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Samenvatting 
  
VISIE 
Vijf stadsmusea in Nederland slaan de handen ineen: M5. De vijf directies 
hebben als visie dat door onderlinge samenwerking meer bereikt kan worden 
met minder middelen. Bovendien is de bedoelde samenwerking bevorderlijk voor 
het elan van medewerkers en vrijwilligers. De directies gaan een intensief 
samenwerkingsproject aan met een looptijd van zeven jaar. De directies willen 
bijdragen aan een betere ontsluiting van museale depots, zodat het publiek in 
eigen omgeving kan genieten van de rijkdom van het openbaar kunstbezit.  
 
DOEL 
M5 heeft concreet als doel:  

• Het samenstellen van vier hoogwaardige tentoonstellingen, puttend uit het 
bezit van het Rijksmuseum Amsterdam en uit de eigen collectie.  

• De identiteit van Nederland artistiek ontleden, met behulp van de 
elementen: aarde, water, lucht en vuur.  

• Een nieuwe vorm van educatieve begeleiding uitproberen.  
• Een combinatie van eeuwenoude beeldende kunst en hedendaagse kunst, 

media, design, en architectuur tot stand brengen.  
 
INHOUD  
Inhoudelijk telt de expositie Koele Wateren vier onderdelen die elkaar 
versterken:  
a) Een keuze van 40 kunstwerken ‘uit het Rijks’, geselecteerd door M5 en 
gerelateerd aan het element WATER.  
b) Een aanvulling op de selectie ‘uit het Rijks’ met kunstwerken of voorwerpen 
uit de eigen collectie ten behoeve van de regionale touch. 
c) Een publicatie met toelichting op de 40 werken en een essay van prof. James 
Kennedy over de identiteit van Nederland. 
d) Een animatiefilm over de toekomst van Nederland: hoe ziet Nederland er over 
200 jaar uit als het verder ophogen van dijken geen optie meer is en we land 
gaan teruggeven aan de zee?  
 
BIJZONDER  
Wat maakt het project van M5 zo bijzonder?  

• Het is een vorm van intensieve, langdurige samenwerking van vijf 
stadsmusea, die zodoende meer kunnen presteren en bereiken dan elk 
afzonderlijk.  

• De gewenste collectiemobiliteit wordt praktisch in werking gezet door vier 
reizende tentoonstellingen met openbaar kunstbezit van het Rijksmuseum 
Amsterdam, onder regie van de stichting De vijf samenwerkende musea in 
Nederland.  

• Het nationale debat over de identiteit van Nederland wordt voorzien van 
een originele invalshoek. Nederland wordt ontleed met behulp van de vier 
elementen: aarde, water, lucht en vuur.  

 
Irene Asscher-Vonk, voorzitter Museumvereniging, 29 januari 2017:  
‘Prachtige plannen, helemaal in de samenwerkingslijn, en in de 
zichtbaarheidslijn. Ik kijk zeer uit naar de uitwerking van dit prachtige 
initiatief.’ 
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1. Initiatief tot samenwerking 
 
VIJF STADSMUSEA 
Vijf stadsmusea maken een reizende tentoonstelling in vier afleveringen. 
Het zijn de musea: 
Museum Het Markiezenhof, Bergen op Zoom 
Museum Het Hannemahuis, Harlingen 
Museum Gouda 
Westfries Museum, Hoorn 
Musea Zutphen 
 
Deze musea hebben in 2016 een gezamenlijke stichting opgericht, met als naam: 
De vijf samenwerkende musea in Nederland, afgekort tot M5. 
De statutaire doelstelling van de stichting luidt: 
‘De stichting heeft ten doel het samenstellen, inrichten, organiseren en promoten 
van reizende tentoonstellingen, puttend uit museale depots, en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’ 
 
MEERWAARDE 
De vijf stadsmusea zien als meerwaarde van deze samenwerking: 
• We kunnen samen meer bereiken dan elk afzonderlijk. Afzonderlijk zou het 

ons nooit gelukt zijn 4 x 40 = 160 schilderijen en andere kunstwerken van het 
Rijksmuseum Amsterdam in bruikleen te krijgen. Samen staan we sterk. 

• Het betekent een kans voor professionalisering van al onze medewerkers. 
Onze conservatoren, technici, promotiemedewerkers en educatiemedewerkers 
gaan zich verhouden tot de expertise van het Rijksmuseum. 

• We zijn vijf verschillende musea; er is verschil in budget, bezoekersbereik, 
aanpak. We kunnen van elkaar leren. 

• We kunnen meer bezoekers en nieuw publiek trekken door te pronken met 
pareltjes uit de collectie Nederland. Ook de eigen collectie komt in een nieuw 
licht te staan.  

• Door samen in te kopen kunnen we kosten besparen. 
• Kennisdeling: wij laten andere musea profiteren van de ervaringen die we 

opdoen.  
 
SPREIDING 
De deelnemende musea hebben elk een omvangrijk achterland:  

• Friesland/Groningen/Drenthe  
• Overijssel/Gelderland  
• Noord-Holland/Flevoland  
• Zuid-Holland/Utrecht  
• Noord-Brabant, Zeeland, Limburg  

De stadsmusea zijn per definitie gericht op de regionale bevolking, brengen de 
regionale geschiedenis voor het voetlicht, zijn goed in het vertellen van verhalen 
en het organiseren van betrokkenheid naar hun regionale bezoekers. De vijf 
stadsmusea dekken gezamenlijk heel Nederland. 
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BESTUUR 
Het bestuur van M5 bestaat qualitate qua uit de directeuren van de deelnemende 
musea.  
Voorzitter: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen  
Penningmeester: Marc de Beyer, directeur Museum Gouda  
Secretaris: Cees Meijer, directeur Museum Het Markiezenhof, Bergen op  
Zoom  
lid: Ad Geerdink, directeur Westfries Museum, Hoorn  
lid: Hugo ter Avest, directeur Museum Het Hannemahuis, Harlingen  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vijf directeuren van de betrokken musea: van links naar rechts: 
Ad Geerdink, Cees Meijer, Tiana Wilhelm, Hugo ter Avest, Marc de Beyer 
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2. Een serie 
 
Koele Wateren is aflevering 2 van een zoektocht naar de identiteit van Nederland; 
een vervolgverhaal. 
Aflevering 1 heet: Lage Landen en is momenteel in uitvoering. Aflevering 3  
wordt: Hoge Luchten en aflevering 4 gaat heten: Hete Vuren. 
Het zijn dus de vier elementen: Aarde, water, lucht en vuur die achtereenvolgens 
uitgangspunt zijn voor de selectie van de schilderijen uit het bezit van het 
Rijksmuseum en uit eigen collectie. 
 
