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Voorwoord

Museumpeilis eengezamenlijkeuitgavevan de bureausvan
deprovinciaalmuseumconsulentenvanNoord-Holland,Zuid-
Holland,Utrecht,Noord-Brabanten Limburg.Voorde
provinciesNoord-Brabant,Zuid-HollandenUtrechtis dit de
opvolgervandevertrouwdeNieuwsbrief,het Bulletinof de
Museumbrief.

Voor u ligt een nieuw blad
Museumpeil kent twee delen.
Het eerste, algemene deel bevat
artikelen en informatie die voor alle
Nederlandse musea van belang zijn.
Het tweede losse deel is uitsluitend
bestemd voor de eigen provincie.
Dus ieder van de vijf deelnemende
provincies houdt specifieke provin¬
ciale informatieverschaffing.

Wij, de consulenten van boven¬
genoemdeprovincies, zijn ingenomen
met deze gezamenlijke, nieuwe uit¬
gave omdat het maken van een blad
ieder bureau veel energie, tijd en
geld kost. Daarnaast werden reeds
in het verleden artikelen, informatie
en andere kopij van elkaar overge¬
nomen. Eenbundeling van krachten
en activiteiten leek ons dan ook zin¬
nig en een stuk economischer.
Museumpeil heeft dus een andere
opzet, dat is natuurlijk even wennen.
Ons staat een blad voor ogen dat in¬
houdelijk en professioneel is. De
artikelen zijn zeer op de dagelijkse
museumpraktijk toegespitst en spe¬
lenzoveelmogelijk in op de behoeften
van de musea. We hopen dat we
hierin enigszins geslaagd zijn en
zien uw reactiesen suggestiesgaarne
tegemoet.

Museumpeil zal twee maal
per jaar verschijnen
Als u meerdere exemplaren van
Museumpeil wilt ontvangen kunt u
via uw consulent extra abonnementen
bestellen.
Losse abonnementen kosten (inclu¬
sief verzendkosten) ƒ 25,- per abon¬
nement per jaar.

Deprovinciaal
museumconsulenten

Post Scriptum
Mochtu het juiste provincialedeelniet heb¬
benontvangen,neemtu dan contactopmet
het bureauvan deprovinciaalmuseumcon¬
sulentvan uw provincie,dan krijgt u dit zo
spoedigmogelijktoegestuurd.
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Auteursrecht en musea,
een korte introductie
In dit artikelkomendeauteursrechtelijke
valkuilenen uitglijderster sprakedie bij
het organiserenvaneenexpositienaar voren
komen.Helderwordtbesprokenwat er
gedaanmoetwordenmet het copyrightvan
auteurs,beeldmakersengeluidmakers.

Inleiding
In toenemendemate erkent men in
de musealewereld de noodzaakom
zich in hetauteursrechtte verdiepen.
Bij het samenstellenvan brochures,
gidsen en catalogi wordt het
auteursrechtelijkeaspectvaakintuïtief
behandelden gezien als hinderlijke
bijkomstigheid. Bij het organiseren
van tentoonstellingen, zeker daar
waar een beperkt budget de zaken
bemoeilijkt,wordt inzakehetauteurs¬
recht nogal eens uit de losse pols
gewerkt, want juridisch advies is
vaak duur en het is te tijdrovend en
te omslachtig om zelf in de boeken
te duiken.
Toch kan men er niet omheen,ook
al is de verleiding groot. Ondanks
dat de opmars van geautomatiseer¬
de gegevensbestanden,van nieuwe,
snelle en oncontroleerbareuitgeef-
en reproduktiemethoden en van
computernetwerkendie met duize¬
lingwekkende vaart de inhoud van
completeboekwerkenover degehe¬
le wereld kunnen verplaatsen het

Over de auteur
Drs. EelcoBruinsmastudeerdewijs¬
begeerteen kunstgeschiedeniste Leiden.
Specialisatiemiddeleeuwsehandschriften¬
kundeen paleografie.Publikatiesover
paleografieen vormgeving.Medewerker
bij kunsthistorischeen bibliografische
automatiseringsprojecten.Sinds1994
als moderatorvan het computernetwerk
en bibliothecarisverbondenaan de
FaculteitKunstMedia& Technologie
van deHogeschoolvoordeKunstente
Utrecht.

door
drsEelcoBruinsma

auteursrechtflink onderdruk zetten.
Het is hier niet de bedoeling een
uitputtende behandeling van het
auteursrecht te geven. Zelfs voor
een globaal overzicht is hier geen
plaats, het onderwerp is te breed.
Bovendienis er door tal van deskun¬
digenuitstekendoverdeauteurswet
en haaronderdelengeschreven.Wat
gebodenwordt, isvooral eenblik op
auteursrechtelijkekwestiesdie kun¬
nen rijzen bij de organisatie van
exposities en een redelijke manier
om dezekwestiesaante pakken.

Auteurswet: belemmering of
bescherming
Het bestaan van de auteurswet
wordt vaak als uitermate hinderlijk
en belemmerendervaren, zeker als
menvan plan is een tentoonstelling
te organiseren. Dit is niet terecht.
Aan de hand van een fictief, maar
herkenbaarvoorbeeld worden hier¬
onderenkelemogelijkeauteursrechte¬
lijke knelpuntenbehandeld.

Voorbeeld
Dedirectievaneenstedelijkmuseum
besluit een expositie te wijden aan
de nieuwsteaanwinsten.Menwil de
organisatie van de tentoonstelling
professioneelaanpakken, al is het
budget beperkt en leunt men sterk
opvrijwilligersdiehopenooitemplooi
in het kunstcircuitte vinden.

Het museumgebouwwordt speciaal
ter gelegenheid van de expositie
opgeknapt.Erkomt eenverduisterd
zaaltje met een schermen een pro¬
jector voor diapresentaties,deexpo¬
sitieruimte wordt gewit en de balie
van de receptionist wordt omge¬
bouwd tot museumwinkel.

De uitnodiging wordt ontworpen
door een collectief van grafisch
vormgevers. Eenfoto van één van
de te exposerenschilderijen wordt
hiertoe heel vaag afgedrukt, zodat
men de tekst, balkjes en andere
typografischeelementener duidelijk

zichtbaar overheen kan drukken.
Vouwt men de kaart open dan leest
men een toepasselijk gedicht van
eenmodern Nederlandsdichter. Op
deachterzijdetreft mende zakelijke
informatieaan.
Tijdensdeopeningengedurendede
expositie moet muziek voor extra
reliëf en sfeer zorgen. De muziek
moet wel goed aansluiten bij de
getoondewerkenen magzeker niet
opdringerig zijn. Men kiest voor
MinimalMusicvan eenbekendcom¬
ponist. DeCD-spelerhoeft slechtsin
de repeat-standgezet te worden en
het stuk wordt eindeloos herhaald,
zodat niemand zich er meer om
hoeft te bekommeren.
Doordegehelestadwordenaffiches
verspreid, eigenlijk een vergrote
versie van de uitnodiging, met
dezelfdefoto en typografie,maarnu
in gezelschapvan hetgedicht.
De catalogus mag natuurlijk niet
ontbreken.Dezebevat, naastrepro¬
duces vandegeëxposeerdewerken
en de gebruikelijke biografische
gegevensvan de kunstenaars,een
speciaalvoor de gelegenheiddoor
dewethoudervanCultuurgeschreven
voorwoord. Voor de gewenstediep¬
gang is eenessayover hedendaagse
kunst toegevoegd,overgenomenuit
de laatste essaybundel van een
bekend schrijver. De catalogus¬
redactie heeft de schrijver niet om
toestemming gevraagd, maar wél
keurigde naamvermeld.
De samenstellersvan de catalogus
zijn bij het schrijvenvan de kunste¬
naarsbiografieënbijzonder grondig
te werk gegaan.Iederedeelnemeris
uitvoeriggeïnterviewd.Veelaandacht
is besteedaandeachtergrondvan de
kunstenaars,waarbijde inspirerende
rol van andere, meestal beroemde
kunstenaarsdoor middel van foto's
is geïllustreerd.Deze foto's zijn uit
aanwezigemuseumcatalogien kunst¬
boeken gemaakt om het toch al
krappebudget niet metextrafotobe¬
stellingente belasten.Eenvast punt
tijdens de expositie wordt de dage-
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lijkse diapresentatie.Eeninventieve
student kunstgeschiedenisheeft te¬
geneengeringevergoedingmet be¬
hulp van twee diaprojectoreneneen
cassetterecordereen professioneel
ogendediapresentatiesamengesteld,
waarin culturele achtergronden en
kunststromingen worden bespro¬
ken.Dediabeeldenvan kunstwerken
vloeien in elkaarover, terwijl de op¬
genomen commentaarstemvan de
student wordt afgewisseldmet in¬
dringendemuziek. Dedia's heeft de
student natuurlijk thuis met veel
kunst-envliegwerk zelf gemaaktuit
boekenen tijdschriften.
Om iets van de investeringenterug
te verdienen heeft de organisatie
beslotenvande geëxposeerdekunst¬
werken prentbriefkaarten te laten
drukken, die dan bij de receptiever¬
kocht worden.
Dekansdat de expositieeensucces
wordt is groot. Alles is met zorg en
enthousiasme door vaste mede¬
werkers, freelancersen vrijwilligers
voorbereidenvoor veel kunstenaars
is het eenwelkomegelegenheidhun
werk aanhet publiek te tonen.

Dehierbovengeschetstesituatie zal
voor velen herkenbaarzijn. Wiemet
eennietal te ruim budgeteenaccep¬
tabel resultaat wil behalen moet
hard roeien met de riemen die hij
heeft.Uiteindelijkis iedereentevreden,
het publiek, de stad, de organisatie
en natuurlijk de kunstenaars.

Entoch, wie het geheelop de keper
beschouwt, moet concluderen dat
enkeleonderdelenvan de expositie,
overigenszonderkwadeopzet,in con¬
flict komenmet hetauteursrecht.

Hieronderwordendezegevallennaar
de aard van het medium geordend
en besproken. Bij elk onderdeel
wordt een suggestie voor correcte
afhandeling gedaan.Voor de volle¬
digheid zullen ook de onderdelen
die het auteursrecht niet schenden
de revuepasseren.

1) De tentoongestelde werken
a. In de catalogus
De exposerendekunstenaarszullen
het er waarschijnlijk zonder meer
mee eens zijn dat hun werk in de
tentoonstellingscataloguswordt op¬
genomen,doelvandetentoonstelling
is immers publiciteit. Formeeldient
het museum echter wèl toestem¬
ming te vragen. Als het museum
eigenaaris van de kunstwerkendie
het wil afbeelden in de catalogus
moet er toch toestemming aan de
auteursrechthebbenden(makersen/
of erfgenamen) worden gevraagd.
Overdewijzevanafbeeldenbeschikt
de maker te allen tijde zelf. Men
mag er dus niets in wijzigen, het¬
geen met digitale beeldbewerkings¬
technieken tegenwoordig bijzonder
eenvoudigis.

b. Op het affiche, de uitnodiging
en de prentbriefkaarten
Als demuseumdirectieafbeeldingen
van tentoongesteldewerken op het
afficheen de uitnodiging wil gebrui¬
ken is toch de toestemmingvan de
makernodig, ook al is er eenafbeel¬
ding van het werk in de catalogus
opgenomen. Ook voor verdere
exploitatie van het kunstwerk, bij¬
voorbeeld door het drukken van
kunstkaartenvoor de losseverkoop,
is toestemmingvan demakernodig.
Men kan in dit geval een royalty¬
regeling1overeenkomen.

2) De teksten op de
uitnodiging, het affiche
en in de catalogus
Voorovernamevanzowelhetgedicht
op de uitnodiging en op het affiche,
als de opname van het essayover
modernekunst in de catalogusis de
toestemming van de auteursrecht¬
hebbendennodig.Aanhalenvaneen
enkelepassage,"citeren",is wel toe¬
gestaan, maar dan moeten auteur
enbronwelduidelijkvermeldworden.
Het vermelden van de auteur geeft
op zich geen recht een tekst geheel
op te nemen.Men kan proberende

auteur te benaderen met het ver¬
zoekom toestemmingtot overname
van zijn werk. Het is in dat geval
verstandigdecorrespondentieviade
uitgeverte latenverlopenaangezien
deze in veel gevallende exploitatie¬
rechten(hieroverlater)vandeauteur
heeft overgenomen.In dit geval kan
men zich richten tot eenorganisatie
diebemiddeltinzakeliteraireauteurs¬
rechten, de Stichting Lira. Deze
stichting biedt ook bemiddelingaan
waar het buitenlandse auteurs be¬
treft en dat is nuttig aangeziendeze
vaakmoeilijk te bereikenzijn.
Het voorwoord door de wethouder
van cultuur is volgensafspraakvoor
publikatieindecatalogusgeschreven,
hieromtrenthoevendusgeenverdere
onderhandelingenplaats te vinden.
Als de conservator echter eens be¬
sluit dezelfdetekst voor eenandere
publikatie,bijvoorbeeldeenbrochure,
te gebruiken, dan dient hij hiervoor
wel weer toestemming aan de wet¬
houderte vragen.

3) De muziek
Er is hier sprake van zogenaamde
"achtergrondmuziek",want de mu¬
ziek is secundairen dient slechtster
ondersteuningvan de expositie. De
muziek wordt zelfs niet uitgevoerd
door levende musici, maar mecha¬
nischweergegevenmet behulp van
afspeelapparatuur.
Muziekmagslechtsin familie-,vrien¬
den-of daarmeegelijkte stellenkring
worden opgevoerd,of afgespeeld2.
Deexpositieis eenpubliekeaangele¬
genheid en muziek die hier op de
achtergrond klinkt wordt in de zin
van de wet "openbaar gemaakt".
Daarvooris toestemming nodig van
de auteursrechthebbende.Dit kan
de maker (componist, tekstdichter)
zijn, de uitvoerend musicus, of de
platenmaatschappij. In de praktijk
kan het vrij lastig zijn de auteurs¬
rechthebbendevan een muziekstuk
op het spoorte komen.Dit werk kan
worden gedaandoor de Vereniging
Buma.Buma is een vereniging die,
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met toestemmingvan het Ministerie
vanJustitie,bemiddelttussenmuziek-
makers en muziekgebruikers. Op
aanvraag stuurt de vereniging een
"tarievenlijstachtergrondmuziek"en
zorgt voor deverdereafhandeling.
Dezelfde beperkingen en oplossin¬
gen gelden natuurlijk ook voor de
muziek die eventueel bij een auto¬
matische diapresentatieten gehore
wordt gebracht.

4) Reprodukties van niet-
geëxposeerde kunstwerken
Het is een goed idee een catalogus
aan te vullen met voorbeeldenvan
kunstenaarsen kunstwerkendievan
invloedwarenophetcreatieveproces
van de exposerende kunstenaars.
Dergelijkeinformatiegeeft inzicht in
de denk- en werkwijze van de kun¬
stenaars en dit heeft vrijwel altijd
positieve gevolgen voor de appre¬
ciatie van de geëxposeerdekunst¬
werken.Gebruikelijk is, dat de orga¬
nisator van de tentoonstelling de
toestemmingvandekunstenaarvraagt
voor fotografischereproduktie (ver¬
veelvoudiging) en publikatie (open¬
baarmaking)van het kunstwerk. Hij
wendt zich hiertoe tot de bezitter
van het kunstwerken/of tot de kun¬
stenaarzelf.Vindthijdit teomslachtig,
dan is het mogelijk de hulpvaneen
bemiddelingsorganisatiein te roepen,
in dit gevaldeStichtingBeeldrecht.
Het creatieve proces wordt in het
geschetste geval geïllustreerd met
reproduktiesvan foto's die reeds in
omloop,of eldersgepubliceerdzijn.
Voor overnamevan een bestaande
foto, is toestemming van de maker
nodig. Meestalis dit de fotograaf, of
het agentschap waarbij deze in
dienst is, maar ook de uitgever van
de betreffende publikatie kan de
auteursrechthebbendezijn.Demeeste
geïllustreerde publikaties bevatten
eenfotoverantwoordingwaaruitmen
eenvoudig kan opmaken wie de
auteursrechthebbendeis3.Ook over
foto-auteursrechtenwordt door een
stichtinggewaakt,deStichtingBurafo.

