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TUSSEN OBJECT EN SAMENLEVING 
25 JAAR MUSEA VAN NATUURWETENSCHAP 
EN TECHNIEK IN NEDERLAND 

PETER VAN MENSCH* 

'Het scheppen van betere mogelijkheden voor deelneming van alle mensen en groepen 
van mensen aan de sociale en culturele voorzieningen door hen sociaal, cultureel en poli
tiek bewust te maken van hun mogelijkheden en door de collectieve voorzieningen zelf 
meer af te stemmen op de belangen van de mensen'. Deze volzin is een sleutelzin in de 
nota Naar een nieuw museumbeleid. Het is een van de drie doelstellingen van de cultuur
politiek van het kabinet Den Uyl (1973-1977). Het kabinet had een uitgesproken opvatting 
over cultuurbeleid en daarmee ook op het functioneren van culturele instellingen, zoals 
musea. In december 1976 bood H.W. van Doorn, minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, de nota Naar een nieuw museumbeleid aan de Tweede Kamer aan. 
Het was voor de eerste keer in de geschiedenis dat de Nederlandse overheid een samen
hangende visie op het museumbeleid formuleerde. 

Niet toevallig was het dit zelfde kabinet dat in 1974 een nota Wetenschapsbeleid presen
teerde. Ook deze nota was de eerste samenhangende visie van de Nederlandse overheid 
op het betreffende beleidsterrein. Op verzoek van minister Trip, belast met wetenschaps
beleid en wetenschappelijk onderwijs, schreef de Koninklijke Akademie van Weten
schappen een rapport waarin nader werd ingegaan op de wetenschapsvoorlichting (1977). 
In het rapport wordt het doel van wetenschapsvoorlichting als volgt omschreven: 

het algemene publiek en andere doelgroepen voldoende en bruikbare informatie geven en aldus ookde 

mogelijkheid bieden betrokken te raken bij hetgeen er in de wetenschapsbeoefening gaande is. Die 

informatie moet zodanig zijn dat het publiek niet alleen op de hoogte wordt gesteld van hetgeen zich 

in de wereld van de wetenschap afspeelt, maar zich daar ook een mening over kan vormen en vervol

gens een bijdrage kan leveren tot de besluitvorming voor zover die besluitvorming het publiek raakt. 

De hierboven geciteerde doelstellingen van cultuurbeleid en wetenschapsbeleid sluiten 
naadloos op elkaar aan. Als zodanig gaven zij een duidelijk kader voor de ontwikkeling 
van het educatieve werk van natuurwetenschappelijke musea. In geen van beide nota's 
echter wordt de rol van deze musea wat meer in detail uitgewerkt. Als voorschot op een 
uitwerking van de algemene beleidsuitgangspunten voor de verschillende museumsectoren 
wordt in een bijlage van de nota Naar een nieuw museumbeleid wel een schets gegeven 
van het bestel van natuurhistorische musea. Andere natuurwetenschappelijke musea 
worden in de nota niet genoemd, of slechts zijdelings aangeduid als 'technische musea'. 

De publicatie van Naar een nieuw museumbeleid gaf een enorme impuls aan de ontwikke
ling van de publiekgerichtheid van musea. Kenmerkend was de uitspraak van Hoos 
Blotkamp-de Roos, destijds Hoofd Educatieve Dienst van het Centraal Museum te Utrecht, 
* Dr, P. van Mesch is docent theoretische museologie aan de Reinwardt Academie, Dapperstraat 315, 1093BS 
Amsterdam. 
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tijdens een bijeenkomst in 1977: 'Een educatieve dienst heeft geen relatie met het museum, 
maar het museum als instelling is een educatieve dienst'. Deze heroriëntatie van de 
Nederlandse musea op hun maatschappelijke functie en betekenis staat niet op zichzelf 
Zij weerspiegelt een internationale beweging die wordt aangeduid als de tweede museum
revolutie of nieuwe museologie. Hierbij gaat het, zoals ook besloten in beide doelstellingen, 
om twee aspecten: de fy'sieke en inhoudelijke toegankelijkheid en de maatschappelijke rele
vantie. In het navolgende zal eerst een algemeen beeld geschetst worden van het Neder
landse museumbestel voor zover op enigerlei wijze betrokken bij (natuur)wetenschap en 
technologie. Daarna zal onderzocht worden in hoeverre deze musea in de 25 jaar volgend 
op genoemde nota's al of niet geprobeerd hebben inhoud te geven aan de genoemde 
doelstellingen. 

Het is goed daarbij de volgende randvoorwaarde in het oog te houden. Van oudsher 
was (en is) het museumbeleid van de achtereenvolgende ministeries (Binnenlandse 
Zaken/Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen/Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk/Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) 
sterk gericht op kunst en geschiedenis. Beide sectoren omvatten gezamenlijk zo'n 65 % 
van het aantal musea in Nederland. De drie overige sectoren (de natuurhistorische, de 
technische en de volkenkundige musea) lijken vaak genoegen te moeten nemen met een 
plaats aan de zijlijn. De natuurhistorische musea zijn relatief nog het beste af. Middels de 
Commissie van Advies voor de Natuurhistorische Musea had deze sector in de jaren 
1960-1980 een belangrijke lobby bij het ministerie. 

Een belangrijke randvoorwaarde voor de positie van de natuurhistorische musea was 
ook de overheidsverantwoordelijkheid voor het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
(nu Naturalis). De positie van de natuurwetenschappelijke en technische musea is aan
zienlijk zwakker. Een nationaal natuurwetenschappelijk en technisch museum, zoals het 
Science Museum in Londen, het Conservatoire (Musée) des Arts et Métiers in Parijs, of 
het Deutsches Museum in München kennen we niet in Nederland.' De twee grote rijks
musea met een sterke technische component, het Legermuseum en het Museum voor 
Communicatie vallen bovendien onder andere ministeries. 

Institutionele identiteit 
In 1948 verscheen het rapport Scientific, technical, health museums, planetaria and the 
popularisation of science, samengesteld door A. Léveille voor de International Council of 
Museums. Het was voor het eerst dat de natuurwetenschappelijke en technische musea 
als groep onderscheiden werden van de natuurhistorische en volkenkundige musea. Een 
eenduidige typologische afgrenzing van de groep is echter geen eenvoudige zaak. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert tegenwoordig het begrip 'musea van bedrijf 
en techniek' waar vroeger gesproken werd van de sector 'ambachten en techniek'. De 
Nederlandse Museumvereniging legt een ander accent en spreekt van 'technische en 
transportmusea'. De sector werd voorheen aangeduid als 'technische musea'. 

