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INLEIDING
3

Museum Sloten, gesitueerd in het voormalige stadhuis, heeft een prachtige
collectie voorwerpen over de geschiedenis van Sloten, een unieke tover
lantaarncollectie en elk seizoen een wisseltentoonstelling. Het museum heeft
ook een VVV-afdeling waar kaartmateriaal, streekproducten en souvenirs
worden verkocht.
De huidige tentoonstelling is aan vervanging toe. De presentaties zijn achter
haald en ook de techniek is verouderd en niet gebruiksvriendelijk. Met de uit
voering van de nieuwe plannen zal Museum Sloten toekomstbestendig zijn.
De historische collectie is van groot lokaal belang en zeer geschikt om de
boeiende geschiedenis van de stad te illustreren. De collectie toverlantaarns
en toebehoren is van internationaal belang. Dat geldt met name de grote
verzameling plaatjes. Die werden namelijk niet enkel gebruikt voor vermaak,
maar ook voor onderwijs, opvoeding, bijbelonderricht, bij colleges op de
universiteiten, berichtgeving over rampen, oorlogen en informatie over verre
landen, enzovoort. Ze bieden daarmee een omvangrijk overzicht en belangrijk
historisch inzicht.
Concreet wordt met de herinrichting het volgende beoogd.
f De collectie historische voorwerpen komt beter tot haar recht en krijgt
een duidelijker functie in het verhaal van Sloten en de provincie Friesland.
f De collectie toverlantaarns en toebehoren wordt inzichtelijker gepresen
teerd en met meer aandacht voor de plaatjes.
f De bijzondere collectie toverlantaarns wordt niet enkel als zelfstandige
collectie getoond, maar als verrassende techniek ook ingezet als medium
om het verhaal van Sloten te vertellen.
f De routing in het museum wordt verbeterd.
f De belevingswaarde wordt versterkt door een heldere, logische vorm
geving te combineren met een uitdagende, verrassende en nieuwsgierig
makende presentatie van de objecten.
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UITGANGSPUNTEN
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Toverlantaarns als medium
Dit eerste uitgangspunt voor het concept vloeit voort uit de unieke collectie
toverlantaarns.
Er zijn meerdere manieren om historische verhalen op een pakkende manier
te visualiseren maar echt uniek wordt het als wij dat doen via onze toverlan
taarns en aanverwante objecten. Immers: door ze hun oorspronkelijke functie
terug te geven worden ze op een originele manier weer tot leven gewekt.
Behalve een grote esthetische waarde creëert een dergelijke authentieke toe
passing ook veel mogelijkheden voor interactie en beleving. Bovendien maakt
het meteen de relatie met de geschiedenis van het geprojecteerde beeld dui
delijk: van bioscoop en televisie tot youtubefilmpjes en virtualreality-kijkers,
het begint allemaal bij de Laterna Magica.
Concreet kunnen we hiervoor gebruikmaken van de historische apparaten die
na de voorgenomen en noodzakelijke ontzameling beschikbaar komen en dan
kunnen worden aangepast aan de huidige technische eisen. Innovatief is dat
we deze historische technieken koppelen aan moderne projectietechnieken
als video-mapping, layer-technieken, multitouch schermen.
Kantelpunten
Het stadje Sloten is – net als veel andere historische steden en dorpen – min
of meer ‘stilgezet’ rond het midden van de 19de eeuw. Dit was het gevolg van
de industrialisatie, die het karakter van Nederland ingrijpend veranderde.
In Friesland deed de latere landbouwmechanisatie daar nog een schepje
bovenop.
Zo werd de kleine wereld van mensen wier leven was bepaald door familie
en eigen wijk of dorp opeens een veel grotere wereld waarin de invloed van
nationale en zelfs internationale politiek en economie doorwerkte in het

leven van gewone mensen. En dat weerspiegelde zich in de cultuur, in religie
en levensopvatting, in architectuur, beroepskeuze, familieleven, enzovoorts,
enzovoorts.
Het basisidee is om dergelijke kantelpunten ook als uitgangspunt te nemen
voor de vormgeving. Elk thema krijgt zo dus twee verhalen: één van vóór een
bepaald moment in de geschiedenis en één van daarna. De tentoonstellings
meubels geven bezoekers de mogelijkheid om het verhaal aan weerszijden
van die kantelpunten te zien: door het verschuiven van een paneel of een
tafelblad verschijnt het verhaal vóór of na het kantelpunt.
Met deze benadering wordt elk thema op de voor dat thema meest geëigende
manier gepresenteerd en in de tijd gezet. Zonder een dwingende chronologie
(lastig in de routing!) biedt het de bezoeker toch een heel concreet houvast.
En voor de presentatie biedt het veel mogelijkheden om dynamiek en bele
vingswaarde te geven aan de verhalen.

