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Deredactie

Over de inhoud
Vrijgevigheid aan musea door dona¬
ties, schenkingen, wel of niet vanuit
een nalatenschap, en de financiële
gevolgen hiervan voor zowel de
schenker als het museum zijn on¬
derwerpen die ons allemaal beroe¬
ren. Het vormt vaak een belangrijke
basis van bestaande en toekomstige
collecties. Maar waar moet men op
letten, wat zijn de gevolgen, krijg ik
als museum niet meer problemen
dan genoegen van deze schenkin¬
gen? In het artikel 'Vrijgevigheid,
een zaak bij leven of dood' heeft An-
dries Mulder een aantal van deze ha¬
ken en ogen duidelijk gemaakt.
Het artikel van Peter Saai over het
gebruik van halogeenverlichting in
musea geeft een beeld van de mo¬
gelijkheden en moeilijkheden bij het
gebruik van deze soort verlichting.
Waar moet men aan denken en in
combinatie met welke andere ver¬
lichting kan men werken om het be¬
oogde effect verantwoord te berei¬
ken?
Niet alleen mensen, dieren en bedrij¬
ven zijn begin dit jaar geëvacueerd
in de rivierengebieden. Verschillen¬
de musea werden geconfronteerd
met een gedwongen evacuatie van
hun collectie. Het depot van Het Ne¬
derlands Openluchtmuseum viel ook
hieronder. Een manier om te kijken
of het calamiteitenplan ook echt
werkt of een oefening in snel en
adequaat inspringen op een onver¬
wachte situatie waarin creativiteit en
inzet getest worden?
Voor de eerste keer is er een prakti¬
sche literatuurlijst opgenomen. De¬
ze is dit keer gewijd aan boeken
over behoud en beheer van museale

collecties. Meerdere lijsten zullen
volgen over verschillende onderwer¬
pen waaronder educatie bijvoor¬
beeld.
Het LCM-nieuws, tips en berichten
en boekbesprekingen vindt u na¬
tuurlijk ook weer in dit nummer.
Wij hopen dat u ook dit nummer met
interesse leest en dat de behandelde
onderwerpen aan uw verwachtingen
voldoen. De redactie ontvangt graag
uw reactie en suggesties op dit
nummer. Op basis daarvan kunnen
we nog beter aansluiten bij uw wen¬
sen en waar mogelijk Museumpeil
verder verbeteren.

Twee delen
Museumpeil verschijnt in twee de¬
len. 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.
Deze keer verschijnt er geen provin¬
ciaal deel Limburg.

Abonnement
Als u meerdere exemplaren van Mu¬
seumpeil wilt ontvangen kunt u via
uw provinciaal museumconsulent
extra abonnementen bestellen. De¬
ze kosten ƒ 25,- per jaar. U kunt
zich ook abonneren op Museumpeil
inclusief alle provinciale bijlagen
voor f 50,- per jaar.

Post Scriptum
Mocht u het juiste provinciale deel
niet hebben ontvangen, neem dan
contact op met het bureau van de
provinciaal museumconsulent van
uw provincie. U krijgt het dan zo
spoedig mogelijk toegestuurd.
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Vrijgevigheid, een zaak bij leven of dood
Het schenken en nalaten van kunstvoorwerpen aan musea door
particulieren

Steltu zicheensvoor:Opeengrauwewinterse
dinsdagmorgen,enkelebezoekersslenterendoor
delegezalenvanuwmuseum.Eentelefoontje
vandedienstdoendeportier, 'of je evennaar
de ingangwilt komen'.Aldaaraangekomen
staat eenouderevrouwmet eengrootpakket
onderdearm. 'Ik heb ietsvooru, eenwerkje
dat in uwmuseumgoedzal staan. Ik wil het
u geven,hier in hetmuseumkunnener meer
mensenvangenietendan bij mij thuis!' Tot
uwgroteverrassingzietu in éénoogopslagdat
het eenkostbaarschilderijis, onbekendmaar
onmiskenbaarvanFransHals.U accepteerthet
werken danktdevrouwuitvoerig.Terugop
uwkameroverpeinstu dezetochwat bizarre
gift.Was ditwerkwelvandezemevrouw,was
zegeheelbij haar zinnen?Magik dit werkzo
maar accepteren,moetik schenkingsrechten
betalen,magik het verkopennu het niet echt
past in mijn collectiebeleid?
Wat heb ik me opm'n hals gehaald?

Over de auteur
Mr Andries Mulder studeerde
Nederlandsrecht aan de Univer¬
siteit vanAmsterdam.Sinds1991
is hij als directiesecretariswerk¬
zaam in het Van CoghMuseum.
Deafgelopenjaren heeft hij zich
intensief beziggehoudenmet de
verzelfstandiging van de rijks¬
musea.Hiernaastis hij direct be¬
trokken bij de bedrijfsvoering
van het museum en bij de tot¬
standkoming van de nieuwbouw
op het Museumpleinte Amster-

doorA. Mulder dam.

Dit artikel gaatover schenkingen le¬
gateringvan kunstvoorwerpendoor
particulierenaanmusea.

Zoalsuit de in hetwat gechargeerde
voorbeeld gesteldevragen al blijkt,
spelenzeerveel aspecteneen rol bij
een schenking. Dit geldt evenzeer
vooreen legaat('schenkenbij dood').
Hetis nietmogelijkalleproblemenen
vragenbij schenkingenen legatenin
éénartikel uitputtend te behandelen.
Dit artikel gaat met name over het
verschil tussen schenkenen legate¬
ren.Aangezienhet verschil en daar¬
mee de keuze voor schenken dan
wel legaterenvooral wordt bepaald
door fiscale redenen, wordt uitge¬
breid bij de fiscaliteit stilgestaan.
Ook komen de aan een schenking
en legaatte verbindenvoorwaarden
aan de orde. Heel kort zal worden
stilgestaanbij eenaantalmeeralge¬
meen civiel-rechtelijke vragen bij
een schenking c.q. een legaatstel¬
ling. De schenking en legatering
van geld en de schenking door be¬
drijven blijven, gelet op de aparte
problematiek, hier buiten beschou¬
wing.

Over het belang van de vrijgevig¬
heidvan de burgervoor de 'collectie
Nederland'isalveelgeschreven.Vele
musea zouden niet zo'n fraaie col¬
lectie hebbenals niet reedseeuwen
langde burgerzijn verzameldrift ten
goedehadlatenkomenaanhetalge¬
meenbelang.Juistin Nederland,waar
de overheidpaszeer laat de verant¬
woordelijkheidvoor(hetbehoudvan)
cultuurgoederen onderkende, heb¬
ben giften van particulieren de
nationalecollectie in grote mate ge¬
vormd. Nog steedszijn giften voor
de museavan groot belang.Eénvan
de belangrijkste taken van een mu¬
seum,naasthet behouden,beheren,
onderzoeken en presenteren van
cultuurgoederen, is het verzamelen
daarvan.Met de hoge prijzen op de
markt endevaakzeerbeperkteaan¬
koopbudgetten, is het evident dat

het verkrijgen om niet van het
grootstebelangis.

Vanzelfsprekendvariëren de motie¬
ven van een particulier om een gift
aaneenmuseumte doen, maaréén
aspect speelt eigenlijk altijd mee:
aldusdoendekaneengroot publiek
genietenvan het kunstwerken blijft
het voor het collectief behouden;de
zorg van een particulier voor het
algemeenbelang. Daarnaastspelen
vaakveleanderepersoonlijkemotie¬
venvandegever.

