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INLEIDING 

 
’t Behouden Huys staat symbool voor het hele eiland Terschelling: uniek, eigenzinnig en onnavolgbaar! 

Museum ’t Behouden Huys is onderdeel van de gemeente Terschelling en in dat opzicht, als  ‘gemeentemuseum’, langzaamaan uniek aan het worden in de 

provincie Friesland. Voor alle Friese musea met een boekjaarsubsidie is in de afgelopen jaren de afweging gemaakt of verzelfstandiging een meerwaarde zal 

gaan vormen. In de provincie Friesland is in drie gemeenten en voor drie musea, waaronder ’t Behouden Huys, geconcludeerd dat verzelfstandiging op dit 

moment en in de komende jaren geen meerwaarde heeft. Na onderzoek voor het museum, het eiland en de bezoekers blijkt ’t Behouden Huys onder de 

gemeenteparaplu de meest gunstige uitgangspositie te zijn voor de nabije toekomst. 

 

Terschelling heeft op het historische en culturele vlak altijd het midden gehouden tussen Friesland en Holland. Het gevolg daarvan is dat de verschillende 

archiefstukken betreffende Terschelling over het hele land verspreid zijn geraakt en dat heeft historisch onderzoek in het verleden vaak zo lastig gemaakt. 

Om die reden is er in de loop der tijd steeds meer beroep gedaan op het museum en zo is ’t Behouden Huys óók uitgegroeid tot het Historisch Centrum van 

Terschelling. Unieke documenten, die bij de cultuur en de historie van het eiland horen, wil de gemeenschap graag op het eiland bewaren. Onder de juiste 

condities uiteraard. Zo heeft ’t Behouden Huys naast de museumfunctie ook een archieffunctie gekregen. 

 

In het verleden heeft het museum al meerdere beleidsvisies uitgegeven: ‘Op de plaats voorwaarts – beleidsnotitie 1995-2002’ , ‘Op naar de beleving – 

beleidsnotitie 2004-2009’ en  ‘Behouden vaart voor museum ‘’t Behouden Huys’ 2012-2016.  

Na de vele, kort opeenvolgende conservator-wisselingen en vervolgens in 2016/2017 een grote verbouwing met de toevoeging van het ‘Historisch Centrum 

is het goed dat nu, in 2019, het Vierde Beleidsplan ‘Bouwen aan het Verleden’ het licht ziet. Bij het opstellen van dit beleidsplan is gebruik gemaakt van de 

richtlijnen, de systematiek en de inspiraties die zijn aangereikt door het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed en die eveneens aanbevolen worden door 

de Nederlandse Museumvereniging. 

 

 

 

 

 

 



Uitgangspunten vormen de missie en visie van ’t Behouden Huys, benoemd in Hoofdstuk 1. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 2 de ontwikkeling en de situatie 

tot nu toe t.a.v. het cultureel erfgoed van Terschelling gekenschetst en in het bijzonder de plaats die ’t Behouden Huys daarin inneemt. Wat goed of minder 

gaat wordt benoemd in Hoofdstuk 3 en tevens wat nog kan komen óf juist niet. De daaruit voortvloeiende beleidsuitdagingen komen in hetzelfde hoofdstuk 

aan bod. In hoofdstuk 4 worden deze beleidsuitdagingen omgezet in doelstellingen en om deze doelstellingen te verwezenlijken is in hoofdstuk 5 een 

stappenplan weergegeven. 
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HOOFDSTUK 1  

MISSIE & VISIE 
  

1.1 MISSIE 
 

’t Behouden Huys is ‘de schatkamer’ van Terschelling en heeft als zodanig een unieke functie en betekenis op het eiland en betekenis voor de gemeenschap. 

De collectie van het Museum en het Historisch Centrum is ván de Terschellinger gemeenschap, vóór de Terschellinger inwoners én zijn bezoekers en dóór de 

Terschellinger samenleving tot stand gekomen. Een leerplek, vraagbaak en belevingsruimte voor zowel de eilander gemeenschap – van jong tot oud -  als de 

gasten van het eiland: iedereen, wereldwijd, die geïnteresseerd is in het bijzondere cultureel erfgoed en in de op geheel eigen koers gevaren geschiedenis  

van het unieke stukje grond dat Terschelling heet. 

Terwijl het Museum ’t Behouden Huys de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Terschelling voor een breed publiek toegankelijk maakt, is het Historisch 

Centrum ’t Behouden Huys voor de gerichte onderzoeker op het gebied van eilander geschiedenis en erfgoed. 
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1.2 VISIE 
 

’t Behouden Huys moet voor de toekomst als de cultuurhistorische plek midden in de Terschellinger samenleving behouden blijven. Een van de taken is de 

kennis leveren aan maatschappelijke instellingen en verenigingen op het eiland en er buiten. Het dient initiatieven op cultureel en historisch gebied op 

Terschelling te ondersteunen en het historisch onderzoek daarvoor te stimuleren of zelf te doen. De contacten over en weer zullen onderhouden moeten 

blijven en aangepast moeten worden aan eisen van de tijd. Alles binnen de randvoorwaarden die van een eigentijds middelgroot museum en archief 

verwacht mogen worden. 

Het draagvlak onder de Terschellinger gemeenschap zal ’t Behouden Huys ook in de toekomst moeten blijven houden. In die zin mogen de recreatieve en 

economische waardes van het museum als belevingsplek niet onderschat worden. Maar altijd in de kaders die kenmerkend zijn voor Terschelling: makkelijk 

toegankelijk, laagdrempelig, veelzijdig, betrokken en gelijkwaardig. Bij het unieke en eigenzinnige eiland hoort het unieke en eigenzinnige Behouden Huys. 
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HOOFDSTUK 2 

DE BASIS  
 

2.1 PROFIEL ’t BEHOUDEN HUYS 

2.1.1 De (80-jarige) historie van ’t Behouden Huys 
 

Op 10 juli 1938 wordt de Vereniging tot Stichting van een Terschellinger Museum ’t Behouden Huys opgericht. (Een museum dat er ooit eens zal moeten 

komen. De naam herinnert niet alleen naar de – vrijwel zeker – van Terschelling afkomstige overwinteraar: Willem Barentsz. Maar verwijst tevens naar de 

functie: het behoud van het Terschellinger cultureel erfgoed. Een dag later, op 11 juli, vindt de plechtige opening plaats van de tentoonstelling ’t Behouden 

Huys,  de eerste officiële cultuurhistorische tentoonstelling op Terschelling: in het Toynbee-gebouw, in de Burg. Mentzstraat op West-Terschelling. 

Houtsnijwerk, gespekte matten, scheepsmodellen, klederdrachtspullen, sierwerk en Lutine-schatten: daar is het allemaal mee begonnen.  De drijvende 

kracht achter deze tentoonstelling is Gerrit Knop, Terschellinger van geboorte, maar woonachtig in Amsterdam waar hij leraar is bij het middelbaar 

onderwijs. Een deel van het tentoongestelde is afkomstig uit de verzameling van de in 1935 veel te jong gestorven Wouter van Dieren, eveneens een 

Terschellinger-aan-de-vaste-wal die destijds ook al met ideeën heeft rondgelopen voor een cultureel erfgoed-expositie. 

De tentoonstelling is een groot succes en wordt om die reden in 1939 herhaald. Op 5 mei van dat jaar gaan Gerrit Knop en Jan Lieuwen, ook een vaste-wal-

Terschellinger, een stichting in het leven roepen met de naam ‘Schellinger Cultuur-Historisch Museum Het Behouden Huis’. 

Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en moeten de voorwerpen in allerijl elders ondergebracht worden; verhuist eerst naar de ruime zolder van 

Toko Duyf op West en daarna naar de kerk van Midsland, waar het veilig zou moeten zijn. Maar ook particulieren nemen waardevolle objecten onder hun 

hoede... 
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Na de oorlog, in 1949 sterft Gerrit Knop. Net als Wouter van Dieren ziet hij zijn museumdroom dus niet uitkomen. Het jaar daarop (1950) komt in de 

Langeburen – later Commandeurstraat 32 – een kolenopslag te koop en dit pand wordt door de gemeente aangekocht en opgeknapt, dankzij een subsidie 

van het toenmalige Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De verzameling van de Stichting verhuist hier naartoe. De gemeente zal de 

exploitatie op zich gaan nemen en zo kan in 1952 het gemeentelijk museum ’t Behouden Huys worden geopend. 

In het pand ernaast, Commandeurstraat 30, woont een schoenmaker met zijn vrouw. Hun huis komt in 1954 ook leeg te staan, wordt eveneens aangekocht 

door de gemeente en gerestaureerd. In datzelfde jaar, 1954 dus, draagt de Stichting de hele collectie over aan de gemeente. 

 

Na het overlijden van conservator Johannes Feenstra op 17 juli 1977 ontstaan er bij het toenmalige college van B & W ideeën over een ‘Geïntegreerd 

Museum’. Het Natuurhistorisch Streekmuseum / Zeeaquarium aan de Burg. Reedekerstraat zou heringericht en uitgebouwd worden. ’t Behouden Huys zou 

weliswaar behouden blijven maar als dependance van het Geïntegreerd Museum. (Even was er sprake dat de commandeurshuizen verbouwd zouden 

worden tot huurwoningen.) Op 27 juni 1979, met drie stemmen tegen en acht stemmen vóór, neemt de gemeenteraad van Terschelling de plannen aan 

voor integratie van de twee musea. De ‘Vereniging van vrienden van de Terschellinger musea’ weet dat ’t Behouden Huys uiteindelijk ‘een plaatsje in de as 

van een koude haard kan zoeken’ en komt in geweer. Ook de bruikleengevers en hun erven laten middels een open brief weten weinig vertrouwen te 

hebben in de nieuwe beheersvorm. Op 24 maart 1980 besluit de gemeenteraad op voorstel van B & W tot een ander beleid inzake de gemeentelijke musea, 

die gescheiden verantwoordelijkheden zullen krijgen en verschillende functies. Voor ’t Behouden Huys wordt een conservator aangetrokken met eigen 

verantwoordelijkheid en een aparte begroting, rechtstreeks onder B & W. 