Duurzaamheid staat hoog op
de agenda bij Museum Sloten.
Waar mogelijk zal bij de
herinrichting gebruik worden
gemaakt van duurzame materialen zoals LED-verlichting.
Ook bij de bouw wordt expliciet gelet op de duurzaamheid
van materialen: herkomst,
fabricage, levensduur, e.d.
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Begane grond

Eerste verdieping

WINKEL

ENTREE

RECEPTIE

Tweede verdieping
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4. Collectie toverlantaarns en
lantaarnplaatjes
Vitrine met toverlantaarns en ‘lessenaar’
met lantaarnplaatjes die bij aanraking groot
geprojecteerd worden. Eromheen diverse
exhibits.

2. Wisselexpositieruimte en studiezaal
Op de wanden worden wisselende thema’s
(kunst en cultuur) geëxposeerd. In het midden
staat een tafel met beeldscherm en een
kleine handbibliotheek.

7. Bestuur en rechtspraak
Over de handhaving van
gezag en orde door de tijd
heen.
7.1 - Het roer in handen
7.2 - Stadsrechten
7.3 - Recente ontwikkelingen
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1.2 Sprekende
portretten
Tussen gewone
portretten van
‘beroemde’
Slotenaren hangen
er ook een paar die,
terwijl je er langs
loopt, het woord tot
je richten.

1.1 Sloten door
toverlantaarns
betoverd
Theatrale
presentatie met
‘betoverende’
lichteffecten uit
een ‘wolk’ van tover
lantaarns die in de
ruimte hangen.

3.1 Multifunctionele
tafels
Tafels waarin collectie
is ‘verborgen’ maar die
ook als gewone tafels
kunnen worden gebruikt
voor vergaderingen e.d.

5. Friese identiteit
Onder de kop ‘leaver dea as
slaef’ maak je hier kennis
met de achtergronden van de
Friese identiteit.
5.1 - Woest en ontoegankelijk
5.2 - Sporen van verdediging
en strijd
5.3 - Recente ontwikkelingen

RECEPTIE
WINKEL

6. Het water als vriend en
vijand
Over hoe het water de
geschiedenis en ontwikkeling
van Sloten bepaalde.
De stadsmaquette is onder
deel van dit thema.

ENTREE

3.3 Virtual reality kijkers
Deze kijkers voegen beeld en
informatie toe aan het uitzicht
over het historische Sloten.

3.2 Introductie presentatie
Op twee banieren wordt een korte
introductiefilm getoond. De banieren zijn
bedrukt met beeld en tekst.

6.1 - Vroege geschiedenis
6.2 - Ontstaan van Sloten
6.3 - Nadeel wordt voordeel
6.4 - Moderne tijd
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THEMA'S EN UITWERKING
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2

Begane grond

2. WISSELEXPOSITIERUIMTE

1. EYE CATCHERS ENTREE

2. Wisselexposities en studiezaal
Ruimte 2 heeft twee functies.
f De wanden en het grootste deel van de ruimte zijn beschikbaar voor
wisselexposities (cultuurhistorisch of met werk van lokale c.q. regionale
kunstenaars).
f Voor bezoekers met specifieke interesses staat in het midden een
meubel met een handcollectie boeken en een leestafel met ingebouwd
beeldscherm dat toegang geeft tot uitgebreide informatie over de
collectie en de geschiedenis van de stad.

1.1 ‘Sloten door toverlantaarns betoverd’
Bij binnenkomst worden bezoekers verrast door een theatrale presentatie
over Sloten en zijn geschiedenis in een caleidoscopisch verteld verhaal.
Spannende toverlantaarn-effecten in combinatie met klank en licht voeren je
door de stad in verandering.
1.2 Trap naar boven
Hier hangen portretten uit de collectie, afgewisseld met beeldschermen waar
op geanimeerde portretten lijken te bewegen en een quote uitspreken. Voor
de bezoekers is dit de eerste verrassende kennismaking met betekenisvolle
personen uit de historie en het heden van Sloten. Het belang en de functie
van de personen wordt later bij de inhoudelijke themapresentaties verder
uitgediept.