Voor Lage Landen hebben we een keuze gemaakt uit Landschappen. 
Voor Koele Wateren gaan we een keuze maken uit Zeegezichten en 
Riviergezichten. Voor Hoge Luchten gaan we een keuze maken uit 
Stadsgezichten. 
Bij elkaar geven deze drie elementen een fraai beeld van het aanzien van 
Nederland in de loop der eeuwen. Als een natie van boeren en vissers en zeelui 
en stadsmensen. Hete Vuren (uit te voeren in de jaren 2023/2025) blijft nog 
even een verrassing. 
 
Bij elke aflevering zoeken we een standaardwerk, een bron van kennis en 
inspiratie. 
Voor Lage Landen is dat: Het lege land van Auke van der Woud. Voor Koele 
Wateren is dat: Water en de Nederlanders van Tracy Metz en Maartje van den 
Heuvel. Voor Hoge Luchten wordt dat: Amsterdam van Russell Shorto. En voor 
Hete Vuren: Vuur en beschaving van Goudsblom. 
 
Tijdens elke aflevering gaan we met de bezoekers ook in gesprek over de 
identiteit van Nederland, een heet hangijzer momenteel. 
Tijdens de aflevering Lage Landen komen onze gehechtheid aan gelijkheid, onze 
gelijkmatigheid en gewoonheid aan de orde. Deze eigenschappen vallen 
buitenlanders vaak direct op. De klei, het zand en het veen hebben ons gevormd. 
Nederland heeft geen vulkanen, geen ondoordringbare wouden, geen bergen, 
geen peilloze meren, geen fjorden. Nederland heeft fijne zandstranden, duinen, 
vruchtbare kleigronden. Heel horizontaal. Dit landschap behoort tot onze 
identiteit. 
Tijdens Koele Wateren komt een ander aspect van de Nederlandse identiteit aan 
de orde. Het beheersen van de waterhuishouding is onze tweede natuur 
geworden. Hangt deze watergeschiedenis samen met onze behoefte aan 
saamhorigheid, onze tolerantie wellicht, onze gewoonte om te polderen, tot 
overeenstemming te komen, desnoods te gedogen? 
Nederland wordt dooraderd door grote rivieren en ligt aan zee. Dat geeft ons land 
veel verbindingen met de buitenwereld. Dat is ook een verklaring voor onze 
handelsgeest, ons pragmatisme, ons opportunisme. Polderen en schipperen zijn 
typisch Nederlandse uitdrukkingen. 
Tijdens Hoge Luchten stellen we nog een andere eigenschap aan de orde, ook 
vaak direct door buitenlanders herkend en al eeuwenlang. Nederland staat 
bekend als een vrijheidslievend land, we laten ons niet gauw wat gezeggen.  
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De vrijheid van geweten, van geloof en persvrijheid zijn in Nederland al 
eeuwenlang breed als van grote waarde erkend. 
Onze stadjes en steden zijn daar een uitdrukking van. Centraal gezag wordt 
gewantrouwd. Stadslucht maakt vrij. 
Het voorgaande is in een schema samen te vatten. 
 
 
 
	
Elementen: aarde  water  lucht  vuur   
           
Schilderijen: landschappen zeegezichten stadsgezichten    
           
Standaardwerk:  Van der Woud Metz  Shorto  Goudsblom 

 
 

Essay:  Schnabel  Kennedy      
 

 

Identiteit:  gelijkheid  maakbaarheid  vrijheid     
           
Creativiteit: AtelierNL  LOLA       
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arent Arentsz. Vissers en 
boeren (Lage Landen) 

Salomon van Ruysdael. 
Riviergezicht bij Deventer 

(Koele Wateren) 

Nicolaas Baur. 
Schaatswedstrijd voor 

vrouwen op de 
stadsgracht in Leeuwarden 

(Hoge Luchten) 
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3. Medewerking van het Rijksmuseum Amsterdam 
 
Het Rijksmuseum in Amsterdam beheert een groot deel van de collectie 
Nederland (ruim 1 miljoen voorwerpen) en is als het ware de moeder van alle 
historische stadmusea in Nederland. M5 gaat een duurzaam samenwerkings-
verband aan met het Rijksmuseum om een reizende tentoonstelling langs vijf 
musea in vier afleveringen samen te stellen. Het betreft geen gewone bruikleen, 
maar een meerjarige afspraak om de collectiemobiliteit krachtig te bevorderen.  
De afspraak geldt voor een periode van zeven jaar en is vastgelegd in een Letter 
of Intent. Op 18 januari 2017 hebben de directeur van het Rijksmuseum,  
Taco Dibbits, en Tiana Wilhelm, voorzitter van de stichting M5, de verklaring 
ondertekend (bijlage 2).  
De selectie van objecten ligt bij M5 en het Rijksmuseum brengt geen  
organisatie-, beheers- of logistieke kosten in rekening.  
De regionale musea M5 zeggen toe museaal verantwoord (klimaat, veiligheid) 
met de keuze uit de collectie om te gaan. Het initiatief en de regie liggen geheel 
bij de vijf stadsmusea. 
 
UIT HET RIJKS 
We zijn niet op zoek naar standaardwerken die op zaal hangen in het 
Rijksmuseum, maar naar verrassend goede, minder bekende kunst uit het gehele 
bezit.  
We zullen minder beroemde schilders voor het voetlicht halen, onbekende parels 
die aandacht verdienen.  
Het gaat om schilderijen en beelden, niet om werken op papier (deze kunnen 
vanwege hun kwetsbaarheid niet 5 x 3 maanden achtereen geëxposeerd 
worden).  
 
BIJDRAGE 

De bijdrage van het Rijksmuseum aan het project van de M5 bestaat uit:  
• een grootschalige projectbruikleen voor een ongebruikelijk lange periode  
• risico van verlies voor rekening Rijksmuseum  
• risico van waardevermindering voor rekening Rijksmuseum  
• geen doorberekening van administratieve en logistieke kosten  
• ter beschikking stellen van communicatiekanalen  

 
PROFESSIONALISERING 
De medewerking van het Rijks is voor medewerkers van de stadsmusea een 
unieke kans voor professionalisering. 
De stadsmusea worden als het ware getest door de standaarden van het Rijks 
wat betreft het omgaan met kostbaar erfgoed. 
Voor de Markiezenhof in Bergen op Zoom heeft dit zelfs geresulteerd in een 
versneld proces van verbouwing om de zalen optimaal geschikt te maken voor de 
bruiklenen uit het Rijks. 
De teams van de stadsmusea zijn klein; alle medewerkers worden geacht 
duizendpoten te zijn en als het moet voor elkaar in te springen. De directeur 
moet weten hoe de kassa werkt. Bovendien zijn er veel vrijwilligers actief in de 
stadsmusea, wat aan de organisatie een heel aparte kleur geeft. 
De organisatie van het Rijks is groot, met veel specialisten; geen vrijwilligers.  
Twee heel verschillende organisatieculturen die toch met elkaar iets moois willen 
neerzetten. 
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4. Identiteit van Nederland 
 
WAT MAAKT NEDERLAND TOT NEDERLAND 
M5 onderzoekt de identiteit van Nederland vanuit de invalshoeken: Aarde, 
Water, Lucht en Vuur. 
Potgieter schreef: 
“Grauw is uw hemel en stormig uw strand, 
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden, 
U schiep natuur met een stiefmoeders hand, 
Toch heb ik innig u lief, o mijn Land!” 
 