Neemt men eenmaalde moeite de
auteursrechthebbendeom toestem¬
ming tot (her)publikatievaneenfoto
te verzoeken,dan doet men er ver¬
standigaandezeeenafdruk van het
originele negatief te vragen. De
kwaliteit zal dan beduidend beter
zijn dan de overname van een
reedsgerasterde,of fotolithografisch
gereproduceerdefoto.

5) De dialezing
De tekst van de lezing is auteurs¬
rechtelijk beschermd, waarbij de
spreker, tenzij anders vermeld, als
demakerwordt beschouwd.
Voor de dia's geldt overigens het¬
zelfde als voor de overname van
foto's in hetbovenstaandevoorbeeld.
Of het hier nu eenvolledig automa¬
tisch diaklankbeeld met overvloei-
projectie betreft, of een spreker die
met de hand de projector bedient,
dat maakt niets uit. Er is namelijk
sprakevan een openbarevertoning
van auteursrechtelijk beschermd
materiaal(openbaarmaking),boven¬
dien zijn de dia's reprodukties (ver¬
veelvoudiging)vandat materiaal.
Is er sprake van een diapresentatie
met opgenomenmuziek, dan dient
ook voor de weergave van die
muziek weer toestemming van de
auteursrechthebbendeverkregen te
worden (zie3).

Gegevensbestanden
Niet beschreven in het voorbeeld,
maarzeergoed denkbaaris het vol¬
gende. Eenstaflid kan besluiten de
verzameldecatalogusgegevensvan
kunstenaars en kunstwerken voor
toekomstig gebruik in een elektro¬
nisch gegevensbestand,een data¬
base,op te nemen.Hiertoe is hij in
principe vrij, aangezien er geen
auteursrechtop feitelijke informatie
bestaat. Hij moet er echter niet
vreemdvan opkijken indiendeze in¬
formatie door een ander gebruikt
wordt, dit is, mits het niet in een
identiekevorm gebeurt, toegestaan.
Tenzijdeinformatieoponrechtmatige

wijze aan het gegevensbestandis
onttrokken (bijvoorbeelddoor com¬
puter-inbraak). De database geniet
als geheelwel auteursrechtelijkebe¬
scherming, maar de inhoud is vrij.
Besluit de conservator de database
in combinatie met gedigitaliseerde
afbeeldingen van de kunstwerken
op commerciëlewijze te verspreiden,
bijvoorbeeldop CD-ROM4,dan dient
hij daartoewèl toestemmingvan de
betreffendekunstenaarste hebben.

Het Idee
Vaak is een tentoonstelling gecen¬
treerd rond een bepaaldthema, bij¬
voorbeeld"AfbeeldingenvanOorlog
en Vrede".Het is denkbaardat één
van de organisatorenin zijn kennis¬
senkring heeft verteld dat hij van
zinswaseenexpositieronddit thema
te organiseren.Nu mag hij terecht
verontwaardigdzijn alseenbevriend
conservatoreententoonstellingmet
exact hetzelfdethema heeft georga¬
niseerd. Iets hiertegenondernemen
kanhij echterniet. Ideeënzijn, even¬
als feitelijke informatie, vrij van
auteursrecht.

Samenvattend
De organisatievan een tentoonstel¬
ling is dus niet afgerond als alle
uiterlijke zaken zijn geregelden de
hapjesvoor de opening besteld. Er
dient zorgvuldig te worden omge¬
sprongenmet de rechtenvan al die¬
genen wier creatieve inspanningen
men gebruikt om zelf een goed
resultaatte behalen.
Men kan dit als hinderlijke bijkom¬
stigheden beschouwen,die boven¬
dien nog eensextra op het budget
drukken. Toch valt het, zoals boven
geschetst,meestalwel mee, in ge¬
vallenwaarin de afhandelingvan de
rechten lastig is kan men te rade
gaanbij eenbemiddelingsorganisatie
die veel werk uit handen neemt.
Men kan dan vaak ook beschikken
over betermateriaal,namelijk uit de
eerste hand aangeleverd. Deze
bemiddelingbrengtnatuurlijk kosten
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met zich mee,maarnegatievepubli¬
citeit en een claim of een geding
kostenwaarschijnlijkmeer.

Kritische noten
Men hoort critici soms bewerendat
het auteursrechtde vrije informatie¬
voorziening in de weg staat en dat
het aan de creativiteit al te sterke
beperkingen oplegt. Dit is geheel
ten onrechte.Wiezal de moeite nog
nemenzelf een tekst, of dit nu een
wetenschappelijkeverhandelingbe¬
treft, of een gedicht, te produceren
als hij al van te voren al weet dat
een ander deze tekst zonder enig
beletselkanexploiteren?Metandere
woorden, het auteursrecht be¬
schermt de makersvan werken van
letterkunde,wetenschapen kunst.
Het argument dat het auteursrecht
het recht op informatie in de weg
staat is niet sterk, omdat over open¬
baarmaking en verveelvoudiging
immers altijd valt te onderhandelen
metdeauteursrechthebbende5.

IneenrecentinterviewmethetLeidse
universitaire weekblad Mare neemt
de hoogleraarinformatierechten in¬
tellectueleeigendomD.W.F.Verkade
een genuanceerdkritisch standpunt
in. Hij meent dat de noodzaak om
creativiteit en investeringente belo¬
nen en te beschermenin evenwicht
moet zijn met de mogelijkheidvoort
te bouwen op de kennis en kunde
van anderen.Om die redenstaat hij
gematigd afwijzend tegenover de
voortdurende aanwas van intellec¬
tueleeigendomsrechten6.
In het genoemdeinterview laat Ver¬
kade zich kritisch uit over de door
de verschillende bemiddelingsorga¬
nisatiestoegejuichtevoorstellenom
de duur van het auteursrechtte ver¬
lengenvan 50jaar na het overlijden
van de auteursrechthebbende,tot
70jaar 7.VolgensVerkadeheeft nie¬
manddaarwerkelijkbaatbij, behalve
die organisatieszelf8.
Op 1 juli 1995 wordt een Europese
Richtlijn van kracht die bepaalt dat

in alle EC-lidstatenhet auteursrecht
gedurende 70 jaar na de dood van
demakerbeschermdzal zijn.

De auteurswet
Hierondervolgen enkelepunten die
tot eenbeter begrip van de auteurs¬
wet kunnenbijdragen.

Men vraagt zich vaak af waar men
het auteursrecht op een bepaald
werk kanverkrijgen.Welkeinstantie
verleent bijvoorbeeld het bekende
"copyright-notice":© 9.Hetantwoord
is verbluffend simpel. Een werk
wordt beschermddoor het auteurs¬
recht zodra het in zintuiglijk waar¬
neembarevorm bestaat,geheelauto¬
matischen zonder tussenkomstvan
enigepersoonof instantie.Decopy-
right-notice kan aan een geschrift
worden toegevoegd,als herinnering
aan de gebruiker dat het werk door
het auteursrechtwordt beschermd,
dochnoodzakelijk is dit niet.

In het voorbeeld keren de termen
"openbaarmaken"en "verveelvoudi¬
gen" enkelemalenterug. Het zijn in
feite de kernbegrippen van de au¬
teurswet:
"Hetauteursrechtis hetuitsluitendrecht
vandemakervaneenwerkvanletterkunde,
wetenschapofkunst,ofvandiensrechtver¬
krijgenden,omdit openbaartemakenente
verveelvoudigen,behoudensdebeperkingen,
bij dewetgesteld."(AuteurswetH. 1, par.
1, art. 1.)
Onder openbaarmakingwordt ver¬
staan alle manieren waarop een
werk aan het publiek ter beschik¬
king kanwordengesteld.
Wat zijn deze "werken van letter¬
kunde, wetenschapof kunst" die in
artikel 1 van de auteurswetworden
genoemd?Artikel 10 vandeauteurs¬
wet geeft eenopsomming.
Onder'werkenvanletterkunde,wetenschap
ofkunst'verstaatdezewet:
1. boeken,brochures,nieuwsbladen,tijd¬
schriftenenalleanderegeschriften;
2. toneelwerkenendramatisch-muzikale
werken;

3. mondelingevoordrachten;
4. choreografischewerkenenpantomimes;
5. muziekwerkenmetofzonderwoorden;
6. teken-,schilder-,bouw-enbeeldhouw¬
werken,lithografieën,graveerenandere
plaatwerken;
7. aardrijkskundigekaarten;
8. ontwerpen,schetsenenplastischewerken,
betrekkelijktot debouwkunde,deaard¬
rijkskunde,deplaatsbeschrijvingofandere
wetenschappen;
9. fotografischewerken;
10.filmwerken;
11.werkenvantoegepastekunstentekeningen
enmodellenvannijverheid;enin het al¬
gemeeniedervoortbrengselophetgebied
vanletterkunde,wetenschapofkunst,op
welkewijzeof in welkevormhetook
tot uitdrukkingzijgebracht.(H. 1, par.
3, art. 10, lid 1)
De wet laat zich niet uit over de
kwaliteit van eenwerk. Datgenewat
door een bepaaldegroep als kitsch
beschouwdwordt, slechteletterkun¬
dige teksten,pulpseries,van scriptie
tot dissertatie, van rondborstig
zigeunerinnetje tot conceptual art,
alles wordt door het auteursrecht
beschermd,mits het eenpersoonlijk
karakter heeft. Ook vertalingen,
bewerkingen, verzamelingen, ver¬
filmingen e.d. worden door de wet
beschermd, onverminderd het au¬
teursrecht op de oorspronkelijke
werken(H.l , par.3,art.10, lid 2).

Verveelvoudigingvaneenwerk is niet
alleenhet kopiërenop band,film, of
papier; onder verveelvoudigingvan
een werk wordt volgens artikel 14
ook verstaan "het vastleggenvan dat
werk of eengedeeltedaarvanop enig voor¬
werpdat bestemdis om eenwerk tengehore
te brengenof te vertonen."Dat voorwerp
kan dus ook een harde schijf van
een computer zijn, of een CD-ROM.
Metanderewoorden, iederdie over¬
weegt tekstengeheel,of gedeeltelijk
in een computergeheugen op te
slaan, of Hypertextsystemen10wil
ontwikkelen met tekstpassagesen
eventueelbeeldengeluid, dient zich
er rekenschapvan te geven dat hij,
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voorzover hij werkt met auteurs¬
rechtelijk beschermd materiaal,
daarvoortoestemmingmoet vragen
aandeauteursrechthebbende.
Anderzijdsishetzo, dat deverzame¬
linggedigitaliseerdeteksten,deHyper-
text-omgeving, of de Multimedia¬
toepassing 11als geheelweer door
het auteursrecht beschermd wor¬
den. Dezecompilatiesvan materiaal
zijn immers weer het resultaat van
eencreatieveactiviteit.
Detoegepastetechnologiemag dan
vrij nieuw zijn, auteursrechtelijkge¬
zien zijn het verzamelingen (zie
hierbovenart. 10, lid 2). Aangezien
deze toepassingensteedsvaker, zij
het schoorvoetend,in musealeom¬
gevingenopduiken is het aardig om
te wetendat ze niet zondertoestem¬
ming van de auteursrechthebbende
viaeennetwerkverbinding,of anders¬
zins op een harde schijf "gedown-
load"12mogen worden. Er is dan
weersprakevanverveelvoudiging.
N.vanLingen,auteurvanhetheldere
boek Auteursrecht in hoofdlijnen,
vat de essentievan het auteursrecht
als volgt samen:"Auteursrecht,ook
wel aangeduidmet de Engelseterm
copyright, is de door dewet aaneen
auteurverleendewaarborgvan zeg¬
genschap over het door hem ge¬
maaktewerk."13Dezezeggenschap
bestaat uit twee hoofdcomponen¬
ten. De eerste is het recht van de
auteur om het werk (financieel) te
exploiteren. Dit recht wordt het
exploitatierecht genoemd.De twee¬
de component onderstreeptde per¬
soonlijke relatie tussen maker en
werk. De wet beschermtde maker
tegen het aanbrengen van (onge¬
wenste)wijzigingen in zijn werk. Dit
is het zogenaamde persoonlijk¬
heidsrecht14.

Kwade opzet
In dit artikel is bewust voorbijge¬
gaanaaneenzeer belangrijk aspect
vanhetauteursrecht,debescherming
tegen plagiaat en andere vormen
van opzettelijke inbreuk. Aan voor¬

beelden ontbreekt het zeker niet.
Beschrijvingvandievoorbeeldenzou
echternietaanhetdoelvandit artikel
beantwoorden. Hier is slechts ge¬
tracht eendenkbeeldige,maardenk¬
bare situatie te schetsen waar in¬
breukop rechtenvanauteurseerder
voortvloeit uit naïviteit en onvol¬
doendekennisdan uit de opzettelij¬
kewensom auteurste benadelen.
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Adressen van de genoemde
auteurs rechten bureau's
■ Stichting Beeldrecht. Kerkstraat
310, 1017HCAmsterdam.
Tel. 020-6277147
■ StichtingBurafo.Singel96, 1015
ADAmsterdam.Tel.020-6233457
■ StichtingLira.Postbus594, 1180
ANAmstelveen.Tel.020-5407317
■ Vereniging Buma. Postbus 725,
1180ASAmstelveen.
Tel. 020-5407911

Noten
1. Eenroyalty-regelingis eenafspraakover
het uitbetalenvaneenbepaaldpercenta¬
gevandeopbrengst.Menkanookeen
bepaaldbedragin éénkeerafspreken.
2. Endannogzonderdatmendaarentree
voormagheffen.
3. Voordefinessesvanhetvrijcomplexe
foto-auteursrechtverwijsiknaarhetgoed
doordachteboekvanKarinKloosterboer
Foto-auteursrechtin theorieenpraktijk.
4. CD-ROMstaatvoorCompactDiskRe-
adOnlyMemory.Dit is debenaming
vooreenoptischleesbareschijfdiezowel
geluid,beeld,als tekst(gegevens)kan
bevatten.Gebruiktmendezemediate¬
gelijkertijd- deCD-ROMspeleris
meestalaaneencomputergekoppeld-
danspreektmenvan"multimedia".
5. Dezekwestiewerdonlangsuitvoerigin
depersbesprokenaandehandvaneen
geschiltussendeVolkskrantende
StichtingBeeldrechtoverhet afbeelden
vaneenbeeldhouwwerkalsachtergrond
bijeeninterview.Zie:"DeVolkskrant

museumpeil, juli 1994



Nationale
Stoom Manifestatie

verliestslagoverauteursrecht."In: De
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formatie.:In: DeJournalist,28-1-1994,
p. 9. Kuitenbrouwer,F., "Kunstop
krantefoto'sis kwestievan 'fair use'."
In: NRCHandelsblad,26-1-1994.
6. Zie het interviewmet Prof.Mr. D. W.
F. Verkade.In: Mare,2-6-1994, p. 9.
7. ZieookH. CohenJehoram,Kernpunten
vanhet auteursrecht,p. 33.
8. DeEuropeseRichtlijndieop 1 juli 1995
van kracht wordt en harmonisatievan
debeschermingsduurtot doelheeftzalde
auteursrechtenkwestietot in het absurde
compliceren.Mogelijkerwijsverkrijgen
werkenwaaropop 1 januari 1995 in
Nederlandhet auteursrechtvervaltop 1
juli 1995 opnieuwauteursrechtelijke
bescherming,mits ze in de tussentijdin
eenanderelidstaatvan deEG auteurs¬
rechtgenieten.Zie hieroverBasKist in:
NRCHandelsblad,25-6-1994.
9. Het is begrijpelijkdat dezevraaggesteld
wordt aangezienmenigeenweetdat met
het aanvragenvan octrooienop indus¬
triëleuitvindingenlangdurigeen kostba¬
re proceduresgemoeidzijn.
10. Hypertextis eenvormvan tekstdie
niet, zoalseenboek,lineair geschreven
en gelezenkan worden,maar eerderals
eenverzamelingtekstfragmentenwaar¬
tussenassociatieveen structureleverban¬
den,zogenaamde"links", bestaan.Men
kan als het warevrij doordegeboden
stofbewegen,vandeenetekst,via een
link, naar deandere.Mengebruikthier¬
voorwel demetafoor"navigerendoorde
hypertext".Van eendergelijksysteem
kunnenookbeelden geluiddeeluitma¬
ken, men spreektdan van "hyperme¬
dia". De computeris de aangewezen
omgevingvooreenhypertext,aangezien
dezedevia eenlink opgeroepenfrag¬
mentenof beeldenogenblikkelijktoont.
11. Zienoot 4
12. "Downloaden"betekenthet directko¬
piërenvan eenbestandvan eengrote
computernaar eenkleine.
13. N. van Lingen,Auteursrechtin hoofd¬
lijnen,p. 17.
14. ZieN. van Lingen,op. cit., p. 17-18
en vooralp. 91-101. ■

NI DER LAND.