1.2
1.2

1.11.1
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print
glasplaat
schuifpaneel
vitrine
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De raadzaal:
huidige situatie

1e verdieping

3. RAADZAAL
De raadzaal heeft meerdere functies: hij wordt verhuurd, gebruikt als
trouwlocatie maar ook ingezet als expositieruimte.
3.1 Multifunctionele tafels
Een tafel, samengesteld uit een aantal 'mobiele' delen, doet dienst als ten
toonstellingsmeubel. In de tafel zijn korte teasers te zien: beknopte intro
ducties op de thema’s die bezoekers elders in het museum tegenkomen, met
alvast enkele objecten en beelden.
In de tafelbladen zijn vitrines verzonken. Elke vitrine is deels afgedekt door
een verschuifbaar paneel en een vrij daarboven liggende glasplaat. Bezoekers
kunnen het paneel heen en weer schuiven en zo verschillende delen van de
vitrine openen en verschillende verhalen ‘ophalen’.
Zowel op het schuifpaneel als op de glasplaat zijn prints met informatie
aangebracht. Omdat de print op het glas van gaten is voorzien, kun je ook
daarmee op een verrassende manier informatie (geprint op het schuifpaneel)
ophalen en afdekken. Ook zijn hiermee visuele effecten te bereiken die doen
denken aan de manier waarop in een toverlantaarn bewegend beeld wordt
gesuggereerd.
Op de vloer rondom de tafel is een tijdlijn te zien met belangrijke jaartallen en
beknopte informatie over de geschiedenis van Sloten.

3.2

3.1

3.3

3.3
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VOORBEELD
Projectie op banier of
geïntegreerd beeldscherm

9

3.2 Multimediapresentatie
Op de banieren voor de ramen links is de multimediale introductie-animatie
‘Sloten de ideale stad in beweging’ te zien: een compact verhaal over de ont
wikkeling van Sloten door de tijd heen. De film maakt gebruik van theatrale
toverlantaarn-effecten en andere filmische technieken.
Ook hierin is een ‘kantelpunt’ verwerkt: we laten zien hoe naar het heden toe
Sloten de invloed ondergaat van nationale en internationale politieke, eco
nomische en infrastructurele ontwikkelingen. Bezoekers begrijpen waarom
Sloten desondanks een ideale stad blijft.
Verdiepingsthema’s:
f Een animatie over het ontstaan van Sloten laat zien dat dit het gevolg was
van demografische ontwikkelingen en waterbouwkundige ingrepen in het
Middeleeuwse Friesland.
f In een toverlantaarn-presentatie maken bezoekers kennis met de familie
Van Harinxma thoe Slooten.
Ook bij de verdiepingsthema’s blijft het kantelpunt in het ontstaan en de
ontwikkeling van Sloten de centrale invalshoek.
3.3 Virtualreality-kijkers
Voor de ramen staan ‘virtualreality-kijkers’ opgesteld die een augmented
reality toevoegen aan het uitzicht, oftewel een virtuele laag over de uitzicht
beelden van de stad. We zien Sloten veranderen in de tijd of met de seizoenen.
Er komt bijvoorbeeld een stel Elfstedentocht-schaatsers voorbij, middeleeuw
se marktkooplui bevolken het stadje, er wordt tol geheven, of beelden van
Sloten in de jaren ’60 verschijnen.
De kijkers zijn in z’n geheel verplaatsbaar. Door nokken in de vloer kunnen ze
op hun vaste plaats worden teruggezet en gefixeerd.

VOORBEELD
Kijker met augmented reality
in De Efteling

Augmented reality:
rond beeldscherm met
historische stadsgezichten

Camera
voor live stream
beelden

In hoogte
verstelbaar
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Het idee van de toverlantaarn is simpel: dat je met een
lichtbron en een lens een transparante afbeelding kon
projecteren was een uitvinding van Christiaan Huygens
(1629-1695), die het kunstje in huiselijke kring vertoonde. De
uitdaging was vervolgens om het geprojecteerde beeld zo
groot en helder te krijgen dat je het in een theatertje kon
vertonen. Het duurde niet lang eer men dat had uitgedokterd:
al vroeg in de 18e eeuw was de techniek zo ver ontwikkeld dat
rondreizende ‘lantaarnisten’ op kermissen het publiek een
tot dan toe ongekende blik op de wereld konden bieden.
Het moet voor veel mensen een overweldigende ervaring zijn
geweest. Eenzelfde verbazing is moeilijk te reproduceren in
een tijd dat iedereen zijn eigen films en foto’s maakt en deelt,
maar door het technisch vernuft van toen te combineren
met dat van nu kunnen onze moderne bezoekers de magie
meebeleven met de kermisgangers van toen.

4. TENTOONSTELLINGSRUIMTE
4. Collectie tover lantaarns
In een grote vitrine is een exploded view van de Laterna Magica opgesteld.
Op een smalle lessenaar rondom deze vitrine kunnen bezoekers kiezen voor
thema’s die getoond worden op verschillende schermen in en om de vitrine
en op projecties op de wanden. Interactieve schermen geven de mogelijk
heid in te zoomen op de bijzondere Laterna Magica collectie. Rond de vitrine
staan interactieve presentaties over specifieke technische onderdelen van
de Laterna Magica zoals de werking van de lens of hoe beeld in beweging kan
komen.

