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Elementen van een
nieuwe koers
Inleiding
liet Zlllderzl-cnuJscum bevmdt z1ch ah
njk~in~rclling in een situacic waarin veel aan
het vcranderen i\.
I Ier principe van de tcrugrredendt• overheid, niet
alleen VOClrtkomend Uil de noodz;ul-. tot
hezumigcn, m:t.lr ook feitelijk een goede zaak
geacht, heeft naruurlük con:;equentlCS voor
her mu~cum. Er nl 70wel mu~caal inhoudelijk
als wat betreft de 1-. walttelt van d~: museumorg:umatie veel moeten veranderen, om de
groten: lclfstandighcid \Maar te kunnen maken.
Het muscum zal bovendien mcl'r da1, voorheen voor c1gen mkomstcn moeren zorgen,
en daarvoor commerciële professJOn;tbtelt
opbouwen. Het doel van alle acüvireito.:n du: ltct
musctltl1 JL· komt•ndL· j:uc-n 7:1J Olldcrncmcn i~
dan Ot)k hl't vcr~rcrkcn van het 'museale produkt'
en de organis;IUc om de "ccldc v,1n de grotere
zelfstandigheld cc kunnen dragen.

lk kan mb voorsrellen dat ~ommlgl'll deze
omwikkrling .lh. een bl'dreigmg ervaren; hC[
risico. dat de commercie de cultuur zal
verdnngen is aan"vezig. Wanneer WIJ echter
vooropstellen dat dat 111 ieder geval nier mag
gebeuren, dan ben 1k ervan overtuigd dat door
een zakeltikcr beurijfsvoenng ook her mu~ealc
aaJ1 kracln kan wmr1en.
Van groot belang voor een bloetende cockomst ts
de gunst v.m het publiek. Daaraan ontleent het
muscum een bclnngr1jk deel van 1ijn legitmlitetc.
Deze gllnst ts onombc:erlijk voor c:cn gc1ondc
fin.mciëlc baMs. die verder mvestercn 111 culn!Urbehoud mogelijk moet maken.
De hmdrge be7oekcrsa:mrallcn stellen teleur.
Her muscum heeft na enkele goedt• j•tren na de
opening van her opcnluchrmu~eum de verrassing
van het nieuwe verloren. Om het pubhek
bhjvcnd te boe1en zal de presentacre van tijd toe
tijd vemtcuwd moeten worden. Een moeilijke
opgaaf met dl· steeds krapper wordende
budgetten!
Er is gc1ocht naar een mogelijkheid om met
gelijkblijvende mtddekn toch ruimte vnj te
maken voor het reali~cren van een a:mcrekkclijker nrmr:aal aanbod. Dit heeft gcle1d tot de

beshs.~mg om het hmncnmu\eum enkele jaren te
,Juiten. Dtt m.1akt het nH.>gcl!.ik om memkr.1cht
en nuddclcn voor hl't opr:nluchtmu~eum •n
t~ n·tten.
Een bl'terc prcscut:mc 1al de bc7o\.'ko:rs.lantallen
gunstig beïnvloeden en op dele w1jzc onmaar
een klimaat waann het gemakkeliJker 1.11 1ijn om
dar ~kei vau vern1cuwmg van het bmncnmmeum
waarvoor nog geen nuddclcn ZIJn gcvondt•n
gefinancierd te kri.Jgl'l1.

Hoc de vcrmcu\\ mg van hl't hmncnmUSl'Um
gedacht i,, en war nu de vcrbc:tl'rdc presentatie in
het openluchtmmcum mhoudr, wordt 111 de
vol~endc hoofdstukken bc.,cJm:vcn