Nederland is veroverd op het water. 
Met de inpolderingen, de rivierdijken, de Afsluitdijk en de Deltawerken is het 
water langzaamaan bedwongen. De verwachte stijging van de zeespiegel 
levert nieuwe uitdagingen. 
Nederland ligt aan zee. Dat geeft ons land veel verbindingen met de 
buitenwereld. Is dat de verklaring voor onze handelsgeest, ons pragmatisme, 
ons opportunisme? Dominee en koopman tegelijkertijd.  
‘Schipperen’ is een typisch Nederlandse uitdrukking. 

 
Kloos schreef: 
“De Zee, de Zee klotst voort in eindeloze deining, 
De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet.” 
 
James Kennedy schreef onlangs ‘Een beknopte geschiedenis van Nederland’; een 
historische verhandeling over de vragen die M5 bezig houdt. 
Prof. James Kennedy zal voor Koele Wateren een essay schrijven over de water 
gerelateerde identiteit van Nederland.  
 
In aflevering I was onze hypothese dat ons vlakke land, bestaand uit klei en 
veen en zand, een goede voedingsbodem is voor onze hang naar gelijkheid, onze 
egalitaire instelling. 
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. De leidende vraag in het essay 
werd: Hoe eigenaardig is Nederland? 
In aflevering II wordt onze hypothese dat onze voortdurende strijd tegen en met 
het water, een verklaring vormt voor onze traditie in samenwerking, ons 
poldermodel, ons verenigingsleven. De waterschappen waren een eerste 
voorbeeld van bestuurlijke samenwerking om het water het hoofd te bieden. De 
leidende vraag kan luiden: Hoe waterbestendig is Nederland? 
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5. Selectie 
 
Voor het thema WATER maken we een keuze uit de collectie van het 
Rijksmuseum, gebaseerd op de volgende criteria: 
a. Het kunstwerk is een relatief onbekende parel uit de collectie 
b. Het werk sluit aan bij de thematiek van ‘Een beknopte geschiedenis van 

Nederland’, James Kennedy 
c. Het werk is typisch Nederlands, realistisch 
d. Het werk is uit de 17e, 18e, 19e eeuw 
e. De werken geven tezamen een divers beeld 

Qua diversiteit maken we een onderscheid in de volgende vier secties: 
• Rivieren en dijken 
• Plassen en vaarten	
• Zee en zeevaart	
• Vissers en strand	

De eye catchers per sectie staan hieronder afgebeeld. 
 
 
 
 
 

,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riviergezicht bij 
Deventer, Salomon 

Ruysdael 

Trekvaart, Anton 
Mauve 

Schepen op een 
onstuimige zee, J.C. 

Schotel 

Schelpenvissen, Jacob 
Maris 
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6. Bijdrage uit eigen collectie: de regio 
 
De tentoonstelling met 40 werken uit het Rijksmuseum met als thema WATER 
wordt aangevuld met een tiental werken uit de eigen collectie. 
Deze werken geven een regionale touch aan de reizende tentoonstelling. Elk 
museum geeft daar op eigen wijze inhoud aan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezicht op Hoorn, 
Hendrick Cornelisz. 

Vroom, 1622. Westfries 
Museum 

Ansjovisvangst, W. van 
Dort sr. 1930. Het 

Markiezenhof 

Bomschuit op het strand te 
Katwijk, Jan Toorop, ca. 
1890. Museum Gouda 

Brug naar de 
buitensocieteit in Zutphen, 

Willem Barthold Tholen. 
Musea Zutphen 

Gezicht van de 
gebeurtenis op 't ys voor 
de haven van Harlingen 

1823. Hannemahuis 
Harlingen 
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7.  Publicatie Koele Wateren 
 
ESSAY 
James Kennedy schrijft in de Inleiding van zijn boek, Een beknopte geschiedenis 
van Nederland, over deze geschiedenis (2017) : 
„…een onwaarschijnlijk succesverhaal, waarin inwoners van een drassige 
woestenij een vrije, veilige en welvarende samenleving maakten." 
Dit wordt precies onderwerp van de tentoonstelling: Koele Wateren. 
  
James Kennedy zal het essay schrijven dat behoort bij de tentoonstelling. 
 
De hamvraag voor hem is: Hoe bepalend zijn de ligging in de delta van grote 
Europese rivieren en de ligging aan zee voor de identiteit van Nederland? 
De hypothese luidt : Een van de kenmerken van Nederland is de bereidheid tot 
samenwerking, de behoefte aan vereniging en vergadering, bezielende 
verbanden, ons poldermodel. 
De verklaring voor deze mentaliteit van samenwerking gaat terug naar de strijd 
tegen en de omgang met het water, de geschiedenis van de waterschappen. 
De Amerikaanse achtergrond van James Kennedy maakt dat hij nog steeds met 
enige verbazing naar ons land kijkt en grote lijnen ziet die een native misschien 
minder gauw ziet. Daarom is hij voor Koele Wateren de uitgelezen essayist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schelpenvissen, Jacob Maris 



12	
	
	

GEDICHTEN 
Naast dit essay van James Kennedy met het accent op de vaderlandse 
geschiedenis, zal de publicatie 28 fragmenten van gedichten bevatten. 
Bij alle schilders van de Koele Wateren wordt een toepasselijk gedicht 
geselecteerd. 
Het gaat om de volgende dichters: 
 
B. Aafjes  (Dan fonkelt de rivier) 
S. Abramsz.  (En breed zijn je krachtige stromen) 
F. Bastiaanse (Het donker van de pont) 
C. Buddingh’  (Het water van de zee blijft altijd zout) 
M. Dendermonde (Een vaart met vissers langs de kant) 
A. van Dis  (Voel ik warm zand) 
P.A. de Génestet (Land van mest en mist) 
G. Gossaert  (Ontspant de vissersknaap) 
W. Kloos  (De Zee, de Zee) 
R. Kopland  (Morgens aan de rivier) 
P. Louwerse  (Waar de blanke top der duinen) 
H. van der Lubbe (Bij eb bouwde ik forten) 
H. Marsman  (Zie ik brede rivieren) 
Drs. P.  (Je vat nog kou) 
J.N. Pattist  (Uit schier en slik hun land) 
J. Perk  (De ziedende zee) 
E.J. Potgieter (Grauw is uw hemel) 
J.W. Prins  (Vissers rijden op de ruggen mee) 
P. Rodenko  (Stil staart de smalle reigerblik) 
A. Roland Holst (En de beken zingen het mee) 
J. Slauerhoff  (En in de natte grond bederven) 
J.H. Speenhoff (Zacht zingt de zee) 
A.C.W. Staring (En schiep elk volk een land ter woon) 
T. Tellegen  (Wonderbaarlijk buigt zich over water) 
C. Terpstra  (Een grijze streep op Texels rede) 
M. Vasalis  (Bleek water) 
S. Vestdijk  (Vroeger, als de storm opstak) 
A. Witte  (De Zuiderzee en havenstad Enkhuizen) 
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8.  Meer dan een tentoonstelling 
 

