tachtig stelde het rijk veel geld beschikbaarvoor een
geautomatiseerd systeemvoor collectieregistratie - het
zogenaamdeQEtA- en voor behoud en beheervan
collecties in het kader van het Deltaplan voor het
Cultuurbehoud. Ook hier hebben veel museain Fryslan
gebruik van gemaakt. Ik heb hen kunnen helpen en
begeleiden met de bijbehorende papieren rompslomp.
Provinciale
mogelijkheden

bij Dokkum vermoord). Op dit
moment is de situatie als volgt:
er is een prachtig plan gemaakt voor
de verbouwing, uitbreiding en
herinrichting van het museum,
kosten bijna drie miljoen gulden. De
Fulford Foundation en de gemeente
Dongeradeelzijn enthousiast en
staan schouder aan schouder.
De gemeente is namelijk bereid
anderhalf miljoen gulden bij te
dragen. Met aanvullende steun van
de provincie en fondsen moet het
zeker lukken voor 2004 de plannen
te realiseren.

financierings¬

Vervelenden lastig was het dat de provincie Fryslan
nooit financieel op deze ondersteuningsprojectenwilde
inhakenof eigen projectenwilde opstarten.Het provinciaal
geld voor de museaging enkel en alleen naar het Fries

Naar

een nieuw

museumbeleid

De overzichtelijke en goede museumstructuur in Fryslan
leidde ertoe dat in deze provincie van 1979 tot 1981
een door het ministerie betaald onderzoek plaatsvond
naar de haalbaarheid van de beleidscriteria van de nota
Naar een nieuw museumbeleid.Als secretaris van de
begeleidingscommissieheb ik een waardevolle bijdrage
aan dit onderzoek mogen leveren. Met de projectleider
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Ad de Jong bezocht ik in een aantal sessiesde Friese
musea,ik bood onderdak aan de projectmedewerkersen
voorzag hen van de gewenste informatie.
ProjectmedewerkersHerman Aarts en Jaap van Straalen
ontwikkelden een aantal baanbrekendeideeën.Ze stelden
voor om de activiteiten van een museum te verdelen in
een aantal taken: de bedrijfstaak, de behoudstaak,de
wetenschappelijke en documentaire taak en de publiekstaak. Dezeonderverdeling heeft sindsdien algemeen

Museum

Stedhus

Sleat

De besprekingenrond de restauratie
en herinrichting van het Museum
Stedhus Sleat te Sloten waren hope¬
loos vastgelopen. De gemeente
Gaasterlan-Sleat,eigenaar van het
gebouw en een deel van de collectie,
gaf signalen af dat het gebouw dan
maar een andere bestemming moest
krijgen. Dankzij hulp en bijstand van
de Vereniging voor Stadsbelangvan
Sloten en de Vereniging van Vrienden

De gedachte om museaop basisvan hun taakstelling in
vier niveaus onder te brengen en dezevervolgens te
koppelen aan een financieel verantwoordelijke overheid
was in principe briljant, maar helaas haar tijd te ver
vooruit. Het zou nog bijna twintig jaar duren voordat er,
nu via het museumregister,een eerste ordening van de
musea kwam, in geregistreerde,voorlopig geregistreerde
en niet-geregistreerde musea.

Friese

Ik geloof niet dat elders in Nederland op zo'n intensieve
manier wordt samengewerktals in Fryslan.Het is dan
ook niet verwonderlijk dat in deze provincie onlangs
met geld van het Rijk het Frieslandproject is gestart,
een samenwerkingsprojecttussen musea,monumenten,
archieven en archeologie, met als doel het opzetten en
bijhouden van een website waarop de cultuurhistorische
informatie van Frieseerfgoedinstellingenbijeen is gebracht

van Sloten is het vastgelopen schip
weer vlot getrokken. We maakten in
prettige samenwerking een goed
beleidsplan,dat door de gemeente
warm werd ontvangen. Resultaat:
een restauratie- en inrichtings¬
krediet van ruim f 1.500.000,- en
een exploitatiesubsidievan f 65.000,-.
Gemeente,provincie en fondsen
stelden de benodigde gelden
beschikbaaren dit voorjaar kon het
museum feestelijk worden geopend.

ingang gevonden in museumland.

Unieke

Stedhus Sleat mag hier niet onvermeld blijven.

samenwerking

musea

De Friesemuseawerken op velerlei niveau samen. De
professioneleFriesemusea-twintig in getal- komen
twee keer per jaar bijeen. In deze bijeenkomsten staan
afstemming en uitwisseling van kennis centraal. Zelf
nam ik in 1984 het initiatief om drie samenwerkings¬
verbanden op te richten tussen de musea in de nieuwe,
als gevolg van de gemeentelijke herindeling ontstane,
gemeentesBoarnsterhim, Nijefurd en Dongeradeel.
Afstemming van activiteiten, promotie en gezamenlijke
beleidsplannenwaren de belangrijkste producten van
deze vruchtbare samenwerking.
In Dokkum werk ik sinds enkelejaren mee om een
samenwerkingsverbandte realiseren,een cultureelhistorisch kenniscentrum waarin participeren museum
Het Admiraliteitshuis, het streekarchivariaat en de
bibliotheek. Het samenwerkingsverbandtussen de vier
Amelander musea,met een overkoepelendeorganisatie
die geld en management beheert en inzet, heb ik met
advies ter zijde gestaan. Het is mij in de jaren tachtig
gelukt één directeur/conservator aan te stellen voor
twee musea: het Admiraliteitshuis in Dokkum en
't Fiskershüskein Moddergat. Ook de personeleunie
tussen museum Willem van Haren en het museum

Het biedt een moderne bezoekers¬
centrumachtige presentatie en is
een belangrijke versterking van de
toeristische infrastructuur van Sloten.
Op mijn advies is er voor het
management een overeenkomst
gesloten met museum Willem van
Haren in Heerenveen,waardoor de
kwaliteit van het museum voor de
komendejaren is gewaarborgd.