VOORBEELD
Toverlantaarn in vitrine en
projectie op de wand

Beamers

VOORBEELDEN
Projecties op glas en wanden in
combinatie met collectie
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Zolderverdieping
Op de zolderverdieping groeperen we de collectie en verhalen rond drie
grote thema’s. Ook hier is voor elk thema weer een kantelpunt gedefinieerd
waardoor binnen zo’n thema de presentaties tegenover elkaar gezet kunnen
worden.
De topstukken van het museum zullen vooral in deze drie thema-presentaties
een prominente plaats krijgen.

5

5. ‘LEAVER DEA AS SLAEF’ - DE FRIESE IDENTITEIT
Mensen maken kennis met achtergronden van de Friese identiteit. Friezen
staan van oudsher bekend als een eigenzinnig en onafhankelijk volk. Dit
gebied kent dan ook een lange traditie van zelfstandigheid.
Dit is uitgewerkt in drie deelthema’s die gevisualiseerd worden aan de hand
van de collectie en verhalen.
Kantelpunt: einde van de Middeleeuwen (de Nieuwe Tijd)
In 1498 wordt de buitenlandse legeraanvoerder hertog Albrecht van Saksen
door keizer Maximiliaan tot erfelijk ‘gubernator’ (keizerlijke stadhouder) over
Friesland aangesteld. De betreffende oorkonde is ondertekend door een groot
aantal hoofdelingen, vooraanstaande geestelijken en een aantal steden, waar
onder Sloten.
5.1 Woest en ontoegankelijk
De buitengewone omstandigheden van het woongebied in de nabijheid
van zee, getijdengeulen, rivieren, moerassen, veengebieden hebben hun
stempel gedrukt op de Friese identiteit. Het landschap was ongeschikt voor

VOORBEELDEN
Diverse technieken: aanraakscherm,
projectie op de vloer of een maquette,
hologram
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VOORBEELDEN
Diverse technieken:
combinatie van kijkdoos en projectie
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oorlogsvoering, en dat was een van de redenen dat het feodaal stelsel en de
grafelijke macht zich in Friesland in theorie wel bestonden, maar in de prak
tijk niet konden worden opgelegd. Lange tijd was er in Friesland dan ook geen
centraal gezag en geen adellijke elite zoals in andere delen van het huidige
Nederland. De macht was in handen van hoofdelingen: plaatselijke leiders
die elkaar vanuit hun stinzen en met hun eigen kleine legertjes
bestreden.
Met behulp van toverlantaarn-technieken, decors en kijkkast
presentaties maken de bezoekers kennis met voorbeelden van
de Middeleeuwse Friese vrijheid. Een pakkend monumentaal
beeld van de getijdengeulen, moerassen en veengebieden, ge
projecteerd op de vloer, vormt de grafische achtergrond van
deze presentaties. De grens tussen land en water verschuift
voortdurend.

Opstelling met toverlantaarns
in combinatie met
projectie (mini-beamers) of
beeldscherm
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VOORBEELD
Wanneer de bezoekers een
helm opzetten, ervaren ze een
Friese verrassingsaanval als
compacte 3D experience.

5.2 Sporen van verdediging en strijd
De presentatie voert de bezoeker in snelle stappen door de episodes van
oorlog en andere conflicten. Prominente verhalen van strijd en verdediging
worden met toverlantaarn-effecten visueel geanimeerd zodat er naast de
presentatie van objecten ook plek is voor beleving.
Een gebeurtenis die bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag in het collec
tieve geheugen van Sloten gegrift staat, is dat Sloten in 1588 bijna door een
verrader aan de Spanjaarden werd uitgeleverd. Dotte Sibles uit Grou, een
handlanger van de Spanjaarden, probeerde in een bierschip Spaanse sol
daten de stad binnen te smokkelen. De list mislukte doordat de verborgen
soldaten zich aan het bier tegoed hadden gedaan en in dronken toestand hun
aanwezigheid op het schip verrieden. Dotte Sibles en schipper Pier Lupkes
werden allebei onthoofd.
De verdedigingswallen zijn al lang geslecht, maar de restanten hebben nog
altijd een functie als fraai en markant cultureel erfgoed dat ons herinnert
aan een rijk verleden. Een interactieve presentatie koppelt de sporen in het
hedendaagse landschap aan de situatie in het verleden.
5.3 Recente ontwikkelingen
Op verdiepingsschermen kunnen bezoekers meer informatie ophalen over
recentere ontwikkelingen en gebeurtenissen.

