
EEN LEVEND MUSEUM
WAT EEN MUSEUM KAN BETEKENEN

VOOR HEDENDAAGSE AMBACHTEN

EN HOE DESIGNERS ZICH

OP VERSCHILLENDE MANIEREN

TOT DE COLLECTIE KUNNEN VERHOUDEN



OVERZICHT

 1. introductie: 
het Zuiderzeemuseum, een museum met een missie

 2. ambacht en historie

 3. ambacht en participatie

 4. ambacht en hedendaagse creativiteit

 5. uitdagingen voor de toekomst





1. INTRODUCTIE

 Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

 Aanleiding: 1932: Afsluitdijk (Zuiderzee verdwenen)

 Opgericht in 1948: bewaren van de visserijcultuur
rijksmuseum (door Zuiderzeewet)

 Startlocatie: VOC Peperhuis, 1625, Enkhuizen

 1983: buitenmuseum open

 2007: de Zuiderzee is actueel





INTRODUCTIE









EEN MUSEUM MET EEN MISSIE

 Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de 
actualiteit en de toekomst van de voormalige Zuiderzee. 
Gemeenschappen, ambachten en water staan centraal. 
Het is een museum van de regio, 
dat door zijn activiteiten en aanpak 
een internationale uitstraling en publieksbereik heeft. 

 Strategie: een balans tussen 
relevantie  (urgentie)
publieksbereik
efficiëntie



2. AMBACHTEN EN HISTORIE

Onderdeel van de representatie van de 
gemeenschappen rondom de Zuiderzee 1880-1932

 Onderhoud van het immateriële erfgoed 
(dat buiten het museum mogelijk niet meer leeft)
= ‘gemusealiseerd’

 Verlevendiging van het buitenmuseum 



HISTORISCHE AMBACHTEN

Verbonden aan de visserij op en vanaf de Zuiderzee:

 Touwslaan

 Zeilmaken

 Kuipen

 Smeden

 Mandenmaken

Speciale presentatie:

 Stoomwasserij















HISTORISCHE AMBACHTEN

Voor deze ambachten: professionele ‘museummeester’, 
met gezellen die zelfstandig het ambacht presenteren

Minimum niveau: geloofwaardig verhaal aan publiek en 
overdragen op collega’s

Streefniveau: volwaardige meester in het ambacht

Ideaal: (inter)nationale referentie (op dit moment enkel 
voor zeilmaken)



HISTORISCHE AMBACHTEN

Sommige ambachten bewust niet in het museum:

 Scheepstimmerwerk: 
uitbesteed aan gespecialiseerde werven
stimulering van de kwaliteit van levende ambachten
is ook goed voor het privébezit van vaartuigen

 Hedendaagse productie: 
onvoldoende schaal in het museum



HISTORISCHE AMBACHTEN

Spanningsveld: 
historische representatie of 
subcultuur anno 2014 (mannen met baarden)?



HISTORISCHE AMBACHTEN

Als onderdeel van de verlevendiging van het dorp:

Onderhoud (privé-)vaartuigen op de helling

Nettenboeten, tanen, visroken

Houtdraaien, borstelmaken, drukkerij, letterschilderen

Molen maalt de polder droog













3. AMBACHT EN PARTICIPATIE

Activiteiten voor het publiek

 Participatie (wat je doet, blijft je bij)

 Zin voor creativiteit met je handen

 Te ontwikkelen: snuffelstage bij leermeesters 
(binnen en buiten het museum)











4. AMBACHTEN EN HEDENDAAGSE CREATIVITEIT

Verbinding met hedendaagse creativiteit

Werkt in twee richtingen:

 Introductie van Dutch Design voor niet-museaal publiek

 Herwaardering van erfgoed door creatieve omgang

 Verbonden aan het museum als opdrachtgever

 Verbonden met vakmanschap buiten het museum



HEDENDAAGSE CREATIVITEIT

 Thematische insteek (focus)

 Verschillende disciplines (geen focus op materiaal)

 Verschillende vormgevers (geen focus op oeuvres)