in een samenhangendepresentatie. Het is tevens een
voorbeeldproject, gericht op het ontwikkelen van een
landelijk generiek model van samenwerking. Ik verwacht
er veel van en werk er met enthousiasmeaan mee.
Kwaliteit

boven

kwantiteit

De Federatievan FrieseMusea en Oudheidkamersbegon
met zevenenveertigleden, waarvan ik er onmiddellijk
één heb geschrapt: de mummies van Wieuwerd. Thans
bedraagt het ledenaantal zevenenzeventig.De laatste
tien jaar voert de federatie echter ten aanzienvan nieuwe
museuminitiatievenen nieuweledeneenzeerterughoudend
beleid en is het aantal leden nauwelijks gestegen.Alle
aandacht en energie is gericht op het versterken en
professionaliserenvan de bestaandeinstellingen.
De eerste fase van de museumregistratie is voltooid.
Vierenveertig musea hebben eraan meegedaan.Hiervan
zijn er tweeëntwintig gecertificeerd, zestien voorlopig
geregistreerd en zes afgewezen. Fryslan loopt hiermee
prima in de pas met de landelijke cijfers.
In vijfentwintig jaar is er veel veranderd. Er zijn veel
mooie museabijgekomen. Maar veel belangrijker: de
kwaliteit van de musea is voor alle museumtaken met
sprongen vooruit gegaan. Musea speeldengoed in op de
steedsveranderendebelangstelling van het publiek,
gaan steeds bedrijfsmatiger werken en kregen meer
aandacht voor het behoud en beheervan de collectie.
Stilstand is achteruitgang.Legioplannenvoor vernieuwing,
uitbreiding en verbetering van museazijn en worden
ontwikkeld. Op dit moment zijn er voor een groot aantal
museaverspreid over de hele provincie plannen in de
maak voor een bedrag van een slordige twintig miljoen
euro. Ik prijs mij gelukkig dat ik aan deze kwalitatieve
verbetering van de Friesemusea mijn steentje heb
mogen bijdragen.

Op stap met Jet en Jan
Cultuur en School in Utrecht
"Wauw, ik sta echt te schrobben!"schreeuwt eenjongen opgetogen,terwijl
het eeuwenoudemuseumpleinervan langs krijgt met een heksenbezemen
groenezeep.Hij wordt bijna omvergelopendoor een leeftijdgenoot die een
zelf in gang gezette hoepel probeert bij te houden. Binnen krassengriffels
over leitjes: aap noot, mies...Wat is er aan de hand in het museum?
Cultuur

en School

in Utrecht

Door Esther Tobéen
Jacquelien Vroemen,
projectmedewerkers
Cultuur en School,
Federatie Stichts
Cultureel Erfgoed

Jet en Jan getekend

De FederatieStichts Cultureel Erfgoedis door de provincie
Utrecht aangewezenals centrale uitvoerder van het
project Cultuur en School op het gebied van cultureel
erfgoed.Samenmet het onderwijsen culturele instellingen
stelt de federatie lesmateriaal samen om leerlingen in
contact te brengen met het cultureel erfgoed in de
eigen omgeving. Vorig jaar werd in Museumpeil bericht
over het project 'De TweedeWereldoorlog dichterbij',
een onderzoeksprojectvoor de derde klassenvan het
havo en vwo. Nu is het de beurt aan het basisonderwijs.
Leerlingenin groep vijf gaan sinds vorig jaar 'Op stap

door Amersfoortse
scholier,
Museum Flehite
foto FSCE

met Jet en Jan'.
Jong

rond

1910

Het project 'Op stap met Jet en Jan' bestaat uit een
aantal voorbereidingslessen,een bezoekaan het
plaatselijk museum en een aantal verwerkingslessen.
De rode draad vormt een verhaal dat de leerkracht op
school voorleest. Hierin maken de kinderen kennis met
Jet en Jan, twee kinderen van negen en tien jaar die
rond 1910 in dezelfde plaats woonden als de leerlingen
die het project uitvoeren. De dingen die zij belevenzijn
heel alledaags,maar wel typerend voor het dagelijks
leven van een eeuw geleden.Jan zet de poepton buiten
en haalt heet water bij het water-en-vuur-vrouwtje,
Jet moet koffie malen en de sok van Jan stoppen.
De kinderen hoepelen op het schoolplein en schrijven
met een griffel op een leitje. Bijna ongemerkt worden
op deze manier in het verhaal verschillende thema's
behandeld: kleding, wonen, werken, huishouden,
voeding, vervoer,school en spel. Na het eerste deel van
het verhaal gaan de kinderen oude foto's op een tijdbalk
plaatsenen een portret van Jet en Jan maken.De mooiste
tekeningengaan meenaar het museum,om daartentoon¬
gesteld te worden.

Museumbezoek
Het bezoekaan het plaatselijk museum is een belangrijk
onderdeelvan 'Op stap met Jet en Jan'.De kern van de
museumleswordt gevormd door een activiteitencircuit.
De leerlingen moeten aan de slag met elementen uit de
verschillende thema's. Ze gaan bijvoorbeeld zelf sop
kloppen (thema huishouden), hoepelen (thema spel) en
in schoonschrift schrijven op een leitje (thema school).

m

Doordat de kinderen zelf actief bezig zijn, komt de
geschiedenisvoor hen tot leven. "De kinderen gaan heel
realistisch om met de materialen, zijn concreet bezig en
daardoor kunnen ze zich goed inleven", merkte een leer¬
kracht op. Voor de museummedewerkersis het ook veel
leuker dan een klassiekerondleiding: "Je staat niet zo
frontaal te vertellen en je krijgt makkelijker contact met
individuele leerlingen. En het is ook niet vermoeiender:
het maakt veel lawaai maar ze zijn wel lekker zelf
bezig." Aan het eind van het museumbezoekontdekken
de kinderen een zilveren gulden in de schooltas van Jet.
Hoe is die daar terechtgekomen? Dezevraag wordt op
school beantwoord, waar de leerkracht het tweede deel
van het verhaal voorleest.
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Zelf koffie male
in het Amerong
Historisch Museum
foto FSC

1

Lesstofvervangend

karakter

In de lessenop school komt een groot aantal vakken
aan bod: geschiedenis,lezen,stellen, rekenen,tekenen
en (desgewenst)zelfs lichamelijke oefening. Inhoudelijk
vervangt'Opstap met Jet en Jan' eendeelvan de verplichte
lesstof voor geschiedenisvan groep vijf. Het project kost
leerkrachten dus geen extra tijd, maar neemt hen juist
werk uit handen. Het materiaal wordt voor een langere
periode opgenomenin het lesprogramma,dat wil zeggen
dat een school elk jaar op hetzelfde moment het project
uitvoert. Het museumbezoekis binnen het project geen
extraatje, maar een intrinsiek deel van het didactische
programma waarin kinderen vaardigheden leren die zij
zich op school niet of moeilijk eigen kunnen maken.
Omdat het materiaal door de federatie wordt ontwikkeld
in samenspraakmet het onderwijs, sluit het naadloos
aan bij het lesprogrammaop school. De intermediaire
functie van de federatie garandeert aldus voor de school
een product dat aansluit bij hun behoeften en voor het
museum een zich structureel herhalend bezoekvan de
scholen in de omgeving.
Museumlessen