De ‘Vereniging van vrienden van de Terschellinger Musea’, die steeds stelling heeft genomen voor het behoud van ’t Behouden Huys gaat het meer in het 

‘cultuurhistorische’ zoeken en wijzigt twee dagen voor het raadsbesluit, op 22 maart 1980, de naam in ‘Cultuurhistorische Vereniging Het Behouden Huys’. 

Er komen nieuwe statuten en tevens wordt gestart met een nieuwe reeks uitgaves van het tijdschrift ‘Schylge Myn Lântse’. Op 1 oktober 1980 heeft 

museum ’t Behouden Huys weer een nieuwe conservator.  

Omdat de vereniging én het museum dezelfde naam hebben: ‘Het Behouden Huys’, ontstaat er op den duur veel verwarring. Om die reden verandert de 

vereniging later haar naam in ‘Schylge Myn Lântse’ – de al gebruikte naam voor het tijdschrift. 

 

Op 6 april 1982 richten de ‘Cultuurhistorische Vereniging Het Behouden Huys’, de ‘Stichting Ons Schellingerland’ en de ‘Vereniging van Oud-leerlingen van 

de Terschellinger Zeevaartschool’ gezamenlijk de ‘Stichting Schellinger Erfdeel’ op. Doel van deze nieuwe Stichting is het opsporen, verwerven, 

tentoonstellen en het voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften en andere getuigenissen van cultuurhistorisch belang. De Stichting zal 

haar eigendommen op de meest passende plaats bewaren, maar door haar eigendomstitel er tevens voor zorgen ‘dat wat op Terschelling hoort, niet meer 
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aan het eiland onttrokken kan worden’. De meeste schilderijen en tekeningen van de Stichting worden in  het museum ’t Behouden Huys ondergebracht. 

Lange tijd gebruikt het museum als extra opslag het oude postkantoor en de ruimtes achter het Centrum voor Natuur en Landschap. 

 

In 1985 wordt het museum aan de achterkant uitgebreid, tot aan de Westerbuurtstraat. Hoewel het al weer meer dan 30 jaar terug is, spreekt iedereen nog 

steeds over ‘de Nieuwbouw’. Boven in deze Nieuwbouw beschikt ’t Behouden Huys over een groot depot. In 1997 krijgt het museum een zolder voor grote – 

en niet tentoongestelde - objecten boven in de loods van de gemeentelijke Buitendienst op het nieuwe bedrijventerrein. De entree van het museum 

verandert in 1995 wanneer tussen de beide 17e-eeuwse huizen een glazen overkapping verschijnt en hier de balie wordt ingericht. Op 27 juni 2000 wordt ’t 

Behouden Huys ingeschreven in het Museumregister Nederland en ontvangt het certificaat Geregistreerd Museum. 

Commandeurstraat 28, naast ’t Behouden Huys, komt te koop te staan en in 2010 koopt de gemeente ook dit pand aan onder het mom van ‘Buurmans huis 

komt maar een keer te koop’. Maar daar blijft het eerst bij. Er worden vooralsnog geen andere investeringen gedaan. De reden daarvoor zijn de plannen 

rond de leeggekomen betonningsloods van Rijkswaterstaat. In 2011 verschijnt een rapport van BMC -adviesmanagement met een pleidooi voor een nieuw 

centrum waarin natuur en cultuur gehuisvest worden als ‘De Collectie Terschelling’. Het beleid, de specialismen, de uitgangspunten van ’t Behouden Huys 

en het Centrum voor Natuur en Landschap – die weliswaar beide onder de gemeente Terschelling vallen – blijken echter te veel van elkaar te verschillen. 

Net als in een winkelcentrum een slager en een boekenverkoper, die ondanks dat ze hetzelfde kassa- en boekhoudingssysteem gebruiken, elkaar bij ziekte 

slecht kunnen vervangen.  

Als de samenvoeging van het museum en het  C.N.L. strandt, kunnen eerdere uitbreidingsplannen van ’t Behouden Huys verder uitgewerkt worden. In 

oktober 2016 beginnen de werkzaamheden daadwerkelijk. Met Commandeurstraat 28 – in de volksmond vaak nog het ‘Strijboshuis’ genoemd, naar de 

laatst bewoner - kan ’t Behouden Huys vergroot worden met het Historisch Centrum en een werkplek – volgens de normen van de huidige tijd - voor 

medewerkers en gasten. Tevens krijgt het museum voorzieningen erbij, die het jarenlang heeft moeten ontberen: een garderobe met lockers, drie toiletten 

(i.p.v. één voor bezoekers en medewerkers) inclusief invalidentoilet, een balie- en ontvangstruimte met museumwinkel. Tevens kan geïnvesteerd worden in 

het toegankelijk maken voor mindervaliden, zonder het karakter van de monumentale panden aan te tasten. Op 1 september 2017 vindt de officiële 

ingebruikname plaats en op 1 december van hetzelfde jaar is er open huis in het nieuwe Historisch Centrum en het Museum. 

 

 

 



9 

 

 

2.1.2 Collectie van ’t Behouden Huys 
 

De collectie van ’t Behouden Huys bestaat uit objecten die betrekking hebben op de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Terschelling: sier- en 

gebruiksvoorwerpen, kleding, bodemvondsten, schilderijen, prenten, modellen, duik- en strandvondsten. Daarnaast worden boeken bewaard en ontsloten 

evenals documenten die een connectie hebben met Terschelling, de bewoners en de bezoekers door de eeuwen heen.  

Lange tijd heeft ’t Behouden Huys nauwelijks een echt collectiebeleid gevoerd. Alles wat geschonken of in bruikleen werd gegeven, werd in dank aanvaard. 

De onderliggende gedachte was: als we iets weigeren, zal men in een kleine gemeenschap al gauw denken dat we alles al hebben. Schijnbaar ontbraken durf 

en inzichten om over te gaan naar een collectiebeleid (i.p.v. ongebreideld te verzamelen) en mensen uit te leggen waarom de betreffende voorwerpen wél, 

of juist niet in de collectie passen. In 2015 wordt het eerste Collectieplan opgesteld: ‘Collectieplan tot Behoud Collectie ‘’t Behouden Huys 2015-2020’. 

 

Kernpunten van het Collectieplan zijn: 

 

• Aan hand van de onderstaande criteria worden de schenkingen, de aankopen en de bruiklenen getoetst: 

* de mate waarin een object past binnen het collectieprofiel (uitvoerig beschreven  in het Collectieplan van ’t Behouden Huys) 

* de cultuurhistorische waarde, volgens de waarderingscriteria MusIP- categorie 1, MusIP- categorie 2, MusIP- categorie 3 en MusIP- categorie 4, die 

in 1990 zijn opgesteld in het kader van het Deltaplan voor cultuurbehoud in Nederland (zie ook Collectieplan van ’t Behouden Huys). 

* de fysieke staat 

 

• Bruiklenen van particulieren zullen niet meer plaats vinden. De enige uitzondering zal zijn voor een tijdelijke expositie. Gefaseerd wordt contact gezocht 

met bruikleengevers van destijds, of hun nazaten, met als doel de bruiklenen in schenkingen om te zetten of de objecten terug te geven. Voor objecten die 

buiten het collectieprofiel vallen, zal een andere bestemming gezocht worden volgens de procedure genoemd in het Collectieplan. Als norm wordt de 

‘Leidraad voor het Afstoten van Museale objecten’, kortweg LAMO1, gehanteerd. 

 
1 De LAMO is een instrument van de Nederlandse Museumvereniging 
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• De objecten worden volgens de internationale standaard gedocumenteerd en gefotografeerd (dus naast het al reeds gehanteerde, veel omvangrijkere, 

interne systeem). Het Friese project ‘Kolleksjes Tichtby’ - een project van de Friese museumcollecties waarvoor ’t Behouden Huys ook een subsidie kreeg – 

heeft daarvoor al een eerste aanzet gegeven (zie wederom het Collectieplan).  

 

• In 2015/2016 zijn 150 objecten geregistreerd en gefotografeerd, in 2016/2017 nog eens 200 en in 2017/2019 tot slot 250 objecten. Deze gegevens 

worden weer verwerkt worden in de ‘Digitale Museum Collectie Nederland’ (kortweg DiMCoN) en zijn vervolgens internationaal uitwisselbaar met 

‘Europeana’. In totaal staan in de ‘Collectie Nederland’ nu 600 voorwerpen uit ’t Behouden Huys, maar ook een aantal van en over Terschelling vanuit 

andere overheidsbronnen. 

 

 

De objecten bevinden zich: 

 - in de expositieruimtes van het Museum 

 - in het Historisch Centrum (Commandeurstraat 28) 

 - op het depot van de Nieuwbouw 

 - op het schilderijen- en prentendepot van de Nieuwbouw 

 - in de loods Noordgat op het bedrijventerrein 

 - in het gemeentehuis 

 

 

Het Collectie-ontruimingsplan is in februari 2018 afgerond. 

 

 



11 

 

 

 

2.1.3 Expertises van ’t Behouden Huys 
 

’t Behouden Huys beheert het materieel, roerend erfgoed van Terschelling en informeert tevens over het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van 

het eiland, de bewoners, de vrijwillige en niet-vrijwillige bezoekers door de eeuwen heen. Zowel het Museum als het Historisch Centrum heeft veel taken en 

verantwoordelijkheden gekregen. Steeds meer particulieren, ondernemers, bedrijven, instellingen, scholen en overheden doen beroep op de kennis in ’t 

Behouden Huys. Een klein tot middelgroot instituut als ’t Behouden Huys zal daarom voor de ‘zelfredzaamheid’ in de lijn van de eilandcultuur een zo breed 

mogelijk scala aan expertises onder haar medewerkers in huis moeten hebben. 