Schenken of legateren
Het zijn vaak juist die persoons¬
gebonden motieven van de gever
die de keuze voor schenking dan
wel legateren bepalen. Een schen¬
king is, zoals notarissen plegen te
zeggen,gevenmet de warme hand.
Eenpersoon,die eenbandheeftmet
het object, schenktbij levenaaneen
hem of haarsympathiekeinstelling.
Door de schenking krijgt de gever
tevens een band met het museum,
en het museum met de schenker.
Daarnaast kan de schenker de
(meer)waardevan het schenkenzelf
waarnemen.Dit is er niet als met de
koudehand,bij dood,gegevenwordt.
De beoogde weldoener geniet tot
diens dood thuis van het object en
heeft het toekomstig verblijf, door
het opnemenvan een legaatstelling
in zijn/haar laatstewil, daarvanvei¬
lig gesteld. Wordt gegeven door
middelvan eenlegaatstelling,dan is
strikt genomenniet de persoondie
nalaatde gever maar zijn het diens
erfgenamen die het object (af)ge-
ven, hetgeenniet altijd zonder knar¬
setandengebeurt...

Voorhetverkrijgendemuseummaakt
het ook verschil of door schenking
dan wel legaat verkregen wordt of
gaatworden.Bijeenschenkingwordt
het goeddirect verkregen,de eigen¬
domgaatbijdeoverdrachtoverop het
museum.Daarbijisdeschenkinginde
regelniette herroependoordegever.

museumpeil, juni 1995



^y\ fJOU j
Q£V)COÓ
UApCOlJ E . m®sm

Bij een legaat is dit geheel anders:
het object wordt pas in de (verre)
toekomst door het museumverkre¬
gen en, mocht het museum uit de
gratie van de gever geraken (bij
voorbeeld door het vergeten van
eenuitnodigingvoor eenbelangrijke
vernissage)dan kan het testament
op ieder moment herroepen wor¬
den.Voorts kanhet ook voorkomen,
in het gevalgeenakte is opgemaakt,
dat bij het verdelen van de boedel
het niet of moeilijk aantoonbaaris te
makendat dat ene object aanjouw
museumis beloofd.

Fiscaliteit, de gever: giften¬
aftrek inkomstenbelasting
Zoals in de inleiding al werd aange¬
geven,isernogeenander,zeerbepa¬
lend,persoonsgebondenmotiefvoor
de keuzetussenschenkenen legate¬
ren. Indien het voor de gever van
belang is dat de gift voor hem/haar
ook eenfinancieelvoordeelmet zich
brengt, is de keuzevoor schenking
snelgemaakt.Eenlegaatstellingsluit
iederfinancieelvoordeelvoor de ge¬
ver danwel dienserfgenamenuit.

Het financieel voordeel voor de
schenkerbestaatuit aftrekmogelijk¬
heden op grond van de Wet op de
inkomstenbelasting(WetIB).

(art. 47, leden 1 en BWet IB)Indien
iemandeen kunstwerk aaneenmu¬
seumschenkt,isereeneenmaligegif¬
tenaftrekmogelijkvanmaximaal10%
van het onzuiverjaarinkomen. Dit is
nieteenergroyaleregeling:ik schenk
een kunstwerk van ƒ 250.000,- en
heb een onzuiver jaarinkomen van
f 100.000,-.Demaximaleaftrek van
f 10.000,-(netto ca. ƒ 6.000,-)staat
in geen verhouding tot de waarde
van het geschonkene.Dit moedigt
iemandniet aantot grootsedaden!

(art. 47, leden 1, 2, 3 Wet IB) Een
mogelijkheid om meer voordeel te
behalen is de inmiddels bekende
'Rijksmuseum-constructie':in plaats
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van mijn kunstwerkvan ƒ 250.000,-
aan een museumte schenken,ver¬
koop ik het aan het museum. Het
museum heeft nu een schuld aan
mij, welke schuld ik in minimaalvijf
jaartermijnen kwijtscheld. Ik heb
nu vijf jaar lang een aftrek van
f 50.000,-. Deze constructie kent
ook enigevarianten,bijvoorbeeldde
constructie waarbij de rente en de
overdejarentoenemendewaardevan
hetobjectworden betrokken.Voorts
vindt vaak een regeling plaatsvoor
het geval de schenker vroegtijdig
komt te overlijden (kwijtschelding
ineens of het museum sluit een
verzekering op het leven van de
schenker).Duidelijk moge zijn, dat
voordat een dergelijke constructie
tussen het museum en de gever
wordt vastgelegd, het raadzaamis
om vooroverlegmet de fiscuste ple¬
gen (het zal niet de eerstekeer zijn
dat de fiscus de tussenhet museum
en de gever vastgesteldewaardete
hoog vindt!). Eennotaris kan hierbij
goededienstenbewijzen.

Uit het voorgaandeblijkt, dat de fis¬
calevoordelenvoor schenkersmaar
zeer beperkt zijn. Reeds geruime
tijd wordt op verschillend niveau

gesprokenover een verruiming van
de fiscalevoordelenvoor particulie¬
ren bij schenkingen aan musea.
Indien meer en betere fiscale voor¬
delenworden gerealiseerdzal dit de
vrijgevigheid van de burger zeker
aanmoedigen.

Fiscaliteit, de verkrijger:
schenkingsrechten
Over giften dient door de verkrijger
in de regel belasting te worden
betaald.Zowelschenkingenals lega¬
ten zijn aan belastingheffing op
grond van de Successiewet 1956
(SW1956) onderworpen. Eenaantal
giften zijn echtervrijgesteld van de¬
ze belasting(schenkings-/successie-
rechten).Ook zijn er giften die op
aanvraagdoor de verkrijger van be¬
lastingheffing vrijgesteld kunnen
worden. Hier is het onderscheidtus¬
sen overheidsmuseaen particuliere
museabepalend.

(art. 33 SW 1956) Dat wat door
schenking en legaat verkregen
wordt door de staat, provincies of
gemeenten (dus door overheids¬
musea),is vrijgesteld van belasting¬
heffing. Voor de overheidsmusea
bestaatdus eenalgehelevrijstelling,

3
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Vrijgevigheid, een zaak bij leven of dood

bij een schenking en een legaat is
geenbelastingverschuldigd.

(art. 67 SW1956) Voor particuliere
musea is het anders: door of na¬
mensde Ministervan Financiënkan
vrijstelling van belastingheffingwor¬
den verleendwegensde verkrijging
van voorwerpen van kunst en we¬
tenschapdoor verenigingenof stich¬
tingen, die de in haar bezit zijnde
voorwerpen in de regel kosteloosof
tegen een matige toegangsprijs ter
bezichtiging voor het publiek stel¬
len. De ervaring leert, dat de fiscus
bij schenkingen/legatenaanparticu¬
liere museasnel aanneemtdat aan
de criteria wordt voldaan, waarop
de vrijstelling volgt. Volgt echter
geen vrijstelling, dan is in de regel
het verlaagd tarief van 11%belas¬
ting verschuldigd.Het is voor parti¬
culiere museavan belang dat vóór
een schenking/legaat geaccepteerd
wordt, een vrijstellingsbeschikking

van de Minister van Financiënver¬
kregenwordt. Dit voorkomt proble¬
menachteraf!