Behalve naar het verre verleden, kijken we tijdens Koele Wateren ook naar de 
verre toekomst. 
Hoe ziet Nederland (lees: Hoorn, Zutphen, Harlingen, Bergen op Zoom, Gouda) 
er over twee eeuwen uit? 
Zijn we dan nog steeds bezig dijken te verhogen? 
Of kunnen we het tempo van de stijging van de zeespiegel en de toename van 
smeltwater van de gletsjers en tropische regenbuien niet meer bijbenen? 
Zijn die dijken niet hopeloos ouderwets? 
Is „ ruimte voor de rivier” niet slechts het begin van een veel groter project: 
ruimte voor de Delta? 
Om deze toekomst in beeld te krijgen, werkt M5 samen met LOLA, Landscape 
Architects te Rotterdam (bekend van de studie „ Dijken van Nederland”) en met 
Metropolisfilm uit Utrecht. 
De vraag aan LOLA is, wetend dat de water-landkaart er eeuwen geleden heel 
anders uitzag dan nu en onze fantasie de vrije loop latend: 
* Hoe ziet Nederland er in 2200 uit, wanneer we veel meer ruimte geven aan het 
water? Wat worden de natuurlijke grenzen bij een stijging van de zeespiegel van 
6 meter? 
* Hoe liggen Hoorn, Harlingen, Zutphen, Gouda en Bergen op Zoom er dan bij in 
2200? 
 
In workshops per stad wordt de film voorbereid. 
We gaan uit van de kansen die een stijging van de zeespiegel biedt, geen 
horrorscenario. 
Daarmee sluiten we aan op de traditie van ruimtelijke ordening (maakbaarheid), 
maar nu meer adaptief. 
* Welke kansen zijn er voor de agrarische sector (Hoorn)? 
* Welke nieuwe economische mogelijkheden zien we (Zutphen)? 
* Geeft dit een boost aan onze innovatieve kracht (Harlingen)? 
* Zijn er nieuwe kansen voor de toeristische sector (Gouda)? 
* Betekent het een impuls voor cultuurspreiding (Bergen op Zoom)? 
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M5 wil dit deelproject gieten in de vorm van een documentaire/animatiefilm, 
eeuwen terug in de tijd en eeuwen vooruit in de tijd. 
Zes honderd jaar geleden was er de vernietigende St Elisabethsvloed. 
In vogelvlucht kijken we terug, gebruik makend van enkele schilderijen uit het 
Rijksmuseum en kaartmateriaal. 
Bronnen: Biografie van een rivier. De Rijn (Martin Hendriksma); Waterwolven 
(Cordula Rooijendijk), Zoet & Zout (Tracy Metz). 
En daarna schakelen we over naar een toekomstscenario, met beelden vanaf het 
dak van de Oosterkerk in Hoorn (nog boven water) tot en met de Brabantse wal 
bij Bergen op Zoom (Daar is dan het Rijksmuseum herbouwd, want Amsterdam 
is Venetië achteraan gegaan, gezonken en alle palen weggerot). 
 
Het worden vijf verschillende films van elk tien minuten, die tijdens de 
tentoonstelling Koele Wateren ook getoond worden in de filmhuizen om zo een 
groter publiek te trekken. 
(Zie verder afzonderlijke bijlage: Opzet animatiefilm). 
 
“De vraag is niet òf Nederland onder water verdwijnt, maar wannéér”. 
(Peter Kuipers Munneke in NRC, 13 juli 2018) 

	
Nederland	Oostwaarts,	LOLA	1	
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9. Aanpak 
 
Inhoudelijk telt de expositie Koele Wateren, net als Lage Landen, vier onderdelen 
die elkaar versterken: 
a. Een collectie van 40 kunstwerken uit het depot van het Rijks, gerelateerd aan 
het thema „water” en geselecteerd door M5. 
 De kunstwerken worden in een catalogus toegelicht. 
 Zie bijlage 1. 
b. Een aanvulling op de schilderijen van het Rijks met kunstwerken of 
voorwerpen uit de eigen collectie ten behoeve van de regionale touch. 
 Zie hoofdstuk 6. 
c. Een essay over de invloed van het water en de watergeschiedenis op de 
identiteit van Nederland, geschreven door prof. James Kennedy. 
 Zie hoofdstuk 7.  
d. Een animatiefilm over de watersituatie van Nederland over enkele honderden 
jaren. 
Zie hoofdstuk 8. 
 
EDUCATIE 
Op basis van de positieve ervaringen met de methode van Visual Thinking 
Strategy (VTS), heeft het bestuur van M5 besloten ook tijdens Koele Wateren uit 
te gaan van deze benadering. De methode is geschikt gebleken voor klassikale 
ontvangsten en groepsrondleidingen. Ook het thema van identiteit kan heel goed 
aan de orde gesteld worden in de vragende in plaats van een belerende 
benadering met behulp van VTS. De rondleider is geen bron van kennis, maar 
faciliteert het gesprek met bezoekers volgens een vast patroon. De aanpak 
nodigt uit tot verdieping en actieve deelname aan het gesprek. Iedereen, 
ongeacht leeftijd, intelligentie en culturele achtergrond kan deelnemen aan een 
VTS gesprek. Bezoekers worden aangemoedigd op socratische wijze om inzichten 
over kunst en geschiedenis te ontwikkelen. Open en zonder vooroordelen. 
De methode prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft een plezierige nasmaak aan 
het museumbezoek. Tijdens Lage Landen zijn per museum 10 medewerkers en 
vrijwilligers opgeleid in de methode.  
Voor Koele Wateren zal het gaan om het onbevooroordeeld kijken naar 
riviergezichten en zeegezichten. 
Aansluitend op de eerste positieve ervaringen in het Westfries Museum met een 
audiotour tijdens Lage Landen, zullen meerdere of alle musea de tentoonstelling 
Koele Wateren begeleiden met een audiotour.  
Jenny Reynaerts, senior conservator Rijksmuseum, zal de audiotour inspreken. 
Guide ID verzorgt de productie. Cecile Koenjer, educatief medewerker Westfries 
Museum, begeleidt vanuit M5 de productie van de audiotour.   
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PROMOTIE 
De vijf musea mikken primair op het publiek uit de eigen regio. 
Uit de tussenevaluatie in Zutphen blijkt dat die aanpak werkt; Lage Landen heeft 
in Stedelijk Museum Zutphen vooral publiek getrokken uit Overijssel en 
Gelderland. 
De target voor Lage Landen was: 50.000 bezoekers. 
Op basis van de eerste ervaringen in Zutphen en Hoorn, durven we voor Koele 
Wateren de lat nog wat hoger te leggen: 55.000 bezoekers. 
De slogan „onbekende parels uit het Rijks” heeft bewezen aantrekkingskracht. 
 
