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museumStuk

‘Van de nood een deugd maken’ was de titel 
van een presentatie die museumdirecteur 
Gerard de Kleijn onlangs hield. Onderwerp 
was het depotbeleid dat sinds 2011 ontwik-
keld is en inmiddels vorm gaat krijgen. 
Hieraan voorafgaand zijn ingrijpende be-
leidskeuzes gemaakt die verder reiken dan 
alleen de depots, het hele museum verkeert 
in een overgangsfase.

De collectie van Museum Gouda bestaat uit zo’n 40.000 
voorwerpen. Deze zijn deels op zaal te zien maar voor het 
overige zijn ze opgeslagen in 21 verschillende depots. Je 
vraagt je af hoe het kan, maar 20 van de 21 depots zijn 
gevestigd in het historische Catharinagasthuis. De ‘kruip 
door, sluip door’ situaties die daarbij voor komen zijn 
niet bepaald wenselijk en het museum was genoodzaakt 
daar verandering in te brengen. 

Bij het aantreden van de huidige directeur in 2010 la-
gen er vergevorderde plannen op tafel om samen met 
Gemeente en meerdere partijen uit het culturele veld 
de depotproblematiek op te lossen. Het zou daarbij 
gaan om een extern depot. Voor het Museum bleek die 
oplossing uiteindelijk niet betaalbaar en dus niet aan-
vaardbaar, zeker ook omdat de depotproblematiek niet 
op zichzelf stond, maar de hele museumorganisatie aan 
‘restauratie’ toe was. Besloten werd daarop het heft in 
eigen hand te nemen en zelfstandig naar oplossingen te 

Van de nood een deugd maken
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zoeken. Er werd een meerjarenplan opgesteld met een 
visie die het Museum op alle fronten herpositioneerde. 
Streven was om in die periode zowel de financiële, als 
ruimtelijke (w.o. depots) als personele problemen het 
hoofd te bieden.

Als eerste werd besloten Museum Gouda te gaan profi-
leren als stadsmuseum. Drie bestaande collecties zouden 
hier de basis van vormen; de religieuze collectie uit de 
16e eeuw, de schilderijen uit de 19e eeuw (School van 
Barbizon en Haagse school) en Gouds plateel uit de 20e 
eeuw. (Aangetekend wordt hierbij dat het Ruim met de 

Het ontwerp van de ‘Schatkamer’ in de Gasthuiszaal door 
bureau PlOT uit Amsterdam.
Enkele kernwoorden binnen de opdracht waren: 
- Toon de massa en de overweldigende collectie
- Neem het publiek mee op ontdekkingstocht
- Toon de geheimzinnige functionaliteit (van een doorgaans
 verborgen ruimte)

- Tast het gebouw en de zaal niet aan 
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schuttersstukken, de regentenkamer en de chirurgijn-
kamer buiten de discussie stonden). Als attractieve pu-
bliekstrekker werd daarbij bedacht een maquette van 
Gouda uit 1562 te laten bouwen en die, omringd door 
historische Gouwenaren en een groeikaart van de stad, 
als middelpunt te laten fungeren. Een keur aan ‘Goudse’ 
objecten, afkomstig uit de huidige stijlkamers en het pij-
penkabinet moest vervolgens de afwisselende presenta-
tie compleet maken. 

Door te focusseren op bovenstaande keuzes zou de 
overige collectie kunnen worden afgestoten. Dat besluit 
trof echter wel een heel gevoelige snaar zowel bij mu-
seumliefhebbers als bij museumconservatoren, denk aan 
de reuring rondom de verhuizing van de speelgoedcol-
lectie, de verkoop van ‘The Schoolboys’ en het opgeven 
van ‘de Moriaan’. Maar ondertussen heeft die beslissing 
al wel positieve invloed gehad op de gestelde doelen. 