Het Museum en het Historisch Centrum beschikt momenteel over: 

- gastheerschap / gastvrouwschap 

- algemene kennis aangaande de cultuur en historie van Terschelling 

- algemene kennis aangaande de collectie: functie, materiaal, conservering 

- kennis aangaande administratie en boekhouding 

- bekend zijn met de plaatselijke bevolking en instanties in de Terschellinger samenleving (voor meer specifieke / gespecialiseerde kennis en talenten) 

- goede sociale omgang met de plaatselijke bevolking in de Terschellinger samenleving (verbindende rol) 

- bekend zijn met personen en instanties op museaal en archivaal vlak (voor meer specifieke / gespecialiseerde kennis aangaande objecten, collecties, 

restauraties, conservering) 

- kennis aangaande temperatuur- & luchtvochtigheidbeheersing en huisvesting 

- kennis aangaande educatie 

- kennis aangaande tentoonstellingen en presentaties 

- kennis aangaande marketing en publiekswerking 

- goede contactuele eigenschappen 

- kennis aangaande B.H.V. 
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’t Behouden Huys heeft vanaf 2019 nog twee nieuwe taken gekregen. Ten eerste zal het advies gevraagd kunnen worden aangaande het beschermd 

immaterieel erfgoed en het roerend erfgoed van Terschelling en ten tweede zal het een meldpunt worden voor archeologische toevalvondsten. Dit is 

opgenomen in de nieuwe gemeentelijk Erfgoedverordening (2019).   

Uitgangspunt blijft dat ’t Behouden Huys beroep durft te doen op personen en instanties met specialistische kennis indien dat de collectie, de presentatie of 

het onderzoek daardoor ten goede komt. Dit is ook in het verleden steeds gebeurd, ‘Onder het mom: wie niet sterk is…’ 

 

2.1.4 Vorige plannen en ideeën van ’t Behouden Huys 
 

Een beleidsvisie als deze, met een SWOT-analyse (Hoofdstuk 3) en met meetbare strategische en operationele doelstellingen (Hoofdstuk 4), is tot dusver 

nog niet eerder opgesteld voor ’t Behouden Huys. Lessen trekken uit vorige beleidsplannen wordt dus lastig. Er werden wel in de laatste jaren al 

‘ongeschreven’ richtlijnen gehanteerd. 

Op een eiland, met een beperkt aantal inwoners en in het seizoen werk te over, is het altijd lastig om vrijwilliger te vinden. Om vrijwilligers te krijgen én te 

behouden is de blijk van waardering, in allerlei vormen, essentieel. Vrijwilligers die ingeroosterd worden voor baliewerk, hebben recht op 

vrijwilligersvergoeding.  

Om de bezoeker terug te laten keren in het museum is het uitgangspunt geworden ieder jaar weer wat anders in het Museum te hebben. Maar dat betekent 

niet dat er  steeds een nieuwe expositie komt. Bij toerbeurt kan ook een onderdeel van de totale museumexpositie geactualiseerd, vernieuwd of vervangen 

worden. 

 

  

2.1.5 Juridische en bestuurlijke context van ’t Behouden Huys 
 

Zoals genoemd valt ’t Behouden Huys onder de Gemeente Terschelling. De wethouder van cultuur heeft de eindverantwoording tegenover de 

gemeenteraad. De conservator moet verantwoording afleggen tegenover de gemeentedirecteur t.a.v. personeel en beleid, maar zou tevens verantwoording 

moeten kunnen afleggen tegenover de wethouder van cultuur.  

De conservator heeft maandelijks overleg met de gemeentedirecteur en een medewerker van personeelszaken. Daarnaast wordt ook regelmatig overleg 

gevoerd met zowel de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het gebouwenbeheer en die van de gemeentelijke buitendienst.  

Omdat ’t Behouden Huys onder de gemeente valt, kan het beroep doen op de mankracht en kennis bij de gemeente  t.a.v. juridische, personele en 

financiële zaken en subsidies.  
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2.2 BETROKKENEN & BELANGSTELLENDEN 

2.2.1 Cultureel Erfgoedgemeenschap 

 
’t Behouden Huys is op het gebied van de cultuur en de historie op Terschelling ‘de spin in het web’.  

De verbindende waarde van ’t Behouden Huys in de kleine gemeenschap van Terschelling is van onschatbare waarde. Voor alle initiatieven op cultuur-

historisch gebied komt men veelal eerst te rade in “et Museum”. Kunstenaars en kunstenmakers, tekstschrijvers, acteurs en scriptschrijvers – voor festivals, 

optredens, film- en televisieopnames op en buiten Terschelling – halen hun inspiratie en kennis uit het Museum en het Historisch Centrum. Of het om het 

verzorgingstehuis gaat of de scholen; maatschappelijke of culturele instellingen; verenigingen, stichtingen, overheden of particulieren: ’t Behouden Huys 

dient te informeren en te ondersteunen. Dat is tot nu toe geweest en dat moet ook zo blijven. 

 

Op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed is Terschelling zeer rijk. Een ‘tocht door het veld’: 

  

* De Cultuurhistorische Vereniging ‘Schylge Myn Lântse’ 

SML heeft aan de wieg gestaan van het Museum (zie hoofdstuk 2.1.1) en is in 1964 opgericht als Vereniging Vrienden van de Terschellinger Musea. 

Daarna werd het Cultuur-historische vereniging Het Behouden Huys. In 1988 heeft het een naamsverandering ondergaan als Cultuurhistorische 

Vereniging Schylge Myn Lântse (voorheen Vrienden van museum het Behouden Huys). Deze naamswijziging doet recht aan het breder perspectief 

van de cultuurhistorische vereniging dan alleen het Museum. 

Schylge Myn Lântse is een cultuurhistorische vereniging die het brede spectrum van de Terschellinger historie en tradities in haar vaandel heeft. De 

statuten spreken voor zich: 

Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel: 
a. belangstelling te wekken voor- en de studie te bevorderen omtrent Terschelling en zijn historische- en huidige bevolking, dialecten en 

cultuurvormen in al haar uitingen; 
b. verspreiding van de aldus verkregen kennis; 
c. het opsporen-, verwerven-, tentoonstellen- en voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften van historisch belang en andere 

getuigenissen. 
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Artikel 3. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. het organiseren van bijeenkomsten, eventueel excursies; 
b. het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van faciliteiten op enig onderzoeksterrein en steunverlening aan onderzoekers; 
c. het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties, het bevorderen van de instandhouding- en zo mogelijk verbreding van cultuur-

historische monumenten en/of collecties op Terschelling; 
d. het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie; 
e. alle andere wettige middelen. 

 
SML heeft een klein vermogen van waaruit bijdragen worden gegeven aan een ieder die daartoe een verzoek doet en waarvan het bestuur 

overtuigd is dat het in de doelstellingen van de vereniging past. De vereniging heeft een ANBI-status, waardoor met belastingvoordeel aan SML 

geschonken en gedoneerd kan worden. SML beheert een eigen aankoopfonds van waaruit aankopen voor de collectie van het Museum kunnen 

worden bekostigd, die dan via de Stichting Schellinger Erfdeel aan het Museum in bruikleen worden gegeven. SML is medebestuurder van Stichting 

Schellinger Erfdeel (zie verder), de bruikleengever van voor de Terschellinger historie belangrijke objecten aan het Museum. SML ontplooit 

allerhande activiteiten ten behoeve van de Terschellinger cultuurhistorie in haar breedste vorm. SML geeft een cultuurhistorisch tijdschrift uit en 

organiseert lezingen. De Vereniging geeft financiële ondersteuning aan publicaties over Terschelling, en aan initiatieven die de Terschellinger 

cultuurhistorie behouden, versterken of promoten. SML ondersteunt alle activiteiten die de Terschellinger dialecten levend houden. SML ontplooit, 

ondersteunt en denkt mee in aan de Terschellinger cultuurhistorie gelieerde projecten, zaken en initiatieven. 

SML en het Museum hebben een lang gedeeld verleden. Het bestuur waardeert het werk van en de relatie met het Museum. In het tijdschrift van de 

Vereniging krijgt het Museum ruimte om nieuwe aanwinsten te vermelden. Er is een jaarlijkse bijeenkomst van medewerkers van het Museum, 

redactie en bestuur van SML. Voor aankopen voor de collectie kan het Museum bij het aankoopfonds van SML terecht. SML is gesprekspartner. Er is 

minstens een keer in het jaar overleg in het museum tussen de medewerkers enerzijds en het bestuur en redactie van de Vereniging anderzijds. 

Het bestuur van de Vereniging is van mening dat het Museum onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheden die SML biedt als ondersteunend 

fonds. Voor de duidelijkheid: het bestuur ondersteunt geen activiteiten of aankopen die de exploitatie of bedrijfsvoering van het Museum 

rechtstreeks ten goede komen. SML zal dus niet de kosten betalen voor het gratis toegankelijk houden van het Museum voor eilanders of leden van 

SML, mocht het Museum besluiten voor deze groep bezoekers toegang te heffen. SML wil wel participeren in bijvoorbeeld excursies van eilander 

kinderen naar het museum of een structureel onderwijsproject.  

SML staat open voor alle aanvragen voor ondersteuning en zal die beoordelen aan de hand van de statuten. 
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Concreet 
SML zal geen Stichting Vrienden van het Behouden Huys als financieringsconstructie voor het Museum gaan beheren. De bestuurstaak voor SML is 

groot genoeg. Bovendien is de Vereniging een ANBI-organisatie met een aankoopfonds specifiek voor het Museum, dus dat aspect is al belegd. Het 

Museum kan daarvan gebruik maken in de communicatie met potentiële schenkers of donateurs. 

SML behoudt hun onafhankelijke rol en status als Cultuurhistorische vereniging. Zij zijn gesprekspartner en ondersteunen het Museum waar ze 

kunnen binnen het kader van onze statuten. 

