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Woord vooraf
‘Wie luistert hoort zoveel meer’
Het zijn in veel opzichten spannende tijden. De maatschappij
en de rol van de musea daarin
verandert in snel tempo. Nieuwe
uitdagingen vragen om nieuwe
antwoorden.
In deze beleidsvisie zet het Westfries Museum uiteen hoe het de
komende vier jaar de uitdagingen
waarvoor het zich geplaatst ziet
aan wil gaan.
In de titel ligt al veel van de be-

naderingswijze besloten. ‘Luister’
staat voor het inhoudelijk profiel
van het museum, dat zich specifiek richt op de meest luisterrijke
periode uit de geschiedenis van
Nederland en Westfriesland in het
bijzonder; de Gouden Eeuw. Tegelijk zegt de titel iets over de wijze
waarop het museum dit uitdraagt,
als een open en op samenwerking
gerichte organisatie, die midden
in de lokale en regionale samenleving staat, luistert naar wat er
leeft en zich voortdurend afvraagt

voor wie het welke relevantie kan
hebben.
Met de uitvoering van de beleidsvisie 2008-2012 heeft het Westfries
Museum zichtbaar meer ‘Glans’
gekregen. De komende jaren zal
het museum zich inspannen om
niet alleen het gebouw en de eigen presentatie, maar ook de cultuurhistorische beleving van de
stad en regio door vooral goed te
luisteren nog meer luister geven.
Ad Geerdink, Directeur

Gevelsteen afkomstig uit de gevel van Nieuwsteeg 21.
Daar was een handel in kaasbereidingsbenodigdheden
gevestigd
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Een tevreden blik terug
‘Dit museum heeft glans’
In 2008 presenteerde het museum zijn toekomstvisie
Glans, het beleidsplan voor de jaren 2008-2012. Een
ambitieus plan, bedoeld om het museum opnieuw richting te geven. Uitgewerkt in een negental kernopgaven
en een groot aantal actiepunten.
Terugblikkend kan worden geconstateerd dat het museum zijn ambities grotendeels waar heeft weten te
maken en dat het museum in de beleidsperiode meer
glans heeft gekregen. Illustratief hiervoor is het onderstaande toekomstbeeld uit 2008. In groen is aangegeven wat gerealiseerd is. Aan de blauw gearceerde actiepunten wordt nog gewerkt en voor de passages in rood
geldt, dat het bij plannen is gebleven.
Het vele groen geeft aan dat het Westfries Museum op
koers ligt. Een koers die ook de komende jaren zal worden aangehouden, zij het dat er op een aantal fronten
wel moet worden bijgestuurd. De maatschappelijke ontwikkelingen staan immers niet stil.
Glans; een toekomstbeeld
Stelt u zich eens voor. Het is 2012 en u staat op de Rode
Steen in Hoorn. Uw aandacht wordt getrokken door het
markante, rijk versierde monumentale pand op de hoek
van het plein, dat u door de banieren op de binnenplaats als het Westfries Museum herkent. Het is een
gebouw dat een belofte inhoudt, een belofte die meer
dan waar gemaakt wordt wanneer u door de uitnodigende entree het museum betreedt. Het valt u op dat
de ruime ontvangsthal met erg veel zorg en smaak
is ingericht, als een eerste kennismaking met de rijke
collectie van het museum.
De ontvangst door de stemmig geklede baliemedewerkster is zeer gastvrij. Zij vertelt u dat het u het museum op verschillende manieren kunt beleven. Omdat
u ruim de tijd heeft kiest u niet voor de korte topstukkenroute, maar voor een audiotour door het hele museum. Thematisch wordt u door de cultuurgeschiedenis
van West-Friesland geleid, waarbij er een duidelijk accent ligt op de gouden eeuw van de steden Hoorn,
Enkhuizen en Medemblik en van het platteland van
de regio. U bent verrast door de rijkdom van deze geschiedenis en de (inter-)nationale dimensie er van.
De presentatie van de collectie is zeer verzorgd en passend bij de monumentaliteit van de ruimten. Het is
duidelijk dat het museum het gebouw als één van de
belangrijkste objecten in de collectie beschouwt.
In de presentatie wordt op een verrassende manier
gebruik gemaakt van multimedia, zonder dat dit de
aandacht van de vele prachtige objecten afleidt. Net als

Glas gemaakt op
het ‘Welvaaren
van de
Regeeringhe van
Hoorn’