Om bezoekers te trekken die doorgaans zelden of nooit een museum bezoeken, 
kiezen we voor een samenstel van maatregelen: 
* betaalbare entreeprijs (van 5 tot 10 euro), zonder toeslag               
* gratis met museumkaart en BGL kaart  
* samenwerking met Natuurmonumenten             
* betaalbare publicatie (10 euro) 
* toegankelijke teksten 
* spannend affiche 
* regionale inbedding; berichtgeving in huis-aan-huis kranten 
* aansluiting bij maatschappelijk debat over identiteit 
* aansluiting bij urgente kwestie van stijging zeespiegel 
* actief gebruik social media 
* gezamenlijke keuze voor een groot medium 
 
 
MARKETING 
Om bezoekers te trekken, zowel oude bekenden als nieuw publiek, spelen de vijf 
stadsmusea drie troeven uit: 
„SCHATTEN UIT HET RIJKS”, dat wekt nieuwsgierigheid. Nooit gedacht dat er 
ooit zoveel kunstwerken uit het Rijksmuseum in mijn stad zouden zijn te zien. 
Ik hoef er niet voor naar Amsterdam, ik hoef er niet voor in een lange rij te 
staan, ik kan het rustig bekijken in eigen stad. Het Rijks komt naar je toe. We 
kunnen schermen met grote namen als Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael,  
Isaac Israels. 
„TYPISCH NEDERLANDS”. De maatschappelijke behoefte aan houvast en aan 
duiding, nu er zoveel zo snel verandert, is groot. Is Nederland dramatisch van 
karakter aan het veranderen, of is er juist sprake van een opvallende 
continuïteit? De musea sluiten aan bij vragen die bij het publiek leven. 
„ SCENARIO 2200”. We blijven niet hangen in het verleden, maar kijken ook naar 
de toekomst. Hoe ziet ons land er over 200 jaar uit wanneer we steeds meer 
land moeten teruggeven aan de stijgende zee en de wassende rivieren? 
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DOELGROEPEN 
De vijf stadsmusea mikken met Koele Wateren op de volgende doelgroepen: 
* Onze vaste doelgroep van museumkaarthouders in de regio. Daarbij mikken 
we op herhaalbezoek.                                                                                 
Wie Lage Landen heeft gezien (positief beoordeeld), zou ook zeker naar Koele 
Wateren moeten komen. Voor liefhebbers van kunst en geschiedenis is dit een 
interessante tentoonstelling. 
* Nieuw publiek. Met Koele Wateren timmeren we aan de weg. We zullen een 
poging doen om vissers, watersporters, hengelaars, zwemmers naar het museum 
te lokken. Ook met de VIP kaart van de BankGiroLoterij kun je gratis naar 
binnen. De BankGiroLoterij zal eveneens promotie maken voor een bezoek aan 
Koele Wateren.  
Bovendien zoeken we contact met Natuurmonumenten en de Unie van 
Waterschappen om een nieuw netwerk aan te boren van mogelijk 
geïnteresseerden en hun achterban. 
* Toeristen. Afhankelijk van het seizoen zullen de stadsmusea zich ook op 
aanloop van toeristen en dagjesmensen richten. Een toenemende groep in 
Nederland. 
* Leerlingen. Leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden 
klassikaal uitgenodigd.  
 
GEZAMENLIJKE PROMOTIE 
Om de promotie per locatie te ondersteunen, realiseert M5 verschillende 
producten. 
Deze producten worden ontworpen door 3Megawatt, grafisch ontwerpers. 
* Campagnebeeld, waarin het meerledige karakter van het project nieuwsgierig 
makend getoond wordt 
* Publicatie 
* Website www.schattenuithetrijks.nl 
* Mediacampagne 
De gezamenlijke promotie wordt gecoördineerd door de promotiewerker van 
Museum Gouda, Hélène van den Dungen. 
In de gezamenlijke begroting is 30% uitgetrokken voor promotie, marketing en 
publicatie.  
 
DECENTRALE PROMOTIE 
De promotiewerkzaamheden worden decentraal uitgevoerd, met inzet van de 
gemeenschappelijke hulpmiddelen. 
De vijf stadsmusea richten zich op de regionale media, opinieleiders uit de regio 
en mond tot mondreclame. 
De belangrijkste media zijn: 
* tijdschriften kunst en geschiedenis 
* social media 
* flyers, posters 
* huis-aan-huis bladen 
* regionale kranten 
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10. Planning 
 
De tentoonstelling Koele Wateren opent direct na afsluiting van de tournee 
Lage Landen, in oktober 2019. 
Koele Wateren maakt uiteraard gebruik van de ervaringen met Lage Landen.  
De lessen worden getrokken middels een mid term review in oktober 2018. 
In september 2019 wordt het gehele project Lage Landen geëvalueerd. 
 
De voorbereiding van Koele Wateren verloopt voorts via de volgende stappen:  
 
juni 2017   groslijst van bruiklenen Koele Wateren 
juli 2017   bruikleenaanvraag Rijksmuseum 
oktober 2017  eerste contact met LOLA architecten 
februari 2018  bruikleencontract 
maart 2018  bijstelling projectplan Koele Wateren 
maart 2018  storting 5 x 5.000 euro door M5 musea 
april 2018  contact over essay 
mei 2018   vaststelling campagnebeeld Koele Wateren 
juni 2018  evaluatie Lage Landen in Zutphen 
juni 2018  start benadering cultuurfondsen 
oktober 2018  evaluatie Lage Landen in Hoorn 
oktober 2018  concept catalogus 
maart 2019  go/no go moment 
maart 2019  storting 5 x 10.000 euro door M5 musea 
maart 2019  opdracht Metropolisfilm 
april 2019  promotieplan 
12 april 2019  deadline voor publicatie 
27 oktober 2019 opening tentoonstelling Koele Wateren 
 
TIMING 
De tournee Koele Wateren start in Hoorn en eindigt in Gouda. 
Het reisschema is als volgt: 
 
Westfries Museum, Hoorn   28.10.2019  t/m  16.02.2020 
Stedelijk Museum Zutphen   29.02.2020  t/m  21.06.2020 
Hannemahuis, Harlingen   05.07.2020  t/m  25.10.2020 
Markiezenhof, Bergen op Zoom  08.11.2020  t/m  07.03.2021 
Museum Gouda    21.03.2021  t/m  11.07.2021 
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11. Organisatie 
 

Stichting de vijf samenwerkende musea in Nederland. Op 6 oktober 2016 
is een gezamenlijke stichting opgericht om slagvaardig op te kunnen 
treden, onder de naam: Stichting De vijf samenwerkende musea in 
Nederland, afgekort tot M5. 
 