Vernjeuwing binnenmuseum
De vermeuwmg berrcft de hc:nnrichnng van de
huidige tcntoon~cclhngsrUJmten, het 111 gebruik
nemen van her Wc~t-lndtsch Pakhuh. het
rc~taun.lren van de Erwtenkamcr, her vcrgroten
van de schr:pcnhal, en hcta.tnbrengen van
tcchmsche voorz1cningcn ten behoeve van de
1-.limaatbehcersing. Deze zaken zullen gefaseerd
Uitgevoerd kunnen worden. De hu1dige 7nlcn en
het W cst-lndrsch P.1khurs 1ullen als eerste weer
opengesteld worden.
BiJ de hennrichting wordt gc~trecfd naar een
hbtori5ch logische opboU\\. en een prC'>cntatÎI.'WIJZc. d1e mform:lt1ctwcrdracht c:cnrraal ~tclr
D11 levert de volgende tutg;mgspunccn op:
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Aandachtsveld van het Zutdcr7c:emu~eum h de
gesch1edems van het Zuider:.>cegeb1ed tn al zijn
f.1ccaen: landsch.tppch:Jk. ~oaaal. economisch.
polinek en kumtlusroruch Deze gcsch1edcms
vangt 3an met het begin van de Zurder7cc.
en emdigt in 1932. wannc..-r de Zurderzcc fcttel!_jk
ophoudt te bc~taan.
In het binnenmuscum 1al deze gehele g~chJC
dems a.tn de orde gc:~rcld worden (het openluchtmuseum IS een sterk gcdeta11lecrd oncJcrdcd
van dl.' Luider7eegeschicdt·ms: de 19de-ccuwse
visscTijcultuur).
De Hanzc..... nJd wordt als begmpcriode gekozen
van de museale prcsc:m:mc. omdat het de
\·rocgste periode t~. waarutt wc nu nog marcnële
resren tegenkomen.
De albakeJliug 19p j, geen harde grens:
ontwikkdmgen m de hu1Jigc tijd, drc rechtstrc~k~ vcrband houden met her vroegere bestaan
van de Zuidcr?ec 1ullen ook aaJtd:tcht kunnen
krijgen.
Dovcngenucmde penode is onder te vcrdelen in
een aancal ttjdpcrken w;1ann de Zutdcrzcc ~reeds
een wisselende rol ~peelde; het Zmderzccgebu:d
had de ene keer een internationale bctekeni'i
en de andl·rc keer .11lecn een lokale: de H.Huetijd (l!uropees), dr: Gouden Eeuw (wereldomvattend), de 19dc eCU'-\ (regionaal),
de periode van de AfsiUJtmg en iupoldcrmg
(nationaal).

De: gt:~chic:dcn1' van het Zu1derzeegcb1cd ~~ te
omvJngrtil- en te cornpkx om m één samcnhJngcnd. chronologt\Ch verhaal gevat te worden.
Daarom nl del"e gcschtcdeni~ moeten worden
gepre\entcerd in c.•en a•mtal thema\, die ieder een
vcr\clulh:nde pc.•node bc"\tnjken, bijvoorbeeld de
handd met het Oost7cegebicd (ll.mzc). de
Vcrc.·ntgde Oomndt~chc Compagnie en de
Westmdtschc Compagmc (en het wnlbedr\}fals
gevolg van deze h~mdeh.ncttvitcitcn), de walvisvang~t v:~nuit het Zutdel7ccgcbicd, de vbseru op
de Zuiderzee. de: strûd regen het water
Uitmondend 1n warCr\t.t.ukundtgc werken.
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De gc\Chicdems van her Zuidcrl'ccgebied 1nl
l'odanig wonJen gepresenteerd dat deze voor het
.tlgemt.·nc publlt'k mcgankcluk en a.mm:kkdijk
ts, gebrutkm.tkcnd van thc::ttrale. fi l111ische en
mrt:racucve overdrachrsmcrhoden, en
gegroepeerd rond tot de vc.•rbcclding sprekendl'
thema\. Dit uttgang~punt houdt tevcm m dat
waar mugd!)k de bestaande lmcorische archltectuur van het bmnenmu~c:um wordt benut.
D.unu.tst moet~·n ook andere publick~groepen
worden bcdu:nd. Voor het 'rcgultcn:' mmcumpubltck zulll'n tcnroonstdhngcn worden
georgamseerd, die meer een spcoalt~mch en
obJectgcncht karakter dragen en vooral utt de:
l'lgen collectie samengc.-~ccld wordl.'ll
Voor dt echt geïntercs,cerde bezoeker' moet de

