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In onze verschuivende samenlevingen zijn musea niet alleen ijkpunten van 

eeuwenoude tradities en verhalen, museumcollecties bieden ook de mogelijkheid 

om nieuwe verhalen te ontwikkelen. Erfgoed is dynamisch en vraagt telkens weer 

om interpretatie. Musea hebben dan ook de afgelopen tijd steeds meer expertise 

opgebouwd over hoe erfgoed het best benut kan worden, niet alleen om kennis te 

verspreiden, maar ook om een diversiteit aan bezoekers te binden aan collecties, om 

nieuwe interpretaties te ontwikkelen. Omdat veel van deze expertise versnipperd 

was en weinig zichtbaar in het wetenschappelijke veld, heeft het ministerie van 

OCW - op advies van de Raad voor Cultuur, de KNAW en de Museumvereniging - in 

2014 800.000 euro beschikbaar gesteld om de wetenschapsfunctie van musea te 

versterken. Het programma Museumbeurzen werd gebaseerd op de Kennisagenda 

voor het Museale Veld. 

Ik had de eer om zitting te mogen nemen in de beoordelingscommissie van 

de twee rondes in 2015 en 2016. De commissie was zeer onder de indruk van het 

onderzoekspotentieel dat in onze erfgoedinstellingen verborgen ligt. De aanvragen 

boden een rijk palet aan onderzoeksvoorstellen voor innovatieve projecten, waaruit 

de potentiële reikwijdte van het onderzoeksveld goed viel af te lezen. Sinds 2015 

heeft NWO 14 projecten gefinancierd. Negen zijn er inmiddels afgerond, vijf lopen 

nog. Deze projecten, die hier met trots worden gepresenteerd, tonen hoe vruchtbaar 

samenwerking tussen museumexperts en universitaire onderzoekers kan zijn. 

Samen verdiepen zij niet alleen kennis over unieke objecten uit Nederlandse 

collecties, of over de geschiedenis van die collecties, ze ontwikkelen ook nieuwe 

inzichten over wat bezoekers doen in musea, over ontsluiting van het digital born 

erfgoed, en experimenteren met innovatieve methoden om de belevingswaarde van 

erfgoed vergroten. De hier gepresenteerde 14 projecten kondigen hopelijk de start 

aan van een langdurige samenwerking tussen erfgoed- en onderzoeksinstellingen, 

om de impact van onze Nederlandse musea te vergoten en hun zichtbaarheid op 

wereldniveau te verzekeren.

Inger Leemans, Hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Voorzitter Museumbeurzen ronde 2016



Het project voorzag in een systematische analyse 

van 17e en18e eeuwse telescopen, microscopen en 

andere optische instrumenten. Deze komen in 

hoofdzaak uit de collectie van Rijksmuseum 

Boerhaave, maar ook uit andere collecties.  

De instrumenten worden vergeleken met weinig 

bestudeerde 17e eeuwse bronnen die inzicht geven 

in de lensslijppraktijk in Nederland. Door object-

onderzoek te koppelen aan bronnenonderzoek 

ontstaat een beter beeld van de ontwikkeling, 

praktijk en economie van de Nederlandse  

optische cultuur.

Optische instrumenten waren de aanjager van de 

wetenschappelijke revolutie, die in Nederland 

onlosmakelijk verbonden was met de Gouden 

Eeuw. Desondanks zijn de nieuwste materiaal- 

technische onderzoeksmethoden nog nauwelijks 

toegepast op Nederlandse collecties. Er zijn veel 

objecten verkeerd geduid, niet-gecontextualiseerd, 

of zelfs onontdekt in museumdepots. Dit onder-

zoek beoogt deze situatie recht te zetten. 

Tiemen Cocquyt is conser-

vator in Rijksmuseum 

Boerhaave, het nationaal 

museum voor de geschiedenis 

van de wetenschappen en de 

geneeskunde. Hij studeerde 

Natuurkunde en History and 

Philosophy of Science aan de 

Universiteit Utrecht. Cocquyt 

is vurig pleitbezorger van 

historische artefacten als 

historische bron. Zijn onder-

zoek richt zich op optische 

instrumentatie uit de 17e en 

18e eeuw.

Optische meetmethoden 
Rijksmuseum Boerhaave 

Reconstructie (rechts) van de verschijning van Saturnus door 

Huygens’ telescoop.



Interview met Tiemen Cocquyt 

Hoe kwam u op het idee om dit onderzoek op te zetten?

Het idee heb ik al heel lang, het is al tien jaar mijn wens om de claim te 

evalueren dat Christiaan Huygens de beste lenzenslijper ter wereld was. 

Dit kan eigenlijk alleen door de prestaties van de Huygenstelescopen te 

kwantificeren en te vergelijken met die van andere telescopen. Al vanaf 

mijn studententijd werk ik aan een mobiele laseropstelling waarmee 

telescopen gemeten kunnen worden – de methode heet interferometrie. 

In het begin sprokkelde ik de onderdelen bij elkaar op eBay. Na mijn 

studie, bij Boerhaave, kon ik het apparaat verfijnen en kwam de belang-

rijke lenzencollectie van het museum binnen handbereik.

Om echt goed over de kwaliteit te kunnen oordelen wilde ik ook een 

groot aantal andere collecties onderzoeken. Dankzij de museumbeurs 

kon ik systematisch te werk gaan. Het verruimen van de blik stelde me in 

staat vele telescopen véél beter te duiden. Rondspeuren in andere collec-

ties leidde ook wel eens tot een leuke vondst, zoals een verrassend 

vroege telescoop in Berlijn. Een tweede stap in het onderzoek was het 

koppelen van de resultaten van de vele metingen aan ‘zacht’ historisch 

bronnenonderzoek, om de praktijk van het lenzenslijpen beter te 

begrijpen.

Wat maakt onderzoek naar optische instrumenten zo relevant?

Onderzoek naar deze instrumenten helpt bij het begrijpen van de weten-

schappelijke revolutie. Dat is, kort door de bocht, de ontwikkeling dat 

mensen steeds minder gingen vertrouwen op de dogma’s van de kerk en 

meer op hun eigen waarneming. Optische instrumenten versterkten die 

eigen waarneming. Hoe beter de telescooplenzen, hoe verder mensen 

konden kijken. Simpel gezegd maakte de ontwikkeling van telescopen 

het steeds duidelijker dat de aarde om de zon draait, en niet andersom. 

Hoe wisten de slijpers hoe zij hun lenzen moesten verbeteren?