de audiotour hebben de multimediatoepassingen een
duidelijke toegevoegde waarde.
Het is druk in het museum. Onderweg komt u een groep
Franstalige toeristen tegen, die het museum met een
audiotour in de eigen taal verkennen en een schoolklas die in het kader van een project over de VOC als
zeelui verkleed een rondleiding krijgt.
Aan het eind van de tour gekomen, heeft u trek in een
kop koffie. De duidelijke routingborden verwijzen u
naar het modern en stijlvol ingerichte museumcafé
op de begane grond, van waaruit u prachtig zicht heeft
op de Rode Steen en de tijdelijke expositieruimte van
het museum. Na een kop heerlijke Westfriese koffie,
een speciaal voor het museum gebrande melange, besluit u de tentoonstelling ‘Food for thought’ te bekijken, over de verbeelding van voedsel in schilderijen uit
de Gouden Eeuw. U verbaast zich over de kwaliteit van
de getoonde werken die door toonaangevende musea
in bruikleen zijn gegeven. Ook bent u aangenaam verrast door de arrangementen en evenementen die
door het museum rond de expositie zijn opgezet, van
een 17de eeuwse schuttersmaaltijd tot een lezing van
de Amerikaanse deskundige Donna Barnes, die de expositie mede heeft opgezet.
U heeft voor dit alles helaas geen tijd. Op de weg terug
loopt u nog even door de museumwinkel. Het assortiment spreekt u aan, het sluit aan bij de uitstraling
van het museum. Met de replica van een 17de eeuwse
roemer en enkele ansichtkaarten van de collectie verlaat u tevreden het museum. Eenmaal buiten kijkt u
nog eens naar het prachtige gebouw, waarvan u inmiddels de geschiedenis kent. De gouden leeuwen in
het wapen op de voorgevel schitteren in de avondzon.
En dan schiet u het woord te binnen dat alle indrukken
van het museumbezoek samenvat : glans. Dit museum
heeft glans.
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Een brede blik vooruit
‘In een netwerksamenleving is het netwerkmuseum hét antwoord op de vraag naar de relevantie
van het museum’
“Er zijn veel redenen om trots te zijn op de Nederlandse museumsector”, stelt het rapport Musea voor Morgen van de commissie Asscher-Vonk uit 2012, waarin
aanbevelingen staan voor een toekomstbestendige
museumsector. Musea hebben een stevige basis in
de samenleving en het gaat goed met de publieke
belangstelling. Sinds het midden van de vorige eeuw
is het museumbezoek vertienvoudigd tot 22 miljoen
in 2009. Van de bijna 10 miljoen buitenlandse bezoekers aan Nederland, bezoekt 41% één of meer musea.
Zij komen vaak speciaal voor musea en tentoonstellingen. Het imago van Nederland als museumland is
uitstekend. De Museumkaart is uniek in de wereld en
geniet groeiende populariteit. In 2012 steeg het aantal
verkochte kaarten tot een recordhoogte van 900.000.
Het aantal bezoeken dat in 2012 met de Museumkaart
werd afgelegd steeg met 8%, tot 19,5 miljoen. Vooral
de grotere musea deden het goed.
Afgaande op deze cijfers lijkt er weinig aan de hand in
Nederland Museumland. Maar schijn bedriegt. Net als
in vele andere segmenten van de samenleving, doen
zich momenteel ondergronds aardverschuivingen
voor die van grote invloed zijn op de toekomst van de
Nederlandse musea. “Dit is geen tijdperk van verandering, maar een veranderend tijdperk“, zegt Stanley
Bremer directeur van het Wereldmuseum in Rotter-

dam. Zijn uitspraak staat in Het disruptieve museum,
de neerslag van een serie interviews die museumstrateeg Arnoud Odding op verzoek van de Stichting DOEN
in 2011 heeft gehouden met een vijftiental museumdirecteuren. Odding voelt bij hen de polsslag van de
hedendaagse museumwereld en brengt in kaart welke
disrupties, (fundamentele veranderingen) zij waarnemen.
Niet meer vanzelfsprekend
Een veranderende houding van de overheid is één van
die aardverschuivingen. Al dan niet gedwongen door
bezuinigingen, trekt de overheid zich steeds verder
terug trekt uit het domein van de kunst & cultuur. De
gevolgen daarvan worden steeds meer zichtbaar. Voor
het eerst in decennia sluiten er meer musea dan er
open gaan. En niet alleen kleine instellingen. In een
enquête onder de leden van de Museumvereniging
naar de gevolgen van de overheidsbezuinigingen
geven 17 musea aan voor hun voortbestaan te vrezen.
Een veelvoud ziet zich gedwongen tot drastische
keuzes. “Er wordt meer verwacht van eigen maatschappelijk initiatief en bijdragen van particulieren en
sponsors”, stelt het rapport Musea voor Morgen. De
participatiemaatschappij in een notendop.
Minstens zo fundamenteel is een veranderende mentaliteit bij burger en politiek. Lange tijd zijn musea
gezien als belangrijke instrumenten in de culturele
vorming (de verheffing) van het volk. Maar die vaste
waarde hebben ze niet meer. Het museum is niet

Ets van Schipper
Bontekoe
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Preekstoelpaneel
uit de Grote Kerk

langer vanzelfsprekend. Roepen dat kunst & cultuur
belangrijk is voor de samenleving en in de persoonlijke ontwikkeling is niet langer voldoende om burger
en politiek te overtuigen. Paul Spies, directeur van
het Amsterdam Museum zegt hierover; “Er wordt nu
kritisch gekeken naar wat wij doen voor de gemeenschap. Mensen zijn een beetje bozig dat wij ons te
weinig verantwoorden over wat wij met de financiën,
die door de gemeenschap ter beschikking zijn gesteld,
doen. Althans dat is wat de politiek ons probeert duidelijk te maken. Wij moeten dus naar de gemeenschap
veel duidelijker maken waarom we er zijn”.
In reactie op deze ontwikkeling startte de Nederlandse Museumvereniging in 2011 de campagne Meer
dan waard die tot doel heeft de burger, maar vooral
de politiek, te overtuigen van de grote maatschappelijke waarde van musea. Behalve op de onschatbare
waarde van de collecties wijst de campagne ook op de
verbindende-, educatieve-, economische- en belevingswaarde van de musea.
Google verheft het volk
Om hun betekenis te behouden en mogelijk zelfs te
vergroten zullen de musea zich moeten verhouden
tot de grote veranderingen in de samenleving. Een
belangrijke motor achter veel van die veranderingen is
de revolutionaire ontwikkeling van de informatietechnologie. Die heeft onze oriëntatie op de wereld volledig veranderd. Dankzij het internet heeft iedereen
toegang tot kennis en informatie. Om wat te weten
te komen over Afrikaanse culturen hoef je niet meer
naar het Wereldmuseum. Alles wat je wilt weten vindt
je thuis achter je laptop of pc. De vanzelfsprekende
autoriteit van het museum neemt hierdoor af. Het
museum is niet langer een meneer, met een patent op
de waarheid en een monopolie op kennis. De waarheid is ingeruild voor een schier eindeloze stroom aan