De International Council of Museums hanteert daarentegen het ruimere begrip 'muse
ums of science and technology', waartoe echter niet de natuurhistorische musea behoren. 
In de theoretisch museologische literatuur komen we nog allerlei andere varianten tegen. 

1. In 1824 stichtte Koning Willem 1 het Musée de ['Industrie te Brussel. Na een periode van verwaarlozing 
werd het museum de facto {maar nooit officieel) in de jaren dertig van de twintigste eeuw opgeheven. 

194 



Tussen object en samenlevng 39 

De Tsjechische museoloog Zbynek Stransky beschouwt bijvoorbeeld industriemusea 
('Museen der Wirtschaft und Produktion') als aparte groep, naast de natuurwetenschap
pelijke en technische musea ('Museen der Wissenschaft und Technik') en de natuurhisto
rische musea ('Naturwissenschaftliche Museen'). De Amerikaanse museoloog George 
Ellis Burcaw rekent de industriemusea tot de historische musea en neemt technische en 
natuurhistorische musea samen als 'science museums'. 

Er is dus sprake van een problematische profilering, wanneer we kijken naar de klassieke 
- monodisciplinaire - typologieën. Dit is geen academisch probleem. Een van de externe 
randvoorwaarden bij de ontwikkeling van musea is namelijk het collegiale discours. Er 
bestaan verschillende culturen binnen de museumwereld. Deze culturen zijn bij uitstek 
monodisciplinair van aard. De kunstmusea hebben bijvoorbeeld duidelijk hun eigen 
museale cultuur. Natuurhistorische musea ook. Medewerkers van kunstmusea hebben 
zelden een zinvolle uitwisseling van ervaringen en opvattingen met medewerkers van 
natuurhistorische musea. Zij behoren nationaal en internationaal tot een ander collegiaal 
circuit. Binnen de groep 'museums of science and technology' is er geen sprake van een 
duidelijk en eenduidig collegiaal discours. Er is geen gemeenschappelijk gedeelde visie op 
de maatschappelijke positie en zeker geen gedachtevorming hoe musea een rol kunnen 
spelen bij de implementatie van beide bovengenoemde doelstellingen. 

Het trefwoordenregister van de gids Nederland Museumland 2000 geeft een inzichtelijk 
beeld van de thema's die in de Nederlandse museale collecties vertegenwoordigd zijn. 
Meteen valt op hoezeer techniek domineert over wetenschap. Ook valt de verscheidenheid 
op binnen de sector wetenschap en techniek. De museale vertaling van de spanwijdte pro
duct-techniek-technologie-wetenschap wordt gekenmerkt door een proces van fragmenta
tie, dan wel specialisatie. Globaal kunnen we een negental clusters onderscheiden: (1) 
huishoudelijke apparaten, (2) transportmiddelen, (3) machines, (4) ambachtelijke produc
tie, (5) industriële productie, (6) energie, (7) communicatie, (8) techniek algemeen, (9) 
natuurwetenschap (zie Tabel 1).^ 

Dat we hier te maken hebben met een proces van fragmentatie en specialisatie blijkt uit 
een vergelijking met de gids De Nederlandse Museum 1976. In 25 jaar blijkt het aantal 
gespecialiseerde musea toegenomen van 42 naar 195. De meest opmerkelijke groei betreft de 
extreem gespecialiseerde verzamelingen van huishoudelijke apparaten, transportmiddelen 
en oude ambachten. Ten aanzien van communicatie en algemene natuurwetenschappen 
en techniek is er nauwelijks sprake van groei. 

De fragmentatie in beeld 
Nederland kent allerlei collecties van huishoudelijke apparaten, naast natuurlijk de 
(bekendere) collecties van kunst en kunstnijverheid.-^ Er zijn bijvoorbeeld twee kachel-
musea (Alkmaar en Boekei), twee naaimachine-musea (Dordrecht en Nieuweschans), 
een strijkijzermuseum (Noordbroek), een museum van was- en strijkgereedschap 
(Gilze), twee klokkenmusea (Frederiksoord en de Zaanse Schans) en een Grootmoeders 

2. Het gaat hier om musea als openbare instellingen. In 1977 stelde Ir. I.H. Makkink, directeur van het 
Technisch Tentoonstellings Centrum (Delft), een lijst op van technische musea en niet-museale verzame
lingen. Het totaal aantal van deze verzamelingen bedroeg toen al ongeveer 300. 

3. Het onderscheid tussen kunstnijverheidsmuseum en technisch museum is niet altijd duidelijk. Historisch 
gezien hebben ze een gemeenschappelijke oorsprong. In Nederland vinden we een mengvorm bijvoorbeeld 
in het Nederlands Museum van Glas en Glastechniek (Hoogeveen). 
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Tabel i. Overzicht van gespecialiseerde musea op het gebied van (natuur)wetenschap en technologie 

(op basis van de gids De Nederlandse Musea 1976 en de gids Nederland Museumland 2000) 

Huishoudelijke apparaten 

Transportmiddelen 

(Openbaar) vervoer, algemeen 

.Auto's 

Motorfietsen 

Fietsen 

Rijtuigen en boerenwagens 

Kinderwagens 

Trams en treinen' 

Scheepvaart 

Lucht- en ruimtevaart 

Machines en motoren 

Ambachten-

Industrie 

Energie 

Diversen 

Molens en gemalen 

Communicatie 

Techniek algemeen 

Natuurwetenschap' 

Algemeen, historisch 

Medisch 

2000 

16 

63 

4 
12 

2 

2 

4 
2 

13 

14 
10 

6 

47 
10 

24 
1 

i3 

5 

3 
21 

5 
16 

1976 

1 

11 

— 
2 

— 
1 

2 

2 

2 

2 

— 
7 

4 

7 
— 

7 
2 

3 

7 

4 

3 

Het totaal aantal voor het jaar 2000 is 195 (tegen 42 in 1976). Dit aantal komt niet overeen met de telling 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (153 in 1993, 65 in 1978). De oorzaak is waarschijnlijk een ver
schil in definitie. De definitie die het CBS hanteert t.a.v. de betreffende sector is nooit openbaar gemaakt. 