Het is fascinerend dat lenzenslijpers erin slaagden om hun telescopen te 

verbeteren terwijl de ‘moderne’ optische theorie nog in haar 

kinderschoenen stond. Om die innovatie te begrijpen is het belangrijk om 

met 17e eeuwse ogen naar licht en lenzen te kijken. De ideeën die men 

toen had vormden namelijk wél een samenhangend geheel, ook al 

denken we er nu anders over. Isaac Beeckmans en zijn Notes sur le rodage 

et le polissage des verres (omstreeks 1630) zouden wel eens de sleutel 

kunnen zijn tot het begrijpen hiervan. Deze bron is nauwelijks 

1. De eerste lens van Christiaan Huygens (1655), 

met (rechts) de gemeten slijpkwaliteit. 

2. Onderzoek naar de Louwman collection of 

historic telescopes (Den Haag).

3. Onderzoek naar de oudst gedocumenteerde 

telescoop ter wereld (vóór 1617), 

Kunstgewerbemuseum Berlin. 
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4.  Een ‘mechanisch’ begrip van licht 

gaf vroege geleerden grip op de 

werking van telescooplenzen.

5. Tiemen aan het werk met  

zijn mobiele laseropstelling in  

het Physikalisches Kabinett  

(Kassel, DE).



bestudeerd maar kan ons veel vertellen over de ontwikkeling van 

telescopen. Beeckmans stelt dat telescopen als beekjes zijn, waar het licht 

als water doorheen stroomt. Als je een beekje smaller maakt gaat het 

water harder stromen. Dit werkte ook met telescopen, door het buitenste 

deel van de lens af te dekken werden telescopen scherper. Natuurlijk 

kwam dit niet echt doordat het licht sneller stroomde. Het kwam omdat 

op die manier slijpfouten aan de rand van de lens werden afgedekt. Het 

klopte niet maar het werkte wel. Zo is het wel vaker in de wetenschaps-

geschiedenis.

www.rijksmuseumboerhaave.nl

Door een combinatie van optisch- en bronnenonderzoek kan dit telescoopje, uit een 

Kasselse collectie, aan een 17e eeuwse lenzenslijper uit Alkmaar worden toegeschreven.

https://rijksmuseumboerhaave.nl/


Het Nederlands Structuralisme is een belangrijke 

stroming geweest in de Nederlandse architectuur 

en stedenbouw. Structuralistische gebouwen 

bestaan uit repetitieve elementen en kunnen 

makkelijk aangepast worden, zowel wat betreft de 

grootte als de functie. Daarnaast hebben 

structurialistische gebouwen het vermogen om 

interactie tussen de gebruikers van de gebouwen te 

stimuleren. De manier waarop structuralistische 

architecten, zoals Aldo van Eyck, Piet Blom en 

Herman Hertzberger, tekenden brak met de traditie 

Ellen Smit studeerde 

Kunstgeschiedenis en 

Archeologie aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam 

(1989-1995). Vanaf 2001 

werkt zij als conservator bij 

Het Nieuwe Instituut, 

(voorheen Nederlands 

Architectuur Instituut). Zij is 

gespecialiseerd in 

architectuur en stedenbouw 

van de 20e eeuw.

Het verhaal van een nieuwe 
tekenwijze
Het Nieuwe Instituut

J. van Stigt. Isometrische projectie en presentatietekening van 

een Kinderdorp, gemaakt in het kader van de Prix de Rome 

(Eindkamp), 1962.



van vorige generaties. Tot nu hebben 

wetenschappers echter weinig aandacht 

besteedt aan deze structuralistische 

tekeningen. Mijn onderzoek nam deze 

handschoen op en richtte zich op 

structuralistische architectuurtekeningen 

in de architectuurcollectie van Het 

Nieuwe Instituut.

1. J. Verhoeven. Ontwerptekening in 

het kader van de Prijsvraag 

Studentenhuisvesting in Drienerlo, 

circa 1964.

2. P. Blom, Plattegrond van Het 

Speelhuis in Helmond, ca. 1973.

3. Th. Bosch, A. van Eyck, P. de Ley en 

D. Tuinman, Ontwerptekening 

voor Stadsvernieuwing 

Nieuwmarkt, Amsterdam,

 1969-1970.

Alle afbeeldingen: Collectie  

Het Nieuwe Instituut Rotterdam.

www.hetnieuweinstituut.nl
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https://hetnieuweinstituut.nl/
https://collectie.hetnieuweinstituut.nl/onderzoek/de-structuralistische-architectuurtekening-19551980


Een Anti-tippelbord.

Het Amsterdam Museum toonde in respectievelijk 

2002 en 2009 exposities over prostitutie:  

Liefde te koop, een cultuurhistorische tentoon -

stelling over 400 jaar prostitutie in Amsterdam, en 

The Hoerengracht, dat het gelijknamige werk van 

Edward en Nancy Kienholz verbond met andere 

(eigentijdse) kunstwerken rond het thema prosti-

tutie. In dit project werd het proces van betekenis-

geving in deze tentoonstellingen onderzocht. Het 

doel was om beter te begrijpen hoe het publiek 

zich verhoudt tot objecten die met een controver-

sieel onderwerp als prostitutie te maken hebben. 

Uitgaande van theorieën over narratief, kennis-

overdracht en het museum als contactzone, zijn de 

keuzes geëvalueerd die de conservator en het 

tentoonstellingsteam maakten in de prostitutieten-

toonstellingen. Dit onderzoek is voortgezet in een 

MuseumLab, een tijdelijke opstelling in het 

Amsterdam Museum rond enkele sleutelobjecten 

met betrekking tot prostitutie. Het MuseumLab 

maakte door middel van observatie en gesprekken 

kwalitatief explorerend onderzoek mogelijk naar 

de betekenissen die bezoekers aan deze objecten 

toekennen.

Annemarie de Wildt  

is historicus en curator in  

het Amsterdam Museum. 

Haar tentoonstellingen 

kenmerken zich door een  

mix van 'hoge' en 'lage' 

cultuur en een sterke focus op 

moeilijke of ongemakkelijke 

onderwerpen. Ze schreef 

naast catalogi en artikelen bij 

tentoonstellingen ook veel 

over museale praktijken en 

dilemma's. 

Prostitutie geëxposeerd 
Amsterdam Museum



Interview met Annemarie de Wildt

Wat was het doel van uw MuseumLab?

Het doel van ons MuseumLab is om beter te achterhalen hoe bezoekers 

reageren op onze museale opstellingen. In dit geval was het onderwerp 

prostitutie, een beladen onderwerp, zeker in Amsterdam. Ons uitgangs-

punt was dat musea, zoals de beroemde antropoloog James Clifford stelt, 

contactzones zijn: plaatsen waar verschillende perspectieven, opvat-

tingen en levens elkaar ontmoeten. Dat is een ontzettend interessant 

idee. Maar inmiddels ook een beetje een hol concept. Met enquêtes en 

interviews probeerden we in het MuseumLab te achterhalen hoe die 

ontmoetingen in de contactzone verlopen. Wat denkt een bezoeker 

bijvoorbeeld, als hij of zij een bepaald schilderij ziet, welk effect heeft 

dat?