meningen en visies. Kennis ontwikkelt zich voortaan
in netwerken waarvan musea slechts onderdeel uitmaken. Die kennis is bovendien veel vluchtiger geworden.
We gaan ons in de woorden van de Italiaanse filosoof
Alessandro Barrico steeds meer als ‘barbaren’ gedragen, die door de stortvloed aan informatie die we
dagelijks over ons heen gestort krijgen steeds minder
voor diepgang kiezen. Al die informatie zorgt volgens
Arnoud Odding voor een ‘herbedrading in ons hoofd’
een honger naar nieuwe ideeën uit onverwachte hoeken, een behoefte om de grenzen van vakgebieden te
overschrijden. We raken verslaafd aan telkens nieuwe
ervaringen en impulsen.
Deze vluchtigheid is ook kenmerkend voor ons hedendaagse vrijetijdspatroon. We zappen en shoppen
en hoppen van de ene hype naar de andere. Zelfs de
traditionele museumbezoeker is een cultuuromnivoor
geworden, die net zo makkelijk een popconcert bezoekt als een tentoonstelling. Het onderscheid tussen
hoge en lage cultuur vervaagt. Nog los van de conculega’s moeten de musea het op de vrijetijdsmarkt dus
opnemen tegen een eindeloze rij uiteenlopende aanbieders. “We leven in een wereld met heel veel kansen
en heel veel mogelijkheden en als glinsterende visjes
schieten we heen en weer”, stelt Arnoud Odding. Probeer die als museum maar eens te vangen.
Toch is dat tegelijk de uitdaging. “Want juist nu kennis
fragmenteert, de diversiteit van de bevolking toeneemt en globalisering ons wereldbeeld bepaalt zijn
mensen op zoek naar samenhang en binding”, stelt
het rapport Musea van Morgen. “Voor de musea ligt
hier misschien wel de belangrijkste uitdaging voor
de toekomst: betekenis¬volle beelden creëren in een
caleidoscopische wereld, samen met de gemeenschap
waarbinnen zij functioneren, op een manier die mensen inspireert en verbindt”.
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Netwerkmuseum
Maar hoe deze uitdaging aan te gaan? Arnoud Odding
komt in Het disruptieve museum met een duidelijk
antwoord; “In een netwerksamenleving is het netwerkmuseum hét antwoord op de vraag naar de relevantie
van het museum”.
Onder een netwerkmuseum verstaat hij een organisatie die zijn relevantie en daarmee legitimatie en
draagvlak vindt in de samenleving. Geen ivoren toren,
maar een spin in een maatschappelijk netwerk. (We
the museum)
Het netwerkmuseum denkt niet in termen van product
out en doelgroepen, maar in market in en gemeenschappen. Het is een menselijk museum dat luistert
naar wat er leeft in de samenleving en zich voortdurend afvraagt voor wie het welke toegevoegde waarde
kan hebben, welke betekenis het kan genereren.
Niet door die betekenis als dé waarheid te brengen,
maar door een kapstok te bieden waar vele verhalen
en betekenissen aan gehangen kunnen worden die
mensen helpen zich te oriënteren op de samenleving
en bij de vorming van hun identiteit.
Het netwerkmuseum verbindt en betrekt, de leek bestaat voor het museum niet. Sterker nog het museum
is een plek waar mensen iets van hun eigen kennis en

ervaring kwijt kunnen. En tot slot is het netwerkmuseum ook nog eens een hele wendbare organisatie,
een plek waar alles zich snel en gemakkelijk omheen
organiseert, een organisatie die actief de samenwerking zoekt.
Met name dat laatste aspect krijgt ook veel nadruk
in Musea van Morgen : “Samenwerking is een voorwaarde, want ieder museum afzonderlijk kan dat niet
meer in een omgeving waarin de concurrentie steeds
heftiger wordt.”
Richtinggevend toekomstbeeld
Het Westfries Museum ziet het netwerkmuseum als
een inspirerend en richtinggevend toekomstbeeld.
Het is een concept waarin het museum zich herkent
en een passend antwoord op de uitdagingen van
vandaag en de nabije toekomst. Het concept sluit
ook heel goed aan bij de kunst & cultuurnota Hoorn,
haven van creativiteit, waarin de ambities ontdekken,
ontmoeten, ontwikkelen en ontsluiten centraal staan.
Stuk voor stuk ambities waaraan het netwerkmuseum
invulling geeft.
Veel van de ideeën achter het netwerkmuseum vinden
dan ook hun weerklank in dit beleidsplan.

Het basis- en voortgezet
onderwijs is een zeer
belangrijke doelgroep
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Missie

Het harnas van
admiraal Pieter
Florisz

Bewaren om te delen
De missie van het Westfries Museum is even kort als
krachtig: Bewaren om te delen
Het Westfries Museum is er van overtuigd dat het
verleden het heden veel te bieden heeft ; herkenning,
verwondering, zingeving en begrip.
Vanuit die overtuiging zet het Westfries Museum zich
in om het rijke en boeiende verhaal van de Gouden
Eeuw in Westfriesland toegankelijk, inzichtelijk en
aansprekend te maken voor een breed publiek.
Het Westfries Museum stelt zich daarbij op als een
open, op samenwerking gerichte organisatie. Een
netwerkmuseum dat zich niet alleen maatschappelijk
betrokken toont, maar de maatschappij ook actief bij
de eigen activiteiten betrekt.