Belangrijk is dus, dat voor het ver¬
krijgende museum het fiscaal niet
uitmaakt of geschonkendanwel ge¬
legateerd wordt. Voor de gever
maakt het, zoals we hierboven
zagen, wel uit. Indien het voor de
gever niet van belang is dat door
hem/haar een financieel voordeel
wordt genoten, spelenbij de keuze
tussen schenkenen legateren der¬
halve andere aspecteneen rol dan
de fiscale.

Interessantis de positie van de ver¬
zelfstandigde rijksmusea.Dezemu¬
seazijn stichtingengewordenenkun¬
nen strikt genomen dus niet meer
gebruik makenvan de algehelevrij¬
stelling op grond van artikel 33 Suc¬
cessiewet 1956. De Minister van
OCenWheeft echter de directeuren
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van de verzelfstandigdemuseage¬
machtigdnamenshemschenkingen
en legatenten behoevevan de staat
te accepteren.Dezemuseakunnen
nu dus kiezen: óf accepterenvoor
de staat (art. 33 SW1956 van toe¬
passing)of accepterenals stichting
(art. 67 SW1956 vantoepassing).In¬
dienook in het tweedegevalvrijstel¬
ling plaatsvindt, is het voordeel dat
de instelling zelf verkrijgt in plaats
van de staat. De beschikkingsvrij¬
heid ten aanzienvan dit werk is als¬
dangeheelaanhetmuseum.

Bij de bespreking van de aftrek¬
mogelijkhedenvoor de schenker,is
nog niet gesprokenover de fiscale
gevolgen hiervan voor het verkrij¬
gendemuseum.Bijde overheidsmu-
seabestaatwat dit betreft geenpro¬
bleem, deze zijn zoals we zagen
automatisch vrijgesteld van schen¬
kingsrechten,ongeachtof de gever
eenfiscaalvoordeelheeft.Bijde par¬
ticuliere museaechter moet per ge¬
val vrijstelling wordenverleend.Het
wil nu, dat de Minister van Finan¬
ciën, volgens huidig beleid, geen
vrijstelling van schenkingsrechtver¬
leent als de gever de gift conform
artikel 47, tweede lid Wet IBkan af¬
trekken. Indieneenparticuliermuse¬
um derhalve een schenking accep¬
teert waarbij de geverop grond van
de Rijksmuseum-constructieeenfis¬
caal voordeel heeft, is het museum
schenkingsrechtverschuldigd!Daar¬
mee wordt de Rijksmuseum-con¬
structie, ondanks het voordeel voor
de schenker, voor particuliere mu¬
seaoninteressant.

Voorwaarden
Zoals reeds duidelijk werd, spelen
veelmeerfactoreneen rol bij schen¬
kingen en legaatstellingdan alleen
de fiscale aspecten. Als de gever
heeft duidelijk gemaaktwelke optie
hij of zij prefereert,wordt het zaak
de naderevoorwaarden af te spre¬
ken. Deze voorwaarden kunnen
worden vastgelegd in een onder-
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handse akte (door partijen opge¬
steld en ondertekend)of een nota¬
riëleakte. Dekeuzevoor wel of niet
naar de notaris is in beginsel aan
partijen. Een legaat wordt in de
regel opgenomen in een notarieel
vastgelegdeuiterstewil. In hetgeval
van de Rijksmuseum-constructieis
een notariële schenkingsakte een
vereiste.

Het voordeel van een notariële
schenkingsakteis in deeersteplaats
dat een specialistde tussenpartijen
overeengekomenvoorwaardeneen¬
duidig vastlegt.Daarbijkande nota¬
ris bemiddelen en nuttige (fiscale)
adviezen geven. De voorwaarden
liggengevoelsmatigvoor eensenal¬
tijd vast. Latere,aanvullendeeisen
van de geverworden afgeremd.Een
voordeel van een notariële akte is
voorts, dat discussiein de toekomst
wordt uitgesloten; de erven stellen
dat vader lang geleden niet ge¬
schonken heeft maar het object in
langdurig bruikleen heeft gegeven:
een akte voorkomt dit soort situ¬
aties.

Eris eengrote variëteit in voorwaar¬
den die gevers aan hun gift willen
verbinden.Voorwaardenkunnengaan
over naamsvermelding,tentoonstel¬
lingsplicht, onvervreembaarheid,
reproductie-rechten, conservering,
zeggenschap,enz. Vaakwordt aan
deze voorwaardendan ook nog de
voorwaardeverbondendat, bij niet-
naleving van de voorwaarden, de
gift zal wordenontbonden.

Bij het accepterenvan voorwaarden
door een museummoet men goed
bedacht zijn op de naleefbaarheid
vandevoorwaardenendemogelijke
financiële gevolgen. Eenpermanen¬
te tentoonstellingsplicht belemmert
een wijziging in het presentatie-
beleid; acceptatie van een zwaar-
beschadigd object kan wat betreft
restauratiezeer kostbaar blijken te
zijn.

Eén voorwaarde die vaak door de
gevergesteldwordt wil ik wat meer
belichten, namelijk de voorwaarde
van onvervreembaarheid.Veel ge¬
vers willen bedingen dat de gift
nooit door het museum verkocht
kan worden. Deze eis van onver¬
vreembaarheidstaat op gespannen
voet met het Nederlandsrecht.Veel
musea gaan echter zonder meer
met deze voorwaarde accoord; het
is toch op het moment dat je een
object heel graag wilt hebben on¬
denkbaardatje het weer zou willen
afstaan?Later kunnen er zich pro¬
blemen voordoen: het object is te
kostbaar in onderhoud, het object
past niet meer in de collectie, of je
hebt de hand gelegd op een veel
beter exemplaar van dezelfde kun¬
stenaar.Dan is het, zonder de vast¬
gelegdevoorwaarde geweld aan te
doen, niet mogelijk het object aan
een ander museum te schenkenof
het te verkopen. Eengoede oplos¬
sing in dit geval is, hetgeendegever
als hij of zij op de bezwaren van
deze voorwaarde wordt gewezen
vaak probleemloos zal accepteren,
een derde partij (instantie) aan te
wijzen die aan een mogelijke latere
vervreemdingzijn goedkeuringmoet
hechten.
Tot slot wil ik stil staanbij eenaan¬
tal anderepunten die voor een mu¬
seumvan belangzijn bij het accep¬
teren van een gift. Het is van groot
belang,dat eenmuseumbij het aan¬
bod van een gift zo goed mogelijk
de herkomst van het object vast¬
stelt. Nog los van het uitzonderlijke
geval dat een (lang geleden)gesto¬
len object wordt geaccepteerd, is
het altijd zaakeenonderzoekjein te
stellen. Zeker als het gaat om zeer
waardevolle giften, is het bij voor¬
beeldvan belangte onderzoekenof
de geverwel kan geven. Indien tan¬
te malendebleek te zijn toen ze de
FransHalsschonken dit wordt later
door de familie ingeroepen,zal het
museumnaarallewaarschijnlijkheid
het werk aan de familie moeten

afstaan. Indien de gever zijn echt¬
genote niet heeft gevraagd in te
stemmenmet de gift terwijl hij hier¬
toe gehouden was, kan de echt¬
genote de gift aanvechten.Eennog
lastiger geval doet zich voor bij de
rechtenvan legitimarissen(erfgena¬
men die recht hebbenop een zoge¬
naamde legitieme portie): het recht
van de legitimarissenvan de gever
blijft bij schenkingen legaatonaan¬
getast. Indien moeder 20 jaar gele¬
den een Picasso aan Museum X
schonken bij haardood museumY
een Chagall heeft toebedacht, kun¬
nen de legitimarissen ten aanzien
van beidewerken zich beroepenop
hun legitiemeportie, met alle gevol¬
genvandien.

