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Een nieuw seizoen   
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van museum Sloten. Met ingang 
van 1 april is ons mooie museum weer geopend en hopen wij ook 
u te mogen begroeten.

Vorige zomer heeft Margriet Agricola 
te kennen gegeven dat zij vanwege 
gezondheidsredenen wil stoppen 
met haar werkzaamheden in het mu-
seum. Het bestuur is heel blij dat zij 
een nieuwe coördinator heeft gevon-
den. Haar naam is Leonie Castelein, 
zij zal zich verderop in deze nieuws-
brief aan u voorstellen. Binnenkort 
zullen wij samen met de vrijwilligers 
afscheid nemen van Margriet.

Dit museumjaar exposeren negen 
kunstenaars, die allen werken en 
wonen in Gaasterland, in het mu-
seum. Zij vieren samen met ons hun 
tienjarig jubileum. Wij hopen u ook 
dit seizoen te ontmoeten, u bent van 
harte welkom.

Bestuur ‘Museum Sloten’: Dieuwke de 
Jong, Netty Letterie, Natasja Post, Bouke 
van der Zee en Ackelyn Stapensea.

De afgelopen twee jaar zijn bijzon-
dere jaren geweest voor eenieder. 
Corona heeft ook de museumwereld 
zwaar getroffen. In beide jaren was 
er geen opening van het museumjaar 
mogelijk. Het was ontzettend fijn dat 
Lienke Boot en Eppie Dam, beide 
inwoners van Sloten, hun prachtige 
lino’s en gedichten wilden tentoon-
stellen. De periode dat het mogelijk 
was om musea te bezoeken heb-
ben veel inwoners en toeristen ook 
museum Sloten bezocht. De muse-
um-VVV bezoekers hebben ervoor 
gezorgd dat wij onze financiën op 
orde konden houden.

Al in een eerdere nieuwsbrief heb-
ben wij u kennis laten maken met de 
plannen om te komen tot een nieuwe 
vaste presentatie. Het bidbook, 
daarin staan de plannen beschreven, 
is gemaakt door ‘Museummakers’. 
Op basis van dat bidbook zijn er 
landelijke maar ook plaatselijke 
organisaties aangeschreven voor een 
subsidiebedrag. Op dit moment is 
het totale bedrag binnen en worden 
de verdere plannen uitgewerkt. Van-
af 3 oktober 2022 start de verbou-
wing en het inrichten van de nieuwe 
presentatie. Wij hopen deze nieuwe 
vaste presentatie bij de start van het 
nieuwe seizoen in 2023 feestelijk te 
openen. Het bidbook is te vinden op 
de website van het museum. evert-van-hemert
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Afscheid van Margriet
Al weer heel wat jaren geleden ben ik begonnen als coördinator van Museum Sloten. Ik heb wel 
even geaarzeld: het was een mooie, maar ik voelde wel dat het ook een verantwoordelijke taak  
was. Maar ik heb ja gezegd en het werk bleek goed bij mij te passen. Ook dankzij de goeie samen-
werking met bestuur, collega Tineke en de vele vrijwilligers waren het prachtige jaren – waar nu 
helaas voor mij een einde aan is gekomen. 

Afscheid valt me zwaar
Velen van jullie weten het misschien 
al, maar door langdurige ziekte kan 
ik mijn werk voor het museum niet 
voortzetten. Mijn aandoening is ge-
lukkig niet levensbedreigend, maar 
het grootste probleem is dat ik niet 
lang achter elkaar kan zitten en 
werken. Mijn ‘werkbare’ uren zijn 
dus te beperkt. Het gaat inmiddels 
heel wat beter dan een jaar geleden, 
maar ik ben er nog niet. 
Het is zuur om zo te moeten stop-
pen en niet te kunnen voortzetten 
wat we in de afgelopen jaren heb-
ben opgebouwd, niet meer betrok-
ken te zijn bij de herinrichting waar 
ik al zo veel tijd en energie in had 
gestoken, niet meer de vertrouwde 
gezichten te zien van degenen met 

wie ik toch jarenlang heb opgetrok-
ken, lief en leed gedeeld en fijne 
contacten heb opgebouwd. 
Daarvoor wil ik graag iedereen heel 
erg bedanken! 

Bijgaand twee fotos van mijzelf: 
‘in functie’ in betere dagen in het 
museumdecor van de opnames voor 
de Kameleonfilm, en thuis met mijn 
laptop op de strijkplank om staande 
dit stukje te kunnen typen. 