in soorten

en

maten

'Op stap met Jet en Jan' is vorig jaar ontwikkeld in
samenwerking met Museum Flehite in Amersfoort. Hier
draait het project inmiddels met zoveel succesdat het is
uitverkocht; het museum kan geen nieuwe scholen meer
toelaten. In Amersfoort worden de kinderen ontvangen
in het 'depot junior', een speciaalvoor kindereningerichte
ruimte. De activiteiten zijn hier verdeeld over twee
verdiepingen en omvatten koffie malen, hoepelen,sop
kloppen, bikkelen, schoonschrijvenen kijkopdrachten.
De uitvoering is in handen van professionelemuseum¬
docenten, extra begeleiding wordt verzorgd door de
eerkracht en een aantal ouders.
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Vervolgensis het project vertaald naar Amerongen,voor
het Amerongs Historisch Museum. Inmiddels is er ook
een Spakenburgsevariant, 'Op stap met Aaltje en Bort'.
Bij een vertaling van het project blijft het didactische
stramien intact. Het verhaal wordt aangepastaan de
lokale situatie, en samen met het plaatselijk museum
wordt de museumlesafgestemd op de mogelijkheden
die het museum biedt. Omdat het project op deze
manier telkens weer op maat wordt gemaakt, kunnen de
museumlessenin de provincie van elkaar verschillen.

Succesformule
De actieve en kindvriendelijke museumlesvalt telkens
weer in de smaak bij zowel leerkrachten als museum¬
medewerkers.Het project maakt optimaal gebruik van
een van de grote troeven die musea in handen hebben:
authentieke bronnen.Vragen beantwoorden op een vel
papier kunnen de kinderen op school ook, maar hoepelen
met een echte oude hoepel, dat kan toch alleen maar in
het museum! De huishoudelijke klussendie Jet en Jan in
1910 moesten uitvoeren zijn voor de kinderen anno
2001 ware belevenissen.Overigenszijn de objecten die
de kinderen gebruiken geen echte museumstukken,en
dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hoepels,zeepkloppers,zinken emmers,leitjes en griffels zijn nog
volop op rommelmarkten (en soms zelfs nieuw) te koop.
De leerlingen werken dus voor het grootste deel wel
met originele voorwerpen, maar zij gebruiken niets uit
de collectievan het museum.Devoorwerpenen rekwisieten
worden in het museum apart bewaard.
Ookde voorbereidingop het museumbezoekwordt positief
gewaardeerd."Het verhaal zet de leerlingen aan het
denken en het plaatsen van foto's op de tijdbalk helpt
om de geschiedenisin te gaan", vertelt een docent die
aan het project heeft deelgenomen.'Op stap met Jet en

Jan' blijkt kortom een uitstekende manier te zijn om de
geschiedenisvan een eeuw geleden van het papier te
tillen. Bovendienbrengt het project kinderen van groep
vijf op een prettige manier in contact met het fenomeen
museum. Doordat kinderen in het museum werken met
concrete objecten, leren ze dat hun omgeving een
geschiedenisheeft en dat die geschiedenistastbaar is.
Op deze manier krijgt het cultureel erfgoed in de eigen
omgeving meer betekenisvoor de leerlingen en bouwen
ze er een positieveband meeop. Eenband,die er hopelijk
voor zal zorgen dat ons erfgoed ook voor toekomstige
generaties bewaard zal worden.

Op stap
Bort

met

Aaltje

en

Dejongste versie van het project is
onlangs van start gegaan in Spakenburgs Museum 't Vurhuus. Het pro¬
ject werd aangepast aan de lokale
situatie. In nauw overleg met de
museummedewerkerzijn belangrijke
elementen als de visvangst op de
Zuiderzeeen de lokale klederdracht
in het verhaal opgenomen.Om de
specifieke Spakenburgsecultuur nog
beter tot uitdrukking te brengen is

Zelf

op

te kunnen voldoen. Bovendienhaalt een museum niet
alleen het project maar ook de federatie als intermediaire
instelling in huis. Omdat het concept eigendom blijft
van de federatie,worden er voorwaardenaan de uitvoering
van het project gesteld en kan het project onafhankelijk
van het museumgeëvalueerdworden.Anderzijdsverzekert
een museum zich met 'Op stap met Jet en Jan' van een
kwalitatief hoogstaand product dat door vele scholen
wordt gewaardeerd.Het lesstofvervangendekarakter
van het project garandeert structureel bezoeken de
actieve elementen zorgen ervoor dat het museumbezoek
voor de kinderen een positieve ervaring is.

het project hier omgedoopt tot 'Op
stap met Aaltje en Bort'. De eerste
(test)les, begin oktober, is goed ver¬
lopen. De kinderen en de onderwijzer
gaven blijk van hun enthousiasme
voor het project door het museum
gehuld in klederdracht te bezoeken.
Een positief punt vond de museum¬
medewerkerdat de kinderen op
school goed op het bezoekwaren
voorbereid. Ze herkendenveel din¬
gen uit het verhaal. Vergelekenmet
een speurtocht gaf hij duidelijk de

stap?

Wat heeft een museum nodig om 'Op stap met Jet en
Jan' aan te kunnen bieden?In de eerste plaats natuurlijk
een collectie waarin kinderen iets kunnen terugvinden
van het dagelijks leven rond 1910.Verder een
ruimte waar de kinderen kunnen worden
ontvangen en een aantal hands-on objecten.
Maar veel belangrijker is misschienwel de
motivatie vanuit het museum.Willen we wel
schoolkinderen in ons museum?En zo ja,
waarom willen we dat dan eigenlijk?Geeft dat
niet te veel overlastvoor de anderebezoekers?
Durvenwe het aan om groepjes kinderen zelf
aan de slag te laten gaan in ons museum?
Voor het activiteitencircuit moet het nodige
worden klaargezeten na afloop zijn leerlingen
veelal drukker dan normaal. Kunnen onze
medewerkersdat wel aan? En als alles goed
loopt, hebben we wel de capaciteit om dit
elk jaar te doen?
Als bovenstaandevragen met ja worden
beantwoord, is bijna ieder lokaal historisch
museum geschikt voor het project. Een
museum moet zich echter wel realiserendat
een groot deel van het project vaststaat. De
voorbereidings- en verwerkingslessenblijven
in elke variant hetzelfde. De museumles
wordt in elk museum anders ingevuld maar
moet in ieder geval kindvriendelijk en actief
zijn om aan de doelstellingen van het project

voorkeur aan deze vorm van bezoek:
"Met een speurtocht lopen ze maar
te rennen en te vliegen en de ant¬
woorden schrijven ze van elkaar
over. Dit komt veel beter tot zijn
recht. De kinderen waren rustig en
enthousiast. Met name het wassen
op de wasplank vonden ze geweldig."
Ruim tweederde van de basisscholen
in Bunschoten-Spakenburgheeft
toegezegd volgend schooljaar aan
het project deel te zullen nemen.