Het is lastig een gegevenof nog te
krijgen paard in de bek te kijken. De
gever is niet gediend van argwaan,
'graag of niet' is gauw gezegd. Met
de benodigde behoedzaamheid
dient hier dan ook mee omgegaan
te worden. Het voordeel van het bij
een schenking inroepen van een
notaris is, dat de notaris als onaf¬
hankelijke derde een bemiddelende
rol kan spelen. Daarbij toetst een
notaris ambtshalve, voorzover in
zijn vermogen ligt, de bevoegdheid
en/of debekwaamheidvandegever.

Conclusie
Bij schenkinggaat het object direct
in eigendom over aan het verkrij¬
gende museum. De schenker kan
een(beperkt)fiscaalvoordeel genie¬
ten. Bij legaatstelling verkrijgt het
museumhet object pasbij dood van
de gever. De legaatstelleren diens
erven genieten geen fiscaal voor¬
deel.
Het verkrijgende museum is in de
regel vrijgesteld van schenkings-
/successierechten. De overheids-
musea kennen wat dit betreft een
gunstiger regelingdan de particulie¬
remusea.
Om onregelmatighedenbij een gift
te voorkomen, verdient het aan-
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Tips en berichten

beveling,zeker indien het om waar¬
devolleobjectengaat,eennotaris in
te schakelen.

Literatuur
Vangiften,hunjuridisch-fiscalevormgeving
envanbeloningvanvrijgevigheid,J.M.
Boll,in hetBulletinvanhetRijksmuseum,
jaargang40, 1992 nr 3

Fiscaleaspectenvangiften,DeNederlandse
FederatievanVriendenvanMusea

Museaen fiscus,LoyensenVolkmaars,Be¬
lastingadviseurs,Notitietenbehoevevande
NMV,oktober1992

Eenjuridischekijkopverzamelen,J.M.
Boll,in periodiekVerenigingRembrandt
1994, nr 1

KluwerBelastinggids,1995 ■

Nieuwe telefoon- en
faxnummers per
oktober 1995
Vanaf 10 oktober 1995 verandert
driekwart van alle telefoonnummers
(en dus ook de faxnummers) in
Nederland. Praktisch alle telefoon-
cijfers krijgen 10 cijfers. Al geruime
tijd geledenheeft PTTTelecomalle
abonneesop de hoogte gesteldvan
de nieuwetelefoonnummers.Bij het
vervaardigen van drukwerk zoals
bijvoorbeeldbriefpapier,visitekaart¬
jes en folders kan het nieuwe num¬
mer opgenomenworden. Demusea
zullen het nieuwe nummer kenbaar
moeten maken aan het publiek,
leveranciersenandererelaties.
Maarook de in het museumaanwe¬
zige adresbestandenzullen moeten
worden bijgewerkt. Daarvoor heeft
PTTTelecom een gratis boekje en
twee nummerdiskettes geprodu¬
ceerd (éénvoor zakelijk gebruik en
éénvoor privé gebruik d.w.z. kleine
bestanden)waarmeealle oude num¬
mers naarde nieuwenummers'ver¬
taald' kunnen worden. Desalniette¬
min zal het toch een tijdrovende
klus zijn. Het boekjeen de diskettes
zijn gratis verkrijgbaar via telefoon¬
nummer 06-0096 (gratis). De NMV
Helpdesk en het RKDtestende toe¬
passingvan één van deze diskettes
voor de museale Q&A-adressen-
bestanden.Overigens is een over¬
gangsperiodevan 6 maandeninge¬
voerd, dat betekent dat tot april
1996 beide nummersgebruikt kun¬
nenworden.

Tentoonstellingen op reis
In maart heeft het NederlandsBiblio¬
theek en Lektuur Centrum (NBLC)
voor het eerst een catalogus uitge¬
bracht van reizende tentoonstellin¬
gen Tentoonstellingenop reis ge¬
naamd. In deze uitgave zijn meer
dan 200 reizendetentoonstellingen
opgenomen met alle bijbehorende
informatie (prijs, omvang, beschik¬
baarheid e.d.). Musea kunnen hun

reizendetentoonstellingengratis in
decataloguslatenopnemen.Het ligt
in de bedoelingjaarlijks eendergelij¬
kecatalogusuit te brengen.
Decataloguskostƒ 50,90 (excl.BTWen
portokosten)enis te bestellenbijhetNBLC,
Postbus43300, 2504 AHDenHaag,
telefoon070-3090173/ 174, fax070-
3090200 (inlichtingenbijmwBok).

Voortzetting Deltaplan
geadviseerd
De Raad voor het Cultuurbeheer
(afdeling Rijkscommissie voor de
Musea) en de Mondriaanstichting
hebbenStaatssecretarisNuisgeadvi¬
seerd het Deltaplan voor het Cul¬
tuurbehoud voor niet-rijksmuseale
instellingen tot het jaar 2000 voort
te zetten.Medeomdat het Deltaplan
voor de verzelfstandigderijksmusea
wel gehandhaafdzal blijven tot die
tijd. DeRaadvoor hetCultuurbeheer
constateert dat de subsidieregeling
een belangrijke stimulans is ge¬
weestom conserveringsprojectente
starten en dat het Deltaplan een
mentaliteitsverandering te weeg
heeft gebracht waardoor collectie-
behoud nu een prominentereplaats
heeft gekregenin het beleidvan de
musea. Om uit te zoeken waarom
uit bepaalde museumsectorennog
geen aanvragenvoor subsidie zijn
ontvangen pleit de commissievoor
het doen van eenonderzoek.De re¬
sultaten van dit onderzoek zouden
kunnen leidentot eenbijstelling van
de huidige regelingof eenwijziging
van de criteria. Omdat de conserve¬
ring van collecties ook na het jaar
2000 nog aandachtbehoeft pleit de
commissie voor het instellen van
een Nationaal Conserveringsfonds
dat qua karakter vergeleken zou
moeten worden met het reeds be¬
staande Nationaal Restauratiefonds
(NRF).
Eenuitgewerktadviesoverdit fondszalin
dezomerverschijnen.BijdeMondriaan¬
stichtingis denota 'ZodenaandeDijk':
eentoekomstvoorhetDeltaplancultuur-
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behoudvoordeniet-rijksinstellingenaan te
vragen,telefoon020-6762032

Fonds Behoud Nationaal
Erfgoed
Het fonds heeft het eerste nummer
van hun nieuwsbulletinuitgebracht,
In kort bestek wordt de ontstaans¬
geschiedenisvan het fonds beschre¬
ven. De samenstellingvan het be¬
stuur komt aanbod en de financiële
stand van zaken. De wervingsactie
voor geldenten behoevevan onder¬
steuning van restauratieen conser¬
vering van kunstvoorwerpen be¬
vindt zich nog in eenbeginstadium,
maar in 1994 is al f 40.000,- bin¬
nengehaald. Het fonds geeft o.a.
een bijdrage aan een symposium¬
bundel van het Textiel Restaurato¬
ren OverlegNederland(TRON)naar
aanleiding van het symposium 'Re-
construction and CamouflageTech-
niquees in Tapestry Conservation'.
In het nieuwsbulletin is een lijst met
criteria opgenomenwaaraanmusea
moeten voldoen om een aanvraag
bij het fonds in te dienen.