Margriet Agricola

Margriet zal voor het museum nog wel alle  
administatie doen. Haar nieuwe e mail 
adres is: administratie@museumsloten.nl
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Wisseltentoonstelling 
Naast “Sloten als ideale stad” en de wondere wereld van de 
toverlantaarns is dit seizoen de expositie gewijd aan het tienjarig bestaan 
van de Kunstroute Gaasterland- een kunstenaarscollectief van 9 beeldend kunstenaars 
uit verschillende disciplines die al jaren van mei tot en met oktober elke eerste zondag hun ate-
liers openstellen.  Om dat initiatief te vieren is er deze tentoonstelling die een prachtig overzicht 
laat zien van o.a. schilderijen, etsen, objecten, bronzen beelden en sieraden.

Kunstroute zondagen: 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 aug , 4 sept en 2 okt

Welkom in 9 ateliers van 13:00 tot 17:00 uur
hansje-busquet

Aanrader!
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Het ontzamelingsproces is vastgesteld in het collectieplan museum Sloten 2019. Afscheid nemen 
hoort ook bij een goed collectiebeheer. Van sommige voorwerpen is niet duidelijk waarom we ze 
in onze collectie hebben. Sommige voorwerpen passen beter in een ander museum. Zo kan af-
scheid nemen een nieuw begin betekenen. Dit proces wordt ‘ontzamelen’ genoemd.

Ontzamelen van de collectie museum Sloten

Werkgroep opgericht

Er is een werkgroep opgericht om 
de collectie van museum Sloten te 
ontzamelen.  
Deze werkgroep bestaat uit drie 
leden: mw. Femmie Bijstra (vrijwil-
liger afstoting LAMO- traject); 
mw. Janna de Boer (vrijwilliger his-
torische collectie, bruiklenen); 
mw. Netty Letterie (bestuurslid, 
communicatie met gemeente de 
Fryske Marren). Gezamenlijk maakt 
de werkgroep zich de werkwijze 
met betrekking tot ontzamelen ei-
gen en worden besluiten genomen 
en stappen uitgevoerd. 

Ontzamelen is een ingewikkeld en 
tijdrovend proces, met name van-
wege de vereiste zorgvuldigheid.De 
werkgroep heeft daarvoor onder-
steuning ingeroepen van de ‘Vlie-
gende Brigade’. Dit is een project 
van de ‘Museumfederatie Fryslân’,

met steun van de ‘Wassenbergh-
Clarijs-Fontein Stichting. Hier kun-
nen musea actieve ondersteuning 
kunnen krijgen bij het beantwoor-
den van vragen en het behalen van 
doelen rondom de collectie. 

Het museum Sloten wil de collectie 
blijven verstreken en levend hou-
den voor de toekomst. Dan is het 
niet alleen noodzakelijk deze aan-
winsten te versterken en te verdie-
pen, maar ook om kritisch te kijken 
naar wat wel en niet tot de collectie 
zou moeten. Ten behoeve van de 
voorgenomen ontzameling is er een 
stappenplan opgesteld op basis van 
verschillende relevante beleidsdo-
cumenten van de Museumfederatie. 
Dit document is een belangrijke lei-
draad voor en tevens de basis voor 
de verantwoording achteraf.

Praktijk 
 
Vaak gaat ontzamelen 
gepaard met een gron-
dige check van de gehele 
collectie. Zo is Museum 
Boijmans van Beuningen 
bezig met een groot pro-
ject om 65.000 stukken 
te evalueren. Een woord-
voerder vertelt: “Alle 
objecten worden gecon-
troleerd op standplaats, 
compleetheid, conditie 
en, indien niet aanwe-
zig, wordt er een nieuwe 
registratiefoto gemaakt.” 
Uiteindelijk zal daarna 
de hele collectie opnieuw 
worden gewogen. “Aan 
de hand van het collec-
tiebeleidsplan besluiten 
conservatoren of een 
object nog in de collectie 
past of elders beter tot 
zijn recht kan komen en 
dus ontzameld dient te 
worden”. De gehele col-
lectie, met uitzondering 
van de te ontzamelen 
objecten, zal vanaf 2020 
worden ondergebracht in 
het nieuwe spectaculaire 
depot dat openbaar te 
bezoeken zal zijn.
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Ontzamelen: Hoe doe je dat? 
 
Leidraad Afstoten Museale Objecten 
 
De museumbranche in Nederland is collectief verantwoor-
delijk voor het beheer van het nationale erfgoed. Sinds 
1991 heeft de Museumvereniging daarom een ethische 
richtlijn opgesteld om ontzamelen van musea in goede 
banen te leiden. Twee principes staan centraal in deze 
Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO): 
1) beschermwaardige objecten mogen niet worden afge-
stoten, 2) bij iedere afstoting moeten andere musea eerst 
de kans hebben een object over te nemen.