Voor wie ?
Wij het museum
Op wie richt het museum zich met zijn missie?
Het Westfries Museum richt zich primair op de Hoornse c.q. Westfriese gemeenschap.
Daarbij wil het af van de traditionele product out benadering, dat wil zeggen dat het museum een tentoonstelling
bedenkt en middels promotie gericht op een bepaalde doelgroep probeert bezoekers te trekken.
Het museum kiest voor een andere benadering en geeft daarmee invulling aan de vier ambities uit de kunst & cultuurnota Hoorn, haven van creativiteit, ontdekken, ontmoeten, ontwikkelen en ontsluiten. Uitgangspunt is de vraag
op welke wijze het museum toegevoegde waarde kan creëren, voor de lokale/regionale gemeenschap. Dit kan een
expositie zijn, maar evenzo goed een programma voor bewoners op verzoek van een verzorgingshuis.
Het museum ziet de inwoners van stad en regio bovendien niet enkel als potentiële bezoekers, maar tracht hen
op vele manieren, bijvoorbeeld als vrijwilliger (gastheer/-vrouw, inventarisator, correspondent), bij het museum te
betrekken.
 innen de Hoornse c.q. Westfriese gemeenschap richt het museum zich met speciale aandacht op het basis- en
B
voortgezet onderwijs. Via het onderwijs wil het museum de leerlingen kennis laten maken met het (verhaal van
het) museum, met een luisterend oor voor de vragen en behoeften in het onderwijs.
 et museum richt zich tevens op de dag- en verblijfstoeristen. Het ziet zichzelf als een visitekaartje van de stad
H
en de regio dat een belangrijke rol vervult in de kennismaking van de toerist met cultuurgeschiedenis van Hoorn en
Westfriesland.
 uiten de ‘eigen’ gemeenschap richt het museum zich op de potentiële bezoekers met een Museumkaart in de
B
provincie Noord-Holland
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Profiel
Verbinden en betrekken
Het Westfries Museum kiest voor een helder inhoudelijk en maatschappelijk profiel. Langs die lijnen wil het museum
toegevoegde waarde creëren voor de lokale/regionale gemeenschap.
Inhoudelijk profiel
Inhoudelijk kiest het museum voor een focus op De Gouden Eeuw.
Het museum vertelt het verhaal van de spectaculaire dynamiek (opkomst, bloei en neergang van de welvaart) van
de Westfriese steden en het omliggende platteland in de jaren tussen 1500 en 1800.
Dit profiel sluit aan bij de kracht, het onderscheidend vermogen, van het museum en zijn omgeving;
• De museumcollectie is onderscheidend en van (inter-)nationale betekenis in het beeld dat het geeft van de stedelijke cultuur in de periode tussen 1560 en 1680.
• Het monumentale uit 1632 daterende Statencollege, waarin het museum is gehuisvest, is een toonbeeld van Hollandse Renaissance architectuur uit de Gouden Eeuw. Het is een gebouw dat een belofte inhoudt. Een belofte die
met de getoonde collectie en het vertelde verhaal ingelost wordt.
• Hoorn en de andere nabij gelegen havensteden aan de voormalige Zuiderzeekust, maar ook het nabijgelegen platteland (Beemster) danken hun unieke karakter aan de Gouden Eeuw.
Een Gouden Eeuw-profiel biedt het museum kansen;
• Er bestaat momenteel grote belangstelling voor deze belangrijke periode uit de vaderlandse geschiedenis. Dit is
mede te danken aan de televisieserie De Gouden Eeuw die in de winter van 2012-2013 is uitgezonden.
• Het beeld van Holland in het buitenland is mede gevormd door de Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw.
De collectie en het verhaal van het Westfries Museum sluit hierbij aan en versterkt dit beeld. Ook hier gaat het om
een belofte die wordt ingelost.

Portret twee leden van de schutterij. Het op het schilderij
afgebeelde kistje is ook in de opstelling te zien.
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Een Gouden Eeuw-profiel stelt het museum ook voor een opgave;
• De Gouden Eeuw ligt vier eeuwen achter ons. Kennis over deze periode is maar beperkt aanwezig.
• Hoewel de collectie van het museum zeker een intrinsieke aantrekkingskracht heeft, is interesse in het verhaal
van het museum geen gegeven.
• Ook andere musea zetten in op de Gouden Eeuw. Het is dus zaak onderscheidend te zijn, een duidelijk eigen
handtekening te hebben.
Handtekening
Het Westfries Museum wil het publiek bij het verhaal over de Gouden Eeuw betrekken door op een nieuwsgierig makende, boeiende en relevante manier de verbinding te leggen tussen het heden en het verleden. Aan te sluiten bij
de interesses, leef- en denkwereld van de hedendaagse museumbezoeker. Deze benaderingswijze was al zichtbaar
in tentoonstellingsprojecten als Piraten van de lage Landen (2009), Smakelijk Eten (2010) De Gouden Eeuw in 3D
(2011) en De zaak Coen (2012). In de periode 2014-2018 werkt het museum deze benaderingswijze en handtekening
van het museum in concrete projecten verder uit.
Maatschappelijk profiel
Het Westfries Museum kiest er voor een levendig onderdeel te zijn van de lokale (Hoornse) en regionale (Westfriese) gemeenschap. Een open en op samenwerking gerichte organisatie, die midden in de samenleving staat. Het
museum ziet rollen voor zichzelf als initiator, organisator en ondersteuner van samenwerkingsprojecten. Kortweg
een attractor, een organisatie waaromheen zaken zich snel en gemakkelijk organiseren.
Niet alleen op het gebied van kunst & cultuur, maar ook op andere terreinen, zoals de cultuur-toeristische promotie
van Hoorn en Westfriesland.
Deze opstelling biedt kansen
• Samenwerking levert (ver)nieuwe(nde) vormen van cultuur op
• Samenwerking maakt de slagkracht van projecten groter
• Samenwerking dwingt tot afstemming. Afstemming is efficiënter en goedkoper.
• Samenwerking is leerzaam
Netwerkmuseum
Om deze maatschappelijke rol werkelijk inhoud te kunnen geven zal het museum actief participeren in bestaande
netwerken en waar nodig nieuwe opzetten.

