JHM Kindermuseum, realisatie 2006
Het JHM Kindermuseum is een permanente tentoonstelling
voor kinderen geopend op 17 december 2006.
De tentoonstelling is een uitwerking van de pilot-tentoonstelling ‘In Mokum staat een huis’, winnaar van de Prins
Bernhard Cultuurfonds Museumprijs 2002, die van 2000 tot
2005 in het Joods Historisch Museum te zien was.
Het ruimtelijk ontwerp hiervan is ook door ROO gemaakt.
In 2006 is het gehele JHM vernieuwd. Architect UNstudio
uit Amsterdam was verantwoordelijk voor de bouwkundige
vernieuwing van het synagogencomplex. In nauwe samenwerking met hen is de Obbene Sjoel(1685), de tweede van
de vier synagogen waarin het Joods Historisch Museum
sinds 1987 gevestigd is, verbouwd tot Kindermuseum.
ROO heeft vervolgens i.s.m. kunstenaar Ram Katzir,
grafisch ontwerper MVLevievandermeer en regisseur
Frans Weisz, het kindermuseum ingericht en voorzien van
teksten, filmpjes, speciaal gemaakte kunstobjecten en
activiteiten. De tentoonstelling beslaat in totaal 300m2 en
is verdeeld over drie verdiepingen.

Impressie JHM Kindermuseum in de Obbene Sjoel.
De kopwand van de voormalige Sjoel is voorzien van een kunstwerk gemaakt door Eli Content. Hebreeuwse letters stijgen op
uit de Tora, die vroeger ook op deze plek stond. In de woonkamer
biedt een bank zitplaats voor 30 kinderen en hangt een schilderij
met de grote joodse familie.

In het atelier kunnen kinderen tekenen, schilderen en boetseren.
De meubelen zijn beprint met fragmenten uit kunstwerken. Er
hangt een mezoeza van de joodse kunstenaar Ida Kleiterp. Een
wand is magnetisch zodat er van alles opgehangen kan worden.

Inhoud en vorm
In het warme en speels ingerichte huis van het
JHM Kindermuseum woont de joodse familie Hollander.
Vader, moeder en drie kinderen beleven elk op hun eigen
manier hoe het is om joods te zijn. Max de Matze is de
gids (zonder gist). In iedere kamer neemt hij de bezoeker
bij de hand en geeft hij waar nodig toelichting. Hij zit vol
grappen, bezit veel wijsheid en maakt van het bezoek een
feest.
Het JHM Kindermuseum heeft een eigen entree, een garderobe en twee toiletten. De groepen kinderen worden door
het huis geleid dat bestaat uit een woonkamer, een atelier,
een studeerkamer, een keuken, een slaapkamer en een
muziekkamer. In elke kamer worden joodse thema’s
behandeld zoals koosjer eten, dromen, herinneringen,
feesten, muziek, studie, geloof en kunst.
Bij de ‘Sprekende Muur’ vertelt de Obbene Sjoel zelf wat
hij in vierhonderd jaar heeft meegemaakt.
Opdrachtgever
Joods Historisch Museum
Jonas Daniël Meijerplein 2-4
Postbus 16737 1001 RE Amsterdam
Contactpersoon: Mevrouw Petra Katzenstein
Datum opdracht
Januari-juni 2005: brainstormfase met architect, JHM, kunstenaar
Ram Katzir en grafisch ontwerpers MVLevievandermeer.
Concept tentoonstelling vastgelegd in een voorlopig ontwerp
Juni 2005: opdracht voor definitief ontwerp, bestek, werktekeningen en begeleiding bij de uitvoering
Voorjaar 2006: ontwerp decors t.b.v. de audiovisuele produkties die
zich afspeelden in het nog te realiseren kindermuseum
Uitvoeringsduur
Voorbereiding: 16 maanden
Uitvoering: 8 maanden bouwkundige verbouwing Obbene Sjoel,
uitvoering interieur, tentoonstelling en audiovisuele produkties
Realisatiebedrag
Totaal kosten tentoonstelling, inclusief audiovisuele produkties,
excl. btw : €710.000. Exclusief honoraria en bouwkundige ingrepen

In de keuken leer je wat koosjer is en wat niet. De kleuren rood en
blauw geven het onderscheid aan tussen vlees- en melkkost.
Groen is parve, neutraal (brood, fruit, bonen). Aan de grote
keukentafel kan de bezoeker zelf een broodje bakken en voorzien
van een koosjer stempel. De broodfamilie van kunstenaar Ram
Katzir vertelt het verhaal van de diaspora.

(nieuwe vloeren, trap, installaties)
Informatie: www.jhmkindermuseum.nl
Publicatie: Artikel in Museumvisie, uitgave van de Nederlandse
Museumvereniging

Animatie van Judith en Sammi die de Tora bestuderen,
opgenomen in de interactieve leesplank waarop het scheppingsverhaal verteld wordt. Ook de joodse opdracht om bij te dragen aan
het repareren van de wereld, wordt in de leesplank uitgelegd.
De kinderen kunnen hun naam in het hebreeuws schrijven,
aan een tafelblad vol met hebreeuwse weetjes.

Een bewegende mond is opgenomen in een bakstenen achtergrond.
De muur vertelt wat de Obbene Sjoel in het verleden heeft meegemaakt. Filmbeelden en objecten begeleiden het verhaal.

Situatie Obbene Sjoel binnen het synagogencomplex
van het Joods Historisch Museum. De ingang van het
kindermuseum ligt in de Sjoelgasse.

Per verdieping zijn twee kamers gebouwd. Hiervoor zijn nieuwe vloeren aangebracht in de Obbene Sjoel op een eigen constructie. Door de schuine plaatsing
van de nieuwe trap is het zicht op de oorspronkelijke ramen zo groot mogelijk
gehouden. De tentoonstellingsmeubelen zijn eenvoudig, sterk, onderhoudsvriendelijk en voorzien van prints met informatie. Per kamer is een introductiefilm opgenomen en verwerkt in de meubelen. In de studeerkamer bv in de boekenkast
en in de grote leesplank, in de slaapkamer in het plafond van het hemelbed.
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