Informatieoverhet fondsenhetnieuwsbul¬
letinkuntu aanvragenbij:FondsBehoud
NationaalErfgoed,
telefoon020-6235001, fax020-6382196

BTW-verlaging
Op 31 maart heeft het kabinet -nog
informeel-beslotenonder anderede
toegangstarievenvoor musea met
wisselende tentoonstellingen niet
langer onder het BTW tarief van
17,5%te latenvallenmaaronder het
tarief van 6%.Demaatregelzal met
ingang van 1 januari 1996 van
kracht zijn. De regeling zal echter
alleen van start gaan indien de in¬
stellingen accoord gaan met het
voorstel het voordeelvan het lagere
tarief over te sluizen naarhet Minis¬
terie van OCenW.Het geld zal ge¬
bruikt worden om bezuinigingenop
de cultuurbegroting ongedaan te
maken.

Intermuseale Agenda
Met ingangvanmaart 1995 beschik¬
ken de museaover een middel om
tentoonstellingsinformatiemetelkaar
uitte wisselen.
Dankzij de samenwerkingtussende
Nederlandse Museumvereniging
(NMV) en het Nederlands Bureau
voor Toerisme (NBT)is de geauto¬
matiseerde Intermuseale Agenda
opgezet. DeNMVbeantwoordt hier¬
mee aan de vraag van musea naar
een middel om toekomst(tentoon-
stellingsjplannenuit te wisselen.Het

NBTheeft in verbandmet de promo¬
tie van Nederland graag zo vroeg
mogelijk inzicht in plannen.
Deze IntermusealeAgenda is ver¬
krijgbaar in abonnementsvorm.
Abonnementenop de Agendawor¬
den alleen aan musea(le instellin¬
gen) verstrekt, leder kwartaal levert
het museumde (al dan niet zekere)
tentoonstellingsideeën aan. Deze
worden verwerkt door het NBT
waarna de deelnemervier keer per
jaar een update diskette krijgt toe¬
gezonden.Hiernaastheeft de abon¬
neede toegangtot alle overigedoor
het NBTverzameldetoeristische in¬
formatie. Deze informatie wordt elf
maalperjaar geactualiseerd.

Eenabonnementkostƒ 230,- (excl.
17,5%BTW)perjaar. Vooraanmelding
envragenoverdeIntermusealeAgendakunt
u zichrichtentot deNMV,CareyDinger,
telefoon020-6203308, fax020-
6201189.

Aangeboden
Door een bedrijf voor kunsttransporten wordt
hetvolgendeaangeboden:

100 transportkisten voor schilderijenin di¬
versematen.
Materiaal: hout met een lining van schuim-
plastic.

Gratisop te halenin DenHaag.

Inlichtingen:Federatievan
Musea in Zuid-Holland, Marjolein Spruijt,
telefoon070-3624121
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Halogeenverlichting in de praktijk

a

Alsmuseumconsulentin Noord-Kennemerland
heeftPeterSaaideafgelopenjareneenaantal
verlichtingsprojectenbegeleid.Op basishier¬
vanwerdhij benaderdmetdevraageenartikel
te schrijvenoverdevoor-ennadelenvanhalo¬
geenverlichtingin musea.Bij alleprojectenis
namelijkopdeéénofanderemanierhalogeen¬
verlichtingtoegepast.Dit artikelvoorzietde
heersendetrendomhalogeenverlichtingaan
te brengenvanenigenuanceringen.

Halogeen algemeen
Natuurlijk is er in algemenezin wel
iets te zeggen over positieve en
negatieve aspecten van halogeen¬
verlichting, maardat heeftvoor spe¬
cifieke situaties niet zo veel beteke¬
nis. De keuze voor halogeen kan
een keuzevoor eenspecifiekevorm
van verlichting zijn. Bovendienis er
meestalsprakevan een combinatie
met anderevormen van verlichting,
bijvoorbeeldTL-verlichting,gloeilam¬
pen of daglicht. Elke situatie stelt,
waar het verlichting betreft, zo zijn
eigen eisen op het gebied van pas¬
sieve conservering, sfeer/esthetiek,
investeringenexploitatiekosten.
Elkekeermoetwordengezochtnaar
het idealecompromis.Bijde verlich¬
ting van een vitrine met papieren
objecten zullen andere prioriteiten

Overde auteur
PeterSaai is historicus en werkt
sinds 1991 als regionaal muse¬
umconsulent voor de Stichting
Musea Noord-Kennemerlandte
Alkmaar. Deze stichting is een
samenwerkingsverbandvan 15
kleineenmiddelgrotemusea.

Deauteur is bijzonderedank ver¬
schuldigdaan Paulvan Gelderen
van Karma DesignBV, voor zijn
kritische opmerkingen bij dit

doorPeterSaai artikel.

gelden dan bij de verlichting van
een vitrine met glas of zilver, of de
verlichting van een grote expositie¬
zaal of van een depotruimte. Licht¬
sterkte, lichtkleur, luminantiezijn de
belangrijksteuitgangspuntenom de
kwaliteit vandevoorwerpenzo opti¬
maalmogelijk uit te lichten.
Het is zinvol eerst enkele verlich¬
tingsprojectenkortte schetsen.

Museum Kranenburgh
Heteerstebetreft de verbouwing en
de nieuwbouwvan MuseumKranen¬
burgh in Bergen; een museum¬
gebouwbestaandeuit eenlaat-negen-
tiende-eeuwsevilla met een nieuw
aangebouwde tentoonstellingszaal.
Het museum bezit een collectie
schilderijenen beeldenvan kunste¬
naarsdie sinds de eeuwwisselingin
Bergenhebbengewerkt. Eenaantal
van hen wordt tot de zogenaamde
BergenseSchoolgerekend.
De villa, waar de vaste presentatie
hangt, bezit rondom ramen. Een
charmant,doch voor tentoonstellin¬
gen hinderlijk onderdeelvan de ar¬
chitectuur. Denieuweexpositiezaal,
dievoorwisselendeexpositieswordt
gebruikt, heeft enkeleramenop het
noorden.
Alleen in het prentenkabinetzijn de
ramen met schotten volledig afge¬
schermd.Debestaandearchitectuur
van de villa is zowel intern als ex¬
tern zoveelmogelijkgerespecteerd.
Hoewel het mogelijk is daglicht als
belangrijkste vorm van verlichting
te benutten, is hiervoor niet geko¬
zen. De sterk wisselendeintensiteit
van het licht (uit conserveringsoog¬
punt meestal veel te veel ]) maar
vooral de vaak hinderlijke tegen-
lichtsituaties en het moeizaamstu¬
renvande kwaliteit van het licht zijn
daarvoordebelangrijksteredenen.

Deramenzijn beplaktmet eenultra-
violet-werende folie, omdat de UV-
straling grote schadekan veroorza¬
ken aan kwetsbare voorwerpen,
zoals papier, textiel en verf 2. Ook

het zichtbare licht en dewarmteont¬
wikkeling door de niet-zichtbare
infrarodestraling veroorzakenscha¬
de. Daaromis de intensiteit van het
daglicht teruggebracht door middel
van semi-transparanteVerosol-gor-
dijnen 3 waardoor het zicht op de
tuin rondom de villa blijft gehand¬
haafd, terwijl een deel van het
daglicht wordt geweerd en directe
opwarming van de objecten wordt
verminderd.