En, welk effect had het?

Dat was voor iedere bezoeker anders. Museummensen denken vaak in 

doelgroepen, de vijftigplusser met een interesse in cultuur, de moeilijk te 

bereiken tiener, et cetera. Dat is begrijpelijk, maar in projecten als het 

MuseumLab blijkt de wereld toch vaak anders in elkaar te zitten. De 

bagage die mensen meenemen als zij het museum bezoeken verschilt zo 

ontzettend dat hun percepties totaal anders kunnen zijn. Dat bleek 

duidelijk bij The Hoerengracht, een kunstwerk van het Amerikaanse 

echtpaar Kienholz. In het kunstwerk hebben de prostituees glazen dozen 

om hun hoofden (zie afbeelding 2). De ene bezoeker zei dat dit was 

omdat de vrouwen er smakelijk uitzagen, een ander dat dit symboli-

seerde dat de vrouwen tot handelswaar gemaakt waren. Van die 

verscheidenheid moeten conservatoren zich bewust zijn.

Had dit onderzoek ook zonder een museumbeurs gekund?

Nee, althans, niet op deze manier. Als curator gaat veel langs je heen, 

dankzij de museumbeurs had ik de tijd om de theorie in te duiken, inter-

nationale conferenties te bezoeken en systematisch te kijken naar hoe 

bezoekers het museum beleefden. Uiteindelijk levert dat ook betere 

exposities op.

1. H. Van Noorden, 

Oudekerksplein, 1960.

2. Poster De Hoerengracht.
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Het onderzoek richtte zich op de plaatsbepaling van 

het museum voor moderne en hedendaagse kunst 

in het tijdperk van globalisering. Centraal daarin 

stond de vraag hoe het museum zijn 

maatschappelijke rol beschrijft ten aanzien van 

globaliseringsvraagstukken, hoe dat beleidsmatig 

vorm krijgt en wat de resultaten ervan zijn voor 

collectiepresentaties. Er zijn verschillende musea 

vergeleken op dat vlak, en specifieke historische 

globalisering-cases zijn kritisch geanalyseerd. Een 

deel van het onderzoek bestond uit interviews met 

betrokkenen binnen deze musea, zodat er een 

breed beeld is ontstaan op hoe globalisering binnen 

verschillende musea landt.

Jelle Bouwhuis is freelance 

kunstpublicist en adviseur, 

onder meer bij het Mondriaan 

Fonds. Hij doet als 

promovendus onderzoek naar 

globalisering, moderne 

kunstmusea en culturele 

diversiteit bij de Vrije 

Universiteit. Tot medio 2017 

werkte hij als curator en 

manager bij Stedelijk Museum 

Bureau Amsterdam.

Going Global 
Stedelijk Museum Amsterdam

Het Palestijnse museum Birzeit.



www.stedelijk.nl

1. Tentoonstelling ‘How Far How Near’ Stedelijk

Museum Amsterdam, 2014.

2 Het Boston Museum of Fine Art – Art of the 

Americas Wing, 2017.
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Lezing Hamburger Bahnhof, Berlijn, december 2016

Review van bezoek aan Palestijnse kunstmusea, najaar 2016 

Verschillende teksten

https://www.stedelijk.nl/nl
www.youtube.com/watch?v=wixG3LmBpf4
https://independent.academia.edu/jellebouwhuis
http://www.metropolism.com/en/reviews/29429_qalandiya_international


1. Poster Liefde te koop.

2. Overzicht Museumlab. © Monique Vermeulen

www.amsterdammuseum.nl
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https://www.amsterdammuseum.nl/


Een blik in een van de lades waar Oud-Europese 

metaalvondsten worden opgeslagen. In dit project worden 

deze vondsten uitvoerig gedocumenteerd.

Kort na de oprichting van het Rijksmuseum van 

Oudheden (RMO) door koning Willem I in 1818 

kregen de verschillende verzamelgebieden van het 

museum vorm. Naast archeologie uit Egypte, de 

Klassieke Wereld, het Nabije Oosten en Nederland, 

waren oudheden uit andere Europese landen vanaf 

1824 een vast onderdeel van de rijkscollectie. 

Gedurende anderhalve eeuw groeide deze verza-

meling uit tot meer dan 7500 objecten. 

Op 1 oktober 1956 werd de ‘Oud-Europazaal’ in het 

RMO gesloten. De collectie verdween naar de 

depots en raakte in de vergetelheid. Er ligt daar nu 

een onontdekte schat aan objecten en verhalen. 

Het project ‘Europa verzameld’ beoogt deze schat-

kist in het depot te openen door een combinatie 

van uitgebreid archiefonderzoek en moderne 

archeologische technieken. 

 

Luc Amkreutz is archeoloog 

en prehistoricus. Hij promo-

veerde in Leiden op onder-

zoek naar de overgang naar 

een boerenbestaan, het 

zogeheten neolithisatie-

proces. Amkreutz is sinds 2008 

werkzaam als conservator 

Prehistorie bij het Rijks museum 

van Oudheden in Leiden. 

Naast de prehisto rische 

collectie, vormt de verza me-

ling ‘Oud Europa’ zijn werk-

terrein. 

Oud-Europa 
Rijksmuseum van Oudheden



Interview met Luc Amkreutz

Wat bracht het Rijkmuseum van Oudheden ertoe om de Oud-Europazaal 

te sluiten?

Het is een lopend onderzoek maar er zijn al wel een aantal factoren aan 

te wijzen. De opkomst van foto’s en het internet maakten het minder 

noodzakelijk om een Europese collectie te handhaven. Er zijn nu immers 

meer mogelijkheden om ‘Nederlandse’ objecten in context te plaatsen. 

Een andere factor is dat bezoekers Europese voorwerpen vaak minder 

interessant vonden dan Nederlandse, om nog maar te zwijgen over 

objecten uit Egypte of de Klassieke Wereld. Daarnaast zijn de museale 

mores veranderd. Wij zouden bijvoorbeeld niet zomaar meer op een 

veiling iets uit Frankrijk kopen, men heeft tegenwoordig toch een beetje 

het idee dat 'Franse' voorwerpen in Frankrijk horen.

Hoe is de Oud-Europacollectie ooit aangelegd?

Uiteindelijk komen collecties tot stand aan de hand van de persoonlijke 

passies van directeuren, wat er toevallig wordt aangeboden en, vooral, 

door de politieke en culturele tijdsgeest. Er zijn voor de Oud-Europa-

collectie grofweg twee fases te onderscheiden. De eerste fase loopt van 

de vroege 19e eeuw tot 1904, toen conservator – later directeur – 

Holwerda aantrad. In deze eerste periode speelden nationalistische 

motieven een grote rol. Het jonge museum zette een netwerk van 

diplomaten, militairen en leden van het Koninklijk Huis in om nieuwe 

archeologische vondsten te verwerven. De voorwerpen werden vaak 

verzameld om ze op objectniveau te vergelijken met Nederlandse 

artefacten, of simpelweg omdat men ze mooi vond. Toen Holwerda 

directeur werd, veranderde dit beleid, waar voorheen verzameld werd 

jaagde Holwerda op specifieke objecten. Voorwerpen werden gekocht 

of geruild vanwege hun wetenschappelijk waarde, of omdat zij deel 

uitmaakten van het verhaal dat het museum probeerde te vertellen. 