Hoewel de collecties niet altijd duidelijk gedefinieerd zijn en sommige musea over twee of meer her
kenbare deeicollecties beschikken, is elk museum slechts eenmaal geteld. 
1 De gids Nederland Museumland 2000 geeft niet alle in de folder Raitmusea 2000 vermelde initiatieven 

(19). 
2 Exclusief landbouw, veeteelt, visserij, turf- en steenkoolwinning. 
3 Exclusiefbiologie en geologie. 

Keukenmuseum (Nijmegen). In alle gevallen zijn het sterk objectgerichte musea. Daar 

waar sprake is van contextualisering gaat die meer in de richting van sociale geschiedenis 

dan van de technologie. Aandacht voor de technologie 'achter het apparaaf loopt als een 

inhoudelijke rode draad vooral door de verzamelingen van elektrische apparaten, zoals 

die in Amsterdam (Energetica) en Hoenderloo (Elektriciteits- en Techniekmuseum). 

Ook wat betreft de transportmiddelen is er een reeks van gespecialiseerde musea. 

Rijtuigen, auto's, motorfietsen, fietsen, treinen, schepen, en vliegtuigen hebben allemaal 

hun eigen musea, vaak meer dan één. Het gaat daarbij in veel gevallen om gespecialiseerde 

objectgerichte musea. Dit zijn meestal particuliere verzamelingen die een openbaar 
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karakter hebben gekregen. Binnen het cluster transportmusea neemt de groep railmusea 
een belangrijke plaats in. Het is een goed georganiseerde groep. Er is een vereniging 
Stoom op het Spoor die een gemeenschappelijke brochure uitgeeft waarin negentien 
museale spoor- en tramlijnen zijn opgenomen."* In de meeste gevallen gaat het om initia
tieven van vrijwilligersorganisaties. Het doel is niet alleen het behoud van dit erfgoed, 
maar vooral het in bedrijf houden van authentiek historisch spoorwegmateriaal. 
Stoomtreinen hebben hierbij een duidelijke voorkeur. 

Naast de objectgerichte musea zijn er thematische musea die meestal niet zijn ontstaan 
uit een particuliere verzameUng en/of vrijwilligersinitiatief Voorbeelden zijn het Maritiem 
Museum (Rotterdam), het Scheepvaartmuseum (Amsterdam), het Spoorwegmuseum 
(Utrecht), het Aviodome (Schiphol), het Militaire Luchtvaart Museum (Soesterberg) en 
Space Expo (Noordwijk). Dit zijn niet zo zeer verzamelingen van schepen, treinen, vliegtui
gen en raketten, maar meer musea over, respectievelijk, de scheepvaart, de spoorwegen, de 
luchtvaart en de ruimtevaart. Het blijkt ook hier dat de thematische invalshoek neigt tot 
uitwerking in de richting van sociale geschiedenis. Dat geldt trouwens eveneens voor de 
musea die zich bezig houden met communicatie. Het grootst is het Museum voor 
Communicatie (het vroegere PTT Museum) te Den Haag. Internationaal blijken trans
portmusea en communicatie enige verwantschap te voelen. Men vindt ze samen in de 
International Association of Transport and Communications Museums. 

Een kleine groep musea verzamelt machines en motoren. Het is een gevarieerde groep. 
De meeste verzamelingen staan echter in verband met het thema transport. Er is een bij
zondere belangstelling voor het in bedrijf houden van oude stoommachines (Medemblik, 
Zaltbommel). Uiteraard is er ook een verband met het thema energie. In het overzicht 
zijn de molens en (stoom)gemalen echter apart genomen. 

Er zijn veel musea die zich richten op een of meer ambachten. Het zijn nogal wat bak
kerijen, klompenmakerijen en drukkerijen. Ook binnen deze groep zien we relatief veel 
particuliere verzamelingen en vrijwilligersinitiatieven. Het zijn allemaal kleine musea. 
Opvallend is het grote aantal ambachtsmusea ten opzichte van het aantal industrie
musea. Hieruit moge blijken dat het moeilijk is een maatschappelijk draagvlak te vinden 
voor het museaal behoud van het industriële erfgoed. Er zijn echter drie belangrijke 
industriemusea die qua grootte de meeste eerder genoemde musea overtreffen: Museum 
Jannink (Enschede), het Nederlands Textielmuseum (Tilburg) en het Industrion (Kerk-
rade). Vooral het Textielmuseum en het Industrion hebben zich de laatste jaren sterk 
kunnen ontwikkelen. Het Nederlands Textielmuseum betrok in 1985 een passende locatie: 
een voormalige textielfabriek. Het Industrion, ontstaan uit het Mijnmuseum Rolduc, 
betrok in 1998 een fraai nieuw gebouw. 

Kenmerkend is dat zowel Museum jannink als de musea in Tilburg en Kerkrade een 
sterke neiging vertonen om de industrialisatie te plaatsen in een maatschappelijk kader. 
Zij sluiten hierbij aan bij een ontwikkeling in Duitsland, een ontwikkeling die is ingezet 
met de herinrichting van het Museum der Stadt Rüsselsheim door Peter Schirmbeck 
(1976).^ 

4. Zie http://www.railmusea.nl 
5. P. Schirmbeck, 'Die Industriellc Revolution und ihr Historisches Erbe im Museum. Verdrangung, 

Bewahrung, Reflexion', Museum Aktuell 19 (1997) 547-553. De bekende Engelse museoloog Kenneth Hudson 
spreekt in dit verband van 'the Rüsselsheim Revolution". Aandacht voor het maatschappelijk aspect van 
industrialisatie is voor hem een van de Belangrijkste vernieuwingen van de twintigste eeuw. 
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Wat opvalt bij de tot nu toe besproken musea is het spanningsveld tussen specialisatie en 
contextualisering. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich de uiterst gespecialiseer
de collecties (zoals bijvoorbeeld het Eerste Nederlandse Opel Auto Museum te Tijntje of het 
Den Hartogh Ford Museum te Hillegom); aan de andere kant vinden we de industriemusea, 
zoals eerder genoemde musea te Enschede, Tilburg en Kerkrade. Het is een polariteit die 
ook wel eens, zij het niet geheel juist, wordt gekarakteriseerd als objectgericht versus the
matisch. Wat in dit verband ook opvalt is dat wanneer er sprake is van contextualisering 
het vooral gaat om integratie met sociale geschiedenis en minder om het expliciteren van 
het natuurwetenschappelijke en technologische kader. 