Als basisverlichtingis gekozenvoor
naarhet plafondgerichteTL-armatu-
ren, die in een aan staaldradenop¬
gehangen profiel zijn gemonteerd.
HetTL-lichtwordt via eenopalineaf¬
schermingdiffuus tegen het plafond
verspreid 4. Hierdoor ontstaat een
egale, vrijwel reflectie-vrije verlich¬
ting. Het vierkante aluminium pro¬
fiel, genaamdLineaRecta(57 x 57
mm) is zo stijf, dat per zaal slechts
enkeleophangpuntennodigzijn. Het
profiel werd in een U-vorm opge¬
hangen. De open zijde van de U
bevindt zich telkens tegenover een
raam.
Daar de lengtes van de TL buizen
door de fabrikanten worden be¬
paald,is de lengtevan het profiel af¬
gestemd op de gewenste lichthoe-
veelheid.Hierdoorontstaat een lux-
waarde die acceptabel is voor de
tentoongesteldevoorwerpen5.
Gekozenis voor de lichtkleur 930 6,
die een hoge lichtkwaliteit garan¬
deert (de betreffendekleurtempera-
tuur is 2900 K, dit komt overeen
met de kleurtemperatuurvan gloei¬
lampen).
TussendeTL-armaturenzijn contact¬
punten aangebracht, waarop ver¬
schillendesoortenverlichtingsarma¬
turen kunnen worden aangesloten.
Hierdoor kunnen accentenworden
gegevenop plekken die donker, of
in geval van tegenlicht relatief don¬
ker zijn.

Accentverlichting
Bij Kranenburghbestaat de accent-
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MuseumKranen-
burghBergen,
Prentenkabinet

Foto:PeterSaai

verlichting uit een specialeschilde¬
rijenverlichting:'Kunstlicht'genaamd,
eenbreedstralendehalogeenverlich-
ting, die via eenreflectoren speciale
folie een UV-vrije rechthoekige,bij¬
na egalestrook licht op de wanden
werpt. Met deze armaturen wordt
een vrijwel reflectie-vrijeverlichting
gerealiseerdmet een lichtkleur van
3050 K die vergelijkbaar is met de
eerdergenoemdeTL-verlichting.
Dezeverlichtingsarmaturenzijn ge¬
schikt gemaaktvoor montageonder
het LineaRectaprofiel. Zij zijn ver¬
plaatsbaarover de hele lengte van
het profiel, hebbeneeneigen trans¬
formator en zijn daardoorafzonder¬
lijk te dimmen.
Er is daarbij bewust gekozen voor
laagvolt halogeenlampen.Dezeheb¬
ben als voordeel een lage warmte-
afgifte en een zeer compacteafme¬
ting, diezeuitermategeschiktmaken
voor het verlichten van kwetsbare
voorwerpen als olieverfschilderijen
op doekenwerkenop papier7.Eris
nagenoeg geen UV-straling en er
vindt geenopwarmingvanhetobject
plaats. De hoeveelheid lux is met
behulp van de dimmer nauwkeurig

te bepalen.Het object wordt vrijwel
egaalverlicht. De kleur van het licht
geeft eendaglichtsuggestie.

Voor het goed functioneren van de
lamp is een laag algemeen licht-
niveaunoodzakelijk.Echterop zon¬
nigedagenveroorzaakthet, door de
vele ramenbinnenvallendedaglicht,
een te hoog algemeen lichtniveau.
Hetmuseumoverweegtderamenvan
de villa te voorzien van ouderwetse
markiezen.Daarmeewordt het dag¬
licht nog meer getemperden wordt
de opwarming van het gebouw te¬
ruggebrachtdoordat zonwering aan
de buitenkant van het gebouw
plaatsvindt.
Inhetprentenkabinet,waarde ramen
geheel zijn verduisterd, bestaat dit
probleem niet. Ook in de alkoven
van de nieuwe aanbouw komen de
halogeenlampenzeer goed tot hun
recht,omdatzedaarwordengecom¬
bineerd met een gematigd basis¬
niveauvan het licht: het gematigde
noorderlicht,dat door middelvanja¬
loezieënkan worden getemperden
deop groterehoogtehangendeindi¬
recteTL-verlichting.

Tot zover niets dan lof over deze
vorm van halogeenverlichting.Het
'Kunstlicht'armatuur is alleen goed
toe te passenparallel aan de wan¬
den en niet in de uiterste hoeken
van de ruimten. Er werden daarom
anderehalogeenarmaturengekozen
om deze plekkenvan accentverlich¬
ting te voorzien. Ook dit armatuur
heeft een eigen transformator, is
verplaatsbaar en afzonderlijk te
dimmen. Het licht valt direct vanuit
de lichtbron op het object. De licht¬
bron is eenUV-armehalogeenkoud-
licht-lamp. Negentigprocent van de
warmte die dit lampje produceert
verlaat de lamp via de achterzijde
vande reflector.
Eengoedeoplossing,ware het niet,
dat er een kleurverschil is met het
licht uit de 'Kunstlicht'armaturen.
Eenander nadeel is dat de lichtvlek
op de muur veel nadrukkelijkeraan¬
wezig is dan het licht uit de 'Kunst¬
licht'armaturen. Dit nadeel kan iets
worden teruggebracht door het ge¬
bruik van lampjes met een bundel¬
breedtevan60°.

9
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Het Hollands Kaasmuseum
Het tweede verlichtingsproject be¬
treft het HollandsKaasmuseum.Het
museum is sinds 1983 gevestigd in
de reusachtigezolderruimtenvande
AlkmaarseWaag.In tegenstellingtot
Kranenburghzijn er slechtsdrie ra¬
men:ééngroot gotisch raamop het
noordwesten en twee kleine ronde
ramenop het zuidoosten.

DehoogopgehangenoudeTL-arma-
turen zoudenmisschienniet hebben
misstaan in een ouderwetse kan¬
toorruimte of een werkplaats.Voor
de verlichting van de collectieen dit
bijzonderegebouw,waarvande kap¬
constructie doet denken aan een
omgekeerd schip, waren ze echter
nietbijstergeschikt.Bijbinnenkomst
stond de bezoekereerst in eenhalf¬
duisteregang.Daarnawerd hij of zij
in de museumruimtenalles in één
klap gewaar door een verlichting,
die allesplat sloeg.Ookdat watjuist
verborgen diende te blijven was
goedzichtbaar.

Ook voor dit museum vormde het
Linea Recta profiel uitgangspunt
voor het verlichtingsplan.Werd dit
profiel in de witte museumruimten
van Kranenburgh wit gespoten,
waardoor het minder opviel, in het
Kaasmuseumis juist gekozen voor
donkergrijs, in verbandmet de don¬
kereachtergrond.
Debasisverlichtingbestaatuit direc¬
te TL-verlichting,afgeschermddoor
zwarte roosters, waardoor de kap
van het gebouw indirect wordt
verlicht. De roosters zorgen ervoor
dat de algemeneverlichting vrijwel
onzichtbaar voor de bezoeker uit¬
straalt.
De accentenworden gegevendoor
halogeenspots(bundelbreedte 12°)
en halogeenfloods(bundelbreedte
36°). De transformatoren voor de
halogeenverlichtingzijn in het pro¬
fiel ingebouwd. De armaturen wor¬
den via eenvoudige contactpunten
in het profiel gestoken.