Is Holwerda een voorbeeld voor u als conservator?

In zekere zin wel. Ik probeer het publiek ook te betrekken bij mijn onder-

zoek, bijvoorbeeld met een Facebookpagina (StoelvandeconservatorRMO) 

waarop mensen kunnen meewerken aan mijn onderzoek. Net als Holwerda 

geloof ik ook dat museale tentoonstellingen en wetenschappelijk onder-

zoek hand in hand kunnen en moeten gaan. Helaas hebben museummede-

werkers tegenwoordig veel minder tijd voor onderzoek dan in de tijd van 

Holwerda. De museumbeurs is echt een uitzondering en dat is jammer. Mijn 

collega’s en ik zijn gepromoveerd en kunnen veel bijdragen aan het weten-

schappelijk debat. Daar is in het huidige klimaat echter weinig ruimte voor.

De voormalige Oud-

Europazalen. Links de 

eerste zaal over oude 

steentijd, met aan en op 

de wanden kopieën van 

rotsschilderingen en 

gravures, rechts de zaal 

over de ijzertijd en de 

Romeinse tijd.

https://www.facebook.com/StoelvandeconservatorRMO/


1. Profielschets van de conservator en latere 

RMO-directeur Jan Hendrik Holwerda. 

2. Dit soort schetsen sierden de achterkant van 

veel oude inventarisatiekaarten die worden 

onderzocht in dit project.

3.  De oude Oud-Europagids.

www.rmo.nl
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http://www.rmo.nl/


Het onderzoeksproject richt zich op hoe ‘de islam’ is 

verzameld, gecategoriseerd en tentoongesteld in 

Nederlandse musea, en in het bijzonder op de 

afwezigheid van Indonesië in het kunsthistorische 

narratief over islamitische kunst. Het Nationaal 

Museum van Wereldculturen  heeft een van de 

grootste en belangrijkste collecties ter wereld op 

het gebied van Indonesische kunst en cultuur. 

Desondanks is slechts een klein deel van deze 

collectie geïdentificeerd als ‘islamitisch’. Sterker 

nog, een terminologie ontbreekt om ‘Indonesisch-

islamitische’ stilistische invloed mee te omschrijven. 

In andere musea is de situatie vergelijkbaar, zowel 

in Europa als in Indonesië. Deze situatie stamt uit 

de laat 19e eeuw, toen westerse kunsthistorici 

Mirjam Shatanawi deed 

onderzoek naar de islam in 

Senegal, Soedan en Egypte en 

is nu werkzaam als conservator 

Midden-Oosten en Noord-

Afrika bij het Nationaal 

Museum van Wereldculturen 

(Tropenmuseum, Museum 

Volkenkunde en Afrika 

Museum). Ze maakte daar 

tentoonstellingen als ’The 

Sixties’, ’Palestina 1948’ en 

’Escher Meets Islamic Art’. 

Over de islamcollectie van het 

museum schreef ze het boek 

Islam in beeld: kunst en 

cultuur van moslims 

wereldwijd (SUN, 2009). 

Indonesisch-islamitische kunst 
Het Nationaal Museum van Wereldculturen  

Paviljoen van Nederlands-Indië op de Koloniale 

Wereldtentoonstelling te Parijs, 1931. © Wim Loopuit



begonnen met het in een theoretisch 

kader plaatsen van voorwerpen uit 

moslimgebieden. Met een case study 

wordt onderzocht welke historische 

omstandigheden ertoe hebben geleid 

dat Indonesisch-islamitische kunst is 

genegeerd in het Westen, daarnaast 

worden alternatieve benaderingen van 

deze kunst bestudeerd.

1. Rol met soefigebeden, Aceh (Indonesië),  

eind 19e eeuw.

2. Paneel uit een moskee, Palembang (Indonesië), 

ca. 1850.

3. Schouderdoek, Aceh (Indonesië), 19e eeuw.

 Alle afbeeldingen: Collectie Nationaal Museum 

van Wereldculturen.

www.tropenmuseum.nl
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https://www.tropenmuseum.nl/nl


In de 19e eeuw trokken honderden Nederlandse 

kunstenaars voor enige tijd naar het buitenland. 

Hoewel zij naar verschillende Europese steden 

reisden had Parijs de grootste aantrekkingskracht. 

De stad bood uitstekende mogelijkheden om een 

(kunst)opleiding te volgen, om te exposeren en 

kunst af te zetten. Ook konden kunstenaars in 

Parijs nieuwe contacten opdoen en een reputatie te 

verwerven. Vreemd genoeg zijn de ervaringen van 

de Nederlandse kunstenaars in Parijs nog geen 

onderwerp geweest van diepgaande studie.

Retour de Paris onderzoekt de betekenis van het 

Mayken Jonkman is conser-

vator 19e eeuw bij het RKD – 

Nederlands Instituut voor 

Kunstgeschiedenis, Den Haag. 

Ze doet promotieonderzoek 

naar Nederlandse kunstenaars 

die tussen 1789 en 1914 naar 

Parijs reisden. Zij publiceerde 

over het imago van de kunste-

naar, over atelierpraktijken en 

over de 19e-eeuwse kunst-

markt. Jonkman was gastcon-

servator bij de tentoonstelling 

‘Nederlanders in Parijs’ (Van 

Gogh Museum/Petit Palais, 

Parijs), 2017-2018.  

Retour de Paris
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

C. Monet, La gare Saint-Lazare, 1877. Image obtained through 

Wikimedia



wonen en werken in Parijs voor een groot aantal Nederlandse 19e-eeuwse 

kunstenaars. Waar verbleven zij, wie ontmoetten zij en met welke ideeën 

en opvattingen keerden zij terug? In dit onderzoek worden methoden als 

netwerkonderzoek en geotagging gecombineerd met casestudies om 

deze culturele mobiliteit te bestuderen.

Interview met Mayken Jonkman 

Waarom speelde Parijs zo’n grote rol in de 19e eeuwse kunstwereld? 

Er hing een soort mythe rond Parijs, zeker tussen 1800 en 1900, de 

periode die ik onderzoek. Parijs was de plek, en niet zonder reden. In de 

Parijse kunstwereld zat enorm veel geld en knowhow, daar waren de 

beste opleidingen en tentoonstellingen te vinden. Parijs werd ook zeer 

gewaardeerd op de Nederlandse markt. Als je het maakte in de Franse 

lichtstad dan was de kans op succes thuis zeer groot. Dat wisten kunste-

naars. Dit zie je goed bij schilders van de Haagse School, zij exposeerden 

hun werk aan het begin van hun carrière eerst in Parijs en later pas in 

Nederland. 