De list met het bierschip
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6. HET WATER ALS VRIEND EN VIJAND
Kantelpunt: midden van de 19e eeuw (Industriële Revolutie).
Door infrastructurele ontwikkelingen veranderde de positie van Sloten. De
ligging op het kruispunt van landweg en waterweg had de stad in het ver
leden veel welvaart gebracht, maar met de opkomst van het wegverkeer
kwam daar een einde aan. De ligging aan het water is tegenwoordig wel op
een andere manier van economisch belang, want de stad is nu erg in trek bij
watersporters en dagjesmensen.

VOORBEELDEN
Videomapping, verdiepings
schermen met interactie,
holografische projectie

6.1 Vroege geschiedenis
Rond 650 domineerden de Friezen de noordelijke handelsroutes en waren
ze de belangrijkste tussenhandelaren van allerlei producten: pelzen,
walrus-ivoor, barnsteen, slaven, vis, wijn, graan, metaal, aardewerk, wijn
handel en Friese lakenstoffen. Ze stichtten zelfs Friese kolonies in Hamburg,
Keulen, Mainz Jutland en Noorse Kaupang aan Olofsford.
Met behulp van evocatieve scènes en doe-opstellingen maken bezoekers een
beeldende reis door de tijd. In de presentatie komt de bezoeker onder ande
ren zo’n Friese koopman tegen. Op doorzichtschermen zien we zijn handels
waar, munten of objecten. Een historische kaart maakt de omvang van het
reis- en handelsgebied duidelijk.
Bezoekers maken zo kennis met sleutelfiguren die hen deelgenoot maken
van bijzondere gebeurtenissen uit het verleden. Tijdens zo’n scène kunnen
ook eerder verborgen authentieke objecten plotsklaps in beeld komen.
Bijvoorbeeld handelswaar, Friese munten, archeologische objecten of
documenten.

6
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6.2 Ontstaan Sloten bij kruising landweg en waterweg.
Het water speelde natuurlijk ook een grote rol in het ontstaan van Sloten en
de ontwikkeling tot centrum van handel en scheepvaart. Sloten ontstond
in de 13de eeuw als nederzetting bij de kruising tussen de landweg en een
nieuwe waterweg. De nederzetting groeide en werd belangrijk. Hier maken
we daarom ook kennis met een lid van de familie Harinxma thoe Slooten die
onder meer vertelt waarom juist op dat kruispunt een stins moest komen.
De presentatie kan worden voorzien van verdiepende info over de historische
ontwikkelingen van de stad Sloten, met behulp van animaties, ensceneringen
en objecten.
6.3 Een nadeel wordt een voordeel
Ontginning en roofbouw op natuur leidden ook in de Middeleeuwen al tot
ecologische problemen. Uit het veengebied werd water afgevoerd. De grond
werd door inklinking en bodemdaling te nat. Door de almaar stijgende zee
spiegel in combinatie met veenontginning ontstond enorme wateroverlast.
Deze werd in het lage midden succesvol bestreden door het Slaettemergat
te graven zodat het overtollige water in de Zuiderzee kon worden geloosd.
Een bonus-effect was dat ook schepen gebruik konden maken van deze
nieuwe waterweg. Zo lag Sloten opeens aan een van de drukste door
gaande vaarroutes van en naar Friesland en kwam er verkeer uit Groningen,
Scandinavische landen en de Oostzeelanden langs de stad.
Bij dit thema is er aandacht voor digitale verdieping over handelsroutes en
ladingen, veren, beurtschippers en export door de tijd heen. Met behulp van
animaties, objecten en filmbeelden maken we een reis door de tijd.
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In dit thema is ook de maquette opgesteld. Deze is gekoppeld aan een beeld
scherm. Bezoekers kunnen interactief een monument of cultureel erfgoed
plek in Sloten kiezen en krijgen vervolgens achtergrondinformatie. Hier kun
nen ze o.a. virtueel binnenkijken bij monumenten of historische informatie
ophalen over betekenisvolle plekken in Sloten.
6.4 Moderne tijd
Water speelt vandaag de dag nog steeds een rol in Sloten. Natuurlijk is Sloten
bekend van de Elfstedentocht. Stad en waterrijke omgeving zijn in trek bij
watersporters, dagjestoeristen, mensen die een ideale woonomgeving zoe
ken. Er is een jachthaven en er zijn veel watersportbedrijven gevestigd.