Hetprofiel is in carré-vormin demu¬
seumruimtenopgehangen.Dehoogte
waaropde armaturenwerden opge¬
hangenis vastgesteldop 2,4 m bo¬
ven devloer, zodat in de hogeruim¬
te toch eenintiemesfeerontstaat.
Het niveauvan het (zichtbare)dag¬
licht is teruggebrachtdoor, voor het
grote raam, een donker gebrand¬
schilderd glas-in-loodraamuit een
gesloopte kaasfabriek te plaatsen.
De ronde ramen zijn afgedekt met
respectievelijk opaline perspex en
eenkleinglas-in-loodraam.

Sfeerverandering
Tussen de twee museumruimten
staat de gemetselde basis van de
Waagtoren,eentoevoeginguit 1599
aan het van oorsprong veertiende
eeuwse gebouw. De doorgang on¬
der het gemetseldegewelf vormt de
natuurlijkeverbinding tussende bei¬
de museumruimten.Om dit aspect
te accentuerenis het lichtniveauon¬
der de toren verhoogd ten opzichte
van de rest. Dit is gerealiseerddoor
naarbenedengerichteTL-verlichting
aangebrachtop 1,20 meter hoogte
en halogeen-verlichtinggericht op
de ribbenvan hetgewelf.
Het resultaat is een radicaleveran¬
dering van de sfeer in het museum.
Het looppaden de objectenworden
direct verlicht, terwijl de kapcon¬
structie indirect, dus schemerachtig
is verlicht. Vooral verticaal geplaat¬
ste teksten, foto's en objecten zijn
met halogeenspots en halogeen¬
floods aangelicht.Deverlichting on¬
der de toren heeft op de bezoekers
de gewensteuitnodigendewerking,
waardoor de natuurlijke looproute
wordt benadrukt.
De lux-waarden en de UV-straling,
veroorzaakt door het TL- en het
halogeenlicht,zijn tot eenaanvaard¬
baar niveau teruggebracht. De UV-
meter slaatop onverwachteplekken
in het museumweliswaar uit, maar
dat heeft te makenmet de inval van
daglicht. Zelfs kleine ramen kunnen
dit effect veroorzaken.Omdit terug

te brengen zullen de ramen nog
moeten worden voorzien van UV-
werend lexan8.

Ongewenst neveneffect
Toch heeft de hier toegepastehalo¬
geenverlichtingook een ongewenst
neven-effect.Netals in Kranenburgh
zijn er halogeen-koudlichtlampjes
gebruikt in een open armatuur. De¬
ze lampjes schijnen aan de achter¬
zijde door met fel groen en rood
licht, afhankelijk van de reflector en
de positie van de toeschouwer. In
Kranenburgh is dit niet zo'n pro¬
bleem. Door het vele wit van wan¬
den en plafondsvalt dit niet erg op.
Tegen de donkere achtergronden
van het Kaasmuseumis dit geschit¬
ter somshinderlijk.
Er zijn ook halogeen-lichtbronnen
beschikbaarmet een zwarte of een
melkwitte achterkant.Dezezijn ech¬
ter vooralsnogslechts in de bundel¬
breedte van 36° te verkrijgen. Een
nadeelis dat het licht doffer, minder
karakteristiek voor halogeen is en
de bundel minder egaal. Eenander
nadeelis dat deze lampjesongeveer
90% van hun warmte naar voren
stuwen. Gezien de afstand van de
lampjes tot de objecten van enkele
meters in het Kaasmuseum,is dat
hier niet zo'n probleem.
Menzou natuurlijk ook kunnen kie¬
zen voor eenaande achterzijdege¬
sloten armatuur. Het nadeel is dat
de levensduurvan de lampjeswordt
bekort door deoplopendehitte.

Museumof theater
Bij het uitlichten van een vaste op¬
stelling en eentijdelijke tentoonstel¬
ling moet gezocht worden naar het
ideale compromis. Esthetischeuit¬
gangspunten kunnen vragen om
een meer theatrale oplossing met
een groter verschil tussen licht en
donker binnen één ruimte. Licht
brengt op die manier spanning in
een ruimte en kan het verhaal ver¬
sterken dat de objecten binnen die
ruimtemet elkaarvertellen.
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In de Museummolenin de Schermer
bij Schermerhornwordt dit overwo¬
gen. Sfeer scheppen in een vrijwel
van daglichtverstokenruimtewordt
hier het sleutelwoord voor de
verlichting. De TL-verlichting moet
zorgen voor een laag, gelijkmatig
lichtniveau, zodat de halogeenver-
lichting hier doorheen priemt en
zorgt voor een theatraleaanlichting
van belangrijke onderdelenvan de
constructie,zoalsdeverticalemolen-
spil.

Theatrale verlichting wordt vaker
toegepastbij de presentatievan ou¬
dere voorwerpen en dan met name
om hun esthetische kwaliteiten te
versterken. Kijk hiervoor maar naar
recentearcheologischepresentaties
in binnen- en buitenland zoals die
van het Gallo-RomeinsMuseum in
Tongeren. De bezoekerkijkt vanuit
het duister naar het licht dat verti¬
caal op het voorwerp valt net als in
een schouwburg.Door dezemanier
van verlichten ontstaat tussen toe¬
schouwer en object een afstand in
tijd én ruimte. Eeneenvoudigevuist¬
bijl wordt op slag een kunstobject.

Ook de verschillende 'Schatten
van...'tentoonstellingenzijn rond dit
effect opgebouwd. De bezoekers
tastendoor het duister langsde ver¬
lichte vitrines met schatten, die
dankzij de contrastwerking tussen
licht en donker ook met lage lux-
waardengoedtot hun rechtkomen.

Moderneen hedendaagsekunst
Bij tentoonstellingen van moderne
en hedendaagsekunst wordt bijna
nooit voor een dergelijke oplossing
gekozen,waarschijnlijk omdat licht¬
effecten worden gezien als aantas¬
ting van het autonome kunstwerk;
eenniet door de kunstenaarbedoel¬
de toevoeging. Het alom niet na¬
drukkelijk aanwezigelicht heeft hier
dezelfdefunctie als de neutralewit¬
te wandwaartegenhet kunstwerk is
geplaatst.Ishet licht gelijkmatigver¬
deeld over de ruimtes, dan ver¬
schrompelt de afstand in ruimte en
tijd en kan men zich deelgenoot
wanen. Eenvoorbeeld hiervan zijn
de musea waarbij het daglicht via
een bovenlicht het gebouw binnen¬
dringt zoals het Singermuseumin
Laren,het StedelijkMuseumin Am¬

sterdamen het nieuweBonnefanten-
museum in Maastricht.Daglicht via
bovenlichten vereist echter wel de
nodigebouwkundigevoorzorgmaat¬
regelenom opwarming van de mu¬
seumruimten te voorkomen (broei¬
kaseffect).

Halogeenals toevoeging
Uit de voorbeelden blijkt dat elke
ruimte haar eigen aanpak vereist
wat betreft verlichting. Elke ruimte
heeft zo haar eigen beperkingenen
niet alleenquaverlichting.
In het algemeenkan echter worden
gestelddatTL-verlichtingéénvande
meest geschikte kunstlichtbronnen
is om de gewenstebasisverlichting
te creëren. Hoogvolt halogeenlam¬
pen vormen als indirecteverlichting
hiervoor een redelijk alternatief. De
armaturen zijn compacter dan die
van de TL-verlichting,maarde licht¬
bron springt minder zuinig met
energie om, waardoor ook meer
warmtevrijkomt.