Stichting M5 is formeel opdrachtgever van dit project en doet de 
subsidieaanvragen en stelt verantwoordingen op.  
Directeuren van de deelnemende stadsmusea zijn tevens bestuursleden 
stichting M5.  
Stichting M5 heeft een culturele ANBI-erkenning.  
Onbezoldigd projectleider is Gerard de Kleijn. Hij onderhoudt de contacten 
met het Rijksmuseum en de stadsmusea. Fondsenwerver is Aryan Postma. 
 
WERKGROEPEN 
Het bestuur van de Stichting De vijf samenwerkende musea in Nederland 
stelt drie werkgroepen samen:  
Collectie  
Educatie  
Promotie  
De werkgroepen worden samengesteld uit de gespecialiseerde 
medewerkers van de vijf stadsmusea. Elke werkgroep heeft een 
coördinator die het contact onderhoudt met de projectleider:  
Collectie: Lian Jeurissen, Zutphen  
Educatie: Cécile Koenjer, Hoorn  
Promotie: Hélène van den Dungen, Gouda 
 
CENTRAAL 
M5 levert/regelt: 
• overall coördinatie 
• projectplan 
• selectie van kunstwerken uit Rijks 
• transport + verzekering 
• objectteksten 
• publicatie 
• campagnebeeld 
• VTS training 
• Landelijke promotie 
• Animatiefilm 
• Bezoekersenquête 
• Evaluatie 
 
DECENTRAAL 
• inleg (15.000 euro) per tentoonstelling 
• tentoonstellingsruimte 
• aanvulling uit eigen collectie 
• inrichting en afbouw 
• beveiliging 
• klimaat 
• opening 
• regionale promotie 
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LERENDE ORGANISATIE 
M5 is een lerende organisatie. 
We leren van elkaar. 
We leren van elke aflevering om de volgende aflevering nog scherper te 
doen. 
We leren van het Rijksmuseum. 
Daarom geven we veel aandacht aan evaluaties. 
En we zullen het leereffect doorgeven aan collega’s in het museale veld. 
 
Elk deelnemend museum maakt een evaluatieverslag en geeft de 
leermomenten door aan het volgende museum binnen M5. Het is een 
estafette. 
Elk museum houdt bezoekersenquêtes om reacties van het publiek te 
meten. Om de vergelijkbaarheid te vergroten, maken we gebruik van een 
identieke enquête. 
De enquête heeft vooral betrekking op de ingezette middelen, het 
publieksbereik en de publiekswaardering. 
Het projectplan voor Koele Wateren is pas definitief vastgesteld, nadat we 
een mid-term review hebben opgesteld van de ervaringen in Zutphen en 
Hoorn met de uitvoering van Lage Landen.  
 
SUCCESCRITERIA 
Het project Koele Wateren is geslaagd: 
• Wanneer minimaal 55.000 bezoekers de tentoonstelling hebben 
bezocht 
• Wanneer een substantieel aantal ook Lage Landen heeft bezocht 
(herhaalbezoek), 20% 
• Wanneer er nieuw publiek is aangeboord, 10% 
• Wanneer de bezoekers gemiddeld een waarderingscijfer 8 geven 
• Wanneer medewerkers en vrijwilligers graag doorgaan op de 
ingeslagen weg van samenwerking 
• Wanneer er een aantoonbare bijdrage is geleverd aan het 
maatschappelijk debat over identiteit 
 
DOE ORGANISATIE 
M5 is een doe-organisatie. 
Het accent ligt op uitvoering, niet op vergaderen, niet op overhead. 
 
Het bestuur van M5 bestaat uit de vijf museumdirecteuren. 
De voorzitter vertegenwoordigt het bestuur naar buiten, ondertekent de 
stukken, is het gezicht van M5. 
De secretaris legt de besluiten vast en houdt het archief bij. 
De penningmeester bewaakt de begroting en stelt de financiële 
verantwoording op richting cultuurfondsen. 
Het bestuur van M5 vergadert driemaal per jaar. 
Het bestuur stelt drie intermuseale werkgroepen samen. 
 
De projectleider van M5 bereidt de bestuursvergaderingen voor, stelt de 
projectplannen op en bij, onderhoudt de contacten met het Rijksmuseum, 
selecteert de bruiklenen, stelt de begeleidende publicatie samen en stuurt 
de intermuseale werkgroepen aan. De projectleider is de opdrachtgever 
voor VTS en 3Megawatt en Guide ID.  
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De projectleider wordt ondersteund door een managementassistent van 
een van de vijf musea, roulerend per aflevering. Voor Koele Wateren 
verzorgt het Westfries Museum de assistentie. 
De fondsenwerver van M5 wordt aangestuurd door de projectleider en 
houdt een archief bij van de correspondentie met de fondsen. De 
penningmeester laat zich bijstaan door een betaald administrateur. 
 
De drie intermuseale werkgroepen zijn samengesteld uit de specialisten 
per museum. 
• werkgroep Erfgoed en Kunst 
• werkgroep Promotie 
• werkgroep Educatie 
 
 
Zutphen levert de coördinator voor de werkgroep erfgoed en kunst; 
Gouda levert de coördinator voor de werkgroep promotie; 
Hoorn levert de coördinator voor de werkgroep educatie. 
De werkgroepen worden actief, zodra het moment van ‘go’ is 
aangebroken. 
 
Taak van werkgroep Erfgoed en Kunst: 
• productie teksten over geselecteerde kunstwerken 
• combinatie collectie Rijks en eigen collectie 
 
Taak van werkgroep Promotie: 
• afspraken over inzet centrale promotie 
• gezamenlijke persberichten 
• bezoekersenquête 
• huisstijl M5 
 
Taak van werkgroep Educatie: 
• audiotours 
• ontwikkeling klassikaal aanbod 
 
Het accent in de werkgroepen ligt op collegiale raadpleging. 
Vergaderingen worden gecombineerd met werkbezoeken. 
De coördinator bepaalt de frequentie van het contact; veelal per mail. 
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ORGANISATIE SCHEMA 
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12. Organisatie ontwikkeling 
 
Het gehele project Lage Landen, Koele Wateren, Hoge Luchten, Hete Vuren heeft een 
looptijd van zeven jaar. 
De deelnemende stadsmusea ontwikkelen zich in die zeven jaar door zich aan elkaar 
te spiegelen, zich aan het Rijksmuseum te spiegelen en aan elkaar op te trekken. 
Aan het einde van de rit, na vier edities, zijn de vijf stadsmusea „ more R proof”. 
De R1 van Rijks, de R2 van raadpleging, de R3 van relaties, de R4 van reputatie. 
R1: Een museum dat in een reeks van jaren een grote bruikleen van het Rijks 
verwerft en dus voldoet aan de standaarden van het Rijks, heeft daarna minder 
moeite om bruiklenen van andere gerenommeerde musea in binnen- en buitenland 
te verwerven. 
R2: Nu al is merkbaar, dat collega’s van de musea elkaar raadplegen ook als het 
gaat om zaken buiten de tentoonstelling. Per museum zijn de staven klein en is er 
per discipline slechts één expert. Collegiaal consult wordt veel eenvoudiger, omdat 
men elkaar kent uit de gezamenlijke praktijk. Ervaringen worden uitgewisseld. 
R3: Het netwerk van alle vijf stadsmusea groeit. Taco Dibbits, Jenny Reynaerts, Paul 
Schnabel, James Kennedy, Lonny van Ryswyck, Eric-Jan Pleijster, Marc van den 
Tweel, worden goede bekenden. 
R4: De stadsmusea stijgen in de achting van hun gemeentebesturen, 
provinciebesturen, vriendenverenigingen vanwege de prestigieuze bruikleen. 
 