Er is zelfs een online afstotingsdatabase opgericht (www.
afstotingsdatabase.nl) waar musea hun ongewenste ob-
jecten kunnen aanbieden. Het is voor musea verplicht hun 
werken hier te plaatsen. Andere musea kunnen dan hun 
interesse kenbaar maken, of aangeven wanneer ze denken 
dat een object beschermwaardig is. ‘Beschermwaardige’ 
werken zijn onvervangbaar (er is geen vergelijkbaar werk 
in Nederland) of onmisbaar (de werken hebben een be-
langrijke functie voor de Nederlandse cultuur). Als een 
werk mogelijk beschermwaardig is, moet altijd een toet-
singscommissie toestemming geven voordat definitief tot 
afstoting wordt overgegaan.

Bron: www.kunstvensters.com

Ontzamelen is het tegen-
overgestelde van verzame-
len: het is het verwijderen 
van voorwerpen uit de 
collectie van het museum.  
Het gaat nooit over belang-
rijke voorwerpen, maar 
over voorwerpen waarover 
we helemaal niks weten, 
die in hele slechte staat 
zijn of waarvan we er al 
meer dan voldoende in de  
collectie hebben.
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Herinrichting museum Sloten
Al eerder hebben wij verteld over onze ambitie om het museum te moderniseren. De financering 
lijkt rond en we zullen deze winterperiode starten met de herinrichting van het museum. 
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 voor de grote verzameling plaatjes. Die werden namelijk niet enkel gebruikt 
voor vermaak, maar ook voor onderwijs, opvoeding, bijbelonderricht, bij colleges op de univer-
siteiten, 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 volgen-
de beoogd: 
 
• De collectie historische 
voorwerpen komt beter 
tot haar recht en krijgt een 
duidelijker functie in het 
verhaal van Sloten en de 
provincie Friesland.  
 
• De collectie toverlan-
taarns en toebehoren 
wordt inzichtelijker 
gepresen teerd en met meer 
aandacht voor de plaatjes. 
 
• De bijzondere collectie 
toverlantaarns wordt niet 
enkel als zelfstandige col-
lectie getoond, maar als 
verrassende techniek ook 
ingezet als medium om 
het verhaal van Sloten te 
vertellen. 
 
• De routing in het museum 
wordt verbeterd. 
 
• De belevingswaarde 
wordt versterkt door een 
heldere, logische vorm-
geving te combineren met 
een uitdagende, verras-
sende en nieuwsgierig 
makende presentatie van 
de objecten.

Toverlantaarns als medium

Dit eerste uitgangspunt voor het 
concept vloeit voort uit de unieke 
collectie toverlantaarns. 

Er zijn meerdere manieren om his-
torische verhalen op een pakkende 
manier te visualiseren maar echt 
uniek wordt het als wij dat doen 
via onze toverlantaarns en aanver-
wante objecten. Immers: door ze 
hun oorspronkelijke functie terug 
te geven worden ze op een originele 
manier weer tot leven gewekt. 
Behalve een grote esthetische waar-
de creëert een dergelijke authen-
tieke toepassing ook veel mogelijk-
heden voor interactie en beleving. 

Bovendien maakt het meteen de 
relatie met de geschiedenis van het 
geprojecteerde beeld duidelijk: van 
bioscoop en televisie tot youtube-
filmpjes en virtualrealitykijkers, 
het begint allemaal bij de Laterna 
Magica. We kunnen gebruikmaken 
van de historische apparaten die na 
de voorgenomen en noodzakelijke 
ontzameling beschikbaar komen en 
deze kunnen dan worden aangepast 
aan de huidige technische eisen.  
Innovatief is dat we deze histo-
rische technieken koppelen aan 
moderne projectietechnieken als 
videomapping, layertechnieken, 
multitouch schermen.

Projecties op glas en wanden in combinatie met collectie 
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Wanneer de bezoekers een helm 
opzetten, ervaren ze een Friese 
verrassingsaanval als compacte 
3D experience.

Zondag 2 oktober is 
de laatste dag dat het 
museum open is voor 
bezoek. Maandag 
3 oktober start de 
herinrichting.

De list met het bierschip

Prominente verhalen 
van strijd en verdediging 
worden met toverlan-
taarneffecten visueel 
geanimeerd zodat er 
naast de presentatie van 
objecten ook plek is voor 
beleving. 
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Kantelpunten
Het stadje Sloten is – net als veel an-
dere 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 land-
bouwmechanisatie daar nog een 
schepje bovenop. 