Foto:RubendeHeer Uit onderzoekis geblekendat de be¬
zoeker van het NederlandsSpoor¬
wegmuseum graag geconfronteerd
met engeïnformeerdover stoomwil
worden. Met anderhalfjaar voorbe¬
reiding door het organisatie-bureau
Exploramaen het museum is deze
vraag van het publiek beantwoord
met de eersteNationaleStoomMa¬
nifestatie.

Op zaterdag 21 mei stoomden uit
vier verschillendeplaatsenin Neder¬
land stoomlocomotieven op naar
het Spoorwegmuseum.Aan boord
zaten sponsorsen genodigdenvan
het museum,langsde baanstonden
duizendentoeschouwersmet came¬
ra om de nostalgischeaanblik van
een dampende stoomtrein vast te
leggen. De stoomtreinen brachten
de reizigerstot het hart van de ma¬
nifestatie. Op maandag 23 mei re¬
dende stoomtreinenterug naarhun
eigen standplaats.Vertrekkendvan¬
af UtrechtC.S.kon een iedermeete¬
rugrijden; voor de een ging het om
het ophalen van oude herinnerin¬
gen,voor de anderwas het hun eer¬
ste tocht in een heuse stoomloco¬
motief.

Elf stoomlocomotieven stoomden
over sporenvan het museumenvan
de NS.De legendarischeRocket(re¬
plica) uit 1829 reed op volle toeren
met een prachtige rookpluim. Ook

door
FrederiekeMaas
Geesteranus
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de Tjechischetram-locomotiefCaro¬
line liet zich keurig gepoetst zien.
Naastde kleinere locomotievenwa¬
ren ook de zwaardere machines
aanwezig.Vol trots toonden de ma¬
chinistenaandevele fotografen hun
locmeteenenormerookpluim.

Naastdeze locomotieven,de attrac¬
tie van het museum, waren ook
landbouwmachinesen kermisattrac¬
ties in werking gesteld.Op het Lepe¬
lenburg stond een zaagbank met
een locomobiel onder stoom gigan¬
tischeboomstammenin mooieplan¬
ken te zagenen toonde de dors- en
pers machine de historische werk¬
wijze op het platteland.
Eenbaanvan draglineschotten(135
ton!) dwars over het park maakte
het mogelijk dat alle tractoren in een
paradestoet rond reden en zich op
deze exclusieve wijze aan het pu¬
bliek presenteerden.Voor het muse¬
um draaide de grootste stoomca-
roussel (met Gavioli-orgel) met
kinderen en volwassenen de hele
dag door. Alles bewoog en alles
glom.
Hetpubliek genoot zichtbaarvan de
glimmende machines, waarvan de
eigenaarscontinu bezig waren met
het poetsonderhoud en het beant¬
woorden van vragen van toeschou¬
wers.

De Nationale Stoom Manifestatie
vond plaatsop 10 hectarein de bin¬
nenstadvan Utrecht.Niet alleenhet
eigenterrein van het museum,maar
ook hetaangrenzendepark Lepelen¬
burg verschafteplaatsaande schit¬
terendemachines.
Als parkeerplaats heeft een week
langhet middengedeeltevan de Ma¬
liebaan(1000 meter)dienst gedaan.
Dezeruimtewasnodig om het grote
aantal diepladersvoor het transport
van de machines en om de auto's
van het totaal aanwezigepersoneel
te kunnenplaatsen.

De organisatie heeft ruimschoots
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getracht rekeningte houdenmet de
buurtbewonersvan de Manifestatie.
Op verzoek van de buurt zijn geen
geluidversterkers noch omroepin¬
stallatiesgeplaatst. De overlast van
geparkeerdeauto's is zoveel moge¬
lijk beperkt door het inzetten van
extra bussenop het traject parkeer¬
plaats Uithof - museum en het tra¬
ject CentraalStationUtrecht- muse¬
um. Door middel van publiciteit was
kenbaargemaakt dat de manifesta¬
tie met het openbaar vervoer ge¬
makkelijk te bereikenwasendat au¬
tomobilisten gebruik kondenmaken
van de specialeparkeerterreinenop
het UniversiteitscomplexDe Uithof.
Met free publicity in kranten, tijd¬
schriftenenop radioent.v. is deNa¬
tionale StoomManifestatiezowel in
binnen-als buitenlandonderdeaan¬
dachtgebracht.

Het Nederlands Spoorwegmuseum
heeft voor meer dan dertigduizend
treinliefhebbers en dagjesmensen
voor een onvergetelijke Pinksteren
gezorgd. Gedurendede drie dagen
stondende tientallen stoomlocomo¬
tieven, locomobielen, stoomtracto-
ren en brandspuitenvan 's morgens
10.00 uur tot 's avonds 18.00 uur
voortdurend onder stoom. Utrecht
genootvan zware,blinkendemachi¬
nes die in geur en sfeer vroeger
tijden dedenherleven.HetSpoorweg¬
museumalsopdrachtgeverenExplo-
rama als organisatie-bureauzijn in
staat gebleken om met succes op
een uitstekende locatie dit grootse
stoomfeestte organiseren. ■

Landelijk
Contact van
Museumconsulenten

Voorbeelden van functies
in musea en indicaties
van functieniveaus

Kort geleden verscheen het boek
Voorbeeldenvan functies in musea
en indicatiesvan functieniveaus. In
dit boek staanvoorbeeldenvan 39
functies in zeven fictieve musea,
weergegeven in de vorm van een
korte beschrijvingvan het museum,
van de functies en de taakverdeling
tussen de functies. Bij elk van de
functies is bovendien een indicatie
van het functieniveaugegeven.

Doelvan de publikatie is om musea
eentoetsingsmogelijkheidte bieden
voor de indeling en opbouw van
functiesendedaarbij behorendebe¬
loning. Het is met namegeschreven
voor de kleinemuseain Nederland.
De publikatie beoogt tegemoet te
komenaanvragenals: is in mijn mu¬
seum sprake van een evenwichtige
taakverdeling;komt het takenpakket
overeen met de zwaarte van een
functie;welkeopleidings-enervarings-
eisenhorenbij eenfunctie?
Aan de voorbeeldfunctiesgaan en¬
keleinleidendehoofdstukkenvooraf.

Hetboek is het resultaatvan eenon¬
derzoekdat gefinancierdis met sub¬
sidie van het Cultuurfonds van de
Bankvoor NederlandseGemeenten.
Zowel onderzoekals publikatie zijn
inopdrachtvanhetLandelijkContact
vanMuseumconsulentenendeNeder¬
landse Museumvereniging,namens
de NMV-sectieManagement uitge¬
voerd door Carolinevan Katwijk en
KeesPlaisier.

UkuntVoorbeeldenvanfunctiesaanvragen
bij deNederlandseMuseumvereniging,tele¬
foon020-6203308/fax 6201189, of bij
deprovinciaalmuseumconsulenten.Bijde
laatstenkuntu tevensterechtvoorvragenen
advies.Zijkunnenu invoorkomendegevallen
doorverwijzennaardejuisteinstanties.
Deprijsbedraagtƒ20,- (excl.verzendkosten).

Afscheid van een collega

Per 1 juli j.l. heeft LudgerSmit zijn
taak als museumconsulentvoor de
ProvincieNoord-Hollandneergelegd.
Met ingangvan die datum is hij be¬
noemd tot hoofd van de Topografi¬
sche atlas van het Gemeentelijk
Archiefte Amsterdam.
HoewelLudgerslechts 15 maanden
consulent was heeft hij op velerlei
terrein bijgedragen aan activiteiten
binnen het LCMten behoevevan de
musea.Zo namhij de taakvan Ferry
Walbergover in het project Klimaat¬
beheersing.Hij heeft er steeds op
aangedrongende krachten te bun¬
delen i.v.m. een'consulenten'bericht
aandemusea,waarvanhet resultaat
'Museumpeil'nuvoor u ligt.
Vanuit het MinisterievanWVCis een
verzoek gedaanaande consulenten
te bezien in hoeverrezij kunnenbij¬
dragen aan de begeleiding bij res¬
tauraties, waar WVCbij betrokken
is. Ludgerheeft de gesprekkenmet
de RBKals intermediair van WVC
vormgegevenenbegeleid.
Namensdeconsulentennamhij deel
in het Deltaplatform en vanuit zijn
betrokkenheidbij behouden beheer
deed hij mee aan de voorbereiding
van een gezamenlijke tentoonstel¬
ling overdit onderwerp.
Endan spreek ik in het geheel niet
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over de velewerkzaamhedendie hij
voor en in de provincie Noord-Hol¬
landvoor demuseaheeftverricht.
Wij zullen Ludger missen in ons
gezelschapvanmuseumconsulenten.
Tegelijkertijd wensen we hem veel
succesin zijn nieuwefunctie.

AnneliesJordens,
vice-voorzitterLandelijkContactvanMuseum¬
consulenten

Het dozen project

Bij musea is behoefteaan zuurvrije
kartonnen dozen als verpakkings¬
materiaalgeconstateerd.Onderzoek
naardegoedevorm, maat,materiaal
enstevigheidleiddetot eenlandelijke
aanpak.Zo zullen de dozenvoldoen
aande kwaliteitsnormenbehouden
tegen een redelijke prijs aande mu¬
seawordenaangeboden.

Doelstelling
Het dozenproject is opgezet omdat
er bij de musea behoefte blijkt te
zijn aan zuurvrijkartonnen dozen,
waarindriedimensionalevoorwerpen
veilig en verantwoord opgeborgen
kunnen worden. De dozen moeten
gemakkelijk te hanteren zijn in de
depots.

Werkgroep
Op instigatie van de Federatievan
Museain Zuid-Hollandis een werk¬
groepgevormdom dit project te be¬
geleiden. In deze werkgroep zitten
restauratoren,onderzoekersen con-
serveringsconsulenten.Deze groep
heeft een vragenlijst samengesteld
die naarde Zuidhollandseen andere
geïnteresseerdemusea is gestuurd
om erachter te komen aan welk
soort dozen behoefte is. Tevens is
gevraagdnaareengewensteprijsin¬
dicatie. De gegevens van deze
enquête zijn verwerkt en de werk¬
groep heeft op basis van de ant¬
woordeneenaantalstandaardmaten
voor dedozenvastgesteld.

Vervolgenszijn eenaantalproducen¬
ten benaderdom met de gegevens
enkeleprototypente ontwikkelen.

Nu, bijna eenjaar later is het onder¬
zoek vrijwel afgerond. De dozen
zullen naar verwachting in septem¬
ber worden geleverd.Het LCMheeft
inmiddelsbeslotendit project lande¬
lijk aante pakken.Dedozenkunnen
dan in grote hoeveelhedenbesteld
worden,zodatde prijs lageruitvalt.

i

Materiaal
In samenwerkingmet het Centraal
Laboratorium in Amsterdam is het
materiaalwaarvan de dozen zullen
worden vervaardigd, onderzocht.
Belangrijkzijn de eisen die aan het
materiaalwordengesteld:eenpHvan
7,5 of hoger, een calciumcarbonaat
gebufferd karton dat bovendien lig-
ninevrij of lignine-arm moet zijn.
Verder is gekekennaarde veiligheid
voor de objecten,de duurzaamheid
en de stevigheid van het materiaal.
Dedozenmoetenplanoaangeleverd
kunnenworden. Ze moetengemak¬
kelijk in elkaar te vouwen zijn; er
mogen nietjes noch lijm aan te pas
komenom ze in elkaarte zetten.
De juiste vorm en kwaliteit is een
lastige zaak, want hoe meer eisen
gesteld worden aan het karton des
te duurderwordendedozen.

Afmetingen
Deeersteformaten die we in de en¬
quête aanboden, vonden weinig
weerklank bij de musea. Er bleek
vooral behoefte te bestaanaan een
kleinere doos voor schoenen, hoe¬
den, poppen en dergelijke. Het
grootste formaat (60 x 140 x 15) is
in de praktijk veel te groot gebleken.
Uiteindelijk zijn wij tot de volgende
standaardmatengekomen:
br x Ie x ho in cm
30 x 35 x 20
30 x 35 x 30
60 x 43 x 20 sluit aan op de
prentendoos60 x 43 x 6 van Jan¬
sen/Wijsmuller

Tekening1

60 x 86 x 20 sluit aan op de
prentendoos 60 x 86 x 6 van Jan¬
sen/Wijsmuller
60 x <105-115>x 15

In de kleine dozen komt een inleg-
karton waardoor er twee lage voor¬
werpenineendoosgeplaatstkunnen
worden, zonder dat ze op elkaar
komen te liggen. Mogelijk zal de
voorzijde van de doos zelfs openge¬
schoven kunnen worden. Hoe de
dozen er waarschijnlijk uit gaan
zien, is op de tekeningte zien.
Zodrade dozen verkrijgbaar zijn en
de juiste prijs bekend is, zullen de
musea daarvan op de hoogte wor¬
dengesteld.

Tekening2

Tekening1:
Detweekleinste
dozenkrijgeneen
vastdeksel.

Tekening2:
Degrotedozen
krijgeneenlos
dekseldat over
dedoosvalt.