Musea die het project willen opnemenin hun educatieve
aanbod kunnen in Utrecht contact opnemenmet de
FederatieStichts Cultureel Erfgoeden in de overige
provincies met de provinciaal museumconsulent.

Schrijven met eengriffel
op eenleitje in Museum
't Vurhuus
foto FSCE
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Doe ;het zelf!
Informatie- en communicatietechnologie in musea
Door Vincent
de Keijzer, hoofd
afdeling documentatie
Haags Gemeente¬
museum en voorzitter
SIMIN

Musea ontwaken uit hun ICT-dromen. Automatisering kost voortdurend
tijd, geld en energie. Leveranciersvan programmatuur moeten een goed
product afleveren met een duidelijke handleiding, maar zijn niet
verantwoordelijk voor het gehele automatiseringsproces. Hoe kunnen
musea van elkaar leren en elkaar ondersteunen? Een pleidooi voor
zelfhulpgroepen.

■f.»- ■•■!
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een enorme operatie te zijn en om werkelijk efficiënt te
kunnen automatiseren is een ingrijpende reorganisatie
van het hele museum nodig.
In de afgelopenperiodeis het er allemaal ook niet makke¬
lijker op geworden. Het programma IMC-modules is
gesneuveld,de overgeblevenaanbiedersvan museale
software worden overstelpt met werk en tot overmaat
van ramp is de afdeling automatiseringsadviezenvan
het Rijksbureauvoor Kunsthistorische Documentatie
(RKD)opgeheven.Veel museummedewerkersweten niet
meer tot wie ze zich moeten wenden met vragen over
automatisering. Het gevolg is dat softwareleveranciers
bestookt worden met problemen die zij niet kunnen
oplossenen hun klanten steen en been klagen over het
gebrek aan service en hulp.
Zelfhulpgroepen

foto NicoBoeijink

Toekomstdroom
Het voelt een beetje als nieuwjaarsdag. Het wordt al
vroeg donker,je vraagt je af hoeje in vredesnaamalle
goedevoornemensvan de avond ervoor moet waarmaken
en op tv is alleen het oeroudeschansspringenin Garmisch
Partenkirchen.Veel museaontwaken zo langzamerhand
uit de mooie toekomstdroom waarin informatie- en
communicatietechnologie (ICT)een oplossing vooralle
problemen leek. Gebrekkigeadministratie, personeels¬
tekorten, achterstanden in collectieregistratie: alles zou
opgelost worden met een druk op de knop. De collectie
volledig op het web, standplaatsregistratie met chips,
alles digitaal gefotografeerd; niets was onmogelijk.
De

harde

werkelijkheid

In de realiteit gaapt er een behoorlijke kloof tussen
droom en daad.Om automatiseringsplannenuit te voeren
zijn omvangrijke investeringennoodzakelijk.De inzichten,
programmatuur en apparatuur veranderen zo snel dat er
voortdurend geld moet worden vrijgemaakt om bij te
blijven. Het digitaliseren van gegevensbestandenblijkt
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Het is de vraag hoe we een einde kunnen maken aan
deze verwarrende situatie. Terug naar de wereld van
voor de computer kan niet. Ook is het niet realistisch
om te denken dat er één loket zal worden ingericht
waar iedere museummedewerkerterecht kan met alle
vragen over ICT.Daarvoor lopen de vragen teveel uiteen.
Om werkelijkantwoord te kunnengevenop alle vragenzou
een omvangrijke helpdesknoodzakelijkzijn, bevolkt door
specialisten op het gebied van algemene ICT-kwesties,
de afzonderlijke softwarepakketten en allerlei kwesties
uit de dagelijkse museale praktijk. Eendergelijke service
is niet te realiseren.We zullen het dus zelf moeten
oplossen! Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Er is
in de loop der tijd in veel museageëxperimenteerdmet
zeer uiteenlopende toepassingenvan ICT.Er zijn volop
fouten gemaakt waarvan is geleerd en er zijn volop
successengeboekt waarop is doorgewerkt. Alle kennis
en ervaring die op deze manier is ontstaan, zou breder
verspreid moeten worden om van elkaar te leren.
Een pleidooi voor de oprichting van drie soorten zelf¬
hulpgroepen.
ICT-wegenwacht
Erzijn maarweinig museain Nederlanddie zich eenaparte
afdeling ICTkunnen veroorloven. In de meeste gevallen
is het museum afhankelijk van welwillende amateurs.

Eensamenhangendbeleid en continuïteit ontbreken,
apparatuuren programmatuurworden ad hoeaangeschaft.
Pasin de praktijk blijkt dat niemand in het museumde
vragendie dit oproept kan beantwoorden.Vaak ontbreekt
zelfs de meest basale kennis over ICT,waardoor soms
onherstelbare schadewordt aangericht: "Niemand heeft
me ooit verteld dat ik een back-up moest maken!"
Landelijk ontstaat zo langzamerhandde wens - of zelfs
de noodzaak- om deze problemen op te lossen.Denk
bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijkehelpdesk.Met
name gemeenschappelijksysteembeheervoor museadie
organisatorisch te klein zijn om dit zelf te regelen,staat
hoog op de prioriteitenlijst. Dit zou georganiseerdkunnen
worden als de wegenwacht van de ANWB.Als je een
probleem hebt dan bel je op en de systeembeheerder
schat in of het telefonisch opgelost kan worden. Is dat
niet het geval dan stuurt hij een 'wegenwacht' om ter
plekke hulp te bieden.Voor de financiering van deze
helpdeskkan gedachtworden aan eenjaarlijkse contributie
van alle deelnemersen een bedrag per bezoek.Ook het
Ministerie van OCenW,de Vereniging DEN,de NMV
(platform kleine musea)en het LCMzouden hiervoor de
handen ineen kunnen slaan.
Softwaregebonden
zelfhulpgroepen
In museumland wordt stevig geklaagd over de service
van leveranciersvan museumsoftware.Zet een groepje
registrators bij elkaar en binnen vijf minuten gaat het
gesprekover de frustraties en problemen in de relatie
met de leveranciers.Eenanderfavoriet gespreksonderwerp
is het afwegen van de voor- en nadelen van de twee
veelgebruikte softwarepakketten, TMS en Adlib. Emoties
kunnen daarbij zo hoog oplopen dat het lijkt alsof we te
maken hebben met aanhangersvan Ajax en Feyenoord.
Hoe begrijpelijk ook, een deel van de verwijten aan het
adresvan de leveranciersis onterecht. Een leverancier
ontwikkelt een pakket en wordt verondersteld dit goed
te ondersteunen. Het pakket moet voorzien zijn van een
duidelijk handleiding en voor softwaregebondenvragen
moet een helpdeskbeschikbaarzijn. De leverancier is
echter niet verantwoordelijk voor een gebrekkigevoor¬
bereiding en uitvoering van de automatisering in het
museum.Ook is het voor leveranciersondoenlijk om een
overvloed aan vragen tijdig goed te beantwoorden.
SIMIN,de sectie informatieverzorgingmuseain Nederland
van de NMV, organiseerde5 november 2001 een
discussieforumover de vaak gespannenverhouding
tussen leverancier en gebruiker van museumsoftware.
Daar kwam uit dat het van groot belang is dat we in
kaart brengen wie welke verantwoordelijkheid heeft en
welke vragen je aan de leverancier kunt stellen. Verder
is het noodzakelijk dat gebruikersvan dezelfde
programmatuur de koppen bij elkaar steken.Ten eerste
om als groep sterker te staan tegenover de leverancier
en ten tweede om vragen en problemen te bundelen.
Leveranciersen gebruikerszijn gebaat bij gestructureerde
discussiesover de werkelijke problemen.
Het initiatief voor dezegebruikersgroepenzal nadrukkelijk
vanuit de gebruikers zelf moeten komen. Om dit in gang

