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Woordd vooraf

Eenn woord vooraf schrijf je op het moment datje terugkijkt over het afgelegde traject. Je
realiseertt je dan hoeveel je te danken hebt aan de mensen in je omgeving. Er waren ups en
downs:: zonder de steun vanuit de directe omgeving wordt geen dissertatie voltooid.
Allereerstt dank aan mijn ouders voor een opvoeding waarin vragen stellen en grenzen
verleggenn werd gestimuleerd. Het verheugt me dat mijn moeder dit moment kan mee maken;
vann mijn vader weet ik dat hij tevreden zou hebben toegekeken.
Naa mijn studie, waarin politieke wetenschappen, geschiedenis en culturele antropologie om
dee voorrang streden, vond ik in de museale wereld een fantastische mogelijkheid om mijn
verschillendee interesses te combineren. Twaalf jaar lang heb ik me bezig gehouden met de
musealee praktijk, me verdiept in objecten en publiek, discussies gevoerd en gevolgd, me laten
overtuigenn of dwarsgelegen. Ik dank mijn toenmalige collega's voor de enthousiaste en
inspirerendee tijd die we samen hebben doorgebracht. Vooral Hester Poppinga, Margreet
Schaafsmaa en Pauline Kruseman dank ik voor hun klankbordfunctie, nadat ik het museum
verlatenn had en aan dit onderzoek begon.
Toenn ik me als postdoctoraal student bestuurskunde in de organisatiekunde ging verdiepen,
boodd me dat een nieuw perspectief op museale organisaties. Om deze organisaties eens vanuit
dee onderliggende structuren te bekijken was een eyeopener. Aan mijn leermeester Kastelein
hebb ik te danken dat ik dit onderzoek begon én heb afgerond. Zijn Friese en mijn Groningse
afkomstt verloochenden zich niet: soms hadden we aan een enkel woord genoeg, soms stonden
wee lijnrecht tegenover elkaar. Mijn waardering voor Kas is groot, ik dank hem voor zijn
enorme,, niet aflatende inzet. De inspirerende gesprekken en spannende bijeenkomsten van de
doorr Kastelein geïnitieerde'intervisiegroep' met Yvonne Burger, Henja Treur, Joyce
Sylvester,, Jos van der Meer, Roel Jansma, Mike Hacking en Ronn Verhoef zal ik niet licht
vergeten.. Bovenal dank ik Joyce die al die jaren zo'n fantastische steun en kameraad was.
Dankk ben ik ook verschuldigd aan Jan Vaessen, die te midden van zijn vele drukke
werkzaamhedenn toch tijd vond mij de laatste jaren meete begeleiden.
Zonderr de vele respondenten uit de museumwereld die enquêtes invulden en bereid waren
mijnn vragen te beantwoorden, was dit onderzoek uiteraard niet mogelijk geweest. Als stagaire
heeftt Brenda Dambrink heel wat werk verzet, we hebben heel plezierig samengewerkt. Anita
Zielhorstt heeft met veel inzet geschaafd aan de Nederlandse taal en menig typefout
gecorrigeerd.. Mijn huidige collega's hebben zich vast wel eens afgevraagd of het er nou echt
nogg van zou komen; met name Dita Hirschfeld dank ik ervoor dat zij altijd vertrouwen
uitstraaldee dat het me zou lukken! Ongetwijfeld vergeet ik vele anderen die me hebben
geholpenn en gesteund, of het nu familie, vrienden of bekenden waren. Allen dank.
Hett meest van al heb ik te danken aan mijn partner Jan Smit. Hij was van begin tot eind een
steunn en toeverlaat, bovendien onmisbaar bij het leren kennen van de (onmogelijkheden van
dee computer in de verwerking en presentatie van de resultaten. Aan mijn kinderen, Frouwke
enn Renske, die zoveel geduld en begrip opbrachten voor een moeder die soms tot diep in de
nachtt achter de computer zat, wil ik dit boek opdragen.
Jessee Elisabeth Bos

Amsterdam,, februari 2001