Wat tenslotte nog opvalt bij bovengenoemde musea is het sterke retrospectieve karakter. 
Er zijn maar weinig musea die een beleid voeren ten aanzien van het volgen van actuele 
ontwikkelingen, laat staan het anticiperen op de toekomstige. Eigenlijk zijn het alleen de 
grote, professionele musea die daar een duidelijke visie op hebben. 

In zijn proefschrift over de musealisering van de techniek beschrijft Erik Besseling drie 
ideaaltypische museumopvattingen.* De eerste is de individualistische museumopvatting. 
Het individualistische techniekmuseum wordt gekenmerkt door een internalistische 
benadering van de techniekgeschiedenis. In de internalistische geschiedschrijving gaat 
het primair om de interpretatie van innovatie en ontwerp (design). In de meeste van de 
hierboven genoemde musea wordt de collectie internalistisch gepresenteerd: het tech
nisch artefact verschijnt 'puur' als design, functie, vermogen. Er is veelal sprake van een 
technologisch progressivisme, waarbij de betekenis van het gepresenteerde gezocht moet 
worden binnen de technische ontwikkeling als geheel.^ 

Besselings tweede museumopvatting: het hiërarchische techniekmuseum, herkennen 
we in de genoemde musea waar internalistische objectgerichtheid plaats gemaakt heeft 
voor een vorm van contextualisering. Specifieke technieken en industriële productiewijzen 
worden opgenomen in een complex van economische, politieke en culturele factoren. In de 
presentatie streeft het museum een evenwicht na tussen historische wetenschappelijkheid 
en populariserende verduidelijking. De derde museumopvatting, de egalitaire, is een 
opvatting die sterk verbonden is met de 'paramuseale impuls' (zie onder). 

De algemene musea van natuurwetenschap en technologie 
De reeds genoemde grote musea in Londen, Parijs en München brengen natuurweten-
schap(pelijk onderzoek) en technologie samen. Zij omvatten het hele spectrum product
techniek-technologie-wetenschap. Zoals reeds bleek is de museale aandacht voor het 
linkerdeel van dit spectrum in Nederland sterk gefragmentariseerd. Aan de rechter kant 
van het spectrum is weliswaar nauwelijks sprake van fragmentatie, maar blijken techno
logie en wetenschap moeilijk bij elkaar te brengen zijn. 

Het belangrijkste algemene techniekmuseum is het Techniek Museum Delft. De twee 
belangrijkste wetenschapsmusea zijn het Universiteitsmuseum Utrecht, en het Museum 

6. E. Besseling, De musealisering van de techniek (Amsterdam 1996). Het is verleidelijk de drie ideaaltypische 
museumopvatt ingen van Besseling te vergelijken met de vier museumopvatt ingen die Jan Vaessen 
beschreef voor kunstmusea (zie zijn proefschrift Musea in een museale cultuur (Zeist 1986). Internalistisch 
lijkt overeen te komen met autonoom, hiërarchisch met klassiek en egalitair met responsief. 

7. In onderhavige beschouwing wordt steeds uitgegaan van de vaste opstelling van de musea. De hypothese is 
dat de vaste opstelling een getrouwe afspiegeling is van de historische identiteit van de instelling. Dit uit
gangspunt geeft echter een enigszins vertekend beeld. Middels tentoonstellingen kan een museum zijn 
vaste opstelling aanvullen en actualiseren. 
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Boerhaave te Leiden.''' Het Techniek Museum Delft is in zijn huidige vorm geopend in 
1993 na een moeizame voorgeschiedenis. Het is voortgekomen uit het Technisch 
Tentoonstellings Centrum van de Technische Universiteit Delft. Dit centrum werd in 
1976 geopend, niet toevallig door de toenmalige minister voor wetenschapsbeleid, F.H.P. 
Trip. De doelstelling was vooral wetenschapsvoorlichting. Al snel kwam daar de zorg 
voor de historische collecties van de universiteit bij. In 1989 wilde de ambtelijke top van de 
universiteit van het centrum af In verzelfstandige vorm ging men verder, nu nadrukkelijk 
als museum. Het inuseum wil zich profileren als het 'Musée d'Orsay van de techniek'.' 

Het Universiteitsmuseum Utrecht werd geopend in 1938, net als de andere universitaire 
musea (Amsterdam, Groningen en Leiden) vooral als historisch 'bedrijfsmuseum', 
gericht op de geschiedenis van de universiteit. Met name na de verhuizing in 1982 ont
wikkelde het museum zich tot een algemeen wetenschapsmuseum, een ontwikkeling die 
na de meest recente verhuizing in 1996 verder versterkt werd. Het museum omschrijft 
zichzelf als 'een actief en nieuwsgierig makend museum, de etalage van de Universiteit 
Utrecht en wetenschapscentrum voor de regio Utrecht'. Museum Boerhaave (Leiden) 
werd in 1931 opgericht als Nederlands Historisch Natuurwetenschappelijk Museum. In 
1991 verhuisde het naar de huidige locatie: het oude ziekenhuis waar Boerhaave zelf nog 
had gewerkt. Het museum geeft een chronologisch-thematisch overzicht van het onder
zoek op het gebied van de natuurwetenschappen en de geneeskunde. 

Het Universiteitsmuseum Utrecht en Museum Boerhaave hebben een medische en 
natuurhistorische component. Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde medische verzame
lingen. Behalve enkele universitaire anatomische musea (Amsterdam, Groningen, Leiden, 
Nijmegen) gaat het vooral om een groeiende groep van musea op het gebied van verple
ging en psychiatrie. In het laatste geval betreft het 'bedrijfsmusea' van psychiatrische 
inrichtingen (bijvoorbeeld het Historisch Museum Wolfheze en het Museum 'De Kluis' te 
Boekel). De natuurhistorische musea vormen een heel eigen, goed georganiseerde, sector. 
Er zijn er ruim 70, variërend van het grote Naturalis (Leiden) tot een reeks van kleine, 
lokale natuurmusea. 