Welke rol speelt RKDMaps in uw onderzoek?

Met deze geotagging tool kunnen locaties en adressen van kunstenaars, 

kunsthandelaren en tentoonstellingsruimtes op een kaart gevisualiseerd 

worden. Deze informatie  hebben we onder meer in brieven van kunste-

naars en in de literatuur gevonden. Door deze data in verschillende 

combinaties op een kaart te projecteren is het mogelijk verbanden te 

leggen. Dan valt bijvoorbeeld op dat een aantal kunstenaars een atelier 

hadden aan de rue Chaptal 9, ook het adres van de Parijse kunsthandel 

Goupil & Cie. Uit onderzoek naar de archieven van Goupil kwam naar 

voren dat de firma op de bovenste verdieping verschillende ateliers had 

ingericht, die zij onder meer reserveerden voor kunstenaars met wie zij 

zakelijke afspraken maakten. 

Hoewel de geotagging tool is opgezet binnen het kader van dit museum-

beursproject wordt het instrument nu in verschillende onderzoeken 

gebruikt, bijvoorbeeld in een onderzoek naar de kunstwereld in Londen 

en in een onderzoek naar Leidse ambachtslieden. 

Omslag van de catalogus Nederlanders in Parijs, 1789-1914 waaraan Mayken Jonkman 

geschreven heeft. De catalogus is tot stand gekomen door samenwerking tussen Uitgeverij 

Thoth, het Van Gogh Museum, het RKD en het Petit Palais.



J. B. Jongkind, Afbraak van de rue 

des Franc-Bourgeois St.Marcel, 1868. 

Het werk behoort tot de Collectie 

Gemeentemuseum Den Haag en is 

aangekocht met steun van de 

Vereniging Rembrandt. Vergelijk het 

schilderij van Monet op pagina 1 met 

dit schilderij Jongkind. De invloed van 

Jongkind op de wijze waarop Monet 

de wolken schilderde is goed waar-

neem baar.

www.rkd.nl

Leerden de Fransen ook wel eens iets van de 

Nederlanders?

Zeker, ik wil afrekenen met het idee dat artistieke 

uitwisseling eenrichtingsverkeer was. Nederlanders 

die naar Frankrijk gingen speelden regelmatig een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van de Franse 

schilderkunst. Johan Barthold Jongkind wordt 

terecht gezien als een grondlegger van het impres-

sionisme. Monet zegt bijvoorbeeld dat Jongkind 

hem heeft leren kijken. 

https://rkd.nl/nl/


In 2000 stond het Joods Historisch Museum op een 

keerpunt: het was het begin van een grootschalige 

vernieuwing die in 2007 werd afgerond. Inmiddels 

zijn de permanente tentoonstellingen opnieuw toe 

aan herziening. Deze omstandigheid vormt een 

uitgelezen moment om te reflecteren op de 

museale praktijk. Daartoe worden de permanente 

opstellingen van het Joods Historisch Museum in 

Amsterdam en van het Jüdisches Museum Berlin als 

casestudies opgevoerd. Deze twee musea zijn 

Hetty Berg is manager 

Museale zaken en hoofd-

conservator van het Joods 

Cultureel Kwartier. Ze 

studeerde Theaterwetenschap 

en heeft een MBA in 

management voor non-profit 

organisaties. Naast publicaties 

bij tentoon stellingen zijn er 

diverse wetenschappelijke 

artikelen van haar hand 

verschenen.

Joodse musea vergeleken 
Joods Cultureel Kwartier

Exterieur Joods Historisch Museum, Amsterdam. 

© Liselore Kamping



leidende cultuurhistorische joodse 

musea in Europa. De permanente 

exposities van de musea dateerden uit 

het eerste decennium van de 21ste eeuw 

(Berlijn 2001 en Amsterdam 2004-2007) 

en ondergaan een vernieuwingsproces. 

Dit onderzoek richtte zich op hoe 

museale opstellingen kennis en 

betekenis creëren. Hoe kan een 

pakkende historische opstelling tot 

stand worden gebracht die relevant is 

voor de samenleving? Wat zijn de 

verbanden, overeenkomsten en 

verschillen in benadering van de  

twee musea? 

1. Geschiedenis van de joden in Nederland  

1600-1900. © Peter Lange

2. Geschiedenis van de joden in Nederland  

1600-1900. © Mike Bink

www.jck.nl

2

1

https://jck.nl/


Zoveel spullen. Hoe ziet een typisch Rotterdams interieur er 

eigenlijk uit? 

Net als veel andere stadsmusea heeft Museum 

Rotterdam een rijke collectie op het gebied van 

wooncultuur en zoekt het naar manieren om die 

collectie verder te ontwikkelen. In het project 

wordt gezocht naar een methode voor het verza-

melen van hedendaagse woninginterieurs. Met het 

eigentijds verzamelen probeert het museum 

manieren te vinden om zijn maatschappelijke bete-

kenis te vergroten en inwoners bij het erfgoed te 

betrekken. Mogelijk bieden moderne stijlkamers 

aanknopingspunten om dit te doen.

De resultaten uit de eerste onderzoeksfasen 

worden gepresenteerd in een tentoonstelling. Deze 

tentoonstelling fungeert vervolgens als basis voor 

de laatste onderzoeksfase, waarin de input van 

wetenschappers, museumprofessionals, bewoners 

en publiek inzicht geeft in de mogelijkheden en 

gevolgen van verschillende verzamelmethoden op 

het gebied van eigentijdse interieurs.

Mayke Groffen werkt als 

conservator bij Museum 

Rotterdam en is daar onder 

andere verantwoordelijk voor 

de collectie moderne stadscul-

tuur. Deze omvangrijke verza-

meling richt zich op het 

dagelijks leven in de stad en 

omvat diverse aandachtsge-

bieden, zoals gezondheid, 

vrije tijd, wonen en samen-

leven. In september 2016 

begon Mayke haar promotie-

onderzoek naar het verza-

melen van eigentijdse 

woning interieurs aan de 

Erasmus Universiteit 

Rotterdam. 

Eigentijdse interieurs 
Museum Rotterdam



Interview met Mayke Groffen 

Welke rol spelen stijlkamers in uw onderzoek?

Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat in discussies over het verza-

melen van hedendaagse interieurs het concept van een moderne stijl-

kamer helemaal over het hoofd is gezien. Dat vond ik opmerkelijk, omdat 

deze typische museumtraditie altijd heftige emoties heeft opgeroepen. 