Depots

Naast minder depots moest ook de kwaliteit van de op-
slag verbeterd worden. De beschikbare mogelijkheden 
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en middelen waren echter uiterst beperkt en er moest 
dus een ‘list’ worden verzonnen. Die list bestond hier-
uit dat enkele ruimtes in het gebouw, die niet als depot 
te boek stonden, zouden worden omgevormd tot zoge-
naamde ‘open depots’. Een fenomeen dat momenteel 
steeds vaker te zien is, ook in gerenommeerde musea 
in binnen- en buitenland en daardoor zelfs trendy ge-
noemd kan worden. 

Dit plan de campagne krijgt momenteel haar beslag 
in het Museum. Een veelomvattend project waarvan het 
eerste onderdeel inmiddels is afgerond. Twee ruimtes, 
grenzend aan de Plateelzaal (boven de Gasthuiszaal) zijn 
heringericht als open depot. De hele plateelcollectie is 
nu op die zolderetage ondergebracht en zichtbaar voor 

Houten hondenkar, speelgoed uit de speelgoedfabriek in Waddinxveen. 
Een van de pronkstukken die in de galerij rondom de Schatkamer komt 
te staan. (foto Museum Gouda)

Het plateeldepot (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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De ontwerpers van de Schatkamer hebben willen aan-
tonen dat ‘iets praktisch ook mooi kan zijn’. Of ze daarin 
geslaagd zijn mag u vanaf half september zelf komen be-
oordelen. Maar ‘van de nood een deugd maken’ is deze 
jaren in Museum Gouda noodgedwongen het motto. De 
tijd zal leren of er ooit oplossingen kunnen komen die 
het hart van het historische pand minder raken.

het publiek. Het tweede, meest ingrijpende onderdeel 
van het project speelt zich af in de grote Gasthuiszaal. 
Daar wordt momenteel nog gewerkt aan de inrichting 
van een nieuw opgetrokken depot van twee verdiepin-
gen hoog. In dat ‘gebouw binnen een gebouw’ dat ‘de 
Schatkamer’ gaat heten, zal binnenkort een groot aantal, 
aan de stad Gouda gerelateerde objecten worden onder-
gebracht die nu nog elders in het museum (stijlkamers, 
pijpenkabinet) of in een van de depots een plaatsje heb-
ben. Als bezoekers kunnen wij die voortaan in een open 
depotopstelling bekijken. De huidige stijlkamers komen 
daarmee vrij voor tijdelijke exposities.

Bij de besluitvorming die heeft geleid tot de keuze van 
deze ‘gevoelige’ locatie als open depotruimte is niet over 
een nacht ijs gegaan. Gasthuiskapel, galerijzalen en stijl-
kamers, ze zijn door de museumprojectleiding en haar 
adviseurs allemaal overwogen, maar vielen om meerdere 
redenen af. Dat de keus op de Gasthuiszaal is gevallen 
was vooral een praktische. Dubbel grondgebruik is daar 
vanwege de hoogte mogelijk, dus relatief veel opslag-
capaciteit per m2. Daarnaast pleitte ook andere techni-
sche aspecten voor die keus. Maar doorslaggevend was 
toch de logische zonering van de Schatkamer (met haar 
Goudse collectie) nabij de stadsmaquette. 

Het open depot in de Gasthuiszaal zal door haar bouw, 
design en inrichting attractief worden voor bezoekers, 
maar het blijft wel een depot. Dat betekent het tonen 
van ‘massa’ maar ook van diversiteit, echter wel zonder 
de bekende informatiebordjes. De verdere inrichting van 
het depot blijft in dit artikel buiten beeld maar belooft 
de nodige aansprekende onderdelen zoals bijvoorbeeld 
een galerij met ‘pronkstukken’.

Servies dat werd vervaardigd voor de Holland-America Line (Foto Cor-
nelis de Keizer, Empire Imaging)

Servies dat is voorzien van het Goudse stadswapen (foto Cornelis de Kei-
zer, Empire Imaging)