Paramuseale impulsen 
Eerder in het artikel was sprake van verschillende culturen binnen de museumwereld. 
Deze culturen staan vaak een algemene discussie over het fenomeen museum in de weg. 
De nota Naar een nieuw museumbeleid markeert in dit opzicht een belangrijke omslag in 
het denken over en van musea. Werden voorheen musea vooral bekeken vanuit het per
spectiefvan de verschillende wetenschappelijke disciplines die ten grondslag lagen van de 
collecties, vanaf het begin van de jaren zeventig ging men in toenemende mate musea 
bekijken vanuit de functies. In de nota Naar een nieuw museumbeleid (1976) was dat 
vooral vanuit de functie communicatie, in de nota Kiezen voor kwaliteit (1990) was dat 
sterk vanuit de functie beheer & behoud. 

Hoewel bedoelde omslag in het denken ondersteund werd door nieuwe organisatori
sche verbanden (nieuwe secties binnen nationale en internationale museumorganisaties), 
cursussen, handboeken, e.d. werden de traditionele (collectiegebonden) museumculturen 
wel verzwakt maar niet vervangen door nieuwe (functie-gerichte) museumculturen. Dit 

8. Hier moet in feite ook de afdeling Natuurkunde en techniek van het Museon (Den Haag) genoemd worden. 
9. De associatie met dit beroemde museum in Parijs heeft vooral iets te maken met het gebouw. Het museum 

in Parijs is gevestigd in een in 1900 gebouwd station; het museum in Delft in drie monumentale hallen die 
omstreeks 1910 voor de Technische Hogeschool werden gebouwd. 
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is mede het gevolg van het feit dat er algemeen een behoefte werd gevoeld om na te den
ken over de identiteit van 'het' museum. In Nederland leidde dit onder meer tot een 
Gedragslijn voor museale beroepsethiek (1991) en daarna tot een geleidelijke invoering van 
een landelijk systeem van 'museumnormering' (1997). De nota Naar een nieuw museum
beleid had daar al een aanzet toe gegeven. 

Ondanks constateringen als 'musea zijn geen onveranderlijke grootheden' en 'ieder 
tijdsgewricht en elke samenleving stelt andere eisen aan het museum', wordt in de nota 
vastgesteld dat er een constante is in de discussie over de identiteit van het museum, 
namelijk de tweeledige taak: 'het behoud van voorwerpen [en] het zinvol gebruik ervan 
ten behoeve van wetenschap, informatie, educatie, inspiratie of recreatie'. Verschillende 
commentatoren hebben deze tweeledigheid wel eens beschreven in termen van 'schizo
frenie' en 'onmogelijke spagaat'. De criteria voor de normering wijken in dit opzicht echter 
niet af van de nota van 1976. 

De discussie over de identiteit van 'het' museum en het introduceren van een systeem 
van normering, met andere woorden het zoeken naar een houvast binnen de museumwe
reld heeft alles te maken met ontwikkelingen in de periferie van het museumbestel. 
Zowel aan het einde van de achttiende en de negentiende eeuw, als aan het einde van de 
twintigste, kreeg de museumwereld te maken met de opkomst van 'paramuseale' initia
tieven, zoals panorama's, wassenbeeldenmusea, en themaparken. Deze commerciële 
instellingen beconcurreerden de bestaande musea vooral op de punten educatie, inspira
tie en recreatie. Als instellingen zonder collectie waren de paramusea flexibeler en goed
koper dan musea. Musea werden gedwongen om op een of andere manier te reageren. 

Concentreren we ons op het laatste kwart van de twintigste eeuw dan zien we dat ieder 
type museum geconfronteerd werd met zijn eigen paramuseale alternatief. Omdat kunst
musea weinig toegankelijk werden geacht ontstonden culturele centra, omdat natuur
historische musea te weinig aandacht besteedden aan de natuur om ons heen werden 
bezoekerscentra ingericht. Als educatief alternatief voor de natuurwetenschappelijke en 
technische musea ontstonden de zogenaamde science centres.'" De stormachtige ontwik
keling van de science centres in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft de profes
sionele discours binnen de sector van de natuurwetenschappelijke en technische musea 
diepgaand beïnvloed. Het lijkt daarom zinvol om in het tweede deel van het artikel te 
onderzoeken hoe het science centre idee zich in Nederland heeft ontwikkeld. 

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de wereld van musea van natuurwetenschap en 
techniek was de inrichting van het Palais de la Découverte te Parijs tijdens de wereld
tentoonstelling van 1937." Hier werd geëxperimenteerd met nieuwe vormen van (para)-
museale informatieoverdracht. De geestelijke vader, Nobelprijswinnaar Jean Perrin 
(1870-1942), sprak van een 'anti-museum'. Het accent lag op 'wetenschap in actie'. 
Demonstraties speelden (en spelen nog) een belangrijke rol. Door de ontwikkeling van 
de Amerikaanse science centres raakte dit concept na de Tweede Wereldoorlog wat op de 
achtergrond. 'Hands on' werd de nieuwe mode. De grote inspirator van deze 'hands on' 
beweging was Frank Oppenheimer {1912-1985), de stichter van het Exploratorium (San 

10. u i t het feit dat er geen algemeen aanvaard Nederlandstalig equivalent beschikbaar is, moge blijken dat het 
fenomeen (nog) weinig ingeburgerd is, in tegenstelling tot bezoekerscentra en culturele centra. 

11. Het eerste science centre was Urania (Berlijn), in 1889 ge-sticht door de astronomen Wilhelm Foester en 
Max Wilhelm Meyer en financieel mogelijk gemaakt door de industrieel Werner von Siemens. Deze 'physi-
kalischer Experimentiersaal' bestond uit 88 interactieve opstellingen ontwikkeld door Eugen Goldstein. 
Urania werd in 1928 opgeheven. 
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Francisco). Het Exploratorium (opgericht in 1968) werd het archetype van het paramuseale 
alternatief voor het objectgerichte, historische natuurwetenschappelijke en technische 
museum. '-

Chronologie van de Nederlandse science centres 
In Nederland ontstond echter al in 1966 een instelling die op een toegankelijke en educa
tieve manier wetenschap en technologie wilde verbinden: het Evoluon te Eindhoven. Het 
ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan door Philips opgezette science centre werd 
ondergebracht in een futuristische gebouw (naar een ontwerp van ir. L.Ch.Kalff). Het 
moest geen Philips-toonzaal worden, maar moest in algemene termen laten zien hoe 
mechanisering en automatisering behalve voor de verhoging van de productie, vooral 
ook voor humanisering had gezorgd. De Engelse vormgever James Gardner ontwierp een 
presentatie waarin de probleemkant van de moderne samenleving met nadruk naar 
voren werd gebracht, maar de boodschap concentreerde zich vooral op overbevolking en de 
daarmee samenhangende milieuverontreiniging en uitputting van onze energiebronnen. De 
techniek was niet zo zeer oorzaak of deel van het probleem, maar vooral een bijdrage aan 
de oplossing. 