VOORBEELDEN
Videomapping op maquette,
combinatie van collectie met
verdiepingsscherm
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7. BESTUUR EN RECHTSPRAAK
Kantelpunt: De vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
(de 80-jarige oorlog).
Hoewel de provincies nog steeds behoorlijk autonoom zijn met eigen legers,
rechtspraak en belastingen, wordt Nederland toch steeds meer ‘één natie’.
Een mooi voorbeeld is het uit Holland naar Friesland overgewaaide gebruik
van de vergulde en verzilverde stemboontjes als ballotagemiddel bij verkie
zingen en benoemingen. De stemboontjes wezen dan bijvoorbeeld de vroed
schapsleden aan die dat jaar de burgemeester mochten benoemen. Dergelijke
stemboontjes zijn tegenwoordig zeldzaam, maar Sloten heeft ze nog!
7.1 Het roer in handen houden
In de moeilijk toegankelijke kustgebieden bestond vele eeuwen geen cen
traal gezag. Zaken werden besproken tijdens het ding, de van oorsprong
Germaanse volksvergadering van de vrije mannen. Later, tot ver in de
Middeleeuwen, werden de Friese Gouwen bestierd door plaatselijke macht
hebbers, de zogenoemde hoofdelingen.
Ook hier maakt de bezoeker met behulp van multimediale scènes een reis
door de tijd. Historische bewoners uit Sloten brengen bezoekers op een pak
kende manier op de hoogte van consequenties van veranderingen in bestuur
en stadsrechten door de tijd heen. Evocatieve multimediale scènes worden
voorzien van doorzichtschermen met collectie-items, doe-presentaties en
verdiepende informatie.
In dit deel is verder aandacht voor de Friese ontwikkelingen in de rechtspraak
door de eeuwen heen, van de Lex Frisionum (750-800) waarin het gewoonte
recht was vastgelegd en het Verbond van Upstalboom tot verschillende
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stadsrechten. Het recht om als stad zelf vonnissen te vellen en te voltrekken
willen we laten ervaren: bezoekers kunnen interactief een vergrijp kiezen
waarover een oordeel moet worden geveld zoals moord, diefstal, ontucht...
Met behulp van toverlantaarn-effecten zien ze dat de straffen destijds niet
mis waren!
7.2 Stadsrechten
Hier is onder meer aandacht voor de periode waarin steden stadsrechten
kregen, of liever gezegd ‘kochten’. Op een interactieve manier zien bezoekers
dat deze rechten niet gratis waren: steden moesten extra belasting betalen
of krijgsvolk leveren. Maar ze zien ook dat dat in Friesland anders lag. Omdat
er hier geen landsheer was, eigenden de steden zich die rechten meestal
gewoon toe.
7.3 Recente ontwikkelingen
In 1984 is de gemeente Sloten opgegaan in een andere gemeente. Objecten
als ambtsketen, voorzittershamer en de stemboontjes die met hun bijzondere
functie herinneren aan de eeuwenlange zelfstandigheid, krijgen hier een plek.
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Onderwijsinstellingen zijn een belangrijke doelgroep voor Museum Sloten.
Zowel de bijzondere techniek van de toverlantaarns - met aanknopings
punten naar vakken als natuurkunde en wiskunde - als de geschiedenis van
Sloten (regionale canon) kunnen heel goed toepassing vinden in educatieve
programma's.
Voor de bovenbouw van het primaire onderwijs zullen één of meer program
ma's ontwikkeld worden, waarin het experimenteren en spelen met licht en
projectie wordt gecombineerd met het ontdekken van de thema's uit de regio
nale geschiedenis, zoals die in Museum Sloten worden gepresenteerd.
Het programma wordt aangeboden in de wintermaanden, als er minder indivi
dueel bezoek is en de hele museale presentatie gebruikt kan worden.
De multifunctionele ruimte is geschikt voor introductie en workshops en als
startplek voor het programma.
In de zomermaanden, het toeristische seizoen, worden educatieve activitei
ten aangeboden voor families met kinderen. Dit zijn kleinschaliger program
ma's die door een gezin kunnen worden uitgevoerd en die extra waarde en
betekenis aan het museumbezoek geven.
Voor beide doelgroepen - onderwijs en families/gezinnen - is het medium van
de toverlantaarn in een afgeleide, speelse vorm, uitermate geschikt om de ver
halen van het museum te communiceren. Ook komt hier weer het kantelpunt
terug: het moment dat de toverlantaarn door onder andere (digitale) fotogra
fie in onbruik raakt.

VOORBEELDEN
Kinderen spelen met licht, schaduw
en projectie in het Speelgoed- en
Carnavalsmuseum 'Op Stelten' in
Oosterhout
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DOELSTELLING
Museum Sloten draait de laatste jaren uitstekend. Dit blijkt uit jaarlijks
stijgende bezoekersaantallen, reacties van bezoekers, omzet, goede verstand
houding tussen bestuur, personeel en vrijwilligers, algemene tevredenheid en
enthousiasme onder vrijwilligers, en niet in de laatste plaats de gezonde fi
nanciën. Dit geeft zekerheid en vertrouwen om in de komende beleidsperiode
2020-2024 daadkrachtig te werken aan de vastgestelde hoofddoelstelling: een
jaarlijkse groei van 5 procent in bezoekersaantallen.