Momenteel is er een vernieuwde belangstelling voor, ook buiten de 

museumwereld trouwens. Dan gaat het niet om die stijve, ouderwetse 

stijlkamers, maar om speelse, moderne ensembles. Mijn onderzoek richt 

zich niet zo zeer op de stijlkamer als presentatievorm, ik onderzoek of 

stijlkamers ook als verzamelmodel kunnen dienen.

Hoe profiteert het museum van uw onderzoek?

In Museum Rotterdam zijn wij steeds op zoek naar manieren om relevant 

te zijn voor de stad. Dit onderzoek verkent verschillende manieren om 

hedendaagse interieurs te verzamelen. Wonen is belangrijk, maar het is 

tegelijk ook erg privé. Door samen met Rotterdammers uit verschillende 

windstreken en milieus te onderzoeken wat belangrijk is om je thuis te 

voelen, kunnen we bouwen aan de stedelijke collectie.

Daarnaast helpt mijn onderzoek ook in bredere zin bij het dichten van de 

kloof tussen de wetenschap en het museum. Toen ik in het museum 

kwam werken was er nog tijd om onderzoek te doen. Tegenwoordig 

moeten conservatoren vooral gebruik maken van de kennis die zij al 

hebben. Dat is jammer, want uiteindelijk kunnen musea scherper  

verzamelen en betere exposities maken als er tijd is om gedegen  

onderzoek te doen.

Waaruit blijkt de kloof tussen wetenschap en museum?

Ik werk al lang in het museum en dacht goed op de hoogte te zijn van de 

discussies. Maar aan het begin van dit project merkte ik pas hoeveel 

wetenschappelijke artikelen er de laatste vijftien jaar verschenen zijn! 

Niet alleen vanuit museumstudies of kunstgeschiedenis, maar ook vanuit 

antropologie, sociologie, geschiedenis, erfgoedstudies, en noem maar 

op. Andersom merk ik, nu ik aan het promoveren ben, dat academici 

soms geen idee hebben van de museale praktijk. Dan wordt er bijvoor-

beeld geen rekening gehouden met de vele doelgroepen die musea 

bedienen, of wordt vergeten dat een collectie en een tentoonstelling 

verschillende dingen zijn. En dat een tentoonstellingstekst echt iets 

anders is dan een wetenschappelijk artikel merk ik nu elke dag.

1. Deze foto toont de woonkamer van tante Nel, 

een fictief personage bedacht door 

kunsthistoricus Marc Adang. Haar levensverhaal 

vormde in 2001 de leidraad bij de samenstelling 

van een interieur in een tijdelijke 

museumwoning aan de Prins Hendrikkade 

117b. © Evelien van Dijk

2 Foto van een studentenhuis in Kralingen. 

 © Malou van den Berg, foto uit de serie 

Rotterdam 18:30 (2016).

3. In 2007 kreeg Museum Rotterdam dit 

woonkamerinterieur aangeboden. De kamer is 

ingericht volgens de uitgangspunten van Goed 

Wonen. Bijna alle meubels op de foto zijn op 

hetzelfde moment aangekocht, in januari 1953. 

Een uitzondering hierop is de recent 

toegevoegde IKEA-tafel – die goed gebruikt 

wordt. © Mayke Groffen

3
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Met de symbolische verhuizing van de fauteuil droeg de 

directeur van woningcorporatie De Nieuwe Unie destijds het 

interieur van Tante Nel over aan Museum Rotterdam. De 

vroegere museumdirecteur (links) was speciaal gekleed voor die 

gebeurtenis. © Evelien van Dijk

www.museumrotterdam.nl

https://museumrotterdam.nl/


Het religieuze landschap van Nederland is de laatste 

decennia sterk veranderd. Kennis over de oorsprong 

van religieuze tradities dreigt te verdwijnen uit ons 

collectieve geheugen, en tegelijkertijd ontstaan er 

nieuwe gewoonten en gebruiken. Herinneringen en 

verhalen geven inzicht in de geschiedenis van religie 

in Nederland. Het onderzoek geeft een impuls aan 

de structurele verbreding van het verzamelgebied 

van Museum Catharijneconvent (MCC) met 

(herinnerings)verhalen over tradities, gebruiken en 

gewoontes. Er wordt onderzocht wat de beste Marije de Nood studeerde 

Kunstgeschiedenis in Utrecht 

en volgde de onderzoeks-

master Kunst- en cultuur-

wetenschappen aan de UvA. 

Sinds 2004 werkt ze als 

educator bij Museum 

Catharijne convent (MCC). 

Momenteel werkt zij aan een 

expositie over Wonderen 

(2020). In haar 

tentoonstellingen spelen 

herinneringsverhalen een 

grote rol.   

Het voorwerp verhaald 
Museum Catharijneconvent

 ©
 M

arco
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eerin
g

Foto van de expositie ‘Franciscus’ (2016). © Marije de Nood



manier is om 20e- en 21e-eeuwse 

verhalen te verzamelen, te bewaren, te 

ontsluiten, te presenteren, te delen en 

aan (externe) collecties te koppelen. Het 

onderzoek mondt uit in een model 

waarbij mensen hun verhalen aan de 

materiële collectie van MCC kunnen 

verbinden. Die verhalen zijn vervolgens 

een zinvolle toevoeging aan het bezoek 

van andere mensen aan het museum, 

online of on site. 

www.catharijneconvent.nl

www.catharijneverhalen.nl

en online artikel (pagina 53 ev)

1. Tijdens de expositie ‘Franciscus’ werden in het 

kader van de NWO museumbeurs herinnerings-

verhalen verzameld. © Marije de Nood

2 Onderdeel expositie ‘Franciscus’.  

@ Ruben de Heer

1

2

https://www.catharijneconvent.nl/
https://www.catharijneverhalen.nl/
https://issuu.com/faronet/docs/juni17_issuu/ 


Frans Hals geldt als één van drie grootste schilders 

uit de Hollandse Gouden Eeuw, samen met 

Rembrandt en Vermeer. Naar de precieze omvang 

van het oeuvre van Frans Hals is echter verrassend 

weinig diepgaand onderzoek gedaan. Diverse tech-

nische onderzoeksmethoden zijn zelfs nog nooit, of 

vrijwel nooit, op schilderijen van Hals toegepast. In 

deze pilotstudie stond de afbakening van het 

oeuvre van Frans Hals centraal. Allereerst werd 

geanalyseerd welke criteria enkele vooraanstaande 

Hals-kenners gebruik(t)en bij het bepalen of een Anna Tummers is sinds 2008 

conservator oude meesters in 

het Frans Hals Museum en 

sinds 2016 postdoc aan de 

UvA. Zij publiceerde verschil-

lende artikelen en boeken, 

waaronder The Eye of the 

Connoisseur: Authenticating 

Paintings by Rembrandt and 

his Contemporaries 

(Amsterdam University Press 

en Getty Publications Los 

Angeles, 2011). 