In gevarieerde, interactieve, opstellingen werden natuurwetenschappelijke principes en 
hun technische vertaling behandeld. Al vroeg werden educatieve programma's ontwik
keld rond computers, en dergelijke. 'Het Evoluon in Eindhoven verklaart dingen die we 
wellicht al kennen en wijst vooruit naar wat ons te wachten staat', aldus de folders. Het 
presentatie raakte echter al snel verouderd. Dalende bezoekersaantallen leidden tot ex
ploitatieverliezen van miljoenen guldens per jaar. Bovendien achtte Philips het exploiteren 
van een educatieve presentatie niet meer als een taak van het bedrijf. Op 1 december 1989 
werd het Evoluon gesloten. Het spectaculaire gebouw werd ingericht als ontvangst-, 
demonstratie- en expositieruimte. In 1993 werd een nieuwe presentatie geopend die, in 
tegenstelling tot de oude, sterk objectgericht was en bovenal de bijdrage van Philips aan 
de technologische vernieuwingen benadrukte. 

Het Evoluon opende eerder dan het Exploratorium. Het had een eigen stijl, zowel qua 
vorm als qua inhoud, maar door de populariteit van het Exploratorium heeft het Evoluon 
nauwelijks de voorbeeldfunctie gehad die het wellicht had kunnen hebben. De toekomst 
was aan een 'smorgasboard' van opstellingen die het doel hebben 'to open eyes, to broaden 
horizons, to stimulate curiosity, rather than to be all inclusive and to tell the public every
thing about science' (Washburn). 

Kort nadat de Philips-directie besloot het Evoluon te sluiten, maakte men in Nederland 
kennis met deze nieuwe benadering. In 1985, toevallig het sterfjaar van Frank Oppen
heimer, werd in Rotterdam de openluchttentoonstelling Fenomena gehouden als onder
deel van manifestatie Hart voor de Stad (in het park bij Euromast, 15 mei-20 oktober). 
De tentoonstelling, door de organisatoren omschreven als een ontdekkingstocht voor 
jong en oud door de wereld der natuurverschijnselen, was het jaar daarvoor in Zwitser
land ontwikkeld door een team onder leiding van Georg Muller. De bedenkers werkten 
vanuit de antroposofie, maar deze achtergrond werd in Rotterdam bewust op de achter
grond gehouden. Wat bijvoorbeeld niet uit Zurich werd overgenomen was het macro
biotische restaurant. Tot grote ontsteltenis van Muller werd er alcohol en cola verkocht. 

12. De staf van het Exploratorium werd door collega's in binnen- en buitenland zo vaak om informatie 
gevraagd dat men besloot uitvoerige technische en inhoudelijke beschrijvingen van de opstellingen 
beschikbaar te stellen. In 1984 verscheen de eerste editie van het Exploratorium Cookbook. 
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Fenomena deelde met het Exploratorium de fenomenologische invalshoek. De 250 pre
sentaties van de Rotterdamse tentoonstelling waren echter 'hands on' in een veel letterlijke 
zin dan het Exploratorium. Er waren geen opstellingen die door elektromotoren werden 
aangedreven, waarbij het 'hands on' zich beperkte tot het indrukken van een knop. 
Natuurlijke materialen domineerden. Kortom 'een verademing in een tijd waarin de 
ingewikkelde computersystemen je om de oren vliegen', zoals een journalist opmerkte." 
De tentoonstelling werd een succes. Er was gerekend op 750.000 bezoekers; er kwamen er 
meer dan een miljoen. Toch was Fenomena een financiële strop voor de gemeente. Kosten 
bedroegen 10,9 miljoen in plaats van begrote 8 miljoen. In de gemeenteraad werd het 
gemeentebestuur zwaar bekritiseerd voor het mismanagement. Toch was de ervaring met 
Fenomena er mede aanleiding toe dat de gemeente Rotterdam zich mengde in de discus
sie over een nationaal science centre. 

Science centres 
In mei 1986 stelden de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Economische 
Zaken een Commissie van Goede Diensten in, naar zijn voorzitter de Commissie Van 
Aardenne genoemd. De commissie kreeg tot taak advies uit te brengen over formule, 
financieringswijze, organisatievorm en locatie van een 'Nationaal Centrum voor Weten
schap en Technologie' (zie ook het artikel van Dalderup). 

Zeven initiatieven streden om de kwalificatie 'nationaal' in de hoop op substantiële 
financiële ondersteuning door de rijksoverheid. Rotterdam presenteerde met Scientopia 
een permanent opvolger voor Fenomena. De Gemeente Utrecht stelde zich achter een 
plan om het museum van de Rijksuniversiteit Utrecht uit te breiden tot een Nederlands 
Exploratorium. In Enschede ontstond het initiatief om als Twente Technovia een nieuw 
soort universiteitsmuseum te stichten. In Maastricht ontwikkelde men een soortgelijk 
plan, maar dan vooral gericht op biomedische wetenschappen. In Den Haag wilde men 
naast het Haags Gemeentemuseum en het Museon een Nationaal Sience Center bouwen 
als een soort Nederlands equivalent van het Londense Exhibition Road. Amsterdam stelde 
zich voor het Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek uit te bouwen. Tenslotte 
was het Cosmocenter, een initiatief van Chriet Titulaer. Dit centrum, dat zich vooral op 
de ruimtevaart zou richten, zou aanvankelijk worden gevestigd op een terrein bij het 
Safaripark van de Beekse Bergen, later op een terrein bij de Eftcling in Kaatsheuvel. 
Januari 1987 bracht de commissie haar rapport uit. Men koos tot verbazing van velen 
voor het Rotterdamse project. De verbazing berustte op de zwakke inhoudelijke onder
bouwing van het Rotterdamse voorstel. Om de inhoudelijke component te versterken, 
stelde de commissie een bundeling van verschillende lokale initiatieven voor. Op 12 
februari besliste het kabinet dat er geen geld beschikbaar was voor een Nationaal 
Centrum voor Wetenschap en Technologie. De verschillende initiatiefnemers moesten 
maar op eigen kracht verder werken aan hun plannen. 