9
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Het project 'Klimaatbeheersing'
in de afrondingsfase
Hetsuccesvanhetproject'Thermohygrografen'
is voorhet LCMredengeweestin 1992 een
vervolgprojectte starten:klimaatbeheersing.
Na de registratievanhet klimaatmoeten
museaookhet verloopervankunnenbeheer¬
sen.Samenmet het CentraalLaboratorium
endankzijfinanciëlesteunvanhet Ministerie
vanWVCheefthet LCMdemuseain staat
gesteldluchtbe-en ontvochtigersvoorsterk
gereduceerdeprijs aan te schaffen.

door:
Wim Scholten,
voorzitterwerkgroep
klimaatproject

Met het in 1991 door de stichting
Landelijk Contact van Museumcon¬
sulenten (LCM), in samenwerking
met het CentraalLaboratoriumvoor
Onderzoek van Voorwerpen van
KunstenWetenschap(CL)uitgevoerde
project'Thermohygrografen'werden
in totaal 336 thermohygrografen in
de Nederlandsemuseaafgezet. De
klimaatregistratie in de musea kon
daarmee worden verbeterd. Het
vaststellen van het verloop van de
temperatuuren de relatievevochtig¬
heid (RH)met eenthermohygrograaf
is een belangrijke aanzet tot het
verantwoord beheersenervan. Om
daar ook in praktische zin gevolg
aante geven is eind 1992 door LCM
en CL het project 'Klimaatbeheer¬
sing' ontwikkeld. Met dit nieuwe
projectwerd in algemenezin de sta¬
bilisering van de uit het oogpunt
van passieveconservering noodza¬
kelijkeRHinmuseumruimtenbeoogd.
Hetprojectdiendete voorzien in het
aanbiedenvan luchtbevochtigersen
luchtontvochtigers tegen een sterk
gereduceerde prijs (minimaal 50%
van degewoneprijs) en het overdra¬
gen van kennis over het gebruik en
het onderhoud van deze appara¬
tuur.

Opzet
In eersteopzet werd uitgegaanvan
de afzet van in totaal ongeveer250
apparaten.Op basis van dat aantal
werd ook een subsidieverzoekaan
het Ministerie van WVC gericht.
Toen het project echter begin 1993
via de bureaus van de provinciaal
museumconsulentenonder de aan¬
dacht van de museawerd gebracht,
bleek de responsaanzienlijk groter
danwas ingeschat.Op basisvan de
aanmeldingsformulierenzou het ge¬
noemdeaantalvan 250 niet genoeg
zijn. Daarkwam nog eensbij dat uit
de eerste rapportagesvan de pro¬
jectmedewerker, de heer R. Crève-
coeur, kon worden opgemaakt dat
de inschattingenover de noodzake¬
lijke hoeveelheidapparatuurvan de
museazélf, over het algemeenaan
de (zeer) lage kant waren. Vandaar
dat het Ministerie is verzocht om
eenaanvullendesubsidie,waardoor
nogeenscirca350 apparatenter be¬
schikking zouden komen. Uiteinde¬
lijk was in de laatste fase van het
project een tweede, zij het relatief
bescheiden vervolgsubsidie nodig
om aan de toegewezenaanvragen
van de deelnemendemuseate vol¬
doen. Het Ministerievan WVC,later
de MondriaanStichting,en de Rijks¬
dienstBeeldendeKunsthebbenzich,
het project in al zijn aanpassingen
nauwlettendvolgend,wat dat betreft
bijzondercoöperatiefopgesteld.

Advisering
Een van de dragende onderdelen
van het project was de advisering
aandemusea.Daarbijwarendever¬
schillendemuseumconsulenten,maar
vooral ook de projectmedewerker
betrokken. De heer Crèvecoeur
bracht in het kader van het project
aan ruim 100 museaeenbezoeken
liet dit resulterenin evenzovelerap¬
portages. Tijdens deze bezoeken
werd allereerst aandacht besteed
aan de aanwezigegrafiekenvan de
thermohygrograaf. Hieruit bleek de
invloed van de verwarming en de

wijze waaropwerd gestookt, op het
binnenklimaat en in het bijzonder
op de RH.Ook mogelijke storingen,
of de invloedvan grote groepenmu¬
seumbezoekerswaren direct waar¬
neembaar.Na de evaluatie van de
meetresultaten en het uitwisselen
van gegevensover de verwarmings¬
installatie werd een rondgang door
het museumgemaakt. Hierbij werd
aandachtgeschonkenaande op dat
moment gemeten waarden (tempe¬
ratuur en RH),in relatietot de bouw¬
kundigesituatie.Geconstateerdmoest
worden dat de werking en het
gebruik van zowel de thermohygro¬
grafen als de luchtbevochtigersen
luchtontvochtigersin nogalwat mu¬
sea te wensen overliet. Daarvoor
waren diverse oorzaken aan te wij¬
zen.Thermohygrografenblekenniet
goed te zijn afgesteld, of het ont¬
brakaanregelmatigijken en regene¬
reren.Museummedewerkershadden
bovendien moeite met het juist
interpreteren van de grafieken van
de thermohygrograaf.Het niet goed
functioneren van de luchtbevochti¬
gersen luchtontvochtigershadveelal
te makenmet eenonjuiste plaatsing
in de ruimte of, in het geval van de
luchtbevochtigers,met het niet tij¬
dig vervangenvan het filter. Overi¬
genswarendezeverschijnselenook
waarte nemenin museadie niet aan
het projectdeelnamen.

Cursussen
Om hierin enige verbetering te be¬
werkstelligen werd in de maanden
maart en april van dit jaar viermaal
een cursusdag georganiseerdvoor
de museummedewerkersdie zich
regelmatig bezighouden met het
regelen en het onderhoud van de
apparatuuren het lezenvan de gra¬
fieken. Hieraan hebben uiteindelijk
145 museummedewerkersuit 112
instellingendeelgenomen.

Evaluatie
Het project 'Klimaatbeheersing'
nadert zijn afronding. In de laatste
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week van juli worden de apparaten
van de derde tranche bij de musea
afgeleverd. Het project heeft dan
voorzien in de leveringvan in totaal
zo'n 343 luchtbevochtigersen 296
luchtontvochtigersaan 109 musea.
De werkgroep die het project heeft
begeleid is momenteel bezig met
het schrijven van het evaluatierap¬
port. Daarin zal onder andere aan¬
dacht worden besteed aan het be¬
lang van een permanentezorg voor
een goede klimaatregistratieen kli¬
maatbeheersingin de musea. Het
zonder meer plaatsenvan appara¬
tuur is zeker niet voldoende, dat is
ook uit dit project weer gebleken.
De apparatuur moet adequaatwor¬
den gebruikt én onderhouden. Het
evaluatierapport zal daarnaastook
ingaanopmogelijknieuweactiviteiten
en projecten die een bijdrage kun¬
nen leverenaan het verbeterenvan
de bewaaromstandigheden in de
Nederlandsemusea.

dagelijkse museumpraktijk werden
de resultatengeïnterpreteerd,
's Middagswerd de werking van de
luchtbe-enontvochtigersbestudeerd.
Oudetypeswerdengedemonstreerd.
De nieuwe apparatuur werd uitge¬
pakt, ontmanteld en weer gemon¬
teerd en ingepakt. De dagenwaren
zeer druk bezocht en de reacties
warenzeerpositief.

Praktische informatie¬
dagen klimaatbeheersing

Ais vervolg op het klimaatproject
van het LCMzijn vier dagengeorga¬
niseerd waarop nader ingegaan
werd op de werking van klimaatap-
paratuur. Gezien het grote succes
waarmeezeerveel thermohygrogra-
fen en be-en ontvochtigersuitgezet
zijn wordt het van groot belang
geachtdat de gebruikersook weten
hoe die apparatuur in elkaar zit en
hoe zij in de praktijk gebruikt en
onderhoudenmoeten worden voor
het besteresultaat.
's Ochtendswerd in eentheoretisch
gedeelte het belang van een con¬
stante relatievevochtigheid en tem¬
peratuuralsmededewerking vande
thermohygrografen uitgelegd. In
kleine groepen werd de theorie in
praktijk gebracht en thermohygro¬
grafen uit elkaar gehaald,geijkt en
geregenereerd. Met behulp van
verschillendegrafiekpapierenuit de

j

11

Foto:Stichting
GeldersOudheid¬
kundigContact
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De SIME-BEURSvan 1994 te Parijs
een verslag en een evaluatie

De tweejaarlijkse'SalonInternationaldes
Muséeset desExpositions'kortwegSIME
werd,zoalsgewoonlijk,in Parijsgehouden.
Van 10 tot en met 17 april was deze
internationaleEuropesemuseumvakbeurs
toegankelijkvoormuseummedewerkers,
touroperatorsen het grotepubliek.
Deaccommodatiebestonduit eenenorme
tent diewasopgezettegenoverdeEcole
Militaireophet Champs-de-Mars,in de
buurtvandeEiffeltoren.Dit omdatde
gebruikelijkeplaats,het GrandPalais, in
januari kort voordeopeningvande beurs
wegensinstortingsgevaargedeeltelijkwerd
gesloten.

doorMartvander
Sterre,deelnemeren
ytaneliesJordens,
lidvandevoorberei¬
dingsgroep

Denieuwelocatiewasblijkbaarmin¬
der aantrekkelijk voor het gewone
publiek, dat massaalwegbleef. De
dagvoor museummedewerkerswas
zekereensucces.Contactenwerden
gelegd en vernieuwd. De speciale
dag voor de touroperators werd
redelijk bezocht. Het directe effect
van zo'n dag is echter moeilijk te
peilen.
Devraagover het rendementen het
nut van de beursmoet dan ook aan
de orde worden gesteld, zeker
gezien de kosten voor de Neder¬
landse Staat en de hoge financiële
bijdrage die van de tien partici¬
perende Nederlandsemusea werd
verlangd.

Nederland-Waterland
Overéénzaakwas iedereenhet ech¬
ter eens: de Nederlandsebijdrage
was de mooiste en de bestevan de
beurs.'Eaulande'sprongeruit, alhoe¬
wel ik betwijfel of de gemiddelde
bezoeker het subtiele woordgrapje
heeft begrepen.
Het bureau Ontwerpforum Amster¬

dam was verantwoordelijk voor de
vormgeving. Aan de opzet van de
stand lag een uitgekiend plan van
gastconservator Dan van Golber-
dinge ten grondslag: Nederland,
waterland in al zijn facetten en
expressies.Het themawerd door de
tien participerendemuseauitstekend
gepresenteerd.Dedeelnemerswaren:
NatuurmuseumGroningen,Noorder¬
dierenpark Emmen, Rijksmuseum
voorScheepsarcheologieKetelhaven,
GemeentemuseumArnhem, Neder¬
lands ScheepvaartmuseumAmster¬
dam, Noordbrabants Museum Den
Bosch,MuseumDeCruquiuste Cru-
quius, FransHalsmuseumHaarlem,
Rijksmuseumvan OudhedenLeiden
en het ZeeuwsMuseumte Middel¬
burg.
Helaaswerden de (Franseen Engel¬
se) teksten op de tentoonstelling
weinig gelezen, het publiek was
vooral in de objecten geïnteres¬
seerd.
Nederland was met Duitsland het
enige land dat speciaal voor de
beurs een prachtig magazine had
laten maken (Ontwerpforum Am¬
sterdam).

Beursopbouw
Debeursbestonduit twee onderde¬
len. Het grootste deel werd ingeno¬
men door de Europesemusea.Niet
alleenuit de bekendeWesteuropese
landen,maarook uit eengroot aantal
ex-communistische landen werden
musea afgevaardigd.Met name de
oudeSovjet-Uniewasgoedvertegen¬
woordigd. In het oog springendwas
vooral de bijdrage van Spanjemet
zijn maquettevan het nieuw te bou¬
wenGuggenheimMuseumte Bilbao.
(De tweede Europese vestiging
naastVenetië.)De Fransenwaren te
nadrukkelijk aanwezig,vrijwel ieder
departementhadal zijn museainge¬
zet. Indrukwekkend daarentegen
wasdeOostenrijksebijdragedie het
in aanbouwzijnde museumkwartier
vanWenenliet zien. Daarnaastwer¬
den op geraffineerdewijze de origi¬

neledodenmaskersvan veertienbe¬
roemdeOostenrijksecultuurdragers
getoond.
Op het tweede, iets kleinere deel
van de beurs lieten vooral Franse
bedrijven hun waren zien die van
belang werden geacht voor musea
en restauratoren. Eigenlijk was dit
deel een Fransevariant van de con-
serveringsbeurs Art Collecting &
Protecting 1994 in het MECCte
Maastricht.

Doei
Hetdoel van deSIMEis, behalvehet
bevorderenvan de onderlinge con¬
tacten en het op de hoogte blijven
van de laatste ontwikkelingen op
museaalgebied, het promoten van
de musea, museale instellingen en
bedrijven.Ofdit doelde hogekosten
endegrote inspanningendie met de
deelnameaande beursgepaardgin¬
gen,ook rechtvaardigt,is devraag.
De kosten van de Nederlandsebij¬
drageaande beurs liepen hoog op;
de huur en de aankleding van de
stand,hetvervoervandeobjectenen
kunstwerkenendedagelijksebeman¬
ningvandestandzijn daardebetaan.
Detien deelnemendemuseadienden,
naastdevastebijdragetevenszaken
als restauratiesenverpakkingenzelf
te bekostigen.Daarbij kwamen ook
nogde reis-enverblijfkostenvan de
medewerkersdie op de beurs ston¬
den. Voor veel musea, maar zeker
voor museamet eenbeperkt budget
wasdit eengrote opgave.

Organisatie
De organisatie van de SIME-beurs
ligt in handenvan ICOM-Nederland,
bijgestaandoor vertegenwoordigers
van de NederlandseMuseumvereni¬
ging, het LandelijkContactvan Mu¬
seumconsulenten en de Stichting
Museum Jaarkaart. De uitvoering
wordt verzorgd door de Rijksdienst
BeeldendeKunst.Organisatiebureau
ArbaMinchuit Maarssenheeft in op¬
dracht van de RBKde werkzaam¬
heden uitgevoerd. Van dit bureau
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Foto:
P. Fransman

waren gedurendede beursconstant
tweemensenaanwezig.
HetNederlandsBureauvoorToerisme
(NBT) heeft voor extra ondersteu¬
ningenbegeleidinggezorgd.
Geziende grootte van de stand en
de belangen van de Nederlandse
musea, werd een behoorlijke be¬
manningvan de stand noodzakelijk
geacht.Dezebestonduit de voorzit¬
ter van ICOMNederland,de afvaar¬
diging van het projectbureau, een
medewerkervan het NBT,vertegen¬
woordigers van de NMV, SMJKen
LCMenvandeaanwezigemusea.
Echterdoor het geringe aantal be¬
zoekerswasde standoverbezet.

Resultaat
De opzet op deze locatie levert
onvoldoende rendement op in ver¬
houding tot de kostenen de inspan¬
ningen. SIME'94 werd slechts door
de helft van het aantal bezoekers
van 1992 bezocht.
Binnen het LCM is de SIME-beurs
uiteraard ter sprake gekomen. Wij
kwamentot deconclusiedat het een
goede zaak is dat de Nederlandse
musea,grote en kleine, in de gele¬
genheidworden gesteld zich in het
buitenlandte profileren.

Evaluatie
Devoorbereidingsgroepheeftsamen
met de subsidiëntenvan het evene¬
ment, het Ministerie van WVC,Bui¬
tenlandse zaken en Economische
zaken en het Nederlands Bureau
voor Toerisme de gang van zaken
en de resultaten van de beurs kri¬
tisch doorgelicht. Het doel hiervan
was te bezienop welke wijze in de
komendetijd de belangstellingvoor
de Nederlandsemuseain het buiten¬
landte vergroten.