 

 

 

* De Stichting ‘Schellinger Erfdeel’ 

Opgericht in 1982 met als doel het cultureel erfgoed van Terschelling op Terschelling te behouden (zie eveneens hoofdstuk 2.1.1). Het bestuur van 

de Stichting bestaat uit twee bestuursleden van de Cultuurhistorische Vereniging, twee van de ‘Stichting Ons Schellingerland’ en twee van de 

Vereniging van Oudleerlingen van de Zeevaartschool. De Stichting wordt indien nodig financieel ondersteun door de genoemde verenigingen en 

stichting. Eigen opslag heeft de Stichting Schellinger Erfdeel niet. Het overgrote deel van wat de Stichting geschonken krijgt, wordt in ’t Behouden 

Huys bewaard: in bruikleen. Deze objecten voldoen uiteraard aan de criteria die zijn opgesteld in het Collectieplan van ’t Behouden Huys. Tijdens het 

opstellen van dit Beleidsplan beraadt het bestuur zich over de toekomst van de Stichting.  
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* Overige belangenbehartigers van materieel erfgoed, elders op Terschelling 

Cultuur leeft op Terschelling en voor het eilander erfgoed is een brede interesse. Op het ogenblik zijn er grote en kleine initiatieven wat het cultureel 

erfgoed betreft o.a. het Bunkermuseum, Landbouwmuseum en Wrakkenmuseum2   

 

• Bunkermuseum – voorheen Stichting Bunkerbehoud Terschelling, opgericht in 2014. Het doel is het informeren over en het behouden van 

alle bunkerstellingen uit de tweede wereldoorlog op Terschelling, toegespitst op de in de oorlog zo belangrijke ‘Tigerstellung’ bij West-

Terschelling. Er is een tentoonstellingsruimte en regelmatig worden bezoekers rondgeleid door de grote commandobunker met plottertafels 

en het omliggende bunkercomplex.  

De naam ‘museum’ wordt uitsluitend (nog) in naam gevoerd. 

 

Het Bunkermuseum heeft in het verleden al in ruime mate gebruik gemaakt van de documenten, die aanwezig zijn in ’t Behouden Huys.  

Objecten die aanwezig waren in het museum maar die beter op hun plaats of tot hun recht kwamen zijn, in overleg met de schenkers van 

destijds, overgedragen aan het Bunkermuseum. Unieke of kwetsbare voorwerpen, die onder de juiste museale omstandigheden bewaard 

moeten worden, blijven in ’t Behouden Huys – waar overigens ook nog steeds het hele verhaal van Terschelling verteld wordt en ook dat van 

de tweede wereldoorlog. Alleen uiteraard niet zo in details als op ‘de Tiger’. 

 
2 De aanduiding museum is in Nederland vrij. Sinds 2016 vallen musea voor een aantal zaken onder de Erfgoedwet, maar er is in ons land geen Museumwet. Dit laatste is 

een reden dat er eind 20ste eeuw gekozen is om een Museumnorm te introduceren (zie bijlage). Publiek, overheden en bijvoorbeeld schenkers van museumvoorwerpen 

weten dan hoe in het museum aan de voorkant, maar vooral ook aan de achterkant de museale taken zijn georganiseerd. Dit is het enige kwaliteitsinstrument voor en over 

musea in ons land. Musea kiezen ervoor om aan de Museumnorm te gaan voldoen en, als dit is geslaagd, te worden opgenomen in het Nederlands Museumregister. 

Overheden leggen dit steeds vaker op aan musea waaraan boekjaarsubsidie en/of (grote) projectsubsidies worden verleend.  

Op Terschelling zijn dus meerdere musea, maar slechts één die aan de Museumnorm voldoet: Museum ’t Behouden Huys. 
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• Stichting Behoud Oudste Motorreddingboot Terschelling is in 2003 opgericht om de voormalige motorreddingboot Jhr. Mr. J.W.H. Rutgers 

van Rozenburg aan te kopen en te restaureren. Binnen een jaar is deze boot met hulp van velen in originele staat teruggebracht en wordt 

tegelijkertijd in de haven van West Terschelling een museumsteiger aangelegd, waar de 'Rutgers' een vaste ligplaats kreeg. De 

achterliggende gedachte is de oudste en de nieuwste reddingboten samen in een haven te zien liggen. Vervolgens wordt de roeireddingboot 

‘Secretaris Schumacher’ in oude luister hersteld en tot slot wordt de legendarische reddingboot ‘Brandaris’ aangekocht en opgeknapt. Met 

de ‘Rutgers’en de ‘Brandaris’ worden vaartochten gemaakt over het wad. In de zomer zijn er demonstraties waarbij de ‘Schumacher’ op 

lanceerwagen met Friese paarden over het strand gereden wordt, om bij goed weer te worden gelanceerd in zee. 

 

De Stichting is samenwerking met ’t Behouden Huys opgericht. De toenmalige conservator was een van de initiators. Maar de bijkomende 

werkzaamheden vroegen steeds meer tijd en de kennis werd steeds specialistischer. Het geheel valt nu niet meer letterlijk en figuurlijk 

onder de vlag van ’t Behouden Huys maar het Museum/Historisch Centrum blijft nog steeds ‘achter de hand’. Naast de informatie die men 

op of bij de verschillende reddingboten krijgt, wordt het algemene verhaal van het reddingwezen op Terschelling in het museum verteld aan 

de hand van o.a. objecten - zoals medailles, oorkondes, geschenken, schilderijen, modellen - en een filmanimatie. Andere documenten en 

beeldmateriaal - waar redders, gidsen en voermannen de afgelopen jaren dankbaar gebruik van hebben kunnen maken - worden bewaard in 

het Historisch Centrum. 

 

• Wrakkenmuseum in Formerum. Eigenaar en wrakduiker Hille van Dieren verzamelt vanaf 1975 opgedoken inventarisstukken van de vele 

scheepswrakken rondom het eiland . Het museum ligt vol rariteiten uit de periode 1650 tot heden. Achter de tuin ligt een piratentuin met 

piratenschip.  

 

 

De contacten tussen het ‘Wrakkenmuseum’ en ’t Behouden Huys zijn goed. Objecten die een museale waarde hebben en als erfgoed voor 

de toekomst bewaard moeten worden gaan naar ’t Behouden Huys. Een mooi voorbeeld hiervan is een puntgaaf bronzen kanon uit 1613. 

Het mindere- gezandstraalde - ‘broertje’ is in het Wrakkenmuseum. Ook objecten, gevonden in zee, maar verder geen museale waarde 

hebben, worden in overleg met de toenmalige schenker, overgedragen aan het Wrakkenmuseum.  
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• Kinderboerderij en Landbouwmuseum ’t Hooivak in Hoorn op Terschelling is in 1989 opgericht. Dominique en Klaas Vis zijn de eigenaren. 

In hun schuur en op de stallen staan tientallen voorwerpen die de eilander boeren in de vorige eeuw gebruikt hebben.  

 

Een aantal objecten heeft het Landbouwmuseum in bruikleen van ’t Behouden Huys. Soms waren ze door hun grootte niet in hun volle 

glorie tentoon te stellen in ’t Behouden Huys. Maar een belangrijke gestelde discipline vooraf was destijds dat het object a) niet te 

kwetsbaar en b) niet van uitzonderlijke cultuurhistorische waarde uniek mocht zijn. 

 

* Overige belangenbehartigers van immaterieel erfgoed op Terschelling 

- Het eiland kent (nog) drie streektalen: Westers, Meslânzers en Aasters. Het aantal actieve gebruikers neemt jaarlijks in aantal af. Zo nu en dan 

verschijnt nog een boek in het dialect. De laatste is ‘Et Ynstroeperke’ (met CD) in de zomer van 2018. Het betreft een vertaling door de Aaster 

Joonpraters van ‘De Hansop’ van Jean Dulieu, waarin alle drie dialecten gebruikt worden. Dezelfde Aaster Joonpraters hebben in november 2018 

‘Pineboek’ op de planken gezet, een bewerking in de drie dialecten van Moliere’s toneelstuk ‘le Malade imaginaire’. De Meslânzer groep zet de 

laatste hand aan een woordenboek voor het Meslânzers. Eerder waren al woordenboeken en -lijsten verschenen in het Aasters en het Westers. 

- Volksdansen in de eind 19e-eeuwse dracht van Terschelling worden nog ieder jaar ’s zomers uitgevoerd, voor met name de badgast. Er zijn nog 

steeds drie volksdansgroepen – van West, Midsland en Oost – maar de aanwas van nieuwe, jonge leden is een steeds groter wordend probleem. 

- Vanaf 1970 worden gedurende de winter om de veertien dagen om Oost als op West de oude liederen van Terschelling gezongen, onder 

begeleiding van een of meer speelmannen/vrouwen. Er geldt geen lidmaatschap, de toegang is vrij. De deelnemers zijn voornamelijk 60+-ers. Meer 

jongeren zou welkom zijn. 

- Het dorsen, zoals dat in de vorige eeuw op Terschelling ging, met een dorsmachine wordt gedemonstreerd op speciaal hiervoor bestemde percelen 

akkers met rogge. 

- Feesten zoals Sint Jan, ‘Beestemerk’, Sint Maarten en Sundrum zijn nog springlevend. Dergelijke feesten zijn met de tijd ‘meegegaan’ en zijn in de 

loop van de jaren steeds weer aangepast. Dat geldt ook voor de begrafenisgebruiken en Buren-gebruiken om Oost. 

- Uit de enorme verhalenschat die Terschelling kent worden sommige (aangepast…) doorverteld op georganiseerde verhalenavonden of 

gepubliceerd in het cultuur-historisch tijdschrift. 
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En uiteraard al die specifieke feesten door het jaar heen en de gebruiken waar de Terschellinger bevolking aan deelneemt en in ere wilt houden zoals: de 

Buren, Mantsjebier, Burebier, Meibranden, Sint Jan, Beestemerk, Sinte Matten, Sundrum, Op ’e riid, het erepoort-zetten en de gebruiken rond het 

overlijden van een buurman of buurvrouw.  

 

 

Tot slot: 

 

* De Gemeente & de Erfgoedwet op Terschelling 

Een weergave vanuit de gemeente t.a.v. Erfgoed kunt u vinden op http://decentrale.regelgeving.overheid.nl onder Erfgoedverordening gemeente 

Terschelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/
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2.2.2 Gebruikers 
 

De bezoekers 

Tot 2016 gold dat ’t Behouden Huys ca. 70 % betalende bezoekers kreeg. Zonder twijfel allemaal mensen ‘van de wal’.  Want voor de inwoners van 

Terschelling is de toegang gratis.  