Het Cosmocenter haakte het eerst af In September 1988 trok de Efteling zich terug. De 
benodigde 100 miljoen bleken niet bijeen te brengen. Ook in Den Haag en Maastricht 
stierven de initiatieven een zachte dood. In Rotterdam werd het Scientopia-plan in
geruild voor een nieuw, dit keer beter onderbouwd, plan. Onder de naam Asklepion zou 

13. De zelfde letterlijke invulling van het begrip 'hands on' vinden we bij de in 1986 gestichte Ontdekhoek 
(Rotterdam). Dit kleine wetenschapscentrum wordt door initiatiefnemer B. Nagel, liefdevol omschreven als 
'Neerlands Pierebadje voor de Techniek'. 
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een opzienbarend centrum moeten worden ontwikkeld rond het thema lichaam en 
gezondheid. In Utrecht kreeg het Universiteitsmuseum de gelegenheid zich verder te ont
wikkelen. In Enschede kwam er het Da Vinci Techno Activity Center. De belangrijkste 
ontwikkeling deed zich echter voor in Amsterdam. 

Enthousiast pakte men de uitdaging van een nationaal wetenschapscentrum op en men 
liet zich door het advies van de Commissie Van Aardenne en het besluit van de minister
raad niet uit het veld slaan. Onder de naam Ypsilon, later Impuls, werd door het NINT 
een ambitieus plan ontwikkeld.'-* Mede op advies van de Stichting voor Publieksvoorlich
ting namen de ministers van Economische Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen 
in 1992 het besluit samen met de gemeente Amsterdam een fikse bijdrage van 36 miljoen 
gulden beschikbaar te stellen voor de realisatie van Impuls, op voorwaarde dat ook het 
Nederlandse bedrijfsleven over de brug zou komen. Medio 1997 werd onder de naam 
newMetropolis het nieuwe wetenschapscentrum geopend in een eigen, door de Italiaanse 
architect Renzo Piano gebouwd, gebouw. Na een periode van grote financiële problemen 
besloten de gemeente Amsterdam en de ministeries van Economische Zaken en van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen newMetropolis te helpen. De 'doorstart' werd mede 
mogelijk gemaakt door de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en 
de Vereniging van Commerciële Researchbedrijven.'' 

Vier generaties wetenschapscentra 
Hoewel men in de pers hardnekkig bleef spreken van wetenschapsmuseum, was en is 
newMetropolis/NEMO geen museum. De presentatie is niet gedacht vanuit een verzame
ling. NewMetropolis zag zichzelf als exponent van een nieuwe generatie instellingen die 
een nieuw element toevoegt aan inhoud en vorm van musea en science centres. Deze 
nieuwe generatie wetenschapscentra zou de vierde zijn. 

De eerste generatie wetenschapscentra wordt gevormd door de instellingen die ont
staan zijn aan het einde van de achttiende eeuw, zoals Teylers Museum (Haarlem) en het 
Musée des Arts et Métiers (Parijs). Het waren (en zijn) educatieve instellingen waarbij 
principes van natuurwetenschap (Teylers) en techniek (Musée des Arts et Métiers) aan de 
hand van werkende modellen werden gedemonstreerd. Zij waren sterk op het heden en 
de toekomst gericht. In de loop van de tijd ontwikkelden de musea zich echter tot object
gerichte instellingen waarin het geven van historische overzichten aan de hand van 
authentieke voorwerpen belangrijker werd dan het tonen van principes aan de hand van 
modellen. Het Deutsches Museum te München (opgericht in 1903, geopend in 1925) 
wordt gezien als het eerste museum van de tweede generatie wetenschapscentra.'^ Het 
gebruik van werkende modellen neemt opnieuw een belangrijke plaats in. De presentatie 
blijft echter hoofdzakelijk op het verleden gericht. Dit blijft tot ver in de twintigste eeuw 
het kenmerk van de musea. 

14. In 1923 was in Amsterdam door de kunstschilder Herman Heijenbrock (1871-1948) een Museum van den 
Arbeid opgericht. In 1957 werd het museum geactualiseerd als Nederlands in.stituut voor Nijverheid en 
Techniek (KINT). Het accent kwam te liggen bij het kennismaken met verschillende beroepen, met name 
om jongeren te helpen bij hun beroepskeuze. Na de verhuizing naar de Tolstraat in 1983 kreeg het NINT 
geleidelijk steeds meer het karakter van een science centre. In december 1996 werd het NINT definitief 
gesloten. 

15. In juni 2000 werd bekend gemaakt dat de naam gewijzigd werd in NEMO. Op de website wordt de naams
wijziging als volgt verklaard: 'NEMO betekent in feite 'niemand' en verwijst daarmee naar de ontdekkings
reis tussen fantasie en werkelijkheid, die je binnen kunt maken ... NEMO is ook minder abstract en roept 
naar verwachting positievere associaties op dan newMetropolis'. 

i6. De initiatiefnemer. Oscar von Miller, bouwde hierbij voort op de ervaringen van het Berlijnse Urania. 
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Als alternatief ontstaan instellingen zonder collectie, die zich richten op contemporaine 
wetenschap en techniek door middel van interactieve presentaties ('hands on'). Aan
zetten tot deze derde generatie wetenschapscentra vinden we reeds in het begin van de 
eeuw (zoals het Palais de la Découverte te Parijs), maar breekt pas goed door in de jaren 
zestig. Het Evoluon (Eindhoven) en het Exploratorium (San Francisco) zijn voorbeel
den. NewMetropolis zou, volgens de initiatiefnemers, een exponent zijn van een vierde 
generatie wetenschapscentra. Uitgangspunt was niet zo zeer wetenschap en techniek, 
maar de 'technologische cultuur'.'" De ambitie was, om met Erik Besseling te spreken, 
een egalitair techniek'museum' te zijn. newMetropolis zou niet alleen een centrum voor 
natuurwetenschap en technologie zijn, maar vooral al ook forum voor een nationaal 
debat over de rol van natuurwetenschap en technologie in onze samenleving. De instel
ling zou een ontmoetingsplaats moeten zijn voor verschillende publieksgroepen en zou 
zich activistisch en initiërend opstellen. Deze ambitie komt in de nieuwe doelstellingen 
niet meer voor. 