Als de kwaliteit van de Nederlandse
musea en de cultuurschatten die
daar bewaardworden voor contac¬
ten met buitenlandse collega's ge¬
bruikt worden, kandeelnameaande
beurseenbelangrijkerol spelen.
Als de belangstelling voor Neder¬
land als Museumlandvoor buiten¬
landsetoeristengewektmoetworden,
zijn er zeker alternatieve plaatsen
waar dit met meereffect kangebeu¬
ren.Daarbijvalt te denkenaangrote
toeristenbeurzen of speciale acties
gericht op dezedoelgroep.

Andere weg
De voorbereidingsgroep heeft sa¬
men met de subsidiënten vastge¬

steld dat op verschillende wijzen
aande promotievan het Nederlands
cultuurbezit voor het buitenland en
de buitenlandersgewerkt moetwor¬
den. Heteconomischbelangvan het
Nederlandscultureel erfgoed is een
gegeven.
Meersamenhangin het aanbodaan
het publiek kan een middel zijn de
musea voor grotere groepen toe¬
gankelijkte maken.
HetNBTheeftbehoefteaanmateriaal
om in het buitenlandtoeristen ertoe
te bewegennaarNederlandte komen.
BinnenNederlandheeft het NBTbe¬
hoefte aaneen goed gestructureerd
aanbodop cultuurhistorischgebied.
DeNederlandsemuseahebbenbaat
bij een integraleaanpakvan cultuur¬
toerisme in die zin dat toeristendie
in Nederland zijn kunnen beschik¬
ken over een breedaanbod,gericht
op de vele regio's. De grote, voor
een internationaal publiek interes¬
santemuseakunnen doorverwijzen
naar regionaal gerichte musea en
activiteiten.

Voor het leggenvan contactenmet
buitenlandse collega's blijven de
museabaat hebbenbij beursachtige
activiteiten.

Integraal plan
Degesprekspartnersbij de evaluatie
van de SIMEhebben ingestemdmet
het voorstel een groep betrokkenen
als"denktank"vooreengeïntegreerde
aanpak van cultuurtoerisme te for¬
meren.Zij zullen een plan opstellen
en uitwerken voor promotionele
activiteiten voor de Nederlandse
musea.
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Landelijke basis- en bijscholing
voor museummedewerkers
Professionaliseringvan musea is eenkerntaak
van de provinciaalmuseumconsulenten.
Diverseconsulentschappenhebben- meer of
minder ruime - ervaringmet het organiseren
van cursussenen studiedagen.Demuseum¬
consulentenbeschouwencursusprogramma's
als een belangrijkinstrumentvoorprofessio¬
nalisering.Eensamenhangendcursusaanbod
vooralle provinciesbestaatop dit moment
echterniet.

Inventarisatie
De Stichting Landelijk Contact van
Museumconsulenten(LCM)heeft in
het voorjaar 1993 de stand van
zaken geïnventariseerd.Op grond
van deze inventarisatie heeft het
LCMzich tot taak gesteld een pro¬
grammavan basiscursussente ont¬
wikkelen en deze voor 1 januari
1998 in het helelandaante bieden.
De NederlandseMuseumvereniging
heeft jarenlang cursussenaangebo¬
den die voor de museavan belang
waren, variërend van management
tot rondleiden. Het cursusaanbod
was incidenteelvanaard.

Afstemming
In het vervolg zal het basis-en bij¬
scholingsprogrammaeenstructureel
karakter krijgen. Het LCM en de
Reinwardt Academie zijn bereid
gevondende organisatieop zich te
nemenvan eenjaarlijks terugkerend
cursusaanbod. De museumconsu¬
lenten zullen zorg dragen voor
basiscursussenvoor startende mu¬
seummedewerkersen de Reinwardt
zalhetniveaudaarbovenorganiseren.
Deze cursussen worden gegeven
door docenten of instellingen die
over de benodigde kennis en erva¬
ring beschikken. Zo zal de cursus
'Omgaanmet musealevoorwerpen'
gegevenworden door de Opleiding
Restauratoren.

Decursussenvan de Reinwardtzul¬
lenaansluitenbij de eindtermenvan
de basiscursussenvan het LCM.Een
eerste aanzet en beperkte uitvoe¬
ring van een programma zal in de
herfstvan 1994 van start gaan.

Basiscursussen
Debasiscursussenvan het LCMheb¬
ben betrekkingop alle taakveldenin
het museumwerk, te weten: regis¬
tratie en documentatie; behoud en
beheer; publiekstaken en pr; ma¬
nagement. Ze geven informatie
waarover ieder museum minimaal
moetbeschikken.
Het LCMheeft algemenevoorwaar¬
den geformuleerd waaraandit cur¬
susprogrammamoetvoldoen:

- standaardiseringdoor het ontwik¬
kelen van landelijke syllabi met
omschreveneindtermen;
- kwaliteitsbewakingdoor (externe)
toetsing en regelmatigeevaluatie
enactualisering;
- continuïteit in het aanbiedenvan
decursussen;
- toegankelijkheid door een goede
geografische spreiding van cur¬
sussen en door een zodanige
prijsstellingdat cursussenvoor al¬
lemuseabereikbaarzijn.
Op grond van standaardiseringen
kwaliteitsbewaking zullen de basis¬
cursussenop termijn voorzien wor¬
den van eenerkendcertificaatzoals
dat ook verstrekt zal gaan worden
bij de cursussenvan de Reinwardt
Academie.

Doelstelling en doelgroep
Doelstellingvan het project is het op
landelijkeschaalbevorderenvan de
noodzakelijke primaire kennis en
vaardigheden en het ontwikkelen
van eenprofessioneleattitude op de
genoemde taakgebieden bij muse¬
ummedewerkers (inclusief vrijwilli¬
gers) en leden van museumbestu¬
ren.
Debasiscursussenzijn gerichtop:
- museummedewerkersenbestuurs¬

leden die geen directe opleiding
hebben in het museumvak. Zij
volgen het totale pakket van vier
basiscursussenof kiezenvoor die
taakveldendie relevantzijn;
- museummedewerkers en be¬
stuursledendie wèl een museale
opleiding (academisch of hbo)
hebben gevolgd. Zij nemen deel
aan de basiscursussenvan die
taakveldendie zij niet of minder
hebbenbestudeerd.

Het cursusaanbodkan mede wor¬
den gerealiseerddoor een bijdrage
van hetMinisterievanWVC.

Syllabus
Basiscursus Registratie
en Documentatie

De eerste landelijke, gestandaardi¬
seerdesyllabusis reedsverschenen,
de Syllabus BasiscursusRegistratie
en Documentatie.Vanuitvier consu¬
lentschappen is in de afgelopen
periodegewerkt aandeze landelijke
syllabus.Alle bureausvan museum¬
consulenten kunnen de syllabus in
detoekomstgebruikenbij het geven
van de basiscursus registratie en
documentatie.

In de syllabuskomendiverseaspec¬
ten aan de orde die te maken heb¬
ben met het verantwoord vastleg¬
genvan gegevens.Eenobject wordt
vanafdebinnenkomstin hetmuseum
tot aande opstelling ervangevolgd.
Het boek telt tien hoofdstukken die
vanzelfsprekend niet alleen gewijd
zijn aan beschrijvingstechnieken,
maar ook aan het toegankelijk ma¬
kenvandievastgelegdegegevens.
Uitgebreid wordt daarom ingegaan
op het gebruik van trefwoorden,
descriptorenlijstenen thesauri. Ver¬
schillendevoorbeeldenvan gestruc¬
tureerdebeschrijvingskaarten,zoals
de Basisregistratiekaarten de Histo¬
risch Voorwerpkaart,komen aan de
orde. Daarbijwordt zowel de hand-
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Codeof Ethics,normering
en duidelijkheid

matigeals de geautomatiseerdever¬
werking besproken.
Bij de meestemuseazijn niet alleen
voorwerpenmaarook documentaire
collectieste vinden in de vorm van
boeken, dia's, foto's en dergelijke.
Daarom wordt in de syllabus ook
ruim aandachtgeschonkenaan het
beschrijvendaarvanen aan het toe¬
gankelijkmakenvan die gegevens.
Hetafsluitendehoofdstukoverauto¬
matisering is geschreven door dr.
JanP.vandeVoort namensdeSectie
InformatieverzorgingMuseainNeder¬
land(SIMIN).
Diversebijlagen, zoals voorbeelden
van een bruikleen- en schenkings¬
akte, een overzicht van de hoofdin¬
deling van de Art and Architecture
Thesaurus (AAT), een verklarende
woordenlijst, adressenlijsten litera¬
tuurlijst vormen het sluitstuk van
dezeLCM-publikatie.

SyllabusBasiscursusRegistratieenDocumen¬
tatie (LCM-publikatienr 4), samengesteld
doorS. v.d. Berg,A. Dijkstra,A. Stam,
J. v.d. Voorten I. Wormgoor.Eindredactie
M. deRijkeenA. Jordens.
Desyllabusis te bestellenbij het bureau
van deprovinciaalmuseumconsulentin
uw provincieenkostƒ 25,-
(excl.verzendkosten). ■

Museadragenverantwoordingvoordecollectie:
het verzamelen,bestuderenen conserverenvan
uitingenvancultuurenvoordeontsluiting
vandecollectievoorhet publiek.
In deafgelopentijd is er binnendemuseum¬
wereldovertweezakensteviggediscussieerd:
overdevraagwat eenmuseumeigenlijkis
èn overde professionaliteitvandemuseaen
hunmedewerkers.

Code of Ethics
Door in 1987 de Code of Ethicste
formuleren heeft the International
Councilof Museums(ICOM)eenaan¬
zet gegevenvoor de fundamentele
discussie over de vraag wat een
museumeigenlijk is. Dezeethische
code (in het Nederlandsvertaald in
Gedragslijn voor MusealeBeroeps¬
ethiek)iseenstatementdatzorgvuldig
is samengesteldom aan te geven
wat nu precies onder het woord
museum wordt verstaan. Het zou
eigenlijkartikel éénvandemuseum¬
grondwet kunnenzijn.

ICOM-definitie
Al in 1974 heeft dezelfde ICOMde
alom bekende definitie voor een
museumaangenomen:
'Een museum is een permanente
instelling, in dienst van de gemeen¬
schapen haarontwikkeling, toegan¬
kelijk voor het publiek, niet gericht
op het maken van winst, die de
materiëlegetuigenissenvandemens
en zijn omgevingverwerft, behoudt,
wetenschappelijk onderzoekt, pre¬
senteerten hierover informeert voor
doeleindenvan studie, educatie en
genoegen'.
Eenveelomvattendedefinitie waar¬
aanbijnaallemusealeinstellingenin
het land kunnenvoldoen.

Rijp en groen
Het blijkt dat de diversiteit en de
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kwaliteit van de museain Nederland
zo uiteenlopend is dat er stemmen
opgaanom de ruime ICOM-definitie
wat meer in te perken. Eigenlijkge¬
beurt dat al regelmatig als musea
zich aanmelden voor het lidmaat¬
schapvaneenregionaleof landelijke
overkoepelendemuseumorganisatie
zoals de Federatie van Musea in
Zuid-Hollandof de NederlandseMu¬
seumvereniging(NMV).
Determ 'museum'isniet beschermd,
zodat iedereen een museum kan
openen,zonderdat daarenigeeisen
aan gesteld kunnen worden. Toch
wordt er al een onderscheid ge¬
maakt door de termen museum,
oudheidkamer en bezoekerscen¬
trum te gebruiken.

Criteria
Als er echter een officiële indeling
wordt gemaakt, moeten er criteria
en normenworden vastgesteldom¬
daterverwachtingenwordengewekt;
een bezoekerscentrum is nu een¬
maalietsandersdaneenmuseum.
In Nederland bestaan keurmerken
voor demeestuiteenlopendezaken,
auto's, verenigingen,makelaarsetc.
Een keurmerk staat garant voor
veiligheid,betrouwbaarheidenkwali¬
teit. Demuseahebbenindeafgelopen
decenniaeenprocesvanmaatschap¬
pelijke integratie door gemaakt. De
wenselijkheidvan inhoudelijke kwa¬
lificatie is daarvan een gevolg. Dat
brengt verantwoordelijkheden met
zich meeten opzichte van de maat¬
schappij,de collectieen het publiek.
Museazullen dus aan bepaaldemi¬
nimumeisenmoetenvoldoen.

Stimulans
Normen moeten dus gebruikt wor¬
denomminimumeisenaante geven.
Normering dient dan ook als een
stimulans opgevat te worden. De
NederlandseMuseumverenigingheeft
daarom met het uitbrengen van de
Gedragslijn voor Museale Beroeps¬
ethiek welbewust gestreefd de pro¬
fessionaliseringvan het museumvak



Code of Ethics, normering
en duidelijkheid

m

te bevorderen. Eeneventueel in te
voerensysteemvan eenregistervan
museabeoogt in dit proceseenvol¬
gendestapte zijn.
Als de normen echter gebruikt wor¬
den om goedemuseaof goedeoud¬
heidkamersuit te sluitenvan advies,
ondersteuning of geld, zou onge¬
rustheidop zijn plaatszijn.

Voorstel richtlijnen voor
museumregistratie
Ineeneventueelin te voerenregister
gaat het om het vastleggenvan een
minimum-standaardvoor musea in
Nederland,waarbij wordt aangete¬
kend, dat deze minimum-standaard
zowel voor grote als kleine musea
van toepassing is. In het register
worden die museaopgenomen,die
voldoen aan de minimum-stan¬
daard. Op deze manier geven mu¬
seaaanhet publiek, subsidiegevers,
schenkers,sponsorenetc. duidelijk¬
heid aan welke eisen ze tenminste
voldoen.
Wenselijkis vanzelfsprekend,dat de
musea boven de minimum-stan¬
daardzullenwerken.

Parallel met het Deltaplan
De musea die de grootste achter¬
stand op velerlei gebieden hadden,
warenjuist degrotemusea.Inmenig
rijksmuseum werd door een veel¬
heid van redenen, slecht voor de
collectie gezorgd. De minister lan¬
ceerdeeen enorme (uiterst kostba¬
re) inhaalmanoeuvre,het 'Deltaplan
voor Cultuurbehoud'. Ook de niet-
rijksmusea,kleineen grote, plukken
terecht de vruchten van het Delta¬
plan,financieelen intellectueel.
Tijdens dit project bleek hoe groot
de gatenen achterstandenin kennis
waren. Diepgaande onderzoeken
naar onder meer klimatisering, ver¬
pakkingen, beschrijvingstechnieken
etc.warenhet resultaat.Vrijwel alles
waarmeegewerktwerd wasbehoor¬
lijk verouderd, ook de kennis. Door
het Deltaplankwam dit alles in een
stroomversnelling. De resultaten
van het wetenschappelijke onder¬
zoek worden inmiddels in de muse¬
ale praktijk toegepast. Zo is het
Deltaplan voor Cultuurbehoud dus
een enorme stimulans voor het be¬
houd en beheer van collecties. De
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normering kan op eenvergelijkbare
manier bijdragen aan professionali¬
seringvanmusea.
Natuurlijk is hetvan het grootste be¬
lang dat alle museavan de nieuwe
ontwikkelingen op de hoogte wor¬
den gebracht. De bureaus van de
provinciaalmuseumconsulentenzijn
er voor om deze kennis aan de
Nederlandsemuseaover te dragen.