te zetten zal SIMIN samen met het LCM en vertegen¬
woordigersvan de voormaligeGAMCO's(QEtA-gebruikersgroepen) eenmalig bijeenkomsten organiserenvoor
gebruikers van de twee veelgebruikte pakketten. De
deelnemerszullen nadrukkelijk worden opgeroepenom
het vervolg zelf te organiseren.Op 23 januari 2002
vindt de eerste bijeenkomst plaats,voor Adlib-gebruikers.

'Doe het zelf' -website
SIMIN wil de onderlinge samenwerking van de leden
bevorderenen een platform zijn voor de uitwisseling
van kennis en onderzoekop het gebied van informatie¬
verzorging en ICT-toepassingenin musea.Om deze
doelstelling te ondersteunen wil SIMIN een website
realiseren.Tot mei 2001 kende het RKDeen afdeling
automatiseringsadviezen.Dezeafdeling gaf musea
voorlichting over automatisering en collectieregistratie,
onder andere middels een aantal pagina's op de RKDwebsite. Dezeinformatie wordt echter niet meer
geactualiseerd. Daarom hebben SIMIN, RKDen DEN
gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om
middels een nieuwe website actuele informatie te geven
over museale informatieverzorging: de SIMIN-website.
SIMIN wil de website thematisch ordenen en ook de
informatie van het RKDverwerken in deze nieuwe
structuur. Bij de invulling van de thema's wordt
bijvoorbeeld gedacht aan handleidingen, tips en
bronnenoverzichten. De informatie zal 'attenderend' van
aard zijn. Daarnaastmoet actuele informatie worden
aangebodenover producten, projecten, instanties en
samenwerkingsverbanden(naam, beschrijving en
contactpersoon).
De website zal zeer bescheidenbeginnen en geleidelijk
moeten groeien.Er is geengrote zak met geld beschikbaar
voor de realisatie en het onderhoud berust grotendeels
bij vrijwilligers. Het is dan ook noodzakelijk dat het hele
veld eraan meebouwt. SIMIN zal een beroep doen op de
leden om bijdragen te leveren en kennis ter beschikking
te stellen.
Tot zover SIMIN's oudejaarsvoornemens.Zoals bij elke
toekomstdroom is de weg erheen lang en moeizaam.
Musea moeten de handen ineenslaan om de informatieen communicatietechnologie optimaal te benutten.
Hopelijk zal na verloop van tijd blijken dat 1 januari niet
alleen de 'morning after' was, maar ook de eerste dag
van een lang en boeiendjaar vol ongekendemogelijkheden.

www.bruns.nl
info@bruns.nl
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Het doosje van DEN
Cultuurwijzer/Cu ltuurwijs.nl
Door
Else
Laura
■den ontwikkelt twee platforms voor het doorzoeken van erfqoed-

Rademaker en Jos

■informatie: Cultuurwijzer (voor het brede publiek) en Cultuurwijs.nl
Digitaai
Erfgoed
. (voor het onderwijs). Deelnemende instellingen kunnen hun qeqevens
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. eenvoudig beheren middels het 'doosje van DEN', dat tevens de
I mogelijkheid biedt om eigen webpagina's in te richten.
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Cyituurwj)s.ni de culturele site voor het onderwijs, met internet '

Cultuurwijs
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"oor cu'tuu'* in Nederland

M » Over cultuur

» De collectie

» Cultuurqrazer

» Wegwijzer

» f ultuoriarirf?

«WW-Cultuur wij zei*;

• Systeem Aarde
NaturaJis, Leider»
* Stadsgezicht aangekocht
Museum Flehite, Amersfoort

» Gratis abonnement
» Vorige nummers

» Cultwrtadder

Mr Op bezoek bij...
Elly Cassee:
instellingen in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag.
Lees verder »

» lees verder

» Wegiwïjzer
: V'
schermde stadsgezichten
Stad als strategie een vinding van
de Romeinen
■Een plaatje van de stad
ttaal Pompei
als onderwerp
r/nlfuiir
:

foto DEN

:

7*- Agenda-tip

De mens Iaat zijn sporen na,
dat noemen we cultuur. De
stad is een van de
duidelijkste sporen van
activiteiten van de mens.
Geen twijfel mogelijk,
steden worden door mensen
gemaakt en dus gaat het
over cultuur. In dit
nulnummer van Cultuurwijs
daarom de focus op de stad.

Cultuurwijs.nl
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Stad onder
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Wildgroei
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• Gemeentearchief
Amsterdam
Wie woonden er in de stad

aan websites

DeVereniging Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)wil
verbeteringbrengenin de vindbaarheiden beschikbaarheid
van digitale culturele informatie. Internetgebruikersweten
dat er op cultureel gebied meer dan genoeg websites
bestaan.Maar voor de argelozezoeker is het ingewikkeld
om uit de eindelozelijsten die zoekmachinesals antwoord
op een vraag presenterente selecteren wat hij nodig
heeft. Hij moet preciesweten waarnaar hij op zoek is,
of erg volhardend zijn in het doorploegen van deze
treffers. Zelfs eenmaal aangekomenop een site is het
vaak moeilijk de gezochte informatie te vinden. Dit kan
beter, vindt DEN.
DENwil digitale culturele informatie zoveel mogelijk
geïntegreerd aanbieden. De informatie is aanwezig bij
verschillende instellingen in diverse erfgoedsectoren.
DENheeft een duidelijke opdracht gekregenvan het
Ministerie van OCenWen is daarom dagelijks betrokken
bij:
- het afsprekenvan standaarden die het mogelijk maken
het publiek informatie geïntegreerd aan te bieden
zonder dat alle instellingen hun systemenen werkwijzen
moeten aanpassen;
- het ontwikkelen van een platform, waarop die infor¬
matie geïntegreerd kan worden aangebodenen zelfs
kan worden geproduceerden beheerd;
- het adviserenvan erfgoedinstellingen bij het opzetten
van digitaliseringsprojecten.