Website van de vijf samenwerkende musea in het project ‘Rembrandt in Zwart-Wit’
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De praktijk van verbinden
en betrekken
Gezamenlijk naar een oplossing zoeken is
goedkoper en dus veel kansrijker
Het Westfries Museum dat als netwerkmuseum voortdurend bezig is invulling te geven aan de kernwaarden betrekken en te verbinden, hoe krijgt dat in de
praktijk vorm? Ter concretisering enkele projecten die
het museum de komende beleidsperiode wil realiseren.
Internet; Welkom in de Gouden Eeuw
De nieuwe (sociale) media stellen het museum in
staat een potentieel grote publieksgroep bij het
museum te betrekken. Welkom in de Gouden Eeuw
is een onderdeel van
de museumwebsite
waarop zeer uiteenlopende informatie wordt
aangeboden over deze
periode. Een netwerk
van ‘correspondenten’
draagt hiervoor inhoud
aan. Facebook en Twitter
dragen bij aan de promotie en de interactiviteit
van dit onderdeel van de
site.
Cees Bakker; “Een vorm
van online magazine
met columns, nieuwsberichten, verhalen,
filmpjes, recensies,
een agenda en veel
mooie beelden, dat is mijn ambitie met Welkom in de
Gouden Eeuw. Met een heel gevarieerd aanbod hoop
ik veel mensen naar de site te trekken en daarmee
de interesse voor De Gouden Eeuw en het Westfries
Museum te vergroten. Een bijkomend voordeel is dat
we dankzij dit initiatief een sterk netwerk opbouwen.”
Educatie; Werkplaats van De Gouden Eeuw
Als het museum één faciliteit ontbeert, dan is het
een ruimte waar de 5000 leerlingen uit het basisen voortgezet onderwijs die jaarlijks het museum
bezoeken, kunnen worden opgevangen. Voor een
introductie of om zelf met de Gouden Eeuw aan de
slag te kunnen gaan. Omdat een dergelijke educatieve ruimte binnen het bestaande gebouwencomplex niet realiseren is, kijkt het museum naar andere

mogelijkheden. Eén van de opties is huisvesting op
de eerste etage van het voormalige Sint Jans Gasthuis, tegenwoordig De Boterhal. Op loopafstand, in
een passend, voor bezoek ingericht monumentaal
gebouw. Huisvesting in het Sint Jans Gasthuis is een
win-win situatie. Dankzij de huur die het museum
voor de ruimte betaalt, blijft het gebouw ook voor
kunstenaarsvereniging De Boterhal exploitabel. Gezamenlijke huisvesting biedt bovendien ook kansen
voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
Eugène Bakker; “Met een Werkplaats van De Gouden
Eeuw in het Sint Jans Gasthuis kan ik ook een andere
ambitie van mij realiseren; de oprichting van een club
waarin kinderen ook
buiten schooltijd op
een actieve manier
kennis maken met
erfgoed. Een club die
ik samen met Stichting
Netwerk en de andere
erfgoedinstellingen
in Hoorn wil opzetten
en die ik voorlopig De
scheepskinderen van
Bontekoe heb gedoopt.”
Financiën; Het
Blauwe Vendel
Van musea wordt verwacht dat ze in financiële zin steeds meer
hun eigen broek op houden. Het Westfries Museum is
al zeer succesvol in het vinden van incidentele aanvullende financiering, door middel van fondswerving en
sponsoring. De oprichting van Het Blauwe Vendel,
een business club met maximaal 50 leden, die het
museum een warm hart toedragen, is bedoeld om
ook structureel meer bestedingsruimte te creëren. De
naam Het Blauwe Vendel is een verwijzing naar het
Hoornse schuttersgilde van weleer.
Ad Geerdink; “In ruil voor het lidmaatschap en een financiële bijdrage, bieden we de leden van Het Blauwe
Vendel exclusieve bijeenkomsten met bijdragen
van toonaangevende gasten en uiteraard eens per
jaar een schuttersmaaltijd. Goed voor de financiën,
maar ook voor het draagvlak en het netwerk van het
museum.”
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Behoud en beheer; Gezamenlijk depot
Het museum is al enige tijd bezig verbetering te
brengen in zijn depotsituatie. Bestaande depots
worden opgeknapt, collecties verhuist naar (tijdelijke) locaties waar de bewaarcondities beter zijn.
Deze beleidsperiode wil het museum een goed
geoutilleerd centraal depot realiseren voor de
opslag van de meest waardevolle collecties ;
schilderijen en goud/zilver.
Cécile Koenjer; “De kans dat het Westfries
Museum in z’n eentje een dergelijk depot kan
realiseren is klein. Daarom zijn we alert op andere partijen in de regio die ook op zoek zijn naar
depotruimte. Gezamenlijk naar een oplossing
zoeken en depotruimte delen is goedkoper en
dus veel kansrijker”.
Collectie; In één hand
In de collectie van het Westfries Museum bevinden zich tal van voorwerpen die afkomstig zijn
uit de collectie van de stad Enkhuizen. Ook die
collectie geeft een fraai beeld van de stedelijke
cultuur in de Gouden Eeuw. Het ontbreekt de
gemeente Enkhuizen aan middelen en expertise
om de collectie zelf te beheren. Het Westfries
Museum is bereid de beheers- en behoudstaak