Toetsing
Devoorlopig geformuleerdenormen
moeten nu worden getoetst aan de
Nederlandse musea en museale
instellingen.De BrabantseMuseum¬
stichting heeft zich bereidverklaard
om dezetoetsing te begeleidenvoor
zover het de Brabantsemusea be¬
treft. Deze toetsing zal gebeuren
door een museum te bezoekenen
doormiddelvangesprekken,vragen¬
lijsten en visuele waarneming er
achter te komen wat de goede en
mindergoedepuntenvaneenmuse¬
um zijn. De musea in Zuid-Holland
zijn reedsmeteensoortgelijkprincipe
bekendomdat veel museameeheb¬
bengedaanen nog steedsmeedoen
aan de sterkte/zwakte analyse die
het Vitamineprojectwerd genoemd.
Naaraanleidingvan de doorlichting
worden aanbevelingengedaan om
hetmuseumbedrijfte verbeteren.

Gevolgen
Het effect van de toetsing kan
drieërleizijn:
- Deonderzochteinstelling kaneen
goedekwaliteit hebbenals bezoe¬
kerscentrum of 'edu'park, maar
niet museaal zijn. Dan kan zo'n
instelling niet de naam museum
dragen. De naam bezoekerscen¬
trum dekt danvolledig de lading.
- Deonderzochteinstelling kaneen
kwalitatief goede collectie heb¬
ben,maardeechtemusealetaken
kunnen wat ondergesneeuwd
zijn. Zo'nmuseummoet gewezen
worden op zijn tekortkomingen
en krijgt de gelegenheidom de la¬
cunesop te vullen of bij te stellen.



- Bijde derdemogelijkheidblijkt de
onderzochte instelling in het ge¬
heel niet aan de criteria te vol¬
doen. Zo'n instelling wordt overi¬
gens nu reeds geweigerd bij de
aanvraag van het lidmaatschap
vaneenoverkoepelendemuseum¬
organisatie.

Uitsluiting?
Eventerug naar het gevaarvan uit¬
sluiting van bepaalde musea naar
aanleiding van het normeringson-
derzoek.Zoalsde zakener nu voor
staan, is die kans gering. In Enge¬
land, waar het doorlichten van de
museavrijwel voltooid is, heeft men
tot nu toe slechtsenkelemuseaniet
professioneelgenoeg bevonden. In
museawaar zo professioneelmoge¬
lijk wordt gewerkt, groot of klein,
hoeft men niet bang te zijn dat het
museum te licht wordt bevonden.
Dat er in veel Nederlandsemusea
nog hard gewerkt moet worden aan
eenverbeteringvan de kwaliteit van
het instituut zal niemandontkennen.

Financiële gevolgen
Normering zou na introductie door
subsidiegevers (rijk, provincie, ge¬
meenteen fondsen)betrokken kun¬
nen worden bij de afweging wel of
geenmiddelenbeschikbaarte stellen.
Subsidie-uitsluitingkandaarbijdenk¬
baarzijn. Anderzijds kan normering
mogelijkerwijs juist een belangrijke
rol vervullen bij de argumentatie
dat, om museumtakennaarbehoeve
te kunnenvervullen,de nodigemid¬
delenbeschikbaardienente worden
gesteld. Subsidie voor huisvesting
enverwarming is wat dat betreft ab¬
soluut onvoldoende.

Gevarieerdheid
Nederland heeft vele soorten mu¬
sea,er is voor elk wat wils, met in
principe bestaansrechtvoor iedere
soort. De laatste 15 jaar zijn er veel
musea bijgekomen, met name be-
drijfs- en ambachtsmuseaen plaats/
streekgebondenhistorische musea.

Dat deze musea geen kopie van
elkaarmoetenworden, zal duidelijk
zijn. Metnamede historischemusea
zouden het specifiekevan de plaats
of streekmoetentonen, om juist de
gevarieerdheidvan de Nederlandse
cultuur te laten zien. Het is dan ook
vanbelangdatdezemuseaonderling
afspraken maken over collectievor¬
ming, net zoalsdit bij de rijksmusea
is gebeurd. Op deze manier kan
voorkomen worden dat dicht bij
elkaar liggendemuseakopieënvan
elkaarzijn.
Kortom, als gewerkt wordt aan pro¬
fessionalisering en optimalisering
van de museahoeft er straks geen
museum, groot noch klein, uit de
boot te vallen. De normering zal
ervoor zorgen dat het publiek weet
wat het kan verwachtenals het aan
eenbepaaldemusealeinstelling een
bezoekwil brengen.

Duidelijkheid
Het normeringsonderzoekverschaft
in de eersteplaatsdusduidelijkheid.
Duidelijkheidvoor de instelling zelf
maarook voor debezoeker.
De instelling krijgt de kans achter¬
standen met hulp van derden in te
lopen,net alsde rijksmuseamiddels
hetDeltaplandie kansook kregen.

De belangrijkste voorwaarden om opgenomen te
worden in het museum-register zijn:
I Het beantwoordenaande definitie van eenmuseum
zoalsdie is opgenomenin deGedragslijnvoor Muse¬
aleBeroepsethiek.
II Hetbezittenvaneeninstitutionelestatus.
III Hetbeschikbaarhebbenvan op schrift gesteldedoel¬
stellingen.
IV Het beschikken over een financiële basis, die het
voortbestaanvan het museumvoor minimaalvijfja¬
rengarandeert.
V Het beschikbaarhebbenvan een op schrift gesteld
collectiebeleid. Dit beleid behoort van tijd tot tijd,
dochop zijn minst eenspervijfjaar geactualiseerdte
worden.
VI Hetvoorzien in basisvoorzieningenvoor het publiek;
dit gerelateerdaan de aard en schaal van het be¬
treffendemuseum.
VII Het zelf beschikbaarhebben van deskundigheid of
toegang hebben tot deskundig advies met betrek¬
king tot de in de taken van het museumnaarvoren
komendeverantwoordelijkheden.

Het is ook mogelijk tot voorlopige registratie over te
gaan.Dezeregistratiegeldt voor musea,die er naarstre¬
ven devereistestandaardvoor eenregistratiete behalen.
De voorlopige registratie geldt voor een periode van
maximaalvijfjaar.

Instellingen die NIET in aanmerking komen
voor registratie:
a. Sciencecentersen planetaria,
b. Natuur-enarcheologische,historischeen industriële
monumenten,
c. Bezoekerscentrain natuurgebiedene.d.,
d. Dierentuinen, aquaria en plantentuinen, die niet
beschikkenovereensubstantiëlemusealecollectie,
e. Educatieveinstellingen, gericht op musea en hun
collecties,
f. Instellingen, bedoeld voor tijdelijke exposities, die
niet zelf beschikkenover eencollectie.

Uit:Museumvisie1993, nummer2
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Hulpkrachten voor musea:
Vliegende Brigade

Al enigejarenis desituatie in deNederlandse
museawat vacaturesbetreftniet rooskleurig
te noemen.Hoeweldezesituatiede laatste
tijd wat beterlijkt te worden,duurt het voor
demeestewerkzoekendentochgeruimetijd
voorzij eenplekin het museumveldveroverd
hebben.Nietdat er geenwerkis in demusea,
maar vaakontbrekende financiënomdit
werkte honoreren.
Er is weldegelijkeengrotebehoefteaanmen¬
senmet kennisopmuseaalgebied,enerzijds
omdater structureelachterstandenzijn
ontstaan,anderzijdsomdatmenincidenteel
met eengrotehoeveelheidoverwerkzit. In
eenaantalgevallenontbreekthet demusea
aan specialistischekennis.

Werkzoekenden
Omte kunnenvoldoenaandevraag
van musea naar gespecialiseerde
mensen en de behoefte van werk¬
zoekendenom ervaring op te doen
in demusealesector, is de Federatie
van Museain Zuid-Hollandin 1982
gestartmet het project deVliegende
Brigade.
DeVliegendeBrigadebestaatuit een
groep goed opgeleide mensendie,
(met behoud van uitkering) gedu¬
rendeeenbepaaldeperiode,op vrij¬
willige basis werkzaamheden uit¬
voeren in musea. Naarmate de
VliegendeBrigademeer bekendheid
kreeg, schrevenzich behalve afge¬
studeerde museologen (Reinwardt
Academie)ook (kunst)historicizich in.

Hetgroteaantalnieuweinschrijvingen
in 1993 (van 120 naar200) zegt het
nodigeover de krappearbeidsmarkt
en de wil van pas afgestudeerden
om ervaring op te doen. Helaas
wordt er vanuit de musea nog te

weinig beroep gedaan op de Vlie¬
gende Brigadisten.Het aantal aan¬
vragenvanuit de museabedroeg in
1993slechts17.(12 personenkregen
eenonbetaalde,tijdelijke aanstelling
en5personeneenbetaalde,tijdelijke
aanstelling.)

Musea en verwante instellingen,
zowel binnende provincieZuid-Hol¬
land als daarbuiten, kunnen hun
projecten bij de Federatieaanmel¬
den. Het bureau maakt een nauw¬
keurige projectomschrijvingen ver¬
zendt de aanvraagnaarde personen
die bij de Vliegende Brigadestaan
ingeschreven. Afhankelijk van het
project kunnen de Viegende Briga¬
disten contact opnemen met de
Federatieof direct met de instelling.
Indienallesvoor beidepartijen naar
wens verloopt, wordt de sociale
dienst in de betreffende plaats
gebeld met een verzoek om toe¬
stemmingvoor het project.

Voorwaarden
De projecten die voor de Vliegende
Brigade in aanmerking komen, die¬
nen additioneel te zijn dat wil zeg¬
gen dat de normalegangvan zaken
niet wordt geschaadbij vertrek van
de vrijwilliger. Daarnaastmag het
project niet concurrentievervalsend
zijn, dat wil zeggen dat het geen
functie mag zijn die eigenlijk ge¬
woon betaaldzou moetenworden.

Kosten
De reiskosten,verzekeringenen uit
hetprojectvoortvloeiendeoverhead¬
kosten dienen door het museumof

de instelling te worden betaald. De
Federatiebrengt slechtsde kopieer¬
en verzendkostenbij de aanvragen¬
de instelling in rekening.

Werkterrein
De Vliegende Brigadisten kunnen
voor de volgende werkzaamheden
ingeschakeldworden:
- reorganisatievan devastepresen¬
tatie
- ontwerp en inrichtenvan eenten¬
toonstelling
- schrijvenvaneencatalogus
- maken van lesbrieven en muse¬
umboekje
- algemene assistentie tijdens bij¬
voorbeeldeenverhuizing
- bronnenonderzoek
- reoganisatievan het depot
- inventarisatie en registratie van
decollectie
- opzettenvaneenPR-plan
- formulerenvaneenbeleidsplan

Vacatures
Het komt tegenwoordig ook regel¬
matig voor dat musea ons verzoe¬
ken om ook betaalde vacatures te
verzenden aan de Vliegende Bri¬
gadisten. Eenbehoorlijk aantal van
deze vacaturesverschijnt niet in de
dagbladen.

Aanvragen
Mocht u van de VliegendeBrigadis¬
ten gebruikwillen maken,wilt u dan
contactopnemenmet:
FederatievanMuseain Zuid-Holland,
Postbus448, 2501 CK DenHaag,
telefoon070 - 3624121,
fax070 - 3450278
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Tips en berichten

Schoolvakanties tot en
met 1997
HetNederlandsBureauvoorToerisme
(NBT) heeft in samenwerking met
het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappeneen folder uitgege¬
ven waarin alle schoolvakanties
voor basisonderwijs en voortgezet
onderwijs tot enmet 1997 per regio
zijn vermeld. Niet alleen de zomer¬
vakantiemaarook de anderevakan¬
ties (zoalsvoorjaar- en herfstvakan¬
ties) zijn qua tijd verspreid over het
hele land. De scholenzijn verplicht
zich aan de aangeduide zomer¬
vakanties, die door het ministerie
bepaalt zijn, te houden. Voor de
overigevakantiesheefthetministerie
adviesdatagegeven.Descholenstel¬
len zelf deze vakantiedatavast. Zo
kon het dit jaar voorkomen dat het
ministeriede scholenin Zuid-Neder¬
landadviseerdevan 5 maart t/m 13
maart voorjaarsvakantiete houden,
maardat velescholenin betreffende
regiodevoorkeurgavenaande peri¬
ode van 12 februari tot en met 20
februari in verband met carnaval.
Hieruit kan geconcludeerdworden
dat het i.v.m. de planningvanactivi¬
teiten in de vakantieperiodenraad¬
zaam is van te voren contact op te
nemenmet hetonderwijs.
In de brochurezijn tevensde regio¬
indeling en de daarbij behorende
grensgemeentenduidelijk weerge¬
geven.
Defolderis verkrijgbaarbij hetNBT,Post¬
bus58, 2260 MG Leidschendam,telefoon
070-3705705

Subsidiediskettes
Naasthet, bij de meestenonder u,
welbekende Fondsenboek(Walburg
Pers)isertegenwoordigook informa¬
tie over fondsen en subsidiegevers
via geautomatiseerde databanken
beschikbaar. Uitgeverij GVU heeft
eenaantaldiskettesop demarkt ge¬
bracht die de adresgegevens,voor¬
waarden, doelgroepen en andere
nuttige informatie van subsidiever¬

strekkers en particuliere fondsen
bevatten. De databanken zijn zeer
actueelen worden regelmatigbijge¬
werkt. De diskettes worden op de
PCgeïnstalleerd,de regelingenzijn
snel doorzoekbaaren het gebruiks¬
gemak van de subsidiediskettes is
hoog. U dient te beschikken over
een IBM compatible PC met hard¬
disk. Er bestaat geen Apple-versie
maar volgens de uitgever kunnen
Apple-gebruikerstoch de databank
raadplegen (neem contact op met
CVUen/of uw leverancier).Het be¬
staan van dit soort diskettes heeft
als voordeel dat het zoekennaaren
het aanvragenvan subsidies en/of
fondsen een stuk vergemakkelijkt
wordt. Eengevolg is echter dat er
veel meer verzoeken om financiële
steun bij de diverse instellingenge¬
daan zullen worden, terwijl de hoe¬
veelheidmiddelengelijk blijft.
Gekozenkanworden uit eeneenma¬
lige (meest recente)editie van een
databankof uit eenabonnement(de
meest recente editie plus jaarlijks
ontvangt u enkele updates). De
Kunstsubsidiediskzalvoor demeeste
museade meest interessantedata¬
bankzijn. DeKunstsubsidiediskbevat
gegevensover ruim 320 instanties
diecultuur-enkunstprojectenonder¬
steunen (f 199,- incl.BTW,abonne¬
ment ƒ 325,- per jaar). Andere
beschikbare databanken zijn de
Subsidiedisk (algemene subsidie¬
regelingen van de Nederlandse
Overheid, er is ook een versie met
Europese subsidieregelingen), de
Fondsendisk,de Jobsubsidiedisken
deBouwsubsidiedisk.
Voorinformatieenbestellingen:Uitgeverij
GVU,Postbus354, 1115 ZH Duiven-
drecht,telefoon020-6659555.

