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Van oudheidkamer
naar complex bedrijf

IJl} Iw l'tmd Ko~hool
wordt lre/t,ll/t'll ''"" llfttt•u
J~edemmr.t(rrt·rd

door
Hruk 1-lllrtt:llsius, die specitwl
u amr,l/etrokk~u Jloor lrer
geveu ''"'' dcme~ustrn(ies.
OI' Mad;:ij'dr 4 wordt mrdrr
ÎIIJlC.~IIOII OfJ tlr vcr/t·r•c111f(l/illg
'''"' d~ ullrSellk prcsematlt•.

Op het moment. wanrop ik voldoe aan de wens
van de redactie van 'I let Pepcrhu·~· om een
persoonlijk woord tot u cc nchtcn, zijn wti slechts
enkele dagen verwudcrd van de openmg van het
setzoen 1984. Een dezer d.1gen $tond m de
Enkhwzer Courant te lezen dat volgens
informatie, ontleend ann zegslieden in de
reisburcauwereld. "het komend seizoen een echte
test IS voor het muscum van directeur U. Vroom.'
Nu is een rüksmuscum niet het pcrsoonJijk eigendom v:m de directeur. In wezen doet het er met
toe ofer twee-, dne- of vierhonderdduizend
bezoekers komen. !Ier budget van her museum
wordt niet door bczockcrsaancnllcn bcpnald;
evenmm h<'t saJaris van de directeur of dat van :run
medewerkers. BczockersaancaUcn hebben 111
materiële zin gem enkele invloed op het functioneren vnn een rijk~mu.~eum of op de daar
1 werkende ambtenaren. Bczoekcr~aantaJJcn
kunnen welm ideële zm van betekenis ziJn,
wanneer de doelstelling is zovecJ mogelijk mensen
kennis te laten nemen van hetgeen 111 het museum
wordt gecoond. Het museum i~ een op de samenIcving gericlue imtelling. Muscummedewerkers
proberen een verhaal te vertellen, dat niet m
tek~tcn alleen gelezen kan worden. Zij proberen
iets zichtbaar te maken dat voordien al bestond.
maar niet opgemerkt werd. Het museum heeft tets
te maken met re-creatie; met het herscheppen van
dm gen WC ooit een\ gecreëerd zun. !let versChil

tu~scn creatiefen rc-cre:nicf1s gradueel. Exrrccm
gc1ien knn men zeggen dat de crc.uicn• mem ztch
inzet voor Z\)n werk, tcrw~l de rL'-Crc:'tlicve mc:m
z1ch mzct voor ck overdracht van het werk van
een ander aan ZIJn pubuek In deze :ru1 7IJn
bezoeker~ van nJdcl\)kc of pcrm.1nencc tcntoonstcllmgcn in nnm.·.t, vcrgciiJkba.u met hczock.:rs
van voorstditogen in concertzalen of theaters
Mu\cumbt."Zockl·r~ vormen het publid. van
muSéumdir~cne\ en mu~c:ummedtwcrkcr~.
Het afgelopen Jlar 1s het pubhek komen kiJken.
ZtJ hebben op het gebodene gereageerd, 111
posltit•ve, knoscheen neganevc bewoordmgcn.
flct SCIZOCI1 I y84 IS 113 de tr}'-QUI m 19N J de
prc:mtèrc. In de pc:riod~ russen november 1983 en
april 1984 1\ L'en groot aamal vcrbetenogen
aangebracht 111 de ont,·nngst en de bt·gdetding van
het pubhck. Dtrecue en medewerkers hebben
geprobeerd h~t pubhek 111 toenemende mate als
gast te benaderen. Daam:aa\t ts gewerkt aan
kwaliteitsverbetering van de pre~cntacie. De
verlcvencliging v:ln de muscum-collectie heeft
veel :tandacht gehad.
Het muscum i> in ru.im dertlgJaar gegroc1d van
een oudheidkamer naareen gecompliceerd
bcdr\)f. fntem IS het beleidsteam VJJl directeur,
ndmmisrratcur en wetenschappelijk amblena.ar
uitgegroeid tot een org.misatie, waarin :rckc:r rien
bcla.ngengrocpenngcm met etgen taakstellmgcn t.'ll
verantwoordciÏJklledcn elknar m de gaten en m
evcuwtcbt proberen te houden.
De afdehngen Onderzoek, Objectbeheer,
Prc.\cntalle c11 Algemene z<tken m het museum, de
bedrijfsafddingen lloreca, Souvenirs, Gidsen en
Administratie in de RV P1scator, de Vereniging
'Vnendcn \•an het Zutdcrzccmu~cum' en de
suchung 'OntslUJttng van het Zutderzeemu,eum'
hebben elk hun eigen veramwoordcll.fkheld.
medewerkers. bestuurders, financtële middelen en
mogeliJkheden. T~rwul het dertigJa.1r geleden
gewoon wa~. dat wetenschappelijk gevormde
medewerkers, zoals de dtrcctcur en de wttenschappclijk <~mbtcnaar hetlaatste woord hadden,
~~dit thans in een organisaue met tien belangengroepcringen met et gen bezetting en mtddelen
met meer vanzelfsprekend. Geen enkele afdeling
heeft het voor het zeggen; elke afdclmg heeft Z\)n
mbreng; het tot:utl bepaalt het beeld van het

Zuidcrzecmu~eu 111.

Wat geldt voor de interne vcrhoudmgen gaat ook
op voor de externe relaties. De autonomie van het
Departement IS niet meer vanzclf<>prekend.
Jaarom7etrcn van het njksbudget, vcrgeleken met
jaaromzetten van Veremging Vrienden, av
Pi~cator en Stichting Omsluitmg tonen :mn dat het
Zuiderzecmuseum. ontdaan van bijdragen van
ondersteunende: organisaoes, een gestnpte rong,
een gepelde gamnal of een van riJn schelp
ontrrokke11 oester zou zijn, een aan ziJn context
omtrokken consumptieartikel. Her muscum 1s
geen pretpark. geen consumptieartikel.
De doclstelhng van het museum is mcl het makcn
van winst. I let muscum heeft: te maken met
cultuur, met de kwaJHe'lt van het be~ta:m
rk ben van mcnu1g dat alle medewerkers van het
Ztudcrzeemuseum vcrdeeJd over een tient;tl
afdelingen en verschilJende onderafdelingen. xtch
inzetten voor 'hun • pubhek en dek wahtcit van
'hen' museaJc produkt.
u. E. E VROOM