DOELGROEP
Om de groei te verwezenlijken moet in de eerste plaats bepaald worden
wie Museum Sloten bezoekt of gaat bezoeken. Daarna kan in kaart worden
gebracht waar de doelgroep zich bevindt en hoe ze te bereiken is.
Museum Sloten maakt onderscheid in twee doelgroepen, de primaire doel
groep en de secundaire doelgroep:
Primaire doelgroep:
Liefhebbers/Museumkaarthouders
Mensen die doelgericht het museum bezoeken vanwege hun interesse voor
musea, onze exposanten of collectie, hetzij de historische collectie, hetzij de
toverlantaarns.
Mensen uit de regio
Inwoners van Sloten, Gaasterland, De Fryske Marren en Fryslân die worden
aangetrokken door de wisselende tentoonstellingen van regionale kunste
naars in wie ze geïnteresseerd zijn of met wie ze bekend zijn. Of juist interesse

hebben voor de cultuurhistorische identiteit en streekcultuur. Ook probeert
Museum Sloten een ‘logisch en ideaal startpunt’ te zijn voor inwoners die hun
eigen relaties, vrienden of familieleden buiten Friesland rondleiden door stad
en streek en voor wie ze activiteiten zoeken.
Onderwijs
Bij de herinrichting is een aantrekkelijk educatief aanbod voor ontvangst van
schoolklassen in het museum voorzien (zie hierboven).
Los van de herinrichting zullen in samenwerking met het basisonderwijs de
komende beleidsperiode twee educatieve projecten worden ontwikkeld met
leskist en lesbrief voor in de klas. Ook zullen bij de wisseltentoonstellingen
jeugdactiviteiten worden georganiseerd.
Toeristen die in Friesland verblijven
Dit zijn dagjesmensen die per auto, rondvaartboot, camper of touringcar in
Sloten arriveren, kampeerders, fietsers en in mindere mate wandelaars. Ze
zijn geïnteresseerd in natuur, leuke dorpjes en steden, winkeltjes, watersport,
fietsen en wandelen, leuke activiteiten voor de kinderen.
Secundaire doelgroep:
Ondernemers en culturele instellingen
Bruidsparen
Museum Sloten kiest er bewust voor om de marketingactiviteiten te richten
op de primaire doelgroep.
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COMMUNICATIE & MARKETING
De hoofddoelstelling is bepaald, de doelgroep is vastgesteld, hoe zorgt
Museum Sloten ervoor dat de doelgroep het museum weet te vinden en gaat
bezoeken? Op basis van het al eerder opgestelde en deels al uitgevoerde on
line marketingplan, zal een meerjarig algemeen plan voor de communicatie
en marketing worden opgesteld met de volgende uitgangspunten:
f Richten op de primaire doelgroepen
f Onderscheid maken in corporate communicatie (gericht op toeristen,
dagjesmensen en museumkaarthouders) en specifieke programma
communicatie (bijvoorbeeld (groot)ouders met kinderen uit de omgeving)
f Uitbreiden van de offline marketing tools
f Verdere (digitale) profilering via de website, social media en een digitale
nieuwsbrief, betaalde en free publicity
f Meer samenwerkingsacties voor een groot bereik tegen lage kosten
De positionering die wordt ingezet is:
Museum Sloten is het ideale startpunt voor de ideale stad
Offline Marketing
De offline marketing betreft de meer traditionele vorm van marketing die
al werd ingezet. Met het vernieuwde museum zullen de offline marketing
activiteiten worden gecontinueerd c.q. uitgebreid. Het betreft o.a.:
f Adverteren in papieren media
f Persberichten bij iedere tentoonstelling en/of activiteit en/of nieuwsitem
naar regionale media
f Verspreiden van posters en folders bij collega-instellingen in Friesland,
tevens bij campings, hotels in een straal van 30 kilometer
f Ontwikkelen en verkopen van arrangementen aan o.a. touringcarbedrijven