Frans Hals/niet Frans Hals 
Frans Hals Museum

Macro röntgen fluorescentie scans worden gemaakt van 

schutterstukken van Frans Hals (MA-XRF).



schilderij een ‘echte’ Frans Hals is, of niet. Deze criteria werden gerela-

teerd aan de 17e eeuwse context waarin de schilderijen zijn ontstaan. In 

drie casestudies werd vervolgens met behulp van materieel-technisch 

onderzoek beoordeeld of deze criteria door nieuwe kunnen worden 

vervangen, dan wel met nieuwe kunnen worden aangevuld. De nieuwe 

inzichten die uit dit onderzoek voortkomen leveren de bouwstenen voor 

de tentoonstelling Frans Hals/niet Frans Hals in het Frans Hals Museum 

Haarlem en in de Gemäldegalerie in Berlijn (2020).

Interview met Anna Tummers  

Wat maakt de toeschrijvingsdiscussie rondom Frans Hals zo interessant?

Een belangrijke reden is dat er veel onduidelijkheden zijn rond de afba-

kening van het oeuvre van Frans Hals. Tijdens de laatste grote overzichts-

tentoonstelling van zijn werk, in 1989, ontstond een groot debat tussen 

de twee grootste Frans Hals-kenners van de 20e eeuw, Seymour Slive en 

Claus Grimm. Zij bleken het over de toeschrijving van een derde van het 

oeuvre totaal oneens! Dat maakt de discussie interessant. Zeker in combi-

natie met het feit dat veel technische onderzoeksmethoden nog niet zijn 

toegepast op het werk van Frans Hals.

Hoe stelt u vast of een schilderij tot het oeuvre van Frans Hals behoort? 

Bij diepgravend onderzoek naar toeschrijvingen moet je interdisciplinair 

werken en verschillende partijen bij elkaar brengen. Dat kon gelukkig 

dankzij deze beurs. De schilderijen van Frans Hals hebben een aantal 

opvallende kenmerken – bijvoorbeeld de treffende manier waarop hij 

een lach schildert – maar er zijn ook veel kenmerken die niet met het 

blote oog zijn waar te nemen. Juist die ‘onzichtbare’ kenmerken kunnen 

helpen om vervalsingen eruit te halen. Met de TU Delft, het Rijksmuseum 

en de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben we hier onderzoek naar 

gedaan. Wij hebben bijvoorbeeld macro röntgen fluorescentie scans, HI 

laserscans, infrarood reflectogrammen en lood isotopen analyses 

gemaakt. Daarmee kregen we informatie over de samenstelling van de 

verf, de herkomst van de pigmenten en de manier waarop de schilderijen 

zijn opgebouwd. Aan de andere kant zeggen alléén materiaal-technische 

analyses ook niet alles. Onjuist toegeschreven kunst uit een andere tijd of 

regio kan achterhaald worden met deze technieken maar niet of een 

schilderij het werk is van de meester, of het werk van een leerling. Daar is 

altijd het oog van de kenner bij nodig.

Maakt het uit of een leerling of de meester het werk schilderde?

In de Gouden Eeuw werd het normaal gevonden dat leerlingen delen van 

het schilderij maakten. Het kunstwerk werd geproduceerd op de werk-

plaats van de meester, en vaak ontfermde de meester zich over de moei-

lijke of belangrijke delen van het schilderij. Maar men verwachtte niet 

De schilderijen van Frans Hals worden onderzocht.



dat hij alles zelf deed. Dat veranderde 

met de Romantiek. Toen werd er over 

kunst gedacht als individuele expressie, 

en werd het uitbesteden van werk soms 

zelfs als onheus gezien.  

Het is belangrijk om dit historische 

perspectief mee te laten wegen in de 

toeschrijvingsdiscussies. Dat een deel  

van een schilderij niet door Frans Hals 

gemaakt is betekent nog niet dat het 

geen Frans Hals is. De discussie zou in 

veel gevallen eerder moeten gaan over 

in hoeverre Frans Hals zelf zijn stempel 

op een werk heeft gedrukt. 

www.franshalsmuseum.nlDe schilderijen van Frans Hals worden onderzocht.

https://www.franshalsmuseum.nl/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=G5VDHIztv4U&t=3s


Het Bijbelsch privémuseum van dominee Leendert 

Schouten staat centraal in het onderzoek. In de 21e 

eeuw is dit museum onderdeel van het Bijbels 

Museum in Amsterdam en wordt de 19e eeuwse 

domineescollectie gepresenteerd in een 

historiserende opstelling. De cultuurhistorische 

waarde van het ensemble stijgt uit boven de 

persoonlijk religieuze context van de dominee/

verzamelaar, maar kan daar ook niet los van 

worden gezien. Religieuze identiteit en 

Hermine Pool studeerde 

Theologie aan de Universiteit 

van Amsterdam en 

specialiseerde zich in de 

geschiedenis van het 

christendom in de 19e en 20e 

eeuw. Sinds 1996 is zij 

werkzaam bij het Bijbels 

Museum als collectie-

beheerder, vanaf 2002 als 

conservator. Sinds 1 april 2018 

is zij conservator religieus 

erfgoed bij museum Ons’ 

Lieve Heer op Solder. 

Het Bijbelsch Museum van 
ds. Leendert Schouten
Bijbels Museum

1. Portret van ds. Leendert Schouten. 

2.  Het Bijbelsch Museum in 1898, Utrecht.

1

2



collectievorming zijn kernbegrippen in 

deze studie. Tot nu toe is de collectie 

vooral herkenbaar voor Nederlanders 

die leven vanuit de normen en waarden 

van de Bijbel in de geest van ds. Leendert 

Schouten. In dit project wordt onderzocht  

of dit erfgoed herkenbaar en verbindend 

kan zijn voor Nederlanders met een 

ander religieus perspectief.

1.  Het Bijbels Museum in 2014, Amsterdam.

2.  Model van de Tabernakel in 1898.

3.  Model van de Tabelnakel, recent.

www.bijbelsmuseum.nl

2
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https://www.bijbelsmuseum.nl/


Computergames zijn audiovisuele digitale media 

die steeds meer als onderdeel van ons cultureel 

erfgoed worden gezien. Door games als cultureel 

erfgoed, archiefobject en museaal werk te 

beschouwen rijzen nieuwe en urgente vragen over 

duurzame opslag en museale presen taties. Game 

On! analyseerde het hele archiverings traject, van 

instroom tot ontsluiting. Het was een aan de 

praktijk gestaafd onderzoek waarbij gefocust werd 

op computergames als nationaal erfgoed. De 

voornaamste resultaten van het onderzoek zijn (1) 

een corpus duurzaam opgeslagen computergames 

(2) een tijdelijke expositie bij Beeld en Geluid (3) 

een evaluatie van de expositie en (4) een white 

paper met suggesties voor vervolgonderzoek. 