Met de heropening van het museum in de zomer van 2017 is de Museumkaart ingevoerd. Dit blijkt een aantrekkende werking op de bezoekersaantallen te 
hebben. Veel van onze ‘betalende’ gasten zijn Museumkaarthouder. In het eerste jaar na de heropening zijn er 11.305 betalende bezoekers geweest, 
waarvan 5.513 volwassenen en 1.465 jongeren. Daarnaast hebben 4.327 museumkaarthouders (overwegend volwassenen) het museum bezocht. Daarnaast 
zijn er 1.001 gratis bezoekers geweest. 

Demografische gegevens van de bezoekers zijn tot nu toe niet bijgehouden. Uit bezoekersonderzoeken gedaan in opdracht van de gemeente Terschelling 
blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de eilandbezoeker 48 jaar is.  20 % van de mensen die het eiland bezoeken zijn  rustige, geïnteresseerde recreanten die 
op zoek zijn naar inspirerende activiteiten en sportieve en culturele mogelijkheden waarderen. Een andere groep eilandbezoekers zijn de zogenaamde 
levensgenieters. Zij houden van samen met anderen actief en sportief recreëren. Dit zijn vaak jonge gezinnen. Ze zoeken graag de gezellige drukte op en 
doen graag leuke dingen. Ze Beschikken over iets meer budget dan gemiddeld. De  

Nationaliteiten van de museumbezoekers zijn ook nog niet bijgehouden. Na de overgrote meerderheid Nederlanders zullen hoogstwaarschijnlijk onze 
oosterburen komen, gevolgd door de zuiderburen. 

Tussen 29 mei en 8 augustus 2018 hebben 1.352 Nederlanders onze museum-website bezocht. Vervolgens onder meer 61 uit de Verenigde Staten, 32 uit 
Duitsland, 18 uit België, 8 uit het Verenigd Koninkrijk, 6 uit Rusland en 4 uit Zwitserland.  
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De onderzoekers & de ‘klanten’ 

Als vraagbaak voor de historie en het cultureel erfgoed wordt het Historisch Centrum dagelijks benaderd. Dat gaat vooral via de mail. Op deze manier 

worden ca. 10-15 vragen per week beantwoord. Gemiddeld 3 keer per maand wordt het Historisch Centrum bezocht voor het bestuderen van de 

aangeleverde bronnen. Zo’n 2 keer per jaar resulteren dergelijke uitgebreide onderzoeken in een boek of een scriptie.  

Veel eilanders en eilander bedrijven, verenigingen of maatschappelijke instanties doen een beroep op het Historisch Centrum. De reden ervoor is heel 

divers. Het kan een verzoek betreffen voor een informatieve presentatie door de Behouden Huys-medewerkers op een bijeenkomst of vergadering. Maar 

ook om het gebruik van foto- of filmmateriaal of een tijdelijke bruikleen van objecten voor een eigen, kleine (jubileum)tentoonstelling.  

  

 

De schenkers 

’t Behouden Huys mag zich verheugen op ca. 3 à 4 schenkingen per maand. De aanwinsten worden viermaal per jaar in de ‘Schylge Myn Lântse’-nummers 

van de cultuur-historische vereniging gepubliceerd. Uit ieder overzicht worden telkens twee bijzondere objecten uitgelicht en van uitgebreidere informatie 

voorzien. Bij een overdracht wordt een schenkingsformulier ingevuld en ondertekend. Zo kan de schenker bepalen of zijn / haar schenking gepubliceerd 

wordt en of het object tijdelijk uitgeleend mag worden. De schenker ontvangt altijd een dankbrief van de conservator. 

 

 

Het onderwijs op Terschelling 

Terschelling heeft 5 basisscholen (drie openbare en twee bijzondere) en een V.M.B.O. Zowel het basisonderwijs heeft een I.C.C.-er – interne cultuur 

coördinator voor erfgoed – voor cultureel erfgoed, als het V.M.B.O.-onderwijs. ’t Behouden Huys is als cultuuraanbieder voor scholen (C.A.S.) in 2017 met 

het eerste overleg begonnen. Achterliggende gedachte is: ’t Behouden Huys heeft de kennis in huis maar hoe komt deze in de praktijk bij de scholen. 

Leerlingen zullen via de site van het museum allerhande onderwerpen kunnen raadplegen gedurende de lessen. Voor verdieping moet een bezoek aan het 

museum - niet per sé in schoolverband – een logisch vervolg zijn. Samenwerking van de scholen is toegezegd, ondersteuning en deskundigheid worden door 

de Friese Museumfederatie gegeven. In het schooljaar 2019/2020 zullen de eerste stappen gezet worden. 

 

 

 

 

 



23 

 

2.2.3 Experts relevant voor ’t Behouden Huys 
 

In hoofdstuk 2.1.3. is de expertise van ’t Behouden Huys genoemd. Maar in het cultureel-erfgoedlandschap en daarbuiten  zijn er nog andere spelers die 

heel wat expertise kunnen leveren.  

 

’t Behouden Huys is, nationaal en internationaal gezien, het aanspreekpunt als het om specifiek de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Terschelling 

gaat. Maar ’t Behouden Huys durft ook de grenzen aan te geven van de inhoudelijke kennis intern en de eigen vaardigheden. In het verleden zijn al 

contacten gelegd en verbindingen aangegaan, voor zowel inhoudelijke kennis als technische expertise (aspecten van de museale werking). Ook in de 

toekomst zal ’t Behouden Huys op zoek blijven gaan naar relevante externe expertise.  

 

Externe expertise waar ’t Behouden Huys beroep op kan doen liggen bij: 

 

• Binnen- en buitendienst gemeente Terschelling 

 Advies en begeleiding: 

 - Werknemers, arbeidsvoorwaarden 

 - Huisvesting 

 - Financiën 

 - Juridische zaken 

 - Subsidiëring 

 - Technische zaken 

 

• Museumfederatie Fryslân  

Levert ondersteuning aan de 75 musea in Friesland. De Museumfederatie deelt kennis en geeft advies op het gebied van: 

 - Bedrijfsvoering 

 - Collectie- en informatiebeheer 

 - Publiek & educatie 

 - Marketing & communicatie 
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• Nederlandse Museumvereniging 

De vereniging streeft naar een positief imago van de Nederlandse musea, hoge kwaliteit van de branche en groot en divers museumpubliek. Zij bieden 

diensten en activiteiten aan. De vereniging onderhoudt contacten met collega-organisaties binnen en buiten Europa maar voert ook een actieve lobby om 

de belangen van musea onder de aandacht te brengen bij de overheid. 

 

* Collegamusea en – archieven 

Als geregistreerd en geprofessionaliseerd museum kunnen makkelijker uitwisselingen plaatsvinden tussen andere musea en archieven. Dit betreft zowel 

objecten als kennis. Zo kunnen beide instellingen  elkaar versterken.  

 

 

• Specialisten voor: 

 - restauratie houten objecten 

 - restauratie schilderijen en prenten 

 - textiel: kennis, ontsluiting, conservering. 

 - edelmetalen 

 - archivering algemeen 

 - onderwaterarcheologie 

 

* Collegamusea en -archieven 
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2.2.4 Netwerk van het cultuurhistorisch erfgoed op Terschelling 
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HOOFDSTUK 3 

Gegevens-analysering 
 

3.1 ‘SWOT’: STERKTES-ZWAKTES-KANSEN-BEDREIGINGEN 

 
Nu in het voorgaande hoofdstuk de gegevens samengebracht zijn, kunnen de gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Allereerst hebben de 

medewerkers, de vrijwilligers en de bezoekers (gasten en inwoners) hun visies gegeven. Daarna zijn de gemeente en de cultuur-historische vereniging 

Schylge Myn Lântse als directbetrokkenen benaderd. Vanuit het museum-team zijn de 6 meest sterke en 6 meest zwakke punten van ’t Behouden Huys 

benoemd. (Sterktes en zwaktes liggen soms dicht bij elkaar, zo blijkt.) Eveneens zijn de uitdagingen en bedreigingen van het Museum/Historisch Centrum 

benoemd. Vervolgens hebben de gemeentedirectie en het bestuur van de cultuur-historische vereniging naar de ‘swot’-punten gekeken. Tot slot zijn na 

overleg deze punten vastgesteld als basis voor het toekomstige beleid: 

3.1.1 Sterke punten: wat loopt goed in ’t Behouden Huys 

 
1) Hoge waardering onder de gasten.  

2) Breed gedragen door de samenleving. Niet alleen de gemeente  maar ook de inwoners zelf zien het belang van ’t Behouden Huys als 

‘schatkamer’ en als ‘kenniscentrum’.  

3) Sterk team medewerkers – vast en vrijwillig: brede capaciteit en kennis; betrokken; sociaal; bevlogen. 
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4) Fraaie behuizing: twee 17e-eeuwse commandeurswoningen met een hoge belevingswaarde. De gebouwen zijn los van hun functie, een 

belevenis op zichzelf. 

5) Goede ondersteuning van de gemeente Terschelling, waar ’t Behouden Huys onder valt. In zekere zin continuïteit wat financiën betreft vanwege 

een meerjarenbegroting. Een goed ‘vangnet’. 

6) Laagdrempeligheid / Toegankelijkheid / Veelzijdigheid. De Terschellinger geschiedenis en het cultuur-historisch erfgoed is heel toegankelijk 

gemaakt. Toegankelijk in de fysieke zin, maar ook in presentatievormen en inhoud bibliotheek en archief. 

 

3.1.2 Zwakke punten: wat loopt minder goed in ’t Behouden Huys 

 
1) De kennis in het Historisch Centrum wordt nog niet breed genoeg gedeeld. De gemeenschap en maatschappelijke instellingen, zoals het 

onderwijs, moeten hier nog meer van kunnen profiteren. 