De standaarden
Standaardisering is onontbeerlijk voor het geïntegreerd
ontsluiten van informatie uit verschillendeerfgoedsectoren.
Musea structureren hun gegevensimmers anders dan
bijvoorbeeld archieven, bibliotheken of instellingen voor
monumentenzorg. Het toepassenvan standaarden moet
vanzelfsprekendworden om informatie uit deze ver¬
schillende bronnen via één en hetzelfde platform
beschikbaarte stellen. En de internetgebruiker moet
zich geenzorgen behoevente makenover de ingewikkelde
technieken die ten grondslag liggen aan de ontsloten
informatie. Evenmin moeten de instellingen belast
worden met ingrijpende aanpassingenvan de bestaande
informatie.
In samenwerking met haar lidinstellingen heeft DENeen
analyse gemaakt van de aanwezige erfgoedinformatie.
Op grond daarvan zijn algemene kenmerkenvastgesteld.
Vervolgensis een 'metadatasehema'gemaakt, dat van
toepassing is op de informatie van de verschillende
erfgoedinstellingen en sectoren. Bij metadata gaat het
om afspraken over de inhoud en de structuur van
gegevensbestandenen de manier waarop gegevens
beschrevenworden. Een metadatasehematoont hoe er
is nagedacht over de kenmerkenen trefwoorden die
gebruikt worden bij verschillendeinstellingen in cultureel
Nederland.De zoekresultaten uit de verschillende
bronnen kunnen aldus op een uniforme manier worden
gepresenteerd.
Cultuurwijzer/Cultuurwijs,

nl

De tweede belangrijke taak van DENis het ontwikkelen
van een platform voor het doorzoekenvan erfgoed¬
informatie. Tot voor kort werd hiervoorde naam Netwijzer
Cultuur gebruikt, maar die is recentelijk omgedoopt in
Cultuurwijzer (voor het brede publiek) en Cultuurwijs.nl
(voor het onderwijs). De Cultuurwijzer, een site voor het
bredepubliek,is naarverwachtingin het voorjaarvan 2002
gebruiksklaar.Cultuurwijs.nl zal nog dit jaar online gaan.
Cultuurwijs.nl is dan ook raadpleegbaarvia Kennisnet.
De Cultuurwijzer en Cultuurwijs.nl zijn vormgegevenals
bijzondere internetmagazines, waarin per nummer een
thema is uitgewerkt met artikelen over cultureel erfgoed,
tips voor het bezoekenvan een culturele instelling, en
objecten. Ook kan de gebruiker via het magazine op
zoek naar culturele evenementen(via de 'eultuurladder'),
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| Adresgegevens

Titel

M

SoortInstelling
Categorie

Trefwoord

Kunst/kunstnijverheid
j§|
Natuur
13
OnderwijsAediniekAvetenschap'
Oudheidkamer
Overige
Verkeer/vervoer

D
H

Agrarisch
Algemene geschiedenis
Ambachten
Anatomie
Archeologie
Architectuur

B
B

M

Ambacht/folklore/volkenkunde
Geschiedenis/maatschappij

jj

Aardewerk
Klederdrachten
Plaatselijke geschiedenis

j*j

Oudheidkundig Museum

Naam
Acroniem
Voorvoegsel
Achtervoegsel
Telefoon
Fax
Emailadres
Internetadres

Langstraat

Straatnaam

instellingen met nadere informatie (via de 'wegwijzer')
en interessante verhalen over culturele onderwerpen
(in 'over cultuur'). De onderwijssite Cultuurwijs.nl zal
door scholieren goed gebruikt kunnen worden voor het
makenvan werkstukken,spreekbeurtenen de voorbereiding
van bezoekenaan musea,bibliotheken, archieven en
instellingen voor archeologie of monumentenzorg.
Met behulp van de Cultuurwijzer/Cultuurwijs.nl zullen
bijvoorbeeld reisverhalen,biografieën, verslagen van
opgravingen, historische kaarten, afbeeldingen en vele
andere onvermoedebronnen door de gebruiker worden
aangeboord.

Het doosje van DEN
Het door DENte ontwikkelen Cultuurwijzer-platform is
niet alleen zeer gebruiksvriendelijk voor de zoeker op
internet, maar geeft de instellingen ook de mogelijkheid
hun gegevenseenvoudig te beheren en toe te voegen.
DENontwikkelt namelijk een 'content management
systeem'dat het 'doosjevan DEN'wordt genoemden dat
een eenvoudige invulmogelijkheid via internet verschaft.
DENbiedt erfgoedinstellingen bovendiende mogelijkheid
om webpagina's in te richten binnen de Cultuurwijzer
en Cultuurwijs.nl. Als u nog niet in staat bent een eigen
website op te zetten en te onderhouden,dan kunt u zich
op deze manier toch op internet presenteren.U maakt
zo automatisch gebruik van de nationale standaarden.
Gebruikersvan het 'doosje' kunnen de eigen instellings¬
informatie invullen, beheren en actualiseren zonder
ingewikkeldetechnische problemen.De gegevenskunnen
op ieder gewenst moment op afstand worden gewijzigd.
Aankondigingen van lezingen, speciale rondleidingen,
tentoonstellingen en evenementen kunnen dus steeds

actueel worden gehouden. Erfgoedinstellingen die nog
meer willen, kunnen alle denkbarecontextuele informatie
invoeren. De deelnemendeinstellingen krijgen een
gebruikersnaamen wachtwoord waarmee ze toegang
hebben tot het 'doosje'.De deelnemer kan zich zo dus
concentreren op de inhoud van de op internet geplaatste
informatie, want de technische randvoorwaardenworden
door het 'content management systeem' verzorgd.Voor
het gebruik van het 'doosje van DEN'wordt eenjaarlijkse
bijdrage in de exploitatiekosten gevraagdvan f 400,-.
De informatie van de instelling wordt hiermee in een
nationale, erfgoedbredecontext getoond. De instelling
is dan tevens B-lid van DEN.
Cultureel

en

de

wijde

wereld
Het belangrijkste beoogdeeffect van de inspanningen
van DENis dat de gebruiker van internet wordt gewezen
op relevanteculturele informatie bij eengrote verscheiden¬
heid aan culturele instellingen.Ookdaar waar de gebruiker
dat wellicht niet had vermoed, of waar het bronnen¬
materiaal niet eensfysiek toegankelijk is. Dat nodigt uit
tot het exploreren van nieuwe informatiebronnen. De
traditionele grenzentussenmusea,archieven,bibliotheken,
archeologie en monumentenzorg worden opgeheven.
Dat kan werkelijk bijdragen aan een geïntegreerd
gebruik van ons cultureel erfgoed en de interesse in en
het draagvlak voor ons cultureel erfgoed vergroten.

