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Documentatie
Sedert een drietal mensen aan de museumbezetting kon worden toegevoegd, dankzij
bijzondere regelingen of een speelale wijze
van financiering, kon er meer aandacht
worden besteed aan de documentatie, die
sedert vele jaren een verwaarloosd onderdeel
was In het museum. Al veel eerder was de
behoefte gesignaleerd om de museumstaf uit
te breiden met een gekwalificeerde documentalist. Dat kon echter tot nu toe niet
worden gerealiseerd. Niettemln kan er dus nu
dankzij wat voorlopige regelingen, aandacht
worden geschonken aan dit onderdeel van de
museale taak.
DaarbiJ Is dan nu betrokken de heer
J. W. Wester, die zich bezighoudt met de
samenstelling van de standcatalogus op een
kaartsysteem waarin wordt vastgelegd waar
de diverse- overigens uiteraard wel beschreven- voorwerpen zich bevinden In de
exposities, dan wel in de depots. Inmiddels
worden ook al die objecten gefotografeerd,
zodat deze beschrijvingen in de standcatalogus gepaard gaan met afbeeldingen en
dus onmiddellijk herkenbaar zijn. De werkzaamheden van de heer Waster zijn dus mede
gekoppeld aan de totografische afdeling waar
de heer K. Steltenpool de opnamen en
afdrukken verzorgt en de heer J. W. Lodder
zorgt voor het Inschrijven van het fotomateriaal op een kaartsysteem. Vóór de komst
van de heer Lodder kon de mventarisatie van
het foto-archiel niet worden bijgehouden.
Thans Is dat wel het geval en worden
negatleven en dia's alle op kaartsystemen
ingeschreven. Het is een omvangrijke taak
want er zijn tienduizenden negatleven. waarvan lang niet altiJd afdrukken waren gemaakt.
Zo moeten er alleen dit jaar al10.000 afdrukken worden gemaakt ten behoeve van dlt
kaartsysteem Maar daarmee wordt dan ook
het foto-archief bruikbaar. En dat is nood-

zakelijk omdat het zijn dubbele functie goed
moet kunnen vervullen. Het moet zowel voldoen ten aanzien van de documentatie van de
panden van hel Bullenmuseum en de verzameling van het Binnenmuseum alsook ten
aanzien van de vragen om fotomateriaal van
allerlel aard van buiten. En dat kan alleen
maar wanneer snel de gewenste foto 's kunnen
worden teruggevonden.
Ook wordt er gewerkt aan nog andere
facetten van de documentatle door de heer
J . Nljs. Het zeer omvangrijke tekeningen·
archief- er zijn meer dan duizend bouwkundige tekeningen en scheepsbouwkundige
tekeningen - Is de afgelopen twee jaar onder
handen genomen en in speciale tekeningenkasten opgeborgen Alle nu beschikbare
calques zijn in deze kasten opgehangen, van
nummers. dateringen en andere gewenste
aanduidingen voorzien en op kaartsysteem
ingeschreven. Het is dus nu mogelijk om die
genummerde tekeningen terug te vinden.
Daarnaast houdt de heer Nljs zrch eveneens
bezig met het knipselarchief en verder noodzakelijke documenlal.le-werkzaamheden.
De heer H. Abbakerk is tijdelijk aan het
museum verbonden en assisteert de heer
F. Fokkema bij de werkzaamheden ten behoeve van de bibliotheek. Daarbij staat thans
de verwerking van de beide walvisvaartbibliotheken centraal.