2) Ambities medewerkers kunnen te hoog worden zodat men ‘zichzelf voorbij loopt’. Nieuwe plannen, uit enorm veel bevlogen- en  betrokkenheid 

ontstaan,  moeten ook  getoetst worden op praktische haalbaarheid voor de medewerkers. Te zware werkdruk ligt op de loer met alle gevolgen 

van dien.  dat vrijwilligers als gevolg daarvan taken overnemen, die eigenlijk betaald hadden moeten worden, is ongewenst! 

3) De beperkingen van de huidige huisvesting voor collectievorming en - beheer. 

4) Tijden en ruimtes voor publiek en personeel zijn niet altijd afgeschermd, zakelijke en sociale contacten kunnen vertroebelen. 

5) De vindbaarheid van ’t Behouden Huys kan beter en de website moet worden uitgebreid. 

6) De buitenlandse gasten komen in het Museum tekort. De teksten in het Engels en Duits zijn summier, ogen onaantrekkelijk en dekken niet de 

hele tentoonstelling. 
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3.1.3 Kansen: wat kan nog komen? 

 
1) Voor diensten en evenementen mag een financiële vergoeding gevraagd worden.  

2) Samenwerking met het onderwijs uitbreiden. De website uitbreiden met educatieve informatie.  

3) Mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding van museum- en archiefoppervlak.  

4) Subsidiemogelijkheden onderzoeken, ondanks het feit dat de ‘paraplu’ van de gemeente vaak een barrière is voor veel subsidieverstrekkers. 

5) Bevordering van ontwikkeling medewerkers. 

6) Optimalisering contacten en samenwerking (bijv. mogelijk arrangementen, inhoudelijke koppelingen) met cultuurhistorische verenigingen en 

stichtingen (zoals S.M.L. en Schellinger Erfdeel), organisaties (Landbouwmuseum, Wrakkenmuseum, Bunkermuseum), stichtingen (Behoud 

Oudste Reddingboot), ondernemers, initiatieven en evenementen in de samenleving. 

 

3.1.4 Bedreigingen: wat ligt buiten de mogelijkheden van ’t Behouden Huys 

 
1) Wanneer het draagvlak voor het cultuurhistorisch erfgoed (materieel en immaterieel) van Terschelling vermindert in de samenleving en dus ook 

in de plaatselijke politiek, komt het bestaansrecht van ’t Behouden Huys onder druk te staan. 

2) ’t Behouden Huys, het Museum én het Historisch Centrum heeft nu 7 vaste medewerkers: breed inzetbaar, maar géén specialisten. 
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3) De veelzijdigheid, creativiteit en professionaliteit - die door de specifieke eilandsituatie van de medewerkers gevraagd wordt - kan als 

‘ondergewaardeerd’ aangevoeld worden als daar te weinig financiële vergoeding tegenover staat. (Met vertrek van waardevolle medewerkers 

als gevolg.)  

4) ’t Behouden Huys heeft z’n beperkingen wat ruimte betreft in z’n algemeenheid. De fraaie, kleinschalige 17e-eeuwse woningen met hun 

authentieke indeling is een sterke troef en geeft een bezoek extra dimensie maar tegelijk levert dit belemmeringen op voor exposeren en 

toegankelijkheid.  

5) ’t Behouden Huys heeft niet de ruimte, de middelen, de vakkennis en ‘man’kracht voor onderhoud om al het grote roerend erfgoed op te 

nemen zoals schepen, boten, wagens en karren op te nemen. 

 

3.2 DE INTERPRETATIE 
Nu in het eerste deel van dit hoofdstuk alle SWOT-punten op een rijtje gezet zijn, volgt de interpretatie. 

 

3.2.1 Beleidsuitdagingen 

 
Om de verzamelde gegevens in kaart te brengen, maken we gebruik van de gegevenstabel. Deze gegevensanalyse verbindt enerzijds de sterktes en zwaktes 

van ’t Behouden Huys met anderzijds de kansen en bedreigingen voor ’t Behouden Huys. Deze verbinding leidt tot vier soorten van uitdagingen. 

* Wanneer ’t Behouden Huys bepaalde goede kwaliteiten heeft – die in de onderstaande tabel bij ‘Sterkte’ horen - en die óók nog goed in de markt liggen – 

in de tabel benoemd onder ‘Kansen’ - dan zal ’t Behouden Huys hierin meer moeten blijven investeren.  

* Wanneer ’t Behouden Huys in iets minder goed is – genoemd als ‘Zwakte’ in de tabel - maar het ligt niettemin toch goed in de markt - ‘Kans’ - dan zal ’t 

Behouden Huys moeten beslissen wat het hieraan gaat doen.  

* Wanneer ’t Behouden Huys goed in iets is - ‘Sterkte’ - maar het ligt in de markt niet goed of er is nauwelijks vraag naar – dat in de tabel onder ‘Bedreiging’ 

valt - dan zal ’t Behouden Huys zich hiervoor moeten mobiliseren en sterk voor maken.  

* Wanneer ’t Behouden Huys in iets niet goed is – ‘Zwakte’ - en het ligt bovendien ook niet zo goed in de markt of er is nauwelijks vraag naar – ‘Bedreiging’ - 

dan kan het Museum/Historisch Centrum best de schade beperken en hierop niet inzetten of dit aspect afbouwen. 
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 KANSEN BEDREIGINGEN 

STERKTE INVESTEER: 

Hoe kan ’t Behouden Huys blijven gaan voor de ‘hoge 

waardering’ van de bezoekers in het algemeen? Hoe kan ’t 

Behouden Huys eveneens het ‘brede draagvlak’ in de 

Terschellinger gemeenschap behouden? Hoe weet ’t Behouden 

Huys de veelzijdigheid en de professionaliteit van het huidige 

team te continueren?   

VERDEDIG: 

Hoe kan de kleinschalige 17e-eeuwse behuizing juist een meerwaarde 

krijgen? Is er ter plekke ruimte – in meerder opzichten - voor de toekomst? 

Zijn er voor nog meer financiële mogelijkheden voor een gemeentelijke 

instantie als ’t Behouden Huys? 

ZWAKTE BESLIS: 

Hoe weet het juist zo gewaardeerde Museum ’t Behouden Huys 

zich beter zichtbaar te maken? Hoe wordt de kennis en 

informatie in het Historisch Centrum ’t Behouden Huys 

toegankelijker, o.a. voor educatie? Hoe kan de (buitenlandse) 

gast beter geïnformeerd worden?  

BEHEERS DE SCHADE: 

Welke rol speelt ’t Behouden Huys indien het draagvlak voor het cultureel 

erfgoed (materieel en immaterieel) in de samenleving gaat verminderen? 

Hoe kan er een oplossing gevonden worden voor het tekort aan ruimte en 

specialistische en creatieve kennis?  
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3.2.2 Bundeling van beleidsuitdagingen 
 

De beleidsuitdagingen kunnen gebundeld worden onder vier hoofdthema’s: het team, de huisvesting, het publiek en de financiering. 

Deze beleidsuitdagingen zullen rechtstreeks aanleiding geven tot de doelstellingen in Hoofdstuk 4. 

 

Team 

I   Behoud van ambitieus, bevlogen, veelzijdig en creatief personeel (Sterkte 3) met duidelijk afgestelde taken en bevoegdheden (Zwakte 2) en een 

evenredige vergoeding (Bedreiging 3) maar daarnaast zullen zij ook hun grenzen moeten weten om - voor de voortgang van het proces - beroep te doen op 

specialismes van buiten (Zwakte 2 en Bedreiging 2) 

II  Korte lijnen met de samenleving (Sterkte 6): de ‘laagdrempeligheid’ tussen medewerkers enerzijds en publiek / gebruikers anderzijds moet gekoesterd 

worden (Sterkte 6) maar de vaste medewerkers moeten ook over eigen werktijd en -ruimte kunnen beschikken (Zwakte 4).  

III  De professionaliteit (Sterkte 3) bevorderen (Kans 5) en financieel blijven ondersteunen (Bedreiging 3), terwijl tegelijkertijd het gebrek aan specialisten 

(Bedreiging 2) op deze manier geleidelijk ondervangen wordt.  

 

Huisvesting 

IV   De 17e-eeuwse behuizing is een meerwaarde. Het karakter van de gebouwen staat al garant voor beleving en spanning (Sterkte 4) en van dit sterke punt 

moet juist geprofiteerd worden door ruimtes naast hun museale functie ook te gebruiken voor andere activiteiten (Kans 1). 

V   Er moet gekeken worden hoe de beperkte ruimte (Zwakte 3 en Bedreiging 4) optimaal gebruikt wordt en welke andere mogelijkheden er zijn. (Kans 3) 

 

Belangstellenden & Betrokkenen 

VI   Voor de bezoeker moet het Museum en Historisch Centrum op meerdere vlakken zichtbaarder worden (Zwakte 1) en nog makkelijker vindbaar zijn 

(Zwakte 5) en om de brede waardering te behouden (Sterkte 1) moet het Museum voor bezoekers, ook van buiten Nederland, toegerust zijn (Zwakte 6). 

VII  Het draagvlak in de samenleving (Sterkte 2) moet vergroot worden door contacten wederzijds te onderhouden en mogelijk te optimaliseren met de 

bevolking (Kans 2). 

VIII De culturele betrokkenen op Terschelling en ’t Behouden Huys moeten zich met de wederzijdse contacten en samenwerking versterken op het gebied 

van specialistische kennis, taken en middelen. (Kans 6 en Bedreiging 1, Bedreiging 5) 
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Financiering 

IX  Om de ingezette koers voor het behoud van het cultureel en historisch erfgoed van Terschelling te behouden en toegankelijker te maken is de 

continuering van een financiële ondersteuning onontbeerlijk (Bedreiging 3 en Sterkte 5) en moet er gekeken worden of er nog meer financieel gunstige 

opties zijn (Kans 5). 

X  Daarnaast moet van ’t Behouden Huys zelf ook meer opbrengsten verwacht worden (Kans 1). 