Het B-lidmaatschap van de Vereniging Digitaal
Erfgoed Nederland geeft recht op de volgende
diensten:
■ gratis deelname aan de DENbijeenkomsten;
■ korting op deelname aan bijeenkomsten die
DENorganiseert in samenwerking met andere
organisaties;
■ per jaar één gratis advies over een reeds
opgesteld projectplan;
■ gebruik 'doosje van DEN',tot een nog te bepalen
maximum aantal webpagina's of megabites.

Stoffering van wanden en plafonds, voor
kussens, gordijnen, verduistering, spandoeken en ga
zo maar door. In legio kwaliteiten. In alle kleuren
van het spectrum, op alle locaties in binnen- en
buitenland. Voor feesten en evenementen,
tentoonstellingen en beurzen.
Banieren onder andere van Drop-/Signpaper
experts
inclusief bedrukking
met optimale
Alle gewenste atelierwerkzaamheden
mogelijkheden
Textielgroothandel
Het brandwerend impregneren van textiel
Full colour groot formaat bedrukking
tot 5 meter breedte, naadloos

erfgoed

en maximale
ervaring

Voor meer informatie:
www.den.nl
www.kennisnet.nl

BV
Tentoonstellingsstofferingen
Sterrebaan 4, 3542 DK Utrecht
Tel. 030-241 41 22, Fax 030-241 1724
E-mail info@tetos.nl
Website www.tetos.nl
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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-Atelier
HelmondB.V.
voor restauratie en conservering van

papier, leer en perkament
■ Boeken, in leer en perkament
■ Charters en zegels
■ Prenten en tekeningen
■ Kaarten en affiches
■ Massaconservering
■ Vrijblijvende offertes
■ Vacuüm-vriesdrogen

ondersteuning bij calamiteiten
24 uur bereikbaar bij brand- en waterschade
06-575.896.31
Panovenweq 40. 5708 HR HELMOND (Nü
Tel: 0492 - 55 39 90 Fax: 0492 - 55 24 42

E-mail:info@restauratie-atelierhelmond.nl
Internet:www.restauratie-atelierhelmond.nl

Maatmeubilair

Voorrestauratie en

EN VITRINEBOUW
VOOR MUSEA

opmerkelijkfraaie
kopieën van
schilderijlijsten in
alle stijlen. Tevens
gespecialiseerd in
meubelrestauraties.

ROO
SAINT
HILL

KWADRANT
INTERIEURBOUW

STAVANGERWEG16, 9723 JC GRONINGEN
TEL.: 050 - 3684 80, FAX.: 050 - 36 84 499

LIJSTENMAKERS

& RESTAURATOREN

Nieuw adres: Zijlweg 328 | 2015 CP Haarlem
Telefoon 023 527 60 15 I Telefax 023 527 01 93
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Landelijk Contact van

2002

U heeft inmiddels allemaal de nieuwe scholingsbroehure
van de NederlandseMuseumvereniging en het Landelijk
Contact van Museumconsulentenontvangen. Dezebro¬
chure bevat tientallen interessante scholingsactiviteiten
op verschillende vakgebiedenen voor uiteenlopende
doelgroepen,die bovendien relatief laag geprijsd zijn.
Het aanbod van 2002 sluit hopelijk nog beter aan op
uw wensen. In 2001 hebben we namelijk het bestaande
aanbod geëvalueerd.De succesvollecursussenworden
geactualiseerden herhaald. De consulentschappen
verzorgen bijvoorbeeld weer basiscursussenop alle
verschillende vakgebieden.Cursussendie al enige jaren
tot ieders tevredenheid deel uitmaken van het aanbod,
zoals 'Schrijven van een museumbeleidsplan','Werken

X

Mu,eumCo„Suie„,e„

met klimaatapparatuur' en 'Nummeren van museum¬
objecten', maar ook 'De effectieve museummanager'en
'Praktischprojectmanagement'zijn opnieuw in het aanbod
opgenomen.Daarnaasthebbenwe naar aanleidingvan de
evaluatieeenvrij groot aantal nieuwescholingsactiviteiten
opgenomen,bijvoorbeeld'Schrijvenvan een collectieplan',
'Informatiemanagement', 'Besturen van musea','Vrij¬
wil Iigersmanagementin tijden van verandering','Werken
met erfgoedbronnen', 'Ethiek en beleid' en 'Historische
tentoonstellingen tussen publiek en wetenschap'.
Dit is maar een greep uit het aanbod. Kijk voor meer
informatie in de scholingsbrochureof op de website
van de NMV http://www.museumvereniging.nl/,
onder 'scholingsaanbod'.

Websites museumconsulenten
De bureausvan de provinciaal museumconsulentenzijn
ook te vinden op het internet, somsmet eeneigenwebsite,
soms in een breder verband als een erfgoedhuis. Naast
algemene informatie over de werkzaamhedenvan de
museumconsulentenbieden deze sites interessante links
naar andere culturele organisaties, waaronder veel
musea.Daarmeezijn het wegwijzers in een uitgebreid
digitaal landschap.Wordt vervolgd!

die samen de federatie vormen en rubrieken als erfgoed
Utrecht, ondersteuning,cursusaanbod,nieuws en agenda.
'Het verhaal achter...' stelt steedseen ander opmerkelijk
voorwerp centraal. De MUSIPdatabase kan worden
geraadpleegden de beschikbareprojecten Cultuur en
School worden beschreven.Utrecht heeft een aparte
site over het actieprogramma cultuurbereik:
http://www.cultuurbereik-utrecht.nl/.

Overijssel:

Zuid-Holland:
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/

http://www.kco.nl/

De website van de Stichting Kunst EtCultuur Overijssel
behandeltonderwerpenals museumregistratie,advisering,
deskundigheidsbevordering,promotie en samenwerking
tussen musea,cultuur en school.
Gelderland:
http://
www.rww.nl/nl/cultuur/musea/
Informatie over het GeldersOudheidkundig Contact is te
vinden op het Rijn Waal Web. De Museumkijkwijzer die
Gelderlandsamenmet Overijsseluitbrengt, is hier integraal
opgenomen.Verder informatie over tentoonstellingen,
museumplannenin Gelderland en museumlinks.
Utrecht:
http://www.erfgoed-utrecht.nl/
De FederatieStichts Cultureel Erfgoed heeft haar site
onlangs geheelvernieuwd. Aandacht voor de stichtingen

Het ErfgoedhuisZuid-Holland heeft net een nieuwe site.
De verschillende partners van het erfgoedhuis zijn hier
te vinden, waaronder de Vereniging van Musea in ZuidHolland. Rubriekenals cursusaanbod,publicaties en
projecten. Bijvoorbeeld'verhalen van steden', een project
uit het actieprogramma cultuurbereik van zeven steden
die gemeenschappelijkactiviteiten ontplooien onder
deze noemer.Nieuwe projecten voor de museazijn
onder andere MUSIPen museumregistratie. De website
schenkt ook aandacht aan jongerencultuur.
Noord-Brabant:
http://
www.brabantmuseumland.nl/
Eenoverzicht van musea in Noord-Brabant, een
tentoonstellingsagenda en informatie over de
Brabantse Museumstichting.