tegen vergoeding op zich te nemen.
Alice van der Wiel; “Het beheer van de belangrijkste collecties op het gebied van de Gouden Eeuw
in Westfriesland komt hierdoor in één hand. Dat
is niet alleen heel efficiënt en kostenbesparend,
maar maakt samenwerking op het gebied van
presentatie ook makkelijker.”
Toeristische promotie; Visitekaartje
Het verhaal van de Gouden Eeuw is veel breder
dan het museum of de stad Hoorn. Van Monnickendam tot Medemblik is de Gouden Eeuw in
de regio nog tastbaar en zichtbaar aanwezig. Dit
maakt de voormalige Zuiderzeekust zo bijzonder
en onderscheidend en dat biedt volop kansen
voor toeristische promotie.
Ad Geerdink; “Alleen door samenwerking ontstaat er voldoende slagkracht om de regio toeristisch goed in de markt te zetten. Het museum
zal zich op lokaal (Toeristisch Platform Hoorn)
en regionaal (Leisure Board) niveau inzetten
om het verhaal van De Gouden Eeuw door te
laten klinken in de toeristische promotie. Met de
huisvesting van de VVV Hart van Noord-Holland
in het museum vanaf 2014 zijn de lijnen korter
dan ooit.”

Portret van de families Kock en Kaiser.
Door Matthias Withoos
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Een blik op de toekomst
Welkom in de Gouden Eeuw
De krant van zaterdag 7 april
2018 opent met een foto van een
trotse burgemeester. Zij houdt
een indrukwekkende drinkschaal
van verguld zilver omhoog. Op
de deksel is een voorstelling van
De slag op de Zuiderzee en een
Gezicht op Enkhuizen zichtbaar.
Het kostbare object, gemaakt
rond 1580, is één van de eyecatchers op de tentoonstelling Het
mooiste uit de Gouden Eeuw. Een
presentatie van louter Westfriese
topstukken, bruiklenen uit binnen- en buitenland, van particulieren en musea, die het museum
dankzij het in de loop der jaren
opgebouwde Gouden Eeuwnetwerk bij elkaar heeft weten te
brengen. Veel van de stukken zijn
voor het eerst sinds eeuwen weer
terug in Westfriesland.
De expositie is niet de aanleiding
voor de foto. De drinkschaal is
door het museum aangekocht,
met steun van de Vereniging
Rembrandt, Vereniging Oud-

Enkhuizen, de Vrienden van het
Westfries Museum en Het Blauwe
Vendel, de in 2015 opgerichte
business club van het museum.
Dat de nieuwe aanwinst betrekking heeft op de geschiedenis van
Enkhuizen roept geen vraagtekens op. Tenslotte beheert het
museum al jaren de stadscollectie
van Enkhuizen en is het collectiebeleid er op gericht een beeld
te geven van de Gouden Eeuw in
héél Oostelijk Westfriesland. Dat
is ook in het museum zelf te zien,
waar nog niet zo lang geleden De
Wereld van Pieter Harmensz Bode
is geopend, een permanente presentatie rond het oudste aandeel
ter wereld, dat zoals bekend is
in 1606 werd uitgegeven door de
VOC-kamer Enkhuizen.
De foto van de burgemeester
stond een dag eerder al op de
facebook-pagina en de website
van het museum, dat zeer actief
gebruik maakt van de sociale
media. De website Welkom in de
Gouden Eeuw is met z’n activiteitenagenda, boekrecensies,

nieuwtjes, filmpjes en documentatie een mekka voor scholieren
en andere geïnteresseerden in
de Gouden Eeuw. Dankzij het
uitgebreide netwerk van correspondenten is er altijd wel wat
nieuws te beleven op de site, die
veel bezoekers ook nieuwsgierig
maakt naar het museum zelf.
Welkom in de Gouden Eeuw
is tevens de kreet die op alle
communicatie uitingen van het
museum te vinden is. Een vlag die
de lading precies dekt, want een
gemotiveerd team van betaalde
krachten en vrijwilligers zorgt
als gastheer en gastvrouw voor
een zeer gastvrije ontvangst. Als
bezoeker wordt je doorlopend
verrast, door het gebouw, de
kwaliteit van de collectie en de
vernieuwende presentatievormen.
Die zijn goed gekozen, ze maken het museumbezoek tot een
ware ontdekking, maar tasten de
bijzondere sfeer van het museum
niet aan. Het meest populair is
de met de nieuwste technieken
uit de game-industrie gemaakte

Detail van een
schuttersstuk van Jan
Rotius, het blauwe
vendel van Jan Symonsz
Jongemaets
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Detail van het oiudste aandeel zoals zich
dat in het Westfries Archief bevindt