mogcltjkht•td worden geboden nader op onderwel pen m w ga.ln Behalve door bet aanh1cden
van ~chnftelijkc inform:mc 111 dl' vorm van
brochure.·' t•n c.:atalog• kan dat door het inrichten
van een mformatleccntrum. w.Jarin onder meer
een btblimhcck en een topografische atla~ moeten
wordt.·n ondergebracht. Voor bel'<Jeker\ met leeroogmerken tenslott~· (wa.trondcr \eholen) zal er
studtcrnatenaal komen en ee-n rutmee voor lessen,
lezingen en workshops.
BiJ de hennnchtmg wordt uitgegaan van een
grote mate van fkxtbrhteit en wn rt·gclmatig
wi\sclend a:mbod. Dtt 1s nood1akctul- 0111
vcrschtllcndc ondt•rdelen van de museumcollectie
aan bod te kunnen been komen, 111 cc kunnen
spelen op nieuwe wctenschappciUke inzichten of
actuele ontwtkkclingen. aandacht cc kunnen
besteden aan onderwerpen dte 111ct utc de c1gcn
collecoc samengesteld kunnen worden en
herhalingsbezock te sttmulcrcn.
Er zal een evenwicht moeten worden gevonden
tu~~cn vast en w1ssclcnd aanbod.
J.::r ntl een ?od.mtge rou{C door het mu~eum
ontworpen worden, d:tt alle dementen van de
pre~cncatte en de algemene pubJ.ck~
voonienmgcn zoals mform:mebahe, garderobe,
toiletten, winkel en restaurant in een logtschc
volgorde een opzichte van elkaar hun plaars
vmdcn
Bovendten moet rekcntng gehouden worden met
een gefaseerde hcropcnstcllmg.
De .kostbare onderdelen van de herinrichting
(7onl~ de restauratiC van het pand Erwtcnkamcr.

e-n de u1rbretding van de ~chepenhal) mogen
cc.•n ecrdt·re openstellmg van het hcrm~erichte
bestaande complex ntet tegenhouden.
l:.r nl dan wel ge1orgd moeten worden voor c.·cn
gemakkelijke vcrbindmg tussen het West-IndiSch
Pakhui\ en het nu in gebruik zijnde complex.
BtJ de pn:sent:atil' van de Zutderzcegcschiedems
zal rekcnmg worden gehouden met een ditfercnuaue 111 pre!>cmanewtjzcn. waarbij er versdltllendc mveau5 van toegankelijkheid ontstaan, er
op vcr~chillcnd niveau informatie aangeboden
wordt Belangrijk i~. dat de geschiedenis niet op
een afstand blijft, m.tar 'inlcefbaar· aangeboden
wordt. llterbu is film een 1ecr waardevol
medwm Maar ook opstellingen waarbu het
pubhek op een of andere wuzc herrokken wordt
ziJn belangrijk.

Expositieplan openluchtmuscum
MUSEAAL
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ln bec openluchtmuscum wordt een beeld
gegeven van de cultuur v:m de 19dc-ceuwse
lccfgcnu.-cn~chJ ppen rond de Zuiderzee
Kenmerk van de?e gemt•enschappcn wa~. dat zij
leefden 'van het water·.
V1ssenJ en scheepvaart (transport l'n handel)
W<lren de pnm:~ire bronnen van bcstaatt.
On maritieme karakter van de cultuur hc.-cft m de
huidige op1cr van het muscum nog onvoldoende
a.111dacht gekregen, zowel wat dl' unmatt·rii!lc als
w;n de materiële cultuur betreft. Aan de wooncultuur en woonomgeving •~ veel aandacht
gc$Lhonken. De \lcdcbouwkund1gc ~tructuur i5
een samcnsmclung van ~truccuren die rond de
L.uidcrzce werden aangetroffen. H et tsjammcr
dat hl't w;ucr met in open vcrbmding ml·t het
buitenw;H~·r ~t:lat
een slui\ zou dc1c tckortkommg m de uttvoering kunnen verhelpen. Dil
mot•t uiteraard c.-cn mu,cale sluis worden. DH zou
het in- en uttvarc:n mogelijk mJkcn en zo de
vroegere wcrkelijkhetd beter benaderen. Het ts
tevens wenselijk de bmtcndiJbe afmeermogelijkheid Uit te breiden. l'Od:tt alle ~cheepstypen m
hun naruurlvkc omgeving getOond kunnen
worden
De wonmgen. die hun plaats op het terrem
gevonden hebben geven ccn vrij volledig beeld
van de voorkomc.•nde arclurcctuur. Alleen de
bcbouwmg van de zuid-w.1l is met vcrcegenwoordtgd. Enkele gcbru1bgebouwcn, behorend
btJ het landgcbl'uren. 1ijn wel verworven.
m.tar nog 111ct herbouwd: een school, en een
gemeentehuis.
De presenlatte 111 de panden 'V" vooral topogr:ttisch ofbtografi~ch van aard: ze venellen iets
over een bepaalde plaat,, een bepaalde famthe of
een bepaald Jmbachr. Ze vcrcellen geen verhaal.
maar geven een ovcr1icht van de objecten,
dte in die plaats of 111 dat gezm gebruike werden.
Dc1e benadering is wetcmchappclijk gezum
onvollcdtg: dt infonnatie beperkt :ztch tot
incidenten; onderhg~endc structuren en relaties
worden met ZIChtbaar. Ook IS de methode in
de ttid beperkt. Vcrder teruggaan dan 19z5 ts

