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De wind in de zeilen
liet .1fgclopcn j:.:.r wa~ er veel te doen rond het
ZuHJcr7ccmuscum. liet omslag van directeur
G.E.I3. Bosch-May. een gerechtelijk (voor)onderzock en een Rekenkamer-rappon bezorgden ons
- kort 11.1 clka.1r veel ncg:ltleve pubhCltcit.
M :t.lr gelukkig wa~ er ook veel cc doen in het
mu~eum. lutercssantc expositieS, demonstraue!ï
v:m amb:~chtcn en rcchn1eken, grootscheepse
m:mifcstarics en d1vcrse Tv-opu:unen trokken
1cker :zo veel positieve aandacht in de pers. In
LOtaal kwamen d:ur 236 du!Zcnu mensen op af,
waarmee het (buiten)museum voor het ccr~t
dt: opgaande liJn in bezoekersaanrallen weer tC'
p.lkken heeft. ën gezien de plannen voor volg·end
jaar laten wc d•e voorlop1g ruet los.
De negatÏl've pubheitelt begon met het eervol
maar onvrUWJJlig (lntslag van de directeur per
t ~cprcmbcr J. l., ruim een jaar na haar aanrredcn.
Over de redl'ncn bewaarde het milliHeric v:m
wvc her stilzwugcn, zoals gebrUJkcluk zolang de
ambtcnarenrcrhtcr op vctl'oek van de
bcrrokkene nog een oordcel moer uirsprckcn.
M.1ar JUist m 7o'n situatie laat de pers 11ch
makkelijk vcrleiden tot w1lde speculatie~.
Mevrouw Bosch zou het hebben moeten
afleggen tegen een monstavcrbond van mantclorgalmatie~ en gemeente Enkhuizen, die er
bovendien 'duistere praktijken· op na hielden. In
dit' troebele Sltuanc kon Z~l haar opdrachr v.1n her
rnimstcrie om orde cc scheppen in 'de chao~ die
Udo Vroom had nagelaten' vamelfsprekend niet
tt·n uitvoer brengen.
BIJ d1e wiJd west-vcrhalen !ilcckr de werkelijkheid wat prozaï~ch af. Op her ministerie heeft
n1emand OOJl gcsproken van een chaos onder
ex-d1recceur Vroom, laat staan van een opdracht
om daar verandering in cc brengen. Wel we11sce
men een verdere mtegr:llle van het mu~cum
melde steunslichtingcn. Dal pasl immers binnen
het algemene strcvt•n naar een zdfscandiger
opereren van de rijk\musca. Die opdracht had de
directeur wèl, maJr 111 de wuze w.1arop die
werd uitgevoerd had men in Rijswijk weinig
vertrouwen. M et nadruk is er dan ook op
gewezen dat het ontsbg van mevrouw Bosch
geen negatief oordcclmhicld ov(·r haar museale
beleid. Integendeel, de door haar ingeslagen wt·g
wordt met m:ncimale mzer vervolgd.

bn dt: geruchtenstroom over de 'dUJstt•re
praknjken' 111 t•n rond het muscum? D1e 1S door
de Ofliner van ju~tit1c te Alkmaar afdoende
ont7enuwd. Wntdan overblijft IS hl.'t kritischl.'
rapport van dl' Rekenkamer over het fuucuont•ren \ an de rrjksmu~l.'a. l iet bl•treft l11cr n·n
complexe problcm~mek. waar 1k 111 dit be~tck
n1et vcrder op m nl gaan. liet strakke keurstuf
dat rÎJksmstt:lhn~cn kriJl,tCil opgelegd door de
lllllll~ll'nes \•all rill.lt1Cii:u (co mpt:JblhlL'Jl\Wet),
v IWM (Rijk~gebouwcndieml} en BinncnlandSl'
7.lkm (pcr\oncclsbdcid), hedê d.1ar vccl IIIL'C te
m:~ken F vena Is dl· krappe finane1ëlc ~iwauc van
de gehele nJksovcrhcJd, inclmicf het ministerie
van wvc. In d1t sc.1rre krachtenveld worden
musea d1e .1h bcdnjvcn willen overleven mm of
meer .lan~<:spoord om da.1rvoor op onconventionele wijze de nodige \pcelru1mte te creëren.
I lel lèll d.ll de con~t:ructll' rond het LllldCr7L't'mu~cum hier door dL• per' werd uitgelicht, had
mmdcr l(' rnaken met her bijzondere karakter
daarvan d:m met her reeds aanwezige khm:ut van
verdachtmakmgcn. De oppervi.Jkk1p;heid van de
wa.amcmingcn van de Rekcnk:uncr m Enkhlllzcn
(zie daarover de brief van de V crcniging cider~ in
deze N1cuwsbrid) krt•eg 111 dat kirmaat vam~elf:.
sprekend mmdcr aandacht.