Hoofdtelefoons in de
presentatie
Het gebruik van walkmans maakt
eenopgangals begeleidingin muse¬
umpresentatiesen bij tijdelijke ten¬
toonstellingen. BOT (Begeleiding&

OrganisatieTentoonstellingen)heeft
een nieuw systeem,Chip-guidege¬
naamd, ontwikkeld voor gebruik
van hoofdtelefoons door publiek.
Bezoekerskopen bij de kassa een
hoofdtelefoonvoor een bedrag van
ƒ 7,50 (inkoopprijs f 5,- het verschil
is voor het museum). In de presen¬
tatie zijn esthetisch vormgegeven
elektronische units, Chip-guides,
aangebrachtwaarin de bezoekerde
plug van zijn hoofdtelefoon steekt
en de (gesproken) boodschap te
horenkrijgt.
Tweea vijf bezoekerskunnen tege¬
lijkertijd luisterenen naenigesecon¬
den kunnen de volgendenweer ge¬
bruik makenvan deChip-guides.De
naamzegt het al, het geluid wordt
op een chip, dus digitaal, opgesla¬
gen. Museakunnen de Chip-guides
zelfvan geluid voorzien. Indien ge¬
wenst kanBOTzorgdragenvoor het
schrijven en insprekenvan teksten
incl. vertalingen. De elektronische
units kunnengehuurd(20 stuks, ter¬
mijn 3maandenprijs vanaf ƒ 4000,-)
of gekocht worden (vanaf f 965,-
per stuk).
Voormeerinformatiekuntu terechtbij
BOT,Postbus10, 6663 ZG Lent,
telefoon080-602914, contactpersoonde
heerVanLieshout.

Opleiding Beheer van
Visuele Documenten
In het najaarvan 1994 startenbij de
StichtingGO in Den Haagde eerste
twee modulen voor de Opleiding
BeheervanVisueleDocumentenCO-H,
een vernieuwing van de vroegere
Opleiding Kaart-en Atlasbeheer.De
modulen 'Beschrijvenen catalogus-
bouw van visuele documenten' en
'Ontsluiting van collecties voorwer¬
pen en beeldmateriaal' starten in
september en november en kosten
ƒ 1300,- (7 lesdagen)respectievelijk
f 725,-(3 lesdagen).
De hele opleiding bestaat uit een
acht-tal modulen, die ook apart ge¬
volgd kunnenworden, te weten:

19
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Cursusjaar 1994-1995
■ Geschiedenisvan Kartografische
documenten
• Kartografischedocumenten
■ Beschrijven en catalogusbouw
vanvisueledocumenten
■ Ontsluiting van collecties voor¬
werpenenbeeldmateriaal

Cursusjaar 1995-1996
■ Tekeningenen prenten
■ Fotografischedocumenten
■ Audiovisueledocumenten
■ Algemene beheersaspectenvan
collectiesvisueledocumenten.
Informatieovertoelatingsvoorwaardenen
inschrijving:
StichtingGO,Celebesstraat89, 2585 TG
DenHaag,telefoon070-3512380

Basisvorming en omge¬
vingsgeschiedenis
Metdeinvoeringvandebasisvorming
(nietteverwarrenmetdebasisschool,
de naamvoor het vroegere kleuter¬
onderwijs en de lagere school) bin¬
nen het voortgezet onderwijs is de
omgevingsgeschiedenismeer dan
ooit tevoren in beeld gekomen. Zo
wordt van leerlingen verwacht dat
zij 'eenvoudig onderzoek kunnen
verrichtennaarhistorischegebeurte¬
nissenenontwikkelingenop sociaal-
economisch of cultureel gebied in
deeigenomgeving'.Hetlokale/regio¬
nale museum is natuurlijk een van
de plaatsenbij uitstekwaar bronnen
geraadpleegdkunnenworden. Daar¬
bij komt dat in geen enkele lesme¬
thode uw regionalegeschiedenisbe¬
handeldwordt, eengat in de markt
dus waar musea in kunnen sprin¬
gen.HetKatholiekPedagogischCen¬
trum heefteeninventarisatiegemaakt
van reeds bestaand lesmateriaal
voor omgevingsgeschiedenis van
historischemuseaen archieven.Een
enander is per provinciegeordend.

Het Instituut voor Leerplanontwikke-
20 ling (SLO) heeft in samenwerking
met de Rijksdienst voor de Monu¬
mentenzorg een handreiking voor
het ontwerpen van lessenover om¬
gevingsgeschiedenisontwikkeld. De
handreiking is in de eerste plaats

bedoeld voor docenten, maar ook
voor museummedewerkers van
lokale en/of regionale musea zeer
bruikbaar bij het vervaardigenvan
educatiefmateriaalvoor scholieren.
- Het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappenheeftde brochure
'Basisvorming, beter voorbereid'
uitgegevenwaarin in grote lijnen
de basisvormingwordt uitgelegd.
De brochure is geschrevenvoor
ouders,maarindienu geheelonbe¬
kend bent met het fenomeenkan
de brochurewellicht als opstapje
dienen(telefoon079-531911).
- Leerplannenvoor de vakken van
de basisvorming zijn ontwikkeld
door het SLOen zijn verkrijgbaar
via uitgeverij Wolters Noordhoff,
telefoon 050-226888, prijs f 25,-
per boekje(pervak).
- Omgevingsgeschiedenis:Handrei¬
king voor het ontwerpen van
lessenis verkrijgbaar bij de Rijks¬
dienst voor de Monumentenzorg,
afdeling Communicatie, Postbus
1001, 3700 BA Zeist, telefoon
03404-83294,prijs ƒ10,-
(excl.verzendkosten).
- Inventarisatie lesmateriaal voor
omgevingsgeschiedenis,Katholiek
Pedagogisch Centrum, Postbus
482, 5201 AL 's-Hertogenbosch,
telefoon073-215435
- Basisvorming brengt musea en
onderwijs nader tot elkaar: Arja
Veldhuizen, Museumvisie 1994,
nr. 1(NMVtelefoon020-6203308).

Informatieblad
vitrinematerialen
HetCentraalLaboratoriumvoorOnder¬
zoek van Voorwerpenvan Kunsten
Wetenschap(CL)heefteeninformatie¬
blad vitrinematerialen uitgegeven.
Geblekenis onder meerdat metalen
voorwerpen zoals lood, tin, zink en
koper worden aangetastin vitrines,
depotkasten en stellingen wanneer
daarinhout isverwerkt.Metaalenglas
daarentegen blijken de meest ge¬
schiktebouwmaterialenvoor vitrines
enbergingindepots(mitsdeklimato¬
logische omstandigheden optimaal
zijn). Het informatieblad voor vitri¬
nematerialen is verkrijgbaar bij de

bibliotheekvan hetCL020-6735162
(zolangdevoorraadstrekt).

Termenlijsten
Bij de Rijksdienst BeeldendeKunst
(RBK)zijn termenlijsten ontwikkeld
voor verschillende deelcollecties.
Dezetermen kunnen gebruikt wor¬
den bij de registratie van museum¬
collecties. Ze bevatten een alfabe¬
tisch en een systematisch deel.
Tevens zijn er lijsten ontwikkeld
voor materialen en technieken. De
termenlijsten zijn intern bij de RBK
ontwikkeld. Criterium voor het op¬
nemenvan eenterm was het wel of
niet voorkomen van objecten in de
collectie van de RBK.Desondanks
kunnen de lijsten van nut zijn voor
andere instellingen. De lijsten kun¬
nen gekocht worden bij de RBKen
zijn schriftelijk te bestellen.Devol¬
gendelijstenzijn beschikbaar:

- Meubelen 521 termen ƒ 52,10
- Sieraden 153 termen ƒ 15,30
- Wapensenstrafwerktuigen138 termen ƒ 13,80
- Glaswerkenkristal 240 termen ƒ 24,—
- Metaal(edel/onedel) 354 termen ƒ 35,40
- Textiel 177 termen ƒ 17,70
- Keramiek 262 termen ƒ 26,20
- Materialen 429 termen ƒ 10—
- Technieken 131 termen ƒ 3,—
De lijsten zijn in te zien in de biblio¬
theken van de provinciaalmuseum¬
consulenten, alwaar tevens de
termenlijsten van de afdeling Auto¬
matiseringsadviezenvan het Rijks¬
bureauvoor KunsthistorischeDocu¬
mentatie (RKD)te bestuderen zijn.
Bij de RKDkunt u tevens informatie
inwinnen over de structuur van de
(allesomvattende,maar nog te ver¬
talen)Art &ArchitectureThesaurus.

Informatie:
RijksdienstBeeldendeKunst,
Postbus30450, 2500 GLDenHaag,
telefoon070 - 3566100
(vragennaarmw.C. Kordes).

RijksbureauvoorKunsthistorischeDocumen¬
tatie,Postbus90418, 2509 LKDenHaag,
telefoon070-3471514, contactpersoonde
heerJ. vandeVoort
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Art Collecting & Protecting
Tegelijkertijd met de TEFAF-beurs
(The EuropianFineArt Fair, 15 t/m
18 maartj. I.) werd in het MECC-ge-
bouw in Maastricht'Art Collecting&
Protecting',een internationalebeurs
op het gebied van conserveringen
restauratievan beeldendekunst ge¬
houden. Doelgroepwas zowel mu¬
seumprofessionals als particuliere
kunstverzamelaars.Voor de organi¬
satievan hetMECCwasdit deeerste
keer dat een dergelijke beurs bin¬
nenshuis gehaald werd. De opzet
van het MECCheeft geen nieuwe
inzichten opgeleverd. Het aantal
buitenlandsedeelnemersviel tegen;
dit is medeeengevolgvan de onbe¬
kendheid van het MECCmet het
'conserverings/restauratieveld'.Het
is niet eenvoudig een dergelijke
markt te leren kennen. Behalvehet
aantal deelnemersviel ook het aan¬
tal bezoekerstegen.Voor veel deel¬
nemendebedrijven was het de eer¬
ste keer dat zij aan een dergelijke
beursdeelnamen.Het is de vraagof
zij geattendeerdzijn op de komende
Restorationbeursen of zij zich voor
eentweedemaal,en dan dit keer in
deRAI,willen presenteren.Bedrijven
en instellingen die van het bestaan
van beidebeurzenop de hoogtezijn
zullen veelal voor deelname aan
Restoration'94 hebbengekozen.

Restoration '94
De 7de Restorationbeurswordt ge¬
houdenvan 12-14 oktober in de RAI
te Amsterdam.Dezevindt net zoals
in Maastricht tegelijkertijd plaats
met eenkunst-enantiekbeurs,in dit
geval de PAN. Naast deelnemende
instellingen op het gebied van de
passieveen actieveconserveringen
restauratieis er eenapart beursdeel
voor restauratievan monumentenen
monumentalegebouwen.Dit is voor
diegenen die in een monumentaal
gebouw gehuisvest zijn een extra
waarde dat hier aan zowel roerend
alswel onroerend erfgoed aandacht
wordt gegeven.Dit jaar zal voor het
eerst extra aandacht besteed wor¬
den aan het behoudvan industrieel

erfgoed.Eveneenszal voor het eerst
een paviljoen ingerichtworden over
kunstenaarsmaterialenen een voor
tuinrestauratie.
Tijdensdebeursvindt eenapart con¬
gres plaatsdat geheelgewijd is aan
'RiskPreparedness':beschermingen
herstel van cultureel erfgoed met
het oog op eventuele schadedoor
terrorisme, natuurrampen,oorlogen
of andereschadelijkeinvloeden.

Salon international
des techniques
muséographiques '95
Voor de derde keer te organiseren
van 25 tot 27 januari 1995 in het
GrandPalaisin Lille.Enkeleaspecten
waar aandacht aan zal worden
besteed: audio-visuele technieken,
klimaatbeheersing,collectiemanage¬
ment, conservering,verlichting, ver¬
pakking,veiligheid,depotinrichting.
Voormeerinformatie:
CatherineSchultz,Provinciales,
33 rueduFaubourgSaint-Antoine,
75011 Paris/France

Internationale Fachmesse
für Museumswesen und
Ausstellungstechnik '95
(MUTEC)
Voor de eerste keer wordt deze
beurs georganiseerdvan 22 tot 26
juni 1995 in de 'Messe'in München.
De beurs is gericht op drie hoofd¬
punten: musea-en tentoonstellings¬
techniek (objectbeveiliging, inrich¬
ting, transport, dienstverlening);
conserveringen restauratie(technie¬
ken, materialen, gereedschappen);
depots(inrichting,archivering).
Inlichtingen:MesseMünchen,telefoon
004989 - 5107357, fax 004989 -
5107171

Reizendetentoonstellingen
Erzijnverschillendeorganisatiesin Ne¬
derlanddietentoonstellingenverhuren
aan bijvoorbeeldmusea.Getrachtis
de instellingen die regelmatig ten¬
toonstellingenter overnameaanbie¬
den op een rij te zetten. Omdat het
aantal instellingen dat een enkele

keerof slechtseenmalighunexposi¬
ties aanbiedtenorm groot is zijn zij
niet in dit overzicht opgenomen.
Hiervoorzijn de databankenvan het
NationaalNatuurhistorischMuseum
en het LOKVwellicht eenbeterzoek-
adres.Inverbandmet de herdenking
van50jaar bevrijdingiseenuitzonde¬
ringgemaaktvoor detentoonstelling
'Fotografiein Bezettingstijd'van het
RijksinstituutvoorOorlogsdocumentatie.
Demeestevandegenoemdeorgani¬
saties beschikken over een over¬
zicht van reizendetentoonstellingen
die ze verhurenwaarin u, naasteen
overzicht van de beschikbare ten¬
toonstellingen, ook informatie over
voorwaarden,transport,verzekering,
omvang, doelgroep, begeleidend
materiaalen tarievenkunt vinden.

De sectie NatuurhistorischeMusea
vandeNMVheefteeninformatiebank
voor reizendetentoonstellingent.b.v.
het natuurhistorischeveld opgezet.
De coördinatie van de informatie¬
bank is in handenvan het Nationaal
Natuurhistorisch Museum. Ook de
tentoonstellingenvan het Nationaal
NatuurhistorischMuseumin Leiden
kunt u in dedatabankterug vinden.
Informatie: NationaalNatuurhistorisch
Museum,Postbus9517, 2300 RA Leiden,
telefoon071-143844, contactpersoonis de
heerP. Staffeleu,coördinatorLandelijke
Ondersteuning.

Het LOKV,NederlandsInstituut voor
Kunsteducatiebeheerteendatabank
over reizendetentoonstellingenbeel¬
dendekunst. Hierinzijn ruim 80 rei¬
zendetentoonstellingenopgenomen
van diverse instellingen. Het LOKV
steltooktentoonstellingensamendie
ook in dedatabankzijn opgenomen.
U kunt criteria aangeven aan de
handwaarvanhet LOKVeenselectie
voor u maaktuit de databank.Wenst
u een uitdraai van alle produkties
dankost dat ongeveerf 25,-.
Informatie: LOKV, Postbus805, 3500 AV
Utrecht, telefoon030-332328, contact¬
persoonis JoseefkeBrabander.

DeStichtingKunstprojectenisgespe¬
cialiseerdin deproduktievan(reizen¬
de)tentoonstellingenendeorganisatie

museumpeil, juli 1994



tips & berichten

Boeken en

van circuits hiervoor, nationaalmaar
ook internationaal.Tentoonstellings-
produkties worden gemaakt in op¬
dracht, in co-produktie of op eigen
initiatiefvandeStichtingKunstprojec¬
ten. De stichting heeft ongeveer I 7
tentoonstellingenop het gebiedvan
architectuur,vormgeving,beeldende
kunst,fotografieenvolkenkundevoor
overnamebeschikbaar.Prijzenvan¬
af f 2500,-per 2 maanden.
Informatieenreservering:
StichtingKunstprojecten,Postbus549,
3000 AM Rotterdam,
telefoon010-4360395.