nauwclijk~ mogelijk. Informatie over tie tgtleeeuw\C situ:ltie is zeer beperkt. r let spectrum zou
aan twee :I:ÎJden uitgebreid moeten worden:
wetenschappc/Uk intcrcsç;mcer en cmouoJwc/
aanm~kkdijker.

Vo<>r wat betreft de wctenschappelijh onderbouWlllj:t van de pn:scntaue~ zal nader onderzoek
nood:rakclijk zijrt.
Economische, ~oc1.tle. polioekc en culturele
J\pecten moeten aandacht krijgen. Toch 1s het
1110gclrjk enkdc algcmcnt· uicg.lOgspuntcn te
formuleren: deze visscrsgemccn~chappen leefden
tameliJk gchoko:rd van dkaal', hadden over
water meer com.lcten rnct anderen dan over
l.md ZIJ v. .trcn ;tfltankdijk Viln de rlolcttur.
Rdrgicu~ gevoel wa\ sterk omwikkeld.
I let wnrcn gcmeenschappen van kleml· 7clfstnndrgcn
De onaOlankehjkhcid van autoriteiten wa~ groot.
Zowcllk saamhorighetdab de soc;iak- controle
binnen de gemeen,chappt•n waren :~anncnlijk.
De gemeenscholppen be,tondcn voor een deel van
de tiJd voom:unci!Jk utt vrouwen. Ur wa~ ec:n
cemrjdigc economi,che structuur: men leefde
allemaal van hct7elfdc.
De relatie met de complexere voorliggende
periode " mtcrc~sanc (bijvoorbeeld Enkhuizen),
maar ook de rci.ICle met een latere monocultuur
(biJVOorbee-ld Urk, Volendam)
Deze grote luncn tnt>eten mtgewcrkt worden 111
tht"ma's, dre tut het leven gq~rcpcn 71Jn. zoals
~ttuaties uit het arbcrdslcvcn, gez:mslcven of
gcmccn~chap~kvcn, huwelijk. gcboone. ziekte,
tècst, bijgeloof cn rcin•n.
Er zal bij Je pre~enmtieWIJ7e steed~ rekcmng
gehouden worden met dt• mform:mcbehoefte en
de hocveelheid voorkenni~ van de dtversc
bczockerscatcgoncën. Alle presematrc\ moeten
d.tarorn gcl.1agd z\.in: stoelen op gedegen ~tudic.
die ook in begeleidend ~chriftcl~ik matcriaal of
lcspakkcw:n i~ terug te vmden. maar cmononcel
tocgankclij k.
Kern van de presentatiewiJZe IS de cnsccnt•ring
v:m een gebeurtenis rn een h1stonsch veramwoordc context. De gebeurtenis moet voor zich
~preken, de biJbehorende voorwerpen/objecten
krijgen betekenis d;mkzij de emcencring.
Oc vcrder geïntert'\scerde bezoeker kan zich via
begclcrdcnd schnftelijk of audiovisueel matcriaal
tn :~chtcrgrondcn verdtcpen.
Er zijn lesp:~kkctten voor scholen.
Onder cnsccnenng wordt verstaan: de m scene
ge?etre hh~orische gcbcurtenr~. bijvoorbeeld via
theater, beelden (poppen), of decor~. De methode
is afgeleid van die van de frame ht~torischc
school van de 'Annale~·. die vta de 'lmtotre
humame' de grote gcschtedeni' tor leven wckr en
begriJpeliJk maakt. Als wctl·nschappelljkc
methode 7ccr vruchtbaar. maar ook als dtdactt~ch