Maar genoeg over al deze negancve pubhe~tcu
Ondt·r het motto dat de 3JIW:II de bestL'
verdedigmg 1\, wordt m het mu\eum al weer
hard gewerkt aan dt: toekombt. Voorop St<l.lt
da;lrbu de hcropcnmg van het binnenmuseum.
Alk· :re1len word1.·n bijgl.'7et om daar 111 1990 een
bcgm mee te maken. Ungangspum voor de
mcuwe must·alc op~rellmg blijft de prc~cnt:me
van de gcsch1edcms van het L.mdcrzeeg.:bil:d in
ccn aantal thema\, zoab de handel (llan7e. voc
en Wtc'). de walvisvangst vanmt het gcb1ed, de
'isseru er binnen, en dt• t·cuwJgc <;trijd tl'ftCn h~.·t
water. Aan de h.Hld daarvan moet de mmeurnbezoeker m:m:ht kriJgen 111 de historische
onrwikkelm~ d1c voorafging aan de VISSCnJcultuur. waarvan her buirenmll\eum als het ware
een uitvergroting laat z1cn.
In daL opcnluchlgedcclcc wonh volgend jaar
vcrder gewerkt .1an tk verlcvendigmg. Een
nieuw element daarin is de tentoonstelling uvcr
mnchting t'll gebnuk van de hUlzen, w.tar de
bt·7ockcr zelf cn·armg mee kan opdoen Met
andere educatieve projecten als dL· vcrkleedkist en
de visverwerkmg wordt zo een gooi gcd:1:m naar
de scholenmarkt. In Jat kader wordt ook
geprobeerd het schooltjC uit Kotlum {n:tast de
kapd) op te bouwen en in cc nchtcn. Daarmee
ontst;lat een naruurluk decor waarm
(bnsts)schoolklaso;cn kunnen worden omvangen
en wa.tr de bez1chngmg van het muscum kan
worden verwerkt. In een binnenkort te
vcrschtinen scholenkram wordt uit de doeken
gedaan welkc activHcicen vcrder nog imercssam
zijn voor \choticrcn, zoals een 7eiltocht met ct•n
oud-holl:mds vissersschip op het ljs<;dmcer.
Voor de rcpuca v.m het ~chooltje nl een beroep
moeten worden gedaan op sponsor!>. Zoals dat in
de toekomst ook op grotere schaal nod1g zal 7!Jn
voor andere invcstenngcn m het buitenmmeum
(onder andere een h~:rcnhu1~ uH Wormervccr.
een a:mlegstc•gcr voor mu\cum~chcpen en I!Cn

histonsche scheepswerf) en nier m de laatste
plaats - het bmncnrnuseurn. Het benaderen van
dte sponsor~ vcreist een nauwkeurige voorbereiding. Bij het uitstippelen van zo'n strategie
zijn in middel~ externe deskundigen ingeschakeld.
Op grond van hun eersec bevindingen zijn de
vcrwachongcn hoog gespannen.
Een bc.!langrijke voorwaarde daarbiJ is de vcrzelfstandigmg van het Zuiderzcemuseum, die door
de mmistcr van wvc na het Rekcnkamcrr:tpport 111 een ma)(imale vcr<inelling is gebracht.
Utterltjk begm 1989 kan er duidelijkheid ZJjo
over het in die richting te volgen traject, dat
uucraard eveneens zal gelden voor de andere
rijhmusea. Wntons muscum betreft is dan ook
het resultaat bekend van de organisattL'doorlichting, dte momenecel wordt uitgevoerd
door Bureau Bercnschot. Dit onderzoek, en du:.
ook het UIL te brengen org:misatic-advies. beperkt
ucb tuet tot het rijksdeel van de museale
org:1nisaric Nadrukkelijk worden ook de
mantcl~tructuur en het overige neewerk van
externe rclaues daarbij betrokken. liet initiatief
tot deze doorlichting dateert van voor de recente
problemen, maar de lessen van het afgelopen jaar
worden daarbti uiteraard ter harte genomen.
Uiteindelijk streven ts een homogeen muscumbedrijf dar 70 goed en efficiënt mogelijk de eigen
dochtelling kan realiseren: het vcrschafièn van
in7rcht in geschiedenis en cultuur van het
ZUiderzccgcbJed. Het bmtcnmuseum èn het
binnenmuscum vormen daarbij de grote
attracties, dte met hun blijvend accc11t op
kwahccir en vcrnicuwmg de publrekc bclangstclliu~ moeten vasthouden. M:1ar dan in
positieve zin. Na de 'lrubbclingcn van het
afgelopen jaar kan zo de t)pgaande lijn in de
bczockcrsaant:lllcn vcrder opwaarts worden
bi.Jgcbogcn.
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