Het Noordbrabants Museum heeft
een overzicht samengesteldvan de
15 reizende tentoonstellingen die
het museum in roulatie brengt.
Gekozen is voor onderwerpen van
uiteenlopendeaard:oudeenmoder¬
ne kunst, archeologie, volkskunde
en kunstnijverheid. Bij een aantal
expositieswordt educatiefmateriaal
geleverd in de vorm van folders en
lesbrieven. De huurprijs per ten¬
toonstelling bedraagt ƒ 500,- voor
eenperiodevan4 weken.
Informatie:NoordbrabantsMuseum,Postbus
1004, 5200 BA's-Hertogenbosch,telefoon
073-877877, contactpersoonis drs.P.J.
Klapwijk(dinsdagenvrijdagaanwezig).

De tentoonstellingsdienstenvan de
CultureleRaadNoord-Hollanden de
Culturele RaadZuid-Hollandstellen
beeldende kunst en cultuurhistori¬
schetentoonstellingenen kunstedu¬
catie-projecten samen. Vooral de
kunsteducatie-projecten zijn zeer
geschikt voor het onderwijs, bege¬
leidendleerlingenmateriaalendocen¬
tenhandleidingworden bijgeleverd.
Informatie: CultureleRaadZuid-Holland,
Mauritskade43, 2514 HG DenHaag,
telefoon070-3624961.
CultureleRaadNoord-Holland,

22 Postbus5348, 2000 GH Haarlem,
telefoon023-3 19139.

De StichtingAmazone is een lande¬
lijke organisatie voor vrouwen in
kunst en cultuur. De stichting stelt

regelmatig reizende tentoonstellin¬
gen samen, waarbij de nadruk ligt
op het werk van vrouwen in de ver¬
schillende kunstdisciplines en de
maatschappelijkepositievanvrouwen
in hedenenverleden.Deprijzenver¬
schillenpertentoonstelling.
Informatie:StichtingAmazone,Singel72,
1015 AC Amsterdam,
telefoon020-6279000.

HetZuidhollandsVerzetsmuseumin
Goudabiedt5tentoonstellingenrond
dethema'soorlog, verzet en racisme
aanvoor overname.De tarievenva¬
riëren,vanaf ƒ 75,- perweek.
Informatie: ZuidhollandsVerzetsmuseum,
Turfmarkt 30, 2801 HA Gouda,telefoon
01820-20385/81919, contactpersoonis
HansvanKeulen.

HetNederlandsCentrumvoor Volks¬
cultuur verhuurt 17 verschillende
volkskundigetentoonstellingenover
uiteenlopende onderwerpen. Het
zijn basistentoonstellingendie u zelf
kuntaanvullenentoespitsenopeigen
stad/regio. De tentoonstellingen
kostenƒ 300,- permaand.
Informatie:NederlandsCentrumvoor
Volkscultuur,Lucasbolwerk11, 3512 EH
Utrecht,telefoon030-319997.

HetRijksinstituutvoor Oorlogsdocu¬
mentatie (RIOD)heeft een tentoon¬
stelling 'Fotografie in Bezettingstijd'
samengestelddie nog gehuurd kan
worden van november 1994 tot 9
mei 1995.Aande handvanverschil¬
lendesoorten fotografie (zoalspers¬
fotografie,amateurfotografie,illegale
fotografie, kleurenfotografie) wor¬
den de jaren 1940-1945 getoond.
Vooralonbekendeen visueelverras¬
sendefoto'suit verschillendearchief¬
instellingen worden gepresenteerd.
Het is mogelijk de tentoonstelling
aante vullen met foto's uit eigen re¬
gio. Dehuur bedraagtƒ 4000,- voor
eenperiodevan4 weken.
Informatie:RijksinstituutvoorOorlogs¬
documentatie,Herengracht474, 1017 CA
Amsterdam,telefoon020-5233831,
contactpersoonis drs.E.L.M.Somers. ■

PRaktijk Dossier
Begeleidingvanaudiovisueleprodukties

Dit boek is uitgegeven in een serie
over public relationsenvoorlichting,
maarde informatieende tips die het
boekgeeftzijn veelalook toepasbaar
voor de informatieve,documentaire
musealeAV-produkten.Debedoeling
van dit dossier is u, als opdracht¬
gever,eenhandleidingte biedenom
het produktieproces van een AV-
produkt zo optimaal mogelijk te be¬
geleiden. Het dossier beperkt zich
tot de traditioneleAV-produkten,de
video, de film en de band-dia.Over
de totstandkoming van interactieve
programma'sis dit boekwerkje niet
van toepassing.Net als bij het ma¬
ken van een tentoonstelling dient
een van de eerste te stellen vragen
te zijn: is het gekozenmedium het
geschiktemiddel om de boodschap
over te brengen?Een aantal jaren
geledenwaren folders en brochures
'in'. Nuwordt veel snellergeroepen;
'Daar laten we even een videootje
voor maken'(dat is dan ook meteen
detitel van heteerstehoofdstuk).
Een niet al te ingewikkeld AV-pro-
grammavanongeveer10minutenkost
tochgauwƒ50.000,-,degemiddelde
prijs voor AV-produktenin ons land
ligt op het moment zo rond de
ƒ 130.000,-volgensde schrijver.Re¬
denengenoegomzichaf tevragenof
de prijs in verhouding staat tot de
doelgroepenhet gewensteeffect.
Aan de orde wordt gesteld de ken¬
nisdie minimaalaanwezigmoet zijn
voordat een producent in de arm
kan worden genomen. Vervolgens
wordt uitvoerig ingegaan op de
afzonderlijke onderdelen van het
produktieproces,waaraanmoet een
goedebriefing voldoenen hoemoet
een scenarioeruit zien. Zeerhandig
zijntenslottedechecklistsdieuhelpen
een oordeel te formuleren over de
afzonderlijkeproduktieonderdelen.
PRaktijkDossier'Begeleidingvanaudiovisuele
produkties'/ Martin Meulenberg-Samson
Bedrijfsinformatie:AlphenaandenRijn/
Zaventem1994; ISBN90 14 04868 8;
prijsƒ49,-.
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Handleiding publieksonderzoek
culturele instellingen
In steeds meer musea wordt het
publiek geconfronteerd met de
vraag of even een vragenlijst over
het bezoek ingevuld kan worden.
Politiekemotieven (verantwoording
aan subsidiënten)is vaak de aanlei¬
ding voor een onderzoek naar de
bezoekers van een instelling. Ook
uit marketing oogpunt is het van
groot belang het eigen publiek te
kennen.In de praktijk blijken musea
vaak niet voldoendegeëquipeerden
latenonderzoekregelmatigaan sta¬
giaires, freelancersof de pr-mede-
werkerover.
De schrijvers (HarryGanzeboomen
Letty Ranshuysen,zeer ervaren pu-
blieksonderzoekers)richten zich op
beginnende en semi-professionele
onderzoekers.Doordat de Handlei¬
ding publieksonderzoek culturele
instellingen vooral een theoretisch
kaderbiedt, geeft het goedeaanzet¬
ten om heel precieste overdenken
welke vragen men zijn publiek wil
stellen, welke vragen relevant zijn
en hoe de resultatente analyseren.
Daarbij is het goedzich te realiseren
dat de opbouw van de vragenlijst in
het boek, gezien de opzet, alge¬
meen en nogal sociologisch van
karakter is. Tevens tracht de hand¬
leiding een standaardisering van
publieksonderzoekte bereiken,waar¬
bij het streven is dat op den duur
een inzicht ontstaat in publieksge-
drag dat verder reikt dan de kennis
die iedereenafzonderlijk weet op te
bouwen.
Handleidingpublieksonderzoekculturele
instellingen/ HarryGanzeboom&Letty
Ranshuysen- Boekmanstichting;
Amsterdam1994;
ISBN90-6650-0 40-9;
prijsƒ 20,-

Het CentraalLaboratoriumvoor On¬
derzoekvan Voorwerpenvan Kunst
enWetenschapin Amsterdamgeeft
praktische boeken uit betreffende
conservering en restauratie. Uitge¬
geven is een reeksboekenCL-Infor-
matie(INF)genaamdendeverslagen
van themadagen(TH).Eenoverzicht
van de publikaties van het CL is te
verkrijgen bij de bibliotheekvan het
CL of bij uw provinciaal museum¬
consulent.

Nieuwe CL publikaties
INF 16: Voorzichtigheid is de moe¬
der van de porseleinkast.Preventie¬
ve conservering van ceramiek en
glas
INF17: Richtlijnenbij het bouwenof
verbouwen van ruimten met een
musealebestemming
INF21: Opgezeten aangevreten.In¬
ventarisatie van kennis en proble¬
menbij de conserveringvan natuur¬
historischecollecties.

TH 2: Ethiekvan de conserveringen
restauratie (is herdrukt en aange¬
past)
TH 10/11: Bewaren van boeken,
prentenenarchiefmateriaalin kleine
museaen oudheidkamers(nr 10) en
Het inrichten van depots uit conser-
vatorischoogpunt (11)
Beideboekjeszijn en aangepasten
in éénbundelherdrukt.
TH 22: Conserveringvan natuurhis¬
torische collecties (Themadag 11
november1993)

Opkortetermijnzullennogverschijnen:
INF 18: Uitgangspuntenen richtlij¬
nen voor de conservering van ge¬
brandschilderdglas
INF19: Hethanterenen intern trans¬
port vanmusealeobjecten
INF 20: UV-werenden lichtreduce¬
rend materiaal voor museumdoel¬
einden

Gids voor Behoud en Beheer\
van Kerkelijk Kunstbezit:
Een praktische handleiding
Dit boek besteed zowel aandacht
aankerkelijkemonumenten(beveili¬
ging, klimaatbeheersing)alswel aan
kerkelijk kunstbezit. Eris eenonder¬
verdelingaangebrachtnaarmateriaal
(metalen, steen, hout, ivoor, been,
hoorn, schildpad, textiel, gebrand¬
schilderd glas en glas-in-lood, pa¬
pier, perkament, leer, schilderijen
op hout en doek).Aparte hoofdstuk¬
ken zijn gewijd aanorgels en muur-
engewelfschilderingen.
GidsvoorBehoudenBeheervankerkelijk
Kunstbezit.Eenpraktischehandleiding/
MiekeM. vanZanten- uitgavevande
StichtingKerkelijkKunstbezitin Nederland:
deel2 in deCRM-reeks;SDU;DenHaag
1994; ISBN90 12 08061 4;
prijsƒ 39,50.

Alleboekjeszijnte bestellenbij debiblio¬
theekvanhetCL:GabriëlMetsustraat8,
1017 EA Amsterdam,
telefoon020-6735162.
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Museumvisie voorziet, doorgaans
met wat langereartikelen, in achter¬
grondinformatie over alle mogelijke
aspecten van het museumberoep.
Zo kan het gaan over de resultaten
van het Deltaplan tot nu toe, ma-
nagementproblemen, automatise¬
ring, registratie-achterstanden,het
succesvaneententoonstellinget ce¬
tera. Het tijdschrift is een uitgave
van de NederlandseMuseumvereni¬
ging en verschijnt elke drie maan¬
den. Het is een vakblad voor alle
museummedewerkers.
Het is mogelijk een abonnementte
nemen zonder lid te zijn van de
NMV, kosten ƒ40,- per jaar. Leden
van de NMV krijgen Museumvisie
gratis toegezonden.Lossenummers
ƒ12,50.Voor lidmaatschap,abonne¬
ment of losse nummers kunt u
terecht bij:
BureauNMV
Postbus3636
1001 AK Amsterdam,
telefoon020 - 620 33 08
fax020 - 620 11 89

Deltaplan cultuurbehoud is een
uitgave van het Ministerievan Wel¬
zijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Het is een nieuwsbrief over de
ontwikkelingen rondom het Delta¬
plan. Alle aspectenin relatie tot het
Deltaplanworden belicht, zoals: kli¬
maatbeheersing,subsidieregelingen,
categorie-indelingDeltaplan,milieu¬
beleid, monumentenzorg et cetera,
ledereendie wil participeren in het
Deltaplankan zich zo van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte stel¬
len. Hetbladverschijnt vier keerper
jaar.
Eengratis abonnementkan worden
aangevraagdbij:
MinisterievanWVC
afd.publieksvoorlichting
Postbus5406
2280 HK Rijswijk
telefoon070 - 340 60 15

Kunst & Museumjournaal is een
publiekstijdschrift over moderne
kunst van 38 museaen culturele in¬
stellingenin NederlandenBelgië.De
artikelenwordendoorgaansgeschre¬
ven door mensen uit de museum¬
wereld, die hun opvatting geven
over een stroming, een kunstwerk,
eenbepaaldekunstenaarof eenten¬
toonstelling.
Onderwerpenkunnenzijn: 'Collectie
Nederland', 'Collectie en collectie¬
mobiliteit: de positievan de kleinere
musea', 'Het museum als bemidde¬
laar:welke culturelewaardendraagt
een museum over?'. Het blad ver¬
schijnt elke twee maanden en is
voor ƒ12,50 verkrijgbaar bij de
boekhandel. Een abonnement kost
ƒ60,- perjaar en kanverkregenwor¬
denbij:
Kunst&Museumjournaal
Postbus77
5126 ZH Gilze
telefoon01615 - 7450

Vitrine is een museummagazine
met artikelen over musea, kunste¬
naars, tentoonstellingen en kunst¬
beurzen.Deauteursbeschrijvenbij¬
voorbeeldeen restauratieproject,de
inrichting van een bepaaldmuseum
of geven een toelichting bij een lo¬
pende tentoonstelling. Het blad is
een publiekstijdschrift en bevat een
tentoonstellingsagenda.Vitrine ver¬
schijnt acht keer per jaar en komt
tot stand in samenwerkingmet de
Stichting MuseumJaarkaart.Het is
per nummerenalsabonnementver¬
krijgbaar. De abonnementsprijs is
ƒ77,50perjaar, ƒ65,-voor museum-
jaarkaarthouders. Losse nummers
zijn te koop bij de boekhandelvoor
ƒ9,90. Eenabonnementis te verkrij¬
genbij:
SDUService-centrumUitgeverijen
Postbus20014
2500 EA DenHaag
telefoon070 - 378 98 50

Museumberichten is een nieuws¬
bulletinvoordeNederlandsemuseum¬
wereld met feitelijke, actuele en
snelleberichtgeving.Derelatiefkorte
artikelenzijn bedoeldom het laatste
nieuws bekend te maken.Museum¬
visie en Museumberichten vullen
elkaar aan en zijn interessantvoor
allemuseummedewerkers.Museum¬
berichtenwordt uitgegevendoor de
NederlandseMuseumvereniging en
de RijksdienstBeeldendeKunst.Par¬
ticipanten zijn de StichtingMuseum
Jaarkaart, het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie en
de MondriaanStichting. Deze parti¬
cipantenkomeniedermet huneigen
nieuws. Het blad verschijnt twaalf
keer per jaar en wordt op aanvraag
(abonnement)gratis verzonden aan
musea en instellingen op museaal
gebied. De instelling hoeft geen lid
te zijn van de NMV.Voor eenabon¬
nement kunt u contact opnemen
met:
BureauNMV
Postbus3636
1001 AKAmsterdam
telefoon020 - 620 33 08
fax020 - 620 11 89
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