A. REPRESENTATIE

 Corporate identiteit: beeldmerk, lettertype ZEE

 Ontwerp: Studio Made, 2007-2009



A. REPRESENTATIE

 Corporate identiteit: kleurenbibliotheek

 Ontwerp: Studio MKGK (Maarten Kolk, Guus Kusters), 
2011-2012





A. REPRESENTATIE

 Corporate identiteit: jaarverslag

 Ontwerp: Studio MKGK (Maarten Kolk, Guus Kusters), 
2011



ZUIDERZEE KARAF

 Studio MKGK, 2010



ZUIDERZEE INFOCENTRUM

 Studio MKGK, 2010

 Te zien in het buitenmuseum





ZUIDERZEE SETTINGS

 Kiki van Eijk, 2010

 Te zien in het buitenmuseum











ZUIDERZEE STOEL

 Richard Hutten, 2011

 Verkrijgbaar bij Gispen

 Te zien in het buitenmuseum



ZUIDERZEE STOEL

 Video: Richard Hutten licht zijn inspiratie toe







B. VORMEN VAN SAMENWERKING

 Aankopen

 Coproducties

 Opdrachten



AANKOPEN

 Wat onafhankelijk van het museum tot stand kwam

 Kan wel een specifieke inpassing krijgen



AANKOPEN

 Farm

 Studio Job, 2008

 Te zien in het buitenmuseum







COPRODUCTIES

 Voorwerpen die met steun van het museum 
worden gerealisereerd

 Het museum verwerft vaak het prototype 
of de artist proof



COPRODUCTIES

 Pyramids of Makkum

 Coproductie met Koninklijke Tichelaar, Makkum

 Ontwerpers: Hella Jongerius, Stutio Makkink & Bey, 
Alexander van Slobbe, Studio Job, 2008

 Te zien in het binnenmuseum









COPRODUCTIES

 The Flax Project

 Christien Meindertsma, 2009

 Coproductie met t.e. (Thomas Eyck)

 Te zien in het buitenmuseum







OPDRACHTEN

 Door het Zuiderzeemuseum opgestart

 Samenwerking met co-producent mogelijk



OPDRACHTEN

 Tentoonstelling Nijver|Heden (2011)

 Concept & ruimtelijk ontwerp: Studio Makkink & Bey

 Grafisch ontwerp: Hansje van Halem

 In samenwerking met 
Premsela (symposium)
Sandberg Instituut (studenten in het buitenmuseum)











STUDIO GLITHERO, MAATWERK

 Over het immateriële erfgoed van productie

 In samenwerking met 
TextielMuseum/TextielLab, Tilburg











C. VERHOUDINGEN

 Historiserend: representatie van cultuurhistorie 
(ambassadeurs)

 Metaforisch: ambacht als attitude

 Experimenteel: nieuwe mogelijkheden



HISTORISEREND

 Gebruik van historisch thema, materiaal, techniek

 Voorbeelden:

 Oak Inside
Ontwerp: Christien Meindertsma, 2011 (aankoop)
te zien in het binnenmuseum

 Tot stof
Ontwerp: Made by rENs, 2013 (opdracht)











METAFOOR

 Verwijst naar een cruciaal aspect van het museum

 Voorbeelden: 

 Monument
Ontwerp: Claire Twomey, 2009 (opdracht)
te zien in het binnenmuseum

 Real Time - Zuiderzee Clock
Ontwerp: Maarten Baas, 2009 (opdracht)
te zien in het buitenmuseum









EXPERIMENT

 Gebruikt de ‘gereedschapskoffer’ van het museum 
om nieuwe mogelijkheden te verkennen

 Voorbeelden

 Pitriet stoel
Ontwerp: Sjoerd Vroonland, 2008 (aankoop)

 Woven willow
Ontwerp: Scholten & Baijings, 2008 (coproductie)
te zien in het buitenmuseum











EXPERIMENT

 The Copper Collection

 Aldo Bakker, 2010

 Coproductie met t.e. (Thomas Eyck)

 Tentoonstelling EMMY+GIJS+ALDO, 2010-2011
gastconservator: Jan Boelen (Design Academy, Z33)











5. UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

 Voor welke vragen van vandaag
is het de historie/collectie van de Zuiderzee
een inspiratie voor ontwerpers?



VERBINDEN VAN WONEN EN WERKEN

 Industrialisatie: productie wordt grootschalig en 
verdwijnt uit de stad

 Nieuwe mogelijkheden voor productie
door kleinschaligheid en decentralisatie

 Productie opnieuw verbinden met wonen en samenleven:
werkplaats

 Verbinding met het idee van glocalization:
wereldwijde problemen aanpakken
met lokale/regionale mogelijkheden





HERWAARDERING VAN HET PLATTELAND

 Kansen door het belang van slow en kleinschalig

 Aandacht voor vervoer

 Mogelijkheden door virtuele verbindingen

 Het museum als creatieve hub





NIEUWE RITUELEN

 Veranderingen in de sociaal-maatschappelijke en 
metafysische verbindingen

 Vormgeven van de gedeelde momenten in het leven
(nu rest enkel de begrafenissen)

 Vertaling naar tastbare dragers

 Inspiratie uit traditionele (=beproefde) vormen