Deze organisatie ontwikkeling is inherent aan het project van samenwerking. Het is 
een vorm van professionalisering die zich uitstrekt tot de medewerkers en 
vrijwilligers. 
Inhoudelijk en facilitair. Het project functioneert als vliegwiel. 
Overigens gaat dit proces niet automatisch. Het moet gezien en georganiseerd 
worden. 
Het bestuur van de stichting M5 is hierin leading. 
* Elke tentoonstelling wordt geëvalueerd en dient als inspiratie voor het volgend 
museum (lessons learned). Een opgaande spiraal. 
* Medewerkers van de vijf stadsmusea spiegelen zich aan elkaar en aan de expertise 
van de collega’s van het Rijksmuseum, een lerende organisatie. 
* Creatieve buitenstaanders (Atelier NL, LOLA) laten de musea out of the museale 
box denken. 
* Vrijwilligers in de vijf musea worden meegenomen in de groei en leren nieuwe 
methoden en technieken. 
* De eigen collectie krijgt in relatie tot die van het Rijks een nieuwe betekenis. 
* Museale voorzieningen worden op een hoger plan getild, indien noodzakelijk. 
* Met een meerjarige serie stimuleren de musea herhaalbezoek en merktrouw. De 
kring vrienden rond het museum neemt toe. 
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13. Begroting Koele Wateren 
 
De gezamenlijke, taakstellende begroting van M5 voor Koele Wateren bedraagt 
euro 320.000. 
 
 
Globaal zullen de kosten (incl. BTW) als volgt opgebouwd zijn: 
 
Activiteitenkosten    74.000 
Transportkosten e.d.               70.000       
Organisatiekosten      37.000 
Promotiekosten    122.000 
Publicatie     17.000 
Totaal      320.000 
 
Hier bovenop geven de musea elk gemiddeld 25.000 euro uit aan de 
tentoonstelling (opening, inrichting, lokale promotie, nevenprogramma). 
Dit bedrag (totaal 125.000 euro) wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. 
 
De gezamenlijke kosten worden als volgt gedekt : 
musea (inleg)    75.000 
cultuurfondsen e.d.   245.000 
totaal      320.000 
 
 
De kostenbesparing als gevolg van de samenwerking zit voornamelijk in: 
* Transportkosten, deze zouden per museum hoger zijn dan in het geval van 
gezamenlijke aanbesteding. 
* Communicatiekosten; M5 krijgt kwantumkorting wanneer we bepaalde 
opdrachten collectief geven. 
* Faciliteiten; sommige faciliteiten kunnen gedeeld worden, zoals speciaal 
gefabriceerde klimaatlijsten. 
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Bijlage 1: Bruiklenen Rijksmuseum         
 
 
RIVIEREN EN DIJKEN 
 
1. Aert Anthonisz Schepen voor IJsselmonde sk-a-1446 
2. Arent Arentsz Vogeljager op een rivieroever sk-a-1969 
3. Jeronymus van Diest (II) Riviergezicht sk-a-2503 
4. Joost C. Droochsloot Riviergezicht sk-a-3227 
5. Jan van Goyen Gezicht op een gefantaseerde stad sk-a-4879 
6. Aert van der Neer Riviergezicht bij winter sk-c-191 
7. Willem Roelofs De brug over de IJssel bij Doesburg sk-a-3606 
 
8. SALOMON VAN RUYSDAEL Riviergezicht bij Deventer sk-a-3259 
 
9. Hendrick M. Sorgh Storm op de Maas sk-a-494 
 
 
 
 
 
 
 
PLASSEN EN VAARTEN 
 
10. Anoniem Landschap met overtoom sk-a-132 
 
12. Paulus C. la Fargue De zwaaikom in de trekvaart in L. sk-a-4937 
13. Paul Gabriël Molen bij een plas sk-a-2266 
14. Jacob Maris De brug sk-a-2988 
 
15. ANTON MAUVE Trekvaart sk-a-2384 
 
16. Willem Roelofs Plas bij Loosdrecht sk-a-3004 
17. Willem Roelofs In t Gein bij Abcoude sk-a-2386 
18. Johannes G. Vogel Landschap aan de vaart bij H. sk-a-2721 
 
 
 
 
 
 
 
ZEE EN ZEEVAART 
 
19. Ludolf Bakhuysen Het IJ voor Amsterdam met fregat P sk-c-91 
20. Ludolf Bakhuysen Nederlandse schepen op de rede sk-a-8 
21. Hendrik Willem Mesdag Kalme zee sk-a-1891 
22. Pieter Mulier I Vissersboot zeilend voor de wind sk-a-2357 
 
23. J.C.SCHOTEL Schepen op een onstuimige zee sk-a-1131 
 
24. P.J.Schotel De Zeeuwse wateren bij Schouwen sk-a-1133 
25. Abraham Storck De rede van Enkhuizen sk-a-1521 
26. Willem van de Velde (II) Schepen voor de kust sk-a-723 
27. Willem van de Velde (II) Vissersschepen aan het strand sk-c-247 
28. Willem van de Velde(II) Havengezicht sk-a-437 
29. Jan Jacob Pieters Penning Watersnoodramp 1953 NG-2005-37 
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VISSERS EN STRAND 
 
30. Jacob Esselens Strandgezicht sk-a-2250 
31. Isaac Israels Twee ezeltjes sk-a-3595 
32. Isaac Israels Jonge vrouw,uitkijkend over zee sk-a-4679 
 
33. JACOB MARIS Schelpenvissen  sk-a-2457 
 
34. Jacob Maris Bomschuit op het Scheveningse sk-a-2810 
35. Jacob Maris Strand bij avond sk-a-2460 
36. Anton Mauve Het in zee brengen van een vissers sk-a-1542 
37. Hendrik Willem Mesdag Scheveningse bommen voor anker sk-a-2474 
38. Wijnand Nuijen Vissersschepen op het strand sk-a-4645 
39. Jan Toorop De schelpenvisser sk-a-3349 
40. Johan H. Weissenbruch Strandgezicht sk-a-4671 
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Bijlage 2: Letter of Intent 
 
18 januari 2017 
 
PARTIJEN 
De partijen zijn enerzijds de directies van vijf regionale musea in Nederland en 
anderzijds de directie van het Rijksmuseum te Amsterdam. 
De vijf musea, verenigd in de M5, zijn de stadsmusea van: 
• Zutphen 
• Harlingen 
• Hoorn 
• Gouda 
• Bergen op Zoom 
 
VERTEGENWOORDIGING 
De M5 heeft zich georganiseerd in een stichting ‘De vijf samenwerkende musea 
in Nederland’, opgericht 6 oktober 2016. 
De voorzitter van deze stichting, Tiana Wilhelm, directeur van Museum Zutphen, 
ondertekent namens de vijf participerende musea de Letter of Intent. 
Het Rijksmuseum wordt vertegenwoordigd door directeur Taco Dibbets. 
 