Zo werd de kleine wereld van men-
sen 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 econo-
mie doorwerkte in het leven van 
gewone mensen. En dat weerspie-
gelde zich in de cultuur, in religie en 
levensopvatting, in architectuur, 

beroepskeuze, familieleven, enzo-
voort. 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 tentoonstellingsmeubels 
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 biedt het 
de bezoeker toch een heel concreet 
houvast. En voor de presentatie 
biedt het veel mogelijkheden om 
dynamiek en meer beleving te ge-
ven aan de verhalen. 

Het Bidbook van de Museum-
makers over de herinrichting  
van het museum is te vinden 
op onze website:  
www.museumsloten.nl
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Duurzaamheid staat 
hoog op de agenda bij 
Museum Sloten. Waar 
mogelijk zal bij de herin-
richting gebruik worden 
gemaakt van duurzame 
materialen zoals LED-
verlichting. Ook bij de 
bouw wordt expliciet 
gelet op de duurzaam-
heid van materialen: 
herkomst, fabricage, 
levensduur, e.d. 

Educatie
Onderwijsinstellingen zijn een belangrijke doelgroep voor 
Museum Sloten. Zowel de bijzondere techniek van de tover-
lantaarns - met aanknopingspunten naar vakken als natuur-
kunde en wiskunde - als de geschiedenis van Sloten (regionale 
canon) kunnen heel goed toepassing vinden in educatieve 
programma’s. 

Onderwijs

Voor de bovenbouw van het pri-
maire onderwijs zullen één of meer 
programma’s ontwikkeld worden, 
waarin het experimenteren en 
spelen met licht en projectie wordt 
gecombineerd met het ontdekken 
van de thema’s uit de regionale 
geschiedenis, zoals die in Museum 
Sloten worden gepresenteerd. 

Het programma wordt aangeboden 
in de wintermaanden, als er minder 
bezoek is en de hele museale pre-
sentatie gebruikt kan worden. De 
multifunctionele ruimte is geschikt 
voor introductie en workshops en 
als startplek voor het programma. 
In de zomermaanden, het toeristi-

sche seizoen, worden educatieve ac-
tiviteiten aangeboden voor families 
met kinderen. Dit zijn kleinschaliger 
programma’s die door een gezin 
kunnen worden uitgevoerd en die 
extra waarde en betekenis aan het 
museumbezoek geven. 
Voor beide doelgroepen - onder-
wijs en families/gezinnen - is het 
medium van de toverlantaarn in 
een afgeleide, speelse vorm, uiter-
mate geschikt om de verhalen van 
het museum te communiceren. 
Ook komt hier weer het kantelpunt 
terug: het moment dat de toverlan-
taarn door onder andere (digitale) 
fotografie in onbruik raakt. 

Verhaal

Een gebeurtenis die 
bijvoorbeeld tot op de 
dag van vandaag in het 
collectieve 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, pro-
beerde in een bierschip 
Spaanse soldaten de stad 
binnen te smokkelen. De 
list mislukte doordat de 
verborgen soldaten zich 
aan het bier tegoed had-
den gedaan en in dron-
ken toestand hun aan-
wezigheid 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 presen-
tatie koppelt de sporen in 
het hedendaagse land-
schap aan de situatie in 
het verleden. 
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Poets- en klusdag! 
Afgelopen 7 maart was de jaarlijkse poets- en klusdag 
in het museum. Alles is weer brandschoon! Er is flink 
opgeruimd, de ramen zijn gewassen en alles is weer 
eens goed afgestoft. Door de stevige storm van februari 
waren een paar dakpannen scheef komen te liggen en 
twee waren er zelfs volledig afgewaaid en op het kerk-
hof belandt. Inmiddels is dit weer hersteld en zijn we 
klaar voor het seizoen.  
 
Natuurlijk was er ook even tijd 
voor een heerlijke lunch! 
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Vrijwilligers  
maken het  
verschil 
 
Vrijwilligers zijn heel belang-
rijk, ze zijn de pijler onder de 
musea. Museum  Sloten is trots 
op haar zeer betrokken groep 
vrijwiligers. Wil jij weten hoe 
het is om vrijwilliger te zijn bij 
ons museum, kom gerust eens 
bij ons binnen lopen om een 
praatje te maken.  