Museum.nl
Sindskort in de lucht: http://www.museum.nl/.Museum.nl
belooft het eerste, echt complete museum- en tentoon¬
stellingsoverzicht van Nederlandte worden. De Stichting
Museumjaarkaartkande site verwezenlijkendankzijeenbij¬
dragevan de NederlandseSponsorLoterij.Alle Nederlandse
museaontvingen half juni een mailing over museum.nl.
Hierin werd gevraagdom een uitgebreidecollectiebeschrij¬
ving, een set van tien trefwoorden en drie beeldenvan het

museum. Heeft u de antwoorden nog niet doorgegeven?
Doedat dan zo spoedigmogelijk,met het antwoordformu¬
lier,via http://demo.zappwerk.nl/smjk/vragenlijst of per
e-mail aan Jeroen Branderhorst (branderhorst@smjk.nl)
of Koenvan Veen (vanveen@smjk.nl).Uw museum
wordt dan gratis en compleet vermeld op de nieuwste
museumsitevan Nederland.
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Handboek arbeidsvoorwaarden
Het 'Handboek
Arbeidsvoorwaarden '
ligt voor consultatie
en informatie ter
inzage bij alle
provinciale bureaus
van museum¬
consulenten. Nadere
informatie over de
gebruikersgroep en
het handboek bij de
directeur van de NMV,
Annemarie VeisHeijn,
T020 305 37 60,
E avelsheijn@-

Het geheel op museatoegespitste HandboekArbeids¬
voorwaarden is samengestelddoor een werkgroep van
de NMV, in nauwe samenwerking met de Algemene
Werkgeversvereniging(AWVN).Het handboek bevat het
model arbeidsvoorwaardenregelingvan de NMV, modellen
van acht arbeidscontracten,een invulschemaom het model
arbeidsvoorwaardenregelingvan het handboekper artikel
te vergelijkenmet de vigerendearbeidsvoorwaardenregeling,
een modelvoor een handboekpersoneelen een hoofdstuk
over functiewaardering en -inschaling, met daarin zowel
een overzicht van in het musealeveld gehanteerde
waarderingen en inschalingen als ook omschrijvingen
van een aantal referentiefuncties. De functiewaardering
is gebaseerdop de ORBA-methodevoor functieonderzoek
en -waardering, dat ook wordt gehanteerd door de

musea

Vereniging van RijksgesubsidieerdeMusea.Alle modellen
uit het handboekzijn ook digitaal beschikbaar.
Het gebruik van het HandboekArbeidsvoorwaarden is
voorbehoudenaan museadie toetredentot de 'gebruikers¬
groep arbeidsvoorwaarden'van de NMV. Dit is alleen
mogelijk voor NMV-leden, tegen een eenmalige betaling
van f 2.000,- gulden en daarna eenjaarlijkse bijdrage
van ƒ 200,-. Zij verkrijgen daarmee het recht op het
gebruik van alle modellen uit het handboek,op deelname
aan eenworkshopen op eenjaarlijkseupdateen informatie
over bijvoorbeeld de loonkostenontwikkelingen. Omdat
de NMV lid isvan de AWVNkunnenledenvan de vereniging
tegen retributiekosten (dus lage kosten) gebruik maken
van de diensten van de adviseursvan de AWVN, bijvoor¬
beeld ten behoevevan functiewaardering en inschaling.

museumvereniging.nl

Publicaties Landelijk Contact van
Museumconsulenten
Bedrijfsvoering
musea

in

In juni verscheen de syllabus
Bedrijfsvoering in musea. Deze is
opgezet als naslagwerk bij de

gelijknamige cursus, maar door de
brede aanpak van de diverse
onderwerpen is de syllabus ook
zeer bruikbaar als zelfstandige
vraagbaak.Het management in

De publicatieservice van het LCM is verhuist van de
Brabantse Museumstichting naar het Erfgoedhuis
Drenthe.Voortaan kunt u daar terecht voor de losse
aanschaf van publicaties van het LCM.De genoemde

prijzen zijn exclusief verzendkosten.Publicaties die als
lesmateriaal gebruikt worden in het scholingsaanbod
zijn bij de cursusprijs inbegrepen en worden uitgereikt.

ƒ

15,-

€

7-

Handreiking voor het schrijven van een collectieplan
LCM/ ICN,november1998

f

12,50

€

6,-

Syllabus bij de basiscursusmuseum en publiek
LCM,juli 2000

f

75,-

€ 34,-

Syllabus bij de basiscursusbedrijfsvoering in musea
LCM,juni 2001

f 75,-

€ 34,-

Syllabus bij de basiscursusregistratie en documentatie
LCM,augustus1998(2edruk)

f

75,-

€ 34,-

f 100,-

€ 45,-

f

€

Elementen voor een beleidsplanvan een museum
LCM/NMV /ICN,november1999
Stationsstraat 20
9401 KXAssen
T0592 30 59 30
F 0592 30 59 40
E info@erfgoeddrenthe.nl

Syllabus bij de basiscursusbehoud en beheer
Passieveconservering:Condities (deel 1) en Materialen (deel 2)
LCM,december1996
Welkome gasten, museum, gastheer en bezoekersmet een handicap
LCM,1996
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musea kent zeer uiteenlopende
aspecten. De auteurs van de diverse
hoofdstukken zijn specialisten op
hun gebied en hebben affiniteit
met de museumwereld.

10,-

4,-

Syllabuswelkome gasten, museum,gastheer en bezoekersmet een handicap f 45,LCM,1996

€ 20,-

Het glazen museum, over kwaliteit en gebruik van museumvitrines
LCM,januari 1998

f

€

Bouwtekeningenen -beschrijvingenbij Het glazen museum
houtenvitrines/aluminiumvitrines

f 24,50/stuk € 11-

Meten is weten, over belang en gebruik van de thermohygrograaf
LCM,februari 1997(3edruk)

f

12,50

3,-

€

5,-
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