Beide partijen hebben de volgende intentie en maken daartoe de volgende 
afspraken: 
 
INTENTIE 
• Vijf musea in Nederland stellen een reizende tentoonstelling samen die bestaat 

uit vier afleveringen. 
• In elke aflevering staat een van de vier elementen centraal: Aarde, Water, 

Lucht, Vuur. 
• De gepresenteerde objecten zijn afkomstig uit de collectie Nederland. Het 

Rijksmuseum stelt daartoe 40 relevante kunstwerken per aflevering te 
beschikking. 

 
MOTIVATIE 
Het betreffend project is van groot belang, uit een oogpunt van: 
1) Collectiemobiliteit 
2) Samenwerking 
3) Spreiding 
4) Kostenbesparing 
5) Kennisvergroting 
6) Goodwill 
 
AFSPRAKEN 
1. M5 wijst een projectleider aan om het proces van samenwerking in goede 

banen te leiden: Gerard de Kleijn. Hij is de contactpersoon voor het 
Rijksmuseum.  

2. Om het project te kunnen financieren zullen middelen moeten worden 
aangetrokken van de cultuurfondsen. M5 heeft hierin het voortouw en neemt 
het risico. Wanneer er onvoldoende middelen worden verworven, gaat de 
samenwerking tussen M5 en Rijksmuseum niet (op de voorgenomen wijze) 
door. 
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De totale gezamenlijke M5-kosten van het project bedragen € 800.000, dit is 
exclusief de bijkomende kosten per museum. 

3. De keuze van de 40 objecten uit de collectie van het Rijksmuseum wordt 
gemaakt door M5. De selectie wordt vastgelegd in een 
bruikleenovereenkomst.  

4. De vijf musea zijn verantwoordelijk voor een museaal verantwoord transport 
en presentatie van de geleende werken. Indien het Rijksmuseum niet akkoord 
is met de aanwezige condities (veiligheid), gaat de bruikleen aan het 
betreffende museum niet door. 

5. De looptijd van het project is zeven jaar. De twee partijen stemmen hun 
interne planningen hierop af. De eerste aflevering wordt geopend in januari 
2018 (Bergen op Zoom). 

6. De partijen stellen alles in het werk om de samenwerking efficiënt te laten 
verlopen en de kosten te beperken. De verzekering wordt beperkt tot een 
verzekering tegen reparatieschade.  

7. De eerste tranche is begroot op € 200.000. De vijf musea leggen gezamenlijk 
€ 75.000 op tafel. Aan de cultuurfondsen wordt € 125.000 gevraagd. Na 
afloop wordt gezamenlijk geëvalueerd (M5, Rijksmuseum, Cultuurfondsen), 
alvorens over te gaan tot tweede, derde en vierde tranche. 

8. Het Rijksmuseum zal de eigen media aanwenden om potentiële bezoekers te 
wijzen op deze tentoonstellingen in Bergen op Zoom, Hoorn, Harlingen, 
Zutphen, Gouda. De vijf musea zullen de bezoekers wijzen op de herkomst 
van de kunstwerken (‘Met dank aan…’ ). 
Tussen M5 en het Rijksmuseum wordt de publiciteit afgestemd.  

 9. Mocht een van de vijf musea afvallen, dan kan een ander museum toetreden, 
na afstemming met het Rijksmuseum. 

10. De M5 zal in aanvulling op de Rijkscollectie ook ander werk tonen, verband 
houdende met het thema: werk van hedendaagse kunstenaars uit de regio en 
werk uit eigen collectie of van een collega. 
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Bijlage 3: Interne organisatie M5 
 
De stichting De vijf samenwerkende musea is eind 2016 opgericht. 
Het bestuur wordt gevormd door de vijf directeuren van de betreffende 
stadsmusea. Het bestuur heeft een onbezoldigd projectleider benoemd en drie 
werkgroepen ingesteld, bestaande uit medewerkers van deze musea: werkgroep 
Kunst, werkgroep Educatie en werkgroep Promotie. 
De projectleider verzorgt het contact met het Rijksmuseum Amsterdam, stuurt 
de werkgroepen aan en bewaakt de planning. De projectleider coördineert het 
contact met 3 Megawatt, Imming, VTS, LOLA, schrijver essay, Metropolisfilm 
Guide ID. 
  
• GROEP EDUCATIE 

Hoorn levert coördinator: Cécile Koenjer,	c.koenjer@wfm.nl,  
06-47210499  

Bergen op Zoom: Saskia van den Broek, s.vandenbroek@bergenopzoom.nl,   
 06-14398306, A.Batteke@bergenopzoom.nl  
Harlingen:  Wiegerina van der Meer, w.vandermeer@harlingen.nl 
 0627437099 
Zutphen:  Anita Kuipers, anitakuipers@museazutphen.nl,  
  06-22 38 73 01 
Gouda:  Maud van Tongeren, maud.vantongeren@museumgouda.nl 
 06-14014899 

  
• GROEP PROMOTIE 

Museum Gouda levert prima inter pares: Hélène van den Dungen, 
helene.vandendungen@museumgouda.nl, 0182 331 001 

Bergen op Zoom:  Sophie de Ripainsel, s.deripainsel@bergenopzoom.nl, 
 06-22 46 97 57 

Harlingen: Jeanine Otten, j.otten@harlingen.nl, 06 – 11 10 20 65 
Zutphen:  Anne Stolwijk, annestolwijk@museazutphen.nl, 

       06 10 599 793		
Hoorn:  Christa van Hees, c.van.hees@hoorn.nl, 06-51 33 93 61 

  
• GROEP COLLECTIE 

Museum Zutphen levert prima inter pares: Lian Jeurissen,  
 l.jeurissen@museazutphen.nl, 06-48 71 99 43 
Bergen op Zoom: Karin Rietbroek,  

k.rietbroek@bergenopzoom.nl, 06-54 75 35 51, 
y.e.kortlever@bergenopzoom.nl  

Harlingen:  Hugo ter Avest, h.teravest@harlingen.nl, 06-22 97 45 25 
Hoorn:  Henriëtte Tilgenkamp, h.tilgenkamp@wfm.nl,  
 06-52 84 61 04 
Gouda:  Jorien Soepboer, jorien.soepboer@museumgouda.nl 
  

 
 
 
 
 