oculus rift experience, waarbij je
je daadwerkelijk in het Hoorn van
1650 waant.
Op die zaterdag loopt een groep
buitenlandse toeristen in het
museum. Ze zijn op Hoorn geattendeerd door de stevige destinatiemarketing campagne van
het ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord en zijn nieuwsgierig geworden naar die typisch
Hollandse havensteden aan de
‘Goudkust’, waar het rijke verleden nog zo zichtbaar en tastbaar
aanwezig is. Hoorn verrast hen
in positieve zin. Het biedt alles
waar zij als cultuurtoerist naar op
zoek zijn; authenticiteit, prachtige monumenten en musea,
uitnodigende winkels en goede
restaurants.
Via de VVV die in het museum
gehuisvest is, worden de buitenlandse gasten geattendeerd
op de Gouden Eeuw-app die zij
eenvoudig op hun smartphone
kunnen downloaden. Een digitale
gids waarmee zij zelf in hun eigen
taal de rijke geschiedenis Hoorn
en de andere Gouden Eeuw steden kunnen verkennen. De VVV
medewerkster heeft de toeristen
er op gewezen dat het museum
met zijn prachtige maquette
Hoorn 1650 en de nieuwe oculus
rift experience de ideale uitvalsbasis is voor de ontdekking van
de stad.
Mede hierdoor is het bezoekersaantal van het museum flink
gestegen.
De toeristen kijken met veel plezier naar een groep verklede kinderen die door het museum loopt.
Het zijn De Scheepskinderen van
Bontekoe. Een club, opgezet
door de Hoornse erfgoedinstellingen en de Stichting Netwerk,
die iedere zaterdagmiddag een
activiteit organiseert waarin de
kinderen kennis maken met Westfrieslands rijke verleden. Dit maal
gaat het over de schilderijen die
bij de geruchtmakende kunstroof
in 2005 uit het Westfries Museum
gestolen werden, maar gelukkig
na vele jaren weer opdoken en
heelhuids terug keerden.
Het clubhuis van De Scheepskinderen van Bontekoe is de span-
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nende educatieve ruimte van het
museum op de eerste etage van
het Sint Jans Gasthuis. In deze
Werkplaats van de Gouden Eeuw
gaan ze net als de vele schoolklassen die het museum ontvangt, hands on, met de Gouden
Eeuw aan de slag.
De werkplaats van de Gouden
Eeuw en De Scheepskinderen van
Bontekoe zijn goede voorbeelden van de open en samenwerkingsgerichte houding van het
museum, waardoor het steeds
meer een spin in het culturele
web van Hoorn en Westfriesland

is geworden. Door de huisvesting
in het Sint Jans Gasthuis is de
samenwerking met kunstenaarsvereniging De Boterhal beter dan
ooit te voren, wat heeft geleid tot
nieuwe spannende projecten, zoals Het rariteitenkabinet uit 2014,
waarin moderne kunst en erfgoed
op een prachtige manier bij elkaar
kwamen.
Een deel van de museumstaf is
deze zaterdag 7 april 2018 niet
aanwezig. De collega’s zijn naar
Brussel, naar de uitreiking van de
Europa Nostra Cultural Heritage
Awards. Het museum is geno-

mineerd voor de wijze waarop
het de afgelopen jaren regionale
gemeenschap betrokken heeft
bij de verschillende taken en
activiteiten van de organisatie,
waardoor het draagvlak voor het
museum aanzienlijk is vergroot. In
het juryrapport staat; ‘Het Westfries Museum geeft het concept
van het netwerkmuseum daadwerkelijk inhoud. Het luistert naar
wat er in de samenleving leeft
en speelt, betrekt en verbindt
en geeft daarmee het Westfries
erfgoed op geheel eigen wijze
luister.’

De oculus rift
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Tussen droom en daad
Kernopgaven 2014-2018
Om de stip op de horizon ook daadwerkelijk te bereiken stelt het museum zich voor de jaren 2014-2018
op de verschillende taakgebieden een aantal kernopgaven. De actiepunten geven aan hoe de ambities
worden waargemaakt.

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering is de kurk waarop het museum
drijft. Is de bedrijfsvoering op orde dan is er rumte
voor ambitie. Ook in financieel lastige tijden blijven
investeringen in personeel en de veiligheid van bezoeker, collectie en collega’s nodig.
Huisvesting
Ambitie: In 2018 is de huisvesting van het museum op
orde. De collectie is ondergebracht in depots die aan
de gestelde eisen voldoen. Het gebouw is van voldoende nooduitgangen voorzien om alle etages veilig
in gebruik te kunnen nemen. Voor activiteiten waarvoor geen ruimte is binnen de bestaande huisvesting
is alternatieve ruimte elders gevonden.
Actie:
• Realisatie centraal depot in samenwerking met
andere partijen
• Realisatie nooduitgang op tweede etage van het
Statencollege
• Realisatie educatieve ruimte in Sint Jans Gasthuis
• Overname beheer Statenpoort van afdeling facilitaire zaken, voor verhuur en eigen activiteiten
• Realisatie agentschap VVV in Statencollege
Organisatie
Ambitie: In 2018 is het Westfries Museum een organisatie met een professionele bezetting op alle taakgebieden. Deze professionals zijn initiators en ‘makelaars’ die de gestelde doelen halen door netwerken op
te zetten en aan te spreken, zowel van vrijwilligers als
externe specialisten.
Actie:
• Uitbouw van het vrijwilligersnetwerk van het museum door vrijwilligers te betrekken bij uiteenlopende
taken van het museum
• Uitbouw van een netwerk met externe specialisten
op alle taakgebieden van het museum.
• Realisatie van een arbeidsplaats voor een medewerker PR in samenwerking met andere partijen

Financiën
Ambitie : In 2018 sluiten de financiële middelen aan
bij de ambitie van het museum. Een stabiele gemeentelijke subsidie vormt hiervoor de basis. Het museum
weet de exploitatiesubsidie als cultureel ondernemer
jaarlijks met minimaal 25% aan eigen inkomsten
te verhogen en daarmee een belangrijk deel van de
ambities zelf te realiseren.
Actie:
• O
 prichting van een museum business club (Het
blauwe Vendel)
• O
 pzetten van crowdfunding-campagnes om ambitieuze tentoonstellingsprojecten mogelijk te maken
• Opzetten van een aankoopfonds