Museale vernieuwing 
Het succes van de science centres heeft de ontwikkeling van de musea sterk beïnvloed. 
Qua vorm werden musea gestimuleerd meer aandacht te besteden aan nieuwe educatieve 
technieken. Qua inhoud begonnen musea meer aandacht te schenken aan actuele ontwik
kelingen. Ook werden musea gestimuleerd hun historische presentaties uit te breiden met 
presentaties (dan wel educatieve programma's) waarin de principes van natuurwetenschap 
en techniek worden toegelicht. In meer algemene zin werden musea gedwongen zich te 
herbezinnen op hun identiteit en in het bijzonder op de rol van de collectie. 

In de internationale museologie is sprake van een revival van de objectgerichtheid. 
Musea beseffen dat juist het bezit van authentieke historische voorwerpen de basis is 
van de eigenheid van musea als sociaal-culturele instellingen zowel van musea als toe-
ristisch-recreatieve bestemmingen. Voorwaarde is echter wel dat deze objectgerichtheid 
gepaard gaat aan hoogwaardige aandacht voor vormgeving en educatieve begeleiding, 
alsmede voor publieksvoorzieningen zoals een café/restaurant en een winkel, 

Hoogwaardige aandacht voor educatieve begeleiding betekent in de praktijk dat 
musea veel overnemen van de science centres. Net zoals Oskar von Miller zich bij de 
opzet van zijn Deutsches Museum liet inspireren door de interactieve opstellingen van 
Urania, ontleende het Londense Science Museum elementen van het Exploratorium bij 
de inrichting van zijn 'Launch Pad' (1986). Sindsdien hebben vrijwel alle grote musea van 
natuurwetenschap en techniek hun presentaties verrijkt met interactieve opstellingen, 
vooral om aandacht te besteden aan de natuurwetenschappelijke en technische principes 
die ten grondslag liggen aan de thematiek van het museum. 

In Nederland ontwikkelde het Museum Boerhaave al in de jaren 1980 zijn 'blauwe 
lijn', een reeks van eenvoudige interactieve opstellingen. In het nieuwe gebouw werden 
deze opstellingen samengebracht in een aparte ruimte. In de jaren 1990 vonden inter
actieve opstellingen ook ingang bij andere musea. Zo richtte het Maritiem Museum 
(Rotterdam) in 1991 een aparte afdeling voor kinderen in onder de titel 'Professor 
Plons'. Het Museum voor Communicatie (Den Haag) ontwikkelde het communicatie-
spel. Het Universiteitsmuseum Utrecht richtte een 'Jeugdlab' in rond het thema zien. 
17. W.E, Bijker, Democratisering van de Technologische Cultuur. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 

ambt van gewoon hoogleraar Techniek & Samenleving aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen, 
Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, op vrijdag 24 maart 1995. 
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Binnen genoemde afdelingen vervagen de grenzen tussen science museum en science 
centre. 

De herbezinning op het institutionele profiel brengt musea er in toenemende mate toe 
de mogelijkheden van het tripartite model te benutten. Op een enkel museum na 
(Teylers Museum) zijn alle hier genoemde Nederlandse musea ontstaan in de twintigste 
eeuw. Van meet af aan was hun collectie ingericht volgens het bipartite model. Een deel 
van de collectie werd getoond in permanente en/of wisselende presentaties, en ander deel 
bevond zich in een depot. Sinds de jaren 1970 ontwikkelde zich een tripartite model. 
Naast de presentatie en het depot werd een deel van de collectie toegankelijk gemaakt in 
de vorm van een open depot/studiecollectie. Op het moment dat er in de museumwereld 
gedacht werd aan het koppelen van het idee van een studiecollectie met het idee van 
documentatiecentrum, kwam plotseling een nieuwe technologie beschikbaar die een 
nieuwe inhoud zou geven aan het tripartite museummodel: het Internet. Geleidelijk ont
dekken musea de mogelijkheden van het Internet als medium van informatieoverdracht en 
communicatie. Ook nu zijn het weer de (Amerikaanse) science centres die voorop lopen. 

Teylers Museum was het eerste Nederlandse museum met een eigen website. Inmiddels 
zijn er vele, maar merkwaardig genoeg lopen juist de musea van wetenschap en techno
logie niet voorop bij het ontwikkelen van de educatieve mogelijkheden van het Internet."* 
Toch zal uiteindelijk blijken dat het moderne museum, die betreffende wetenschap en 
technologie inbegrepen, zich bij zijn maatschappelijke profilering zal richten op drie pijlers: 
een aansprekende presentatie (permanent of tijdelijk) waarbij het authentieke object een 
sleutelrol speelt, een educatief programma waarbij de 'hands on' methode centraal staat, 
en een website waarbij de gebruiker mede via verwijzingen naar andere relevante web
sites de mogelijkheid geboden wordt verdiepende informatie te vinden en kan deelnemen 
aan discussies over actuele aangelegenheid. Kortom, zo kan de oude drieledigheid van 
affectief, conatief en cognitief geactualiseerd worden. 
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SUMMARY 

Between object and society. 25 years of museums of science and technology in the Nether
lands 
At present 28 % of the Dutch museums belongs to the group of museums of science and 
technology. During the second half of the twentieth century this group has developed 
from a small number of rather general museums into a large number of small and highly 
specialised museums with an emphasis on transport and crafts. Most of the new museums 
are collection rather than community oriented. They are about technological progress, 
while only a few discuss social and environmental issues. Considering the huge number 
of science museums it is remarkable that science centres never became popular. The two 
most important science centres (Evoluon at Eindhoven and newMetropolis/Nemo at 
Amsterdam) can hardly be described in terms of resounding success. Nevertheless, the 
(international) science centre movement did have its impact on the development of 
Dutch science museums. Whereas the young specialised museums remain quite traditio
nal, the old general museums have eagerly adopted new methods of communication and 
are in the process of profiling themselves as real centres of science education. 
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