 

 

3.2.3 Beleidsopties 

 
De samengebundelde beleidsuitdagingen (genoemd onder 3.2.2) kunnen omgezet worden in beleidsopties.  

Deze beleidsopties zullen uiteindelijk leiden naar het actieplan in hoofdstuk 5. 

 

Het Team: 

 

I   Voor het behoud van bevlogen, veelzijdig en ambitieus personeel zijn de volgende beleidsopties: 

a) Duidelijke taakomschrijving voor medewerkers. 

b) Gekaderde taken voor vaste medewerkers en vrijwilligers 

c) Heldere en reële stappenplannen per maand om activiteiten, evenementen, tentoonstellingen te verwezenlijken.  

d) Waardering (niet alleen in een evenredige financiële vergoeding) en gezamenlijk activiteiten in teamverband. 

e) Extra waardering voor brede inzetbaarheid en flexibiliteit. 

f) Eigen grenzen kennen en beroep weten te doen op expertises buiten ’t Behouden Huys. 

g) Bewust blijven van de beperkte eilander ‘vijver’ waar uit ‘gevist’ kan worden wat vrijwilligers betreft. 

h) Scholing en ontwikkelingstrajecten; zie ook IIIa. 

 

II  T.a.v. de korte lijnen tussen medewerkers en de samenleving zijn de volgende beleidsopties: 

a) Kennis hebben over en contacten behouden met de bewoners, de specialisten en de verbindingen in de samenleving. 

b) Baliemedewerkers zijn de directe aanspreekpunten tijdens de openingsuren. 
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c) Afscherming door aparte werkruimtes om ongestoord te kunnen werken. 

d) Efficiënt én met aandacht: ‘Overlegtijden’ afspreken maar ook ‘onbereikbaar’-tijden invoeren. Uitgangspunt is een kwartier (afhankelijk van persoon 

en onderwerp). Voor het verschaffen van informatie via de mail wordt eveneens hooguit een kwartier gerekend. Blijkt het meer tijd te vergen dan 

wordt met de informant een afspraak gemaakt voor een persoonlijk bezoek. 

e) Vaste medewerkers niet teveel de blik naar binnen hebben maar om de ‘feeling’ met het museum te houden ook de blik naar buiten werpen, zie 

ook IIIb. 

 

III Voor bevordering professionaliteit zijn de volgende beleidsopties: 

a) Medewerkers moeten de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen door cursussen, workshops, informatieve bijeenkomsten, betreffende: 

a. Collectie 

b. Educatie 

c. Publiciteit 

d. Financiën 

b) De ontwikkelingen in de samenleving en in de museumwereld blijven volgen. 

c) Gebruik maken van persoonlijke kwaliteiten en specialisaties die men in ’t Behouden Huys in huis heeft.  

d) Contacten onderhouden met en gebruik durven maken van externe kennis en expertises. 

e) Continuering van evenredige, financiële ondersteuning. 

 

 

De Huisvesting: 

 

IV  Voor het profiteren van de unieke 17e-eeuwse behuizing zijn de volgende beleidsopties: 

a) De sfeervolle behuizing ook gebruiken voor evenementen en vergaderingen. 

b) De ‘belevingswaarde’ kan versterkt worden door actiever gebruik: zoals interactief gebruik van een bedstee. 

c) Blijvende ondersteuning vanuit de gemeente t.a.v. onderhoud en restauratie. 

d) Inzetten op duurzaamheid. 
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V  T.a.v. de beperkte ruimte zijn de volgende beleidsopties: 

a) Bestaande werk- en exporuimtes optimaal benutten. 

b) Overleg met de familie Alta t.a.v. het (onbenutte) binnenplaatsje achter nr. 28. 

c) Continuering van de opslagruimtes buiten ’t Behouden Huys voor toekomst (nu nog klimaatruimte in gemeentehuis)  

d) Samenwerking met andere erfgoed-instellingen op Terschelling t.a.v. grote objecten. 

e) Afstoten van deel van de collectie die niet relevant is (volgens richtlijnen Collectieplan). 

 

Belangstellenden & Betrokkenen 

 

VI   T.a.v. de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van ’t Behouden Huys zijn de volgende beleidsopties: 

a) Verbeterde wegbewijzering 

b) Website uitbreiden 

a. Onderwerpen Exposities 

b. Collectie 

c. Documenten 

d. Educatie 

c) Facebook, Twitter, Instagram 

d) Ieder jaar wat ‘nieuws’ in het Museum: expositie of expositieonderdeel 

e) Oriëntering en verbetering informatie in het Engels en Duits (en Frans?) 

f) Iedere vijf jaar een nieuwe publicatie betreffende erfgoed en/of geschiedenis van Terschelling 

g) Ieder vijf jaar een nieuw beleidsplan 

h) Iedere vijf jaar een nieuw collectieplan 

i) Thema-middagen/ -avonden/ -nachten 

j) Interacties in het Museum 
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VII  Voor de vergroting van het draagvlak in de samenleving en intensivering contacten zijn de volgende beleidsopties: 

a) Opzet Educatief programma voor onderwijs betreffende geschiedenis en erfgoed Terschelling 

b) Kleine expo-wisselhoek betreffende actuele zaken 

c) Ondersteunende rol behoud immaterieel erfgoed 

 

VIII  T.a.v. de samenwerking met de andere culturele betrokkenen op Terschelling zijn de volgende beleidsopties: 

a) Uitwisseling objecten en samenwerking met andere erfgoedtentoonstellingen en -demonstraties op Terschelling 

b) Bruikleen Stichting Schellinger Erfdeel volgens de richtlijnen Collectieplan 

c) Toekomstige rol Schylge Myn Lântse t.a.v. ’t Behouden Huys of onderdelen 

d) Aansluiten en samenwerking zoeken met ondernemers en organisatoren van Terschellinger evenementen. 

 

Financiering 

 

IX  Voor financiële ondersteuning (van buiten) zijn de volgende beleidsopties: 

a) Continuering financiële ondersteuning gemeente. 

b) Financiële ruimte voor plotselinge / extra aanschaf, aankoop, restauratie, conservering, gebruik specialisten. 

c) Mogelijke financiering uitbreiding ruimte achter nr.28.  

d) Begroting extra personeelskosten en gebruik externe specialisten 

e) Oriëntering / onderzoek naar subsidiemogelijkheden en mogelijk gedeeltelijke stichting-formule 

f) Onderzoek mogelijkheid Stichting-oprichting voor deelprojecten 

g) Betekenis Schylge Myn Lântse als vriendenorganisatie / Onderzoek naar vrienden-van-’t Behouden Huys-constructie. 

h) Oriëntering ANBI-Status, donaties 
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X    Voor meer opbrengsten van ’t Behouden Huys zijn de volgende beleidsopties. 

a) Kosten doorberekenen voor extra dienstverlening, materiaal, zaalhuur: Kost het leveren van informatie meer dan een kwartier dan wordt er €10,- 

per halfuur gerekend. Eventuele kopieerkosten zijn €0,10 per kopie. Voor zaalhuur wordt €200,- per dagdeel gerekend. 

b) Winkelassortiment en museumcafeetje verlevendigen. 

c) Handhaving Museumkaart en blijven voldoen aan de daarvoor gestelde eisen 

d) Dienstverlening uit gaan breiden door bijvoorbeeld ontwikkeling fietsapp, gebruik apparatuur, extra info via guided audio tours etc. 

e) Inzetten op meer bezoekers door vindbaarheid en publiciteit. 
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HOOFDSTUK 4 

Doelstellingen en indicatoren 
 

4.1 DOELSTELLINGEN 

 
De missie (hoofdstuk 1) vormt de rode draad van dit beleidsplan, de gegevensverzameling (hoofdstuk 2) is het uitgangspunt en de gegevensanalyse 

(hoofdstuk 3) bepaalt de keuzes. Dit gezamenlijk leidt uiteindelijk tot de doelstellingen, die aansluiten bij de beleidsuitdagingen. Er wordt onderscheid 

gemaakt in algemene en de daar weer uit voortvloeiende concrete doelstellingen:  

 

4.1.1 Strategische doelstellingen 
 

 Aan het eind van de komende beleidsperiode beschikt ’t Behouden Huys over een professioneel team dat gemotiveerd en breed inzetbaar is en  een 

netwerk heeft opgebouwd /contacten intensiveert met zowel de gebruikers, maatschappelijke instanties en de culturele betrokkenen (erfgoedactoren) op 

Terschelling als met de expertise instituten en specialisten elders. 

 

 Aan het eind van de komende beleidsperiode zijn de ruimtes in en rond  ’t Behouden Huys efficiënter benut en zijn de gebouwen naast de museale en 

archivale functies ook gebruikt voor andere activiteiten. 
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 Aan het eind van de komende beleidsperiode zijn t.o.v. de periode 2014-2018 de aantallen mensen die kennis willen maken met de verhalen van 

Terschelling gestegen. (Als gevolg daarvan ook de inkomsten.)  

 

4.1.2 Operationele doelstellingen 
 

 Eind 2024 heeft het team van ’t Behouden Huys: 

• in samenwerking met het onderwijs op Terschelling 25 educatieve filmpjes op de website geplaatst betreffende de historie en het erfgoed van 

Terschelling. 

• minstens een keer per twee jaar een cursus, workshop, informatieve bijeenkomst e.d. bezocht t.a.v. collectie, conservering, restauratie, 

archivering, educatie  

• een samenwerkingsverband en richtlijnen opgesteld met Schylge Myn Lântse, Stichting Schellinger Erfdeel. 

 

 Wat de gebouwen en het ruimtegebruik betreft, is in ’t Behouden Huys eind 2024: 

• 2 %  van de, volgens de museale richtlijnen,  af te stoten voorwerpen geretourneerd of – in overleg met de schenkers – aan een andere historische 

erfgoedtentoonstelling geschonken. 

• 5 % extra tentoonstelling- en bewaarruimte gecreëerd mits er een uitbreiding achter nummer 28 heeft plaats gehad. 