Publiek
Een bezoek aan het Westfries Museum is de meest
optimale museumervaring. Het museum streeft naar
40.000 bezoekers per jaar. Via de vernieuwde website, social media, samenwerkingsprojecten buiten
de eigen locatie en de ondersteuning van activiteiten
van derde partijen bereikt het museum een nog veel
groter en breder publiek.
Educatie
Ambitie: In 2018 biedt het museum niet alleen zelf
educatieve programma’s aan, maar speelt het ook in
op vragen en behoeften in het onderwijs. Het museum
heeft dankzij een goed geoutilleerde educatieve
ruimte niet alleen de mogelijk om leerlingen goed te
ontvangen, maar ook om ze hands on met de Gouden
Eeuw aan de slag laten gaan.
Actie:
• O
 pzetten en inrichten van nieuwe educatieve ruimte
(Werkplaats Gouden Eeuw)
• O
 pzetten van een club in samenwerking met andere
erfgoedinstellingen in Hoorn, waar jongeren ook
buiten school kennis maken met erfgoed.
• H
 et opzetten van intergenerationele educatieve
programma’s voor jongeren die het museum met
hun (groot)ouders bezoeken.
Presentatie collectie
Ambitie: In 2018 is een bezoek aan het Westfries Museum een unieke ervaring door de combinatie van een
prachtige collectie uit de Gouden Eeuw in dito huisvesting, verlevendigd en toegankelijk gemaakt met de
nieuwste digitale informatietechnieken.
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Digitale impressie van de
Oosterpoort rond 1650
door Rob Tuytel
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Actie:
• Realisatie van een digitale presentatie waarbij de
bezoeker zich op een wandeling en vaartocht door
het Hoorn van 1650 waant
• Toevoeging van geuren aan de presentatie, waardoor deze multisensorisch wordt
• Realisatie van een presentatie rond het oudste
aandeel ter wereld
Tijdelijke exposities
Ambitie: In 2018 versterken de exposities de handtekening van het Westfries Museum door op een
verrassende manier de verbinding te leggen tussen de
actualiteit en/of in te spelen op de interesses van de
hedendaagse bezoeker
Actie:
• 2014; Realisatie van expositie over de geur van de
Gouden Eeuw
• 2015; Realisatie van een expositie in het kader van
400 jaar Kaap Hoorn
• 2016; Realisatie van een overzichtstentoonstelling
van de grootste Hoornse schilder uit de Gouden
Eeuw, Jan Albertsz. Rotius
• 2017; Realisatie van expositie met het mooiste dat
de Gouden Eeuw in West-Friesland heeft voortgebracht.

Media / marketing
Ambitie; In 2018 maakt het museum optimaal gebruik
van de mogelijkheden die internet en de sociale media
bieden om mensen bij het museum te betrekken.
Actie
• R
 ealisatie van Welkom in de Gouden Eeuw, een online platform met uiteenlopende informatie betreffende de Gouden Eeuw
• B
 ijdrage aan en aanwezigheid op andere online
platforms, zoals Oneindig Noord-Holland,
• Realiseren van digitaal toegang tot museumcollectie

Collectie
De keuze voor een inhoudelijke focus op De Gouden
Eeuw heeft zijn weerslag op het collectiebeleid van
het museum.
Enerzijds streeft het museum naar een verrijking en
verbreding van de collectie die het verhaal van de
spectaculaire dynamiek (opkomst, bloei en neergang
van de welvaart) van de Westfriese steden en het omliggende platteland in de jaren tussen 1500 en 1800
illustreert.
Anderzijds naar ontzameling van collectie onderdelen
die hier niet toe bijdragen.
Een op orde zijnde collectieregistratie vormt de basis
van het collectiebeleid.

Ontwerp voor platform ‘Welkom in de Gouden Eeuw’

Beleidsvisie Westfries Museum 2014-2018

18

Registratie
Ambitie; In 2018 is de registratie van de collectie volledig op orde.
Actie;
• Invoering nieuw registratiesysteem
• Fotograferen van alle objecten binnen het verzamelbeleid
• Realiseren van digitaal toegang tot museumcollectie
• Optimaliseren registratie museumobjecten door
toevoeging literatuurverwijzing
• Uitvoeren van collectieregistratie voor gemeente
Enkhuizen
Onderzoek
Ambitie; In 2018 is de kennis over de Gouden Eeuw,
met name in Westfriesland, door initiatieven van het
museum aanzienlijk toegenomen en vastgelegd
Actie;
• Opzetten van gerichte onderzoeksprojecten naar
museumcollectie
• Gerichte keuze van tentoonstellingsthema’s ten
einde met het voorbereidend onderzoek tevens de
kennis over de collectie te vergroten (zie tijdelijke
exposities)

Verrijking
Ambitie; In 2018 heeft het museum de Gouden Eeuw
collectie kwalitatief weten te verbeteren dankzij
aankopen en bruiklenen uit andere musea. Ook is de
collectie verbreed met objecten uit andere Westfriese
plaatsen dan Hoorn.
Actie;
• I nstelling van een Aankoopfonds dat mede gevoed
wordt door bijdragen van derden
• I nventarisatie en aanvragen bruiklenen van andere
musea
• O
 verleg met gemeente Enkhuizen over bruiklenen
uit stadscollectie
Ontzameling
Ambitie; In 2018 is een substantieel deel van de collectie die buiten de kaders van het verzamelbeleid valt
conform de regels van de Leidraad Afstoting Museale
Objecten (LAMO) ontzameld
Actie
• O
 pstellen actieplan ontzameling (2014)
• I nventarisatie te ontzamelen objecten (2014/2015)
• Uitvoering

ontzameling middels bruikleen, schenking, teruggave en in laatste instantie verkoop van
objecten (2015-2018)

Detail van een kaart uit de atlas van Frederik de Wit
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Detail van een portret van Pieter Gallis, door
Nicolaas Verkolje.
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