Feikje Brouwer 
Haar man Sjoerd Seffinga was al 
eerder vrijwilliger bij het museum 
en deed vooral kluswerk. Zijn 
verhalen waren zeer positief en het 
leek Feikje ook leuk om zo af en 
toe te helpen en zo is zij ook bij het 
museum betrokken geraakt.  
Feikje helpt met trouwerijen als 
gastvrouw of verzorgt bijvoorbeeld 
de drankjes bij een opening of 
andere bijzondere momenten in het 
museum. Inmiddels is ze net als 

haar man al jaren vrijwilliger. Het is 
vandaag ook niet haar eerste poets 
en klusdag! Ze vindt het leuk om de 
handen uit de mouwen te steken. 

Naast vrijwilligerswerk voor het 
museum is Feikje ook betrokken bij 
de kledinguitleen in Balk. Dat vindt 
ze ook heel erg leuk om te doen. 
Vooral tijdens carnaval als de kinde-
ren zich gaan verkleden. 

In de komende nieuwsbrieven stellen we  
telkens twee van onze vrijwilligers aan u voor.

Piet Klugkist 
Piet is al vanaf het begin betrokken 
bij het museum, eerst met het zoe-
ken naar donateurs en later is hij er 
als vrijwilliger een beetje in gerold 
zegt hij. Hij doet van alles. Zo is Piet 
schipper en vervangend stadsom-
roeper. Dat vindt hij hartstikke leuk. 
Als hij in de zomer met de mensen 
het water op gaat of door de stad 
loopt dan vertelt hij verhalen over 
Sloten. Als mensen wat willen we-
ten dan zijn ze bij Piet aan het juiste 
adres! 
Zo vertelt hij het verhaal van de 
Katholieke kerk hier in Sloten. De 

katholieke gemeenschap is in Sloten 
altijd heel klein geweest. Toen men 
de kerk ging bouwen kwamen ze 
geld tekort en toen hebben de pro-
testanten meebetaald. Toen Piet dat 
een keer vertelde zat er een man uit 
Sloten in de boot en die wist Piet 
weer te vertellen dat niet zo lang 
geleden de katholieke kerk ook een 
nieuw klokkenspel heeft gekregen 
en toen hebben de protestanten 
weer meebetaald! Dat zijn volgens 
Piet leuke ‘weetjes’. 

Piet is al meer dan 25 jaar vrijwil-
liger samen met zijn vrouw en hij 
vindt het prachtig!
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Nieuwe coördinator   
Begin dit jaar is Leonie Castelein voor een paar uren per week 
aangenomen als coördinator bij Museum Sloten. 

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

Even voorstellen
Mijn naam is Leonie. Ik ben geboren 
in Leiden en woon sinds 2014 in De 
Wilgen met Hein. Hein heeft twee 
dochters van 21 en 18 jaar en ik heb 
een dochter van 16 jaar. Zij woont 
nog bij ons thuis, de andere twee 
studeren in Groningen en Leiden.  
 
Na de middelbare school ben ik 
naar de kunstacademie in Maas-
tricht gegaan. Daarna heb ik mijn 
master behaald op de kunstacade-
mie in Brussel. Ik heb op de acade-
mies de vrije richting gedaan, met 
name tekenen en schilderen. Na 
een stage bij een reclamebureau 
ben ik toen aan de slag gegaan als 
conceptontwerper en vormgever 
bij verschillende ontwerpburaus in 
Den Haag, Leiden en Amsterdam. In 
Amsterdam heb ik nog een 3 jarige 
opleiding in Multimedia gevolgd. 

Na mijn verhuizing van Den Haag 
naar De Wilgen in 2014 ben ik 
gaan werken voor Schouwburg De 
Lawei in Drachten. Daar deed ik 
het programma voor de beeldende 
kunst en was vast lid van het cre-
atief team. Een hele leuke functie 
maar voor mij was het tijd voor een 
nieuwe uitdaging.  
Ik werk nu twee dagen in de week 
voor Sense of Place in Leeuwarden 
en op maandag voor Museum Slo-
ten. Daarnaast ben ik aanjager van 
een project dat Stroomopwaarts 
heet waar 5 musea uit Zuidoost 
Friesland bij betrokken zijn. Dit 
zijn Museum Belvédère, Museum 
Dr8888, Museum Heerenveen, 
Museum Opsterlân en het Vlecht-
museum in Noordwolde. 

Stroomopwaarts is een samenwer-
king tussen deze musea om de regio 
beter onder de aandacht te brengen 
bij het grotere publiek en om een 
duurzame relatie met elkaar aan te 
gaan. Onder deze titel zullen de vijf 
musea een expositie samenstellen 
waarvan de eerste zal openen in 
april. 

Bij museum Sloten zal ik mij vooral 
gaan richten op educatie en de her-
inrichting van het museum. Dat lijkt 
mij een hele mooie uitdaging!

Leonie Castelein