via het populaire platform van 'Bus-idee'
f Narrow casting in de vrij toegankelijke hal met balie en winkel, binnens
huis om de VVV-bezoeker te verleiden tot een museumbezoek. Dit in
samenwerking VVV Waterland van Friesland.
Online marketing
Uit onderzoek blijkt dat de digitale informatievoorziening één van de meest
belangrijke informatiebronnen is. Terwijl tot voor enkele jaren de website
primaire online informatiebron was, gebruiken tegenwoordig steeds meer
mensen, zowel jong als oud, daarvoor social media.
De eerste stappen zijn gezet door in samenwerking met Bureau Kersvers een
online marketingplan (2018-2019) te schrijven, met als doel:
f Uitdragen van de rol als het ideale startpunt om Sloten te ontdekken
f Aansturen op acties = bezoek
f E-mailadressen verzamelen voor de digitale nieuwsbrief
Museum Sloten maakt al regelmatig en steeds meer gebruik van online
marketing om de primaire doelgroepen ook via de digitale communicatie te
bereiken met zowel betaalde als onbetaalde berichten. In de komende beleid
speriode (2020-2024) zal dat meer gestructureerd en planmatig gaan gebeuren.
Om dat succesvol te doen, zullen (nieuwe en jongere) vrijwilligers en/of de
coördinator zich dit via begeleiding en cursussen meer eigen maken.
De eerste stappen die voor de komende jaren zijn voorzien in de online marke
ting betreffen:
f Aanpassen van de website van Museum Sloten om deze meer conversie
gericht te maken
f Digitale nieuwsbrieven uitbouwen in kwaliteit, kwantiteit en het
activeren van de lezer
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f Actief inzetten van social media ten behoeve van naamsbekendheid en
‘klantenbinding’. Denk daarbij aan een structuur van Facebookberichten
in combinatie met betaalde advertenties en uitbreiding met Instagram
stories.
f Naamsbekendheid vergroten door middel van regionale en landelijke
culturele en toeristische (verzamel)websites
Marketing door middel van samenwerkingsacties
Naast de reguliere communicatie initieert Museum Sloten tevens samen
werking met media en andere partijen voor o.a. lezersacties, activiteiten
zoals lezingen, prijsvragen, enz. Het bereik met deze acties is hoog en de
absolute kosten zijn relatief laag.
Voorbeelden van andere partijen waar reeds samenwerkingen mee zijn en die
zullen worden voortgezet:
f Museumvereniging (3x per jaar gratis aanbiedingen in de nieuwsbrief)
f Noordelijke Dagbladen Combinatie (lezersacties)
f Kidsproof (activiteiten in vakantie in combi met prijsvraag)
f VVV (arrangementen)
Aansluiten bij landelijke initiatieven
Museum Sloten participeert in landelijke initiatieven als Open Monumenten
dag en Museumweekend. De komende jaren zal zoveel mogelijk worden
aangehaakt bij soortgelijke landelijke initiatieven (zoals de maand van de
geschiedenis) of juist ongelijksoortige initiatieven als de Nationale Fietsdag
of de vele varianten van de elfstedentocht (te voet, te paard, per schip). Dit
levert veel (landelijke) exposure op tegen relatief weinig inspanning.
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Om de herinrichting van Museum Sloten te realiseren zijn financiële middelen
nodig. Museum Sloten is een financieel gezonde organisatie en heeft uit de
eigen middelen een substantieel bedrag gereserveerd als eigen bijdrage voor
deze herinrichting. Ook de Vrienden van het museum dragen financieel bij aan
een nader te bepalen (educatief) onderdeel.
Overige kosten zullen door derden moeten worden gedekt. Zowel private als
publieke fondsen en subsidiemogelijkheden worden hiervoor aangeschreven.
Gemeente De Fryske Marren is eigenaar van zowel de collectie als het gebouw
(het voormalige stadhuis) waarin Museum Sloten is gevestigd. De samen
werking met de gemeente is plezierig en de betrokkenheid is groot. Met
een eerder bezoek van afgevaardigden aan het museum is er ook vanuit de
gemeente geconstateerd dat de huidige presentatie niet meer voldoet en
begreep men de noodzaak voor herinrichting. Nog afgezien van het feit dat
een financiële steun hard nodig is om de plannen te kunnen realiseren, toont
een bijdrage van de gemeente ook regionale betrokkenheid en vertrouwen in
de toekomst. Dit laatste zal er zeker aan bijdragen dat regionale en landelijke
fondsen onze aanvraag honoreren.
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Ontwikkelingskosten
Uitwerking inhoudelijk en visualiseringsconcept
Schrijven scripts audiovisuele producties

€

Museum Sloten

6.000

Margriet Agricola
coördinator en projectleider
T 0514 531124
M 06 22901322
E info@museumsloten.nl

10.500

Voorlopig ontwerp

7.000

Definitief ontwerp

11.000

Totaal ontwikkeling

34.500

Productiekosten
Tentoonstellingsmateriaal / exhibits
Decoratie, rekwisieten en props

30.000
4.000

Hard- en software (audiovisueel en interactieve presentaties)

20.000

Audiovisuele producties

46.000

Interactvieve elementen

20.000

Grafische elementen / printwerk

24.000

Licht / theater-effecten

10.000

Opbouw, installatie (op locatie)

20.000

Totaal productie
Productiebegeleiding / art direction
Overig (educatie- en onderwijsprogramma, huisstijl)
Totaal

174.000
3.000
38.000
249.500

Museum Sloten