Jesse de Vos werkt als project-

leider bij het Nederlands 

Instituut voor Beeld en 

Geluid. Na zijn studie Film- en 

Televisie weten schappen aan 

Universiteit Utrecht werkte  

hij een jaar als onderzoeker 

bij de VU, waarbij hij zich 

bezighield met de mogelijk-

heden voor conservering  

van inter actieve audiovisuele 

producties. Bij Beeld en 

Geluid richt hij zich met name 

op projecten rondom web- en 

gamearchivering. 

Game On! 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Sfeerimpressie van de expositie ‘Let’s Play’ die gebaseerd was 

op het onderzoeksproject Game on!



Interview met Jesse de Vos 

Waarom is het belangrijk om spellen te bewaren?

Games maken steeds meer deel uit van de manier waarop we leren, 

contact leggen en verhalen vertellen. Al meer dan dertig jaar groeit de 

hoeveelheid tijd die we besteden aan games. Als cultureel erfgoed 

worden spellen echter nog vaak over het hoofd gezien. Door games te 

bewaren stellen we toekomstige generaties in staat om de opkomst en 

ontwikkeling van een belangrijk onderdeel van de digitale technologie 

te begrijpen én te ervaren. Dankzij Game On! is een periode uit de 

Nederlandse gamegeschiedenis duurzaam vastgelegd. 

Op welke spellen heeft Game On! zich gericht?

Ik heb mij met name gericht op Nederlandse games uit de jaren 80 en 90. 

De spellen uit deze periode staan nog op een fysieke drager, bijvoorbeeld 

op een floppydisk, CD-rom of cassette. Dat maakt de urgentie om spellen 

uit deze periode te conserveren groter. Het is namelijk niet vanzelf-

sprekend dat deze spellen speelbaar blijven. De games die mensen dertig 

jaar geleden speelden kunnen bijvoorbeeld al niet meer zomaar afge-

speeld worden op de huidige computers en consoles. Met behulp van 

emulatie, een techniek waarbij een hedendaagse computer een oude 

computer ‘nabootst’, blijven games speelbaar. Maar daarmee zijn we er 

niet. Emulatie is complex, meer onderzoek blijft noodzakelijk.

Is de museumbeurs nuttig geweest voor het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid?

Absoluut, het is vaak moeilijk om geld vrij te maken voor zaken die net 

buiten de bestaande activiteiten van een instituut liggen, hoe  

waardevol ze ook zijn. Binnen Beeld en Geluid wordt al decennialang 

gesproken over het belang van het archiveren en exposeren van games. 

Deze onderzoeksbeurs heeft de eerste stappen in gamearchivering  

eindelijk mogelijk gemaakt. Games beginnen daardoor nu een grotere 

plek te krijgen binnen Beeld en Geluid. Na de grote verbouwing van het 

instituut wordt ‘spelen’ zelfs één van de vijf hoofdthema’s.

Sfeerimpressie van de expositie ‘Let’s Play’ .



www.beeldengeluid.nl

‘Let’s Play’

https://www.beeldengeluid.nl/


Science centra en wetenschapsmusea hebben een 

belangrijke maatschappelijke rol in het vormgeven 

van de culturele bagage van jongeren. Voor het 

ontwikkelen van deze bagage is het niet alleen 

belangrijk dat jongeren kennis verwerven, maar 

ook dat zij met hun familie gezamenlijk manieren 

ontwikkelen om over die kennis na te denken en 

deze te koppelen aan hun dagelijks leven. De focus 

van dit onderzoek ligt daarom op hoe er door 

families in science centra geëxperimenteerd en 

geconverseerd wordt. In dit onderzoeksproject is 

een methode ontwikkeld en getoetst waarmee 

publieksbegeleiders in science centra conversaties 

binnen families kunnen verrijken.

Rooske Franse studeerde 

Scheikunde aan de Universiteit 

van Amsterdam en is sinds 

1997 werkzaam bij NEMO 

Science Museum als senior 

projectmanager bij de afdeling 

Educatie en Onderzoek. Ze is 

gast onderzoeker bij de 

programmagroep 

Ontwikkelingspsychologie 

(UvA) en promovendus bij 

prof. Maartje Raijmakers. 

Familieconversaties in musea 
NEMO Science Museum

 NEMO Science Museum © DigiDaan



www.nemosciencemuseum.nl

1. De tentoonstelling 'Onderzoek als 

wetenschapper'.

2. Het trainen van publieksbegeleiders.

3. De tentoonstellingsvloer. 

 Alle afbeeldingen: DigiDaan.
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Musea nemen in de maatschappij een bijzondere plaats in, met vele verschillende 

taken, van het bewaren en onderzoeken van cultureel erfgoed tot het vertellen van 

verhalen over onder meer kunst, culturen, geschiedenis en wetenschap. De plaats 

van de musea in de samenleving is daarbij in toenemende mate dynamisch: een 

veranderende samenleving wil nieuwe verhalen horen, nieuwe vormen van 

cultureel erfgoed moeten worden bewaard en ontsloten en nieuwe vormen om 

verhalen te vertellen en de materiële cultuur tentoon te stellen moeten worden 

ontwikkeld.

Het programma Museumbeurzen heeft de Nederlandse musea ondersteund door 

wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken dat ten gunste is gekomen aan de 

dynamische museale wereld. Het is daarbij goed te constateren dat er in de 

Nederlandse musea voldoende potentieel is om hoogwaardig wetenschappelijk 

onderzoek te bedrijven. Ieder museum in Nederland heeft de taak collecties zo 

goed mogelijk te bewaren, te ontwikkelen en tentoon te stellen. Deze taak kunnen 

de musea uiteraard alleen goed doen indien zij ook in staat worden gesteld 

wetenschappelijk onderzoek te doen.

Instellingen voor cultureel erfgoed, musea, de overheid en kennisinstellingen 

moeten daartoe de handen ineenslaan. Indien zij dit doen, dan zijn er hopelijk 

nieuwe financieringsmogelijkheden om het programma Museumbeurzen een 

vervolg te geven. NWO helpt graag mee om partijen bijeen te brengen.

Wim van den Doel, lid RvB NWO en voorzitter domein Sociale- en  
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Disclaimer

NWO heeft alles gedaan wat redelijkerwijs van haar 

kan worden gevergd om de rechten van de 

auteursrechthebbende op de beelden te regelen 

volgens de wettelijke bepalingen. De 

verantwoordelijkheid van een juiste aanlevering 

van het beeldmateriaal in deze publicatie berust bij 

de  betrokken musea of haar licentiegevers. De 

samenstellers van de publicatie en NWO 

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel 

oneigenlijk gebruik van de beelden, noch van de 

gevolgen hiervan.

Wim van den Doel, lid RvB NWO en voorzitter 

domein Sociale- en  

Geesteswetenschappen
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