• het 5-jarig gemiddelde energiegebruik (2012-2017) - ondanks de uitbreiding van 2017/2018 - gedaald met 3 %. 

 

 Wat de bezoekers en de inkomsten betreft: 

• is eind 2024 het 5-jarig gemiddelde van bezoekers over de jaren 2012-2017  met 30% gestegen.  

• zijn eind 2024 de totale inkomsten van het museumbezoek, de museumwinkel- en café, de dienstverlening en de activiteiten over de  

€ 60.000,- per jaar uit gekomen.  
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4.2 INDICATOREN 

 
Uiteraard moet aangetoond kunnen worden of de nu gestelde doelstellingen uiteindelijk bereikt zullen worden (of niet). We richten ons wat de resultaten 

aangaat tot de laatste, concrete doelstellingen. Deze zijn namelijk volgens het SMART-principe3 geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 

en Tijdsgebonden. In 2024, wanneer gestart wordt met het opstellen van een nieuw Beleidsplan, kan de balans opgemaakt worden. Het is belangrijk om al 

eind 2022 een eerste meting te houden en – indien nodig – de doelstellingen aan te passen in overleg met alle betrokkenen en belangstellenden. 

 

 
3 De letters van SMART staan voor:  

• Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? 
• Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? 
• Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management? 
• Realistisch - Is het doel haalbaar? 
• Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 
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HOOFDSTUK 5 

Strategie, Mensen en Middelen 
 

5.1 STRATEGIE 
De doelstellingen van hoofdstuk 4, gecombineerd met de beleidsopties – genoemd onder 3.2.3 – leiden tot het volgende stappenplan: 

 

Doelstelling 

 

(2019) 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

Professionalisering Team   * Vaststelling kaders 

werkzaamheden vrijwilligers 

& vaste medewerkers 

 

* Alle medewerkers tenminste een 

cursus / workshop gevolgd 

(gedurende 2020/2021) 

 

* Opmaak tussenbalans 

t.a.v. de doelstellingen 

betreffende de huisvesting 

(4.1.1 & 4.1.2) 

 

 * Eindbalans t.a.v. 

deze Beleidsvisie 

* Alle 

medewerkers ten 

minste twee 

workshops / 

cursussen gevolgd 

(gedurende 

2022,2023,2024) 

Contacten Erfgoed-

instellingen & 

Maatschappij 

*Jaarverslag 2016-

2018 

* Oriëntering 

zichtbaarheid 

* Verhalenavond 

(15 november) 

* Ontwikkeling 1e educatief 

project Willem Barentsz i.s.m. 

onderwijs en Friese 

museumfederatie 

* Ontwikkeling nieuwe audio-

speurtocht Willem Barentsz 

* Herdenking 100 jaar 

stranding ‘West-Aleta’ 

* Jaarverslag 2020 

*4 Verslagen in S.M.L. 

* Ontwikkeling 2e educatief project 

(Bouwen & Gebouwen / Rampen & 

Reddingen?) i.sm. onderwijs & 

Friese museumfederatie  

* Inrichting buiten-exposities 

binnenplaats   

* Opmaak tussenbalans 

t.a.v. de doelstellingen 

betreffende de huisvesting 

(4.1.1 & 4.1.2) 

* Ontwikkeling 3e educatief 

project (Bouwen & 

Gebouwen / Rampen & 

Reddingen?) i.sm. 

* Ontwikkeling 4e 

educatief project i.sm. 

onderwijs & Friese 

museumfederatie  

* Jaarverslag 2022 

* Overleg af te stoten 

/ retourneren 

* Eindbalans t.a.v. 

deze Beleidsvisie 

* Ontwikkeling 5e 

educatief project  

i.sm. onderwijs & 

Friese 

museumfederatie  
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* Overleg S.M.L. + 

oriëntering rol van 

de vereniging 

 

 

* Jaarverslag 2019 

* Berichtjes op sociale media 

+ uitbreiding Website 

* Verslagen in S.M.L. 

* Oriëntering Beeldbank  

* Overleg af te stoten / 

retourneren objecten of 

nieuwe bestemming 

(her)bestemming 

* Vervolg S.M.L.???? 

 

 

* Eerste Museumnacht + evaluatie 

* Overleg af te stoten / retourneren 

objecten of nieuwe bestemming 

 

 

onderwijs & Friese 

museumfederatie  

* Jaarverslag 2021 

* Oriëntering naar andere 

vormen van financiële 

ondersteuning. 

* Overleg af te stoten / 

retourneren objecten of 

nieuwe bestemming 

 

objecten of nieuwe 

bestemming 

 

* Jaarverslag 

2023 

* Overleg af te 

stoten / 

retourneren 

objecten of 

nieuwe 

bestemming 

 

 Uitbreiding / Efficiëntie 

tentoonstelling- en 

depotruimte 

 * Vaststelling van het totaal af 

te stoten / geretourneerde 

objecten volgens Collectieplan 

(bij benadering). 

* Oriëntering / overleg 

uitbreiding binnenplaats 

nr.28 

* 100 af te stoten / 

retourneren objecten volgens 

Collectieplan 

 

* 100 af te stoten / retourneren 

objecten volgens Collectieplan 

* Vervolg uitbreiding  

* Opmaak tussenbalans 

t.a.v. de doelstellingen 

betreffende de huisvesting 

(4.1.1 & 4.1.2) 

* 100 Af te stoten / 

retourneren objecten 

* vervolg 

uitbreidingsplannen? & 

reservering financiën? 

 

* 100 af te stoten/ 

retourneren objecten 

* uitbreiding??? 

* Eindbalans t.a.v. 

deze Beleidsvisie 

* 100 af te stoten 

/ retourneren 

objecten 

* uitbreiding? 

Stijging betalende 

bezoekers & inkomsten 

* Oriëntatie 

mogelijkheden 

audio-tours 

* Overzicht kosten 

energie  nieuwe 

situatie (toevoeging 

nr.28) 

* Oriëntering 

zichtbaarheid 

* Voorbereidingen 

expositie + boek 

‘Wonderlijke 

Waarheden’ 

* Audio + 

Engels/Duits 

 

* Inrichting buitenexposities 

binnenplaats 

* Eerste Museumnacht & 

evaluatie 

* Nieuwe audio-speurtocht 

Willem Barentsz 

* Oriëntering ANBI-status en 

deels stichting-vorming?? 

* Oriëntering naar andere 

vormen van ondersteuning 

* bewegwijzering 

* Expositie Wonderlijk 

waarheden + presentatie 

geschiedenisboek 

‘Wonderlijke Waarheden’ 

 

 

* Herinrichting 

Nieuwbouwverdieping: 

Strandingen & Reddingen 

* Inrichting wissel-expohoek 

* Bedstee-beleving? 

 

* Opmaak tussenbalans 

t.a.v. de doelstellingen 

betreffende de huisvesting 

(4.1.1 & 4.1.2) 

* Expositie Willem 

Barentsz 

 

* Terschelling 

Kleding-expositie? 

Herinrichting achter-

stijlkamer? 

* Eindbalans t.a.v. 

deze Beleidsvisie 
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5.2 MIDDELEN 

 
Een geregistreerd museum dient te beschikken over een realistische meerjarenbegroting. Het zijn van een geregistreerd museum is vervolgens weer een 

voorwaarde voor het accepteren van de Museumkaart. Eind 2017, begin 2018 heeft Astrid van der Starre – bureau SCKarp. -  van de gemeente Terschelling 

opdracht gekregen een meerjarenbegroting voor ’t Behouden Huys op te stellen. Deze wordt sindsdien gehanteerd. 
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BIJLAGEN:  

Meerjarenbegroting 
 

Een meerjarenbegroting is een onderdeel van de Museumnorm. Een meerjarenbegroting is de financiële vertaling van een meerjarenbeleidsplan. Het 

beleidsplan bevat doelstellingen. De meerjarenbegroting bevat een financiële vertaling van beleidsvoornemens  / een financiële onderbouwing van het 

bereiken van de doelstellingen.  

Weergegeven zijn de Meerjarenbegroting concept Behouden Huys en de Meerjarenbegroting vertaald in de Gemeentelijke Kadernota door SCKARP, Astrid 

van der Starre, de financiële vrouw van de Culturele Sector en daarnaast de budgetten verbruiksgoederen tot en met 2020 uit de kadernota 2018 van de 

gemeente Terschelling van museum ’t Behouden Huys. 

Astrid van der Starre heeft een meerjarenbegroting gemaakt waarin de uitgaven gebaseerd zijn op de jaarlijkse kosten van museum ’t Behouden Huys om 

als geregistreerd museum te kunnen functioneren en zodanig erkend te blijven. Het bedrijfsresultaat kan de huisvestingskosten bij deze jaarlijkse 

gemeentelijke bijdrage compenseren (zie meerjarenbegroting VS de kadernota).4 

 

 
4 In de kadernota van de gemeente Terschelling 2020-2023 is het budget van het Behouden Huys enigszins aangepast voor die periode : 

In 2019 is het werkbudget van het Behouden Huys verlaagd met € 20.000. Deze wijziging is mede doorgevoerd aangezien het tijdelijke budget van het Behouden Huys voor 2019 voldoende leek om 
de noodzakelijke dingen te doen. Een structurele verlaging van het budget met dit bedrag achten wij echter niet haalbaar omdat wij van mening zijn dat een dergelijke besparing teveel zou ingrijpen 

op de museumstatus van het Behouden Huys en er ruimte moet zijn voor wisselexposities, publieksacties en kwaliteitsborging. Wij achten daarom een structurele besparing van € 10.000 vanaf 2020 

maximaal haalbaar. Het budget verbruiksgoederen is in 2019 dan € 93.000 en vanaf 2020 € 103.000. 

De opbouw van dit budget bestaat uit het basisbudget van (2009-2016) € 43.000 plus het bedrag uit de concept-kadernota van €70.000, minus de tijdelijke besparing van 2019 namelijk € 20.000 en 

de structurele besparingen vanaf 2020 € 10.000. 
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Structurele aanpassingen 2019-2023 
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MUSEUMNORM (verkort) 
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