principe.
Een andere mogelukberd tot mfu.rmaticovcrdrachc biedt de intt·racticve expomic. I Iicrrncdc wordt bedoeld een verzameling van
voorwerpen in een lustortschc context, dJc door
het pubhek gcbnnkt kan worden.

Voor kmderen bt"tckcnt dtt. deel h'•bben aan de
m;mtcr van leven UJt vroeger tijden door te doen
zoab men to~·n dcc.:d (kleren dragen, 111 be1.hu:dcn
ligg,·n, \,1Tcn, drcrcn vcr7orgen), voor volwa;,~encn kan het berekenen het a:1nlcrcn van
bcpa.tldc v:1ardrghcdcn (schecpsrcstaurat1L~.
woonhm,rcst;l\lr:tttc\ en ~childcren).
Orn de collccric htcrmec fllct cc vcr\pclcn zal
er met replica\ (of met ct gen voorwcl'pcn van
het publrek) gewerkt moeten worden.
De 'gewone' objccc-gcnchte ccuwormcllmg is
nog steeds een mtcrcs~am medtum.
De colkc:uc ,chc~·psmoddlo:n. sJCradcn,
meubila1r. \pedgord, textiel en aardewerk.
behorend bij de 1Ç.>dc-c.:cu\'1. se vt,,eriJculcuur leent
zich hrcr goed voor.
n~tuurlijk

Het opcnluchtmmeum t~ als geheel nok alle
aandacht waard. Dl• ~tcdcbouwkundJgc. archltcktonhche t.'n l:md,chappelfJke bljzond(·rbedcn
I..unncn 111 diverse studieroutes rocgcliLhc
worden

0 rgan isaticvernieu wing
Btnncn de organisatie z:tlt·cn procc, v.111
verandering op g.mg m(>t•ccn komen om aun .tlle
mcuwc verplichtrngcn tl' kunnen voldoen
De noodl.lak van het gcncrert·n van eigen
inkonl\tcn, en de weuch.Jke mogclrJklwtd om dat
tt• doen. vraagt om profc.:monde m.ukeungkcnnts. Ook z:t.l de rclauc met de mamelorganisauc veranderen: een intcgratu: wordt
n.1gC>trccfd, met het c.locl de revenuën v:m
commcrcu!le activttcttt'n hinncn de mu~cum
orgamsane te houden.
De groten· nadruk op commercrëlc vaardrghcden
zal op tenn\Jn de samenstelling van de museumstafbcïnvloedcn. Er 7-al worden g~trcefd om
dour m1ddd v:m bijscholing een deel v:1n deze
bcho~·ftc te dekken.
Er tal C><'k een zwaardere daim komen te rusten
op de produktie-capaciteit van het museum.
br zulJen veel meer dan voorheen tijdeliJke
cxpomic~ gerealtscerd moetc:n worden. Ook de
behoefte .lan WCten~chappc.:lrjkc ondt'r\teuning bij
de voorberetdmg van expositie\ zal toenemen.
De dclt•gatie van rak.en door het mrni.~terie n.1ar
her muscum op het gcbsl·d van personeel en
financ1ecl beheer zal vcrstcrk:mg van de st:tf
nodig maken.

Een orgarmarie in verandcnng i$ geen omgeving
met veel zekerheden De onvermijdelijk hieruit
voortvloetende onru~t onder mcdl·wcrkc~ zal
een punt van extra zorg ZIJn. Het pcrspcktic.-f van
e~·n Zwdcrzccrnusewn, dat volop m de publtckc
bclang,teUing staat. waar het publick op een
vcmieuwcnde matHer in staat gc~tcld wordt de
geschicden i$ mee te beleven. en waar het
aanvullen van de colleetic doorgang kan nndcn,
Î\ alle extra inspanning meer dan W<\Jrd.
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