Op dit moment - de ontwikkelingen
op dit gebiedvolgen elkaarsnelop -
ligt een keuze voor laagvolt-halo-

Hollands
Kaasmuseum
Alkmaar,
torengewelf

Foto:PeterSaai
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Museaanders belicht

HollandsKaas¬
museumAlkmaar,
GroteZaal

Foto:PeterSaai

geenals accentverlichtingop enige
afstandvanhetobjectvoor de hand.
De voordelen ten opzichte van de
traditionele gloeilamp wegen ruim¬
schoots op tegen de nadelen. De
lichtopbrengstishoger,duserwordt
efficiënter met de energie omge¬
sprongen. Ten opzichte van de
gloeilamp is de relatieve warmte¬
ontwikkeling minder.Ook de kwali¬
teit van het licht is beter. Eencon¬
stante lichtstroom is gegarandeerd
(eenzwak punt van TL-verlichting).
DeongunstigeUV-stralingis tegen¬
woordig tot een aanvaardbaar
niveau terug te brengen door de
zogenaamdeUV-stop. De investe¬
ringen voor deze ÜV-stops liggen
echter hoger. Ze kunnen maar ten
deleworden terugverdienddoor de
langere levensduurvan de lampjes
en hetgeringereenergieverbruik.
TL-verlichtingscoort op de meeste
punten het beste, maar is niet ge¬
schikt om accentenaante brengen.
Het is daarbij van belang om op
kleurweergave en UV-niveau te
letten. Laagvolt-halogeenverlichting
functioneert vervolgens prima als
toevoeging in de vorm van accent¬
verlichting.
Vooralsnoglijkt mij daaromeenaf¬
gewogen keuzevoor een combina¬
tie van beide verlichtingsvormen

een ideale.Hierbij zullen de criteria
vooraf duidelijk vastgestelddienen
te worden.

Noten
1 Voorinformatieomtrentdeschadelijke
effectenvanlichtzie:
CL-informatienr 3, vanhetCentraal
LaboratoriumvoorOnderzoekvanVoor¬
werpenvanKunstenWetenschapte
Amsterdam1992, doorB.A.H.G.Jiitte.
2 UV-stralingwordtgemetenin micro-
Watt/lumen.Demaximumtoegelaten
hoeveelheidis 75/lW/lm.
3 Verosolis demerknaamvanspeciale
zonwerendeen isolerendegordijnendie
zijnvoorzienvaneenreflecterendalumi-
nium-laagje.
4 Opalineperspexverspreidthet lichtdif¬
fuusenfiltertdedoordeTL-buizenop¬
gewekteUV-straling.
5 Deverlichtingssterktewordtgemetenin
deeenheidlux.Voorkwetsbarevoorwer¬
pen,zoalsgepolychromeerdhoutenolie¬
verfopdoekgeldteentoegestanewaarde
vanmax. 150 lux.Voorzeerkwetsbare
voorwerpenzoalspapier,textielenopge¬
zettedierenis dezewaardevastgesteldop
50 lux.
6 Philipskleumummer.VoorOsramgeldt
nummer32. Zievoordenieuwenum¬
mersvanPhilipsTL-buizenMuseumpeil
nr 2 december1994, p. 20.
7 Delaagvolthalogeenlampheeft12 volt
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alsvoeding.Lampjesvan20, 35 of 50
watt zijngebruikelijk.Detransformator
vandezearmaturenproduceertoverigens
-netalsdievandeTL-armaturen-ook
warmte.
Naastlaagvolthalogeenbestaater ook
hoogvolthalogeen,dieeenvoedingheeft
van220 volt.Dezelampen,dieeenver¬
mogenhebbendatkanoplopentotwel
500 watt ofmeer,producerenveel
warmteenUV-straling,afhankelijkvan
hetvermogen.Dezelampenzijneigenlijk
alleengeschiktals indirectelichtbron,
liefstin samenhangmeteenfilter.
8 ZievoorUV-werendematerialen:
CL-informatienr 20, UV-werenden
lichtreducerendmateriaalvoormuseum¬
doeleinden,Amsterdam1994, door
M.F.S.KarremanenJ.H. Hofenkde
Graaff.



en tijdschriften

Musea & Publieks¬
participatie
Op 20 april 1994 werd in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen
te Amsterdameen discussiegehou¬
den met als onderwerp musea &
publieksparticipatie.Dezedag werd
georganiseerd door de Rijksdienst
BeeldendeKunst(RBK)in samenwer¬
king met de NederlandseMuseum¬
vereniging(NMV).

Doel van de bijeenkomst, waarvan
de RBKeen gedrukt verslag heeft
uitgebracht was de museade kans
te gevenonderlingvan gedachtente
wisselenover vragen die zich voor¬
doen naar aanleiding van de in de
nota Kiezenvoor Kwaliteit centraal
gestelde cultuuroverdracht en dan
met namehet sleutelbegrip 'partici¬
patie'.Demuseamoestennieuwein¬
houd geven aan het streven naar
spreidingvan cultuur over alle lagen
vandebevolking.

De uitgave is naast helder te zijn
vormgegevenook bijzonder duide¬
lijk opgezet.
Hij bestaatuit een inleiding van Riet
de Leeuw, een historische schets
van Ton Bevers,een samenvatting
van de drie discussies(Waardenen
normen, Welke Musea/WelkeDoel¬
groepenenDeAanpak:eenblik van
binnenuit/een blik van buitenaf) en
ten slottede conclusies.
Voor wie zich meer in het onder¬
werp wil verdiepen is achterin het
boekje een literatuurlijst opgeno¬
men.Compleeten compact;het ver¬
slag is eenaanradervoor de werke¬
lijk geïnteresseerdeen betrokken
museummedewerker.

Musea&publieksparticipatie,RietdeLeeuw
(red.),DenHaagRijksdienstBeeldende
Kunst1994, ISBN90 71465 29 2

Handleiding publieks¬
onderzoek culturele
instellingen
De belangstellingvan de zijde van

de musea voor het publiek in het
kadervan onder meer het publieks-
beleid is de laatste jaren sterk ge¬
groeid. Steedsmeer ontstaat de ge¬
woonte wervings- en PR-strategieën
op feitelijke kennisvan het publieks-
gedrag te baseren.Daarmeeis ook
de behoefte ontstaan om publieks-
voorkeur-enaantallenblijvend te re¬
gistreren.DeHandleidingpubliekson¬
derzoek culturele instellingen richt
zich met name op de semi-profes-
sioneleonderzoekers.De schrijvers
van de handleiding menen dat er
meeruit het onderzoekte halenvalt
door middel van hun compactuitge¬
geven onderzoeksresultaten. Het
boek is opgebouwd uit vier hoofd¬
stukken, te weten: de onderzoeks¬
opzet, de theoretischeinvalshoeken
en bijbehorende vraagstelling, de
uitvoeringvanhet onderzoekeneen
standaardvragenlijst.
Dit laatstehoofdstuk is als lossebij¬
lage toegevoegd. Dit deel is een
handige basisvoor een uitgebreide
onderzoeksopzetenisonderverdeeld
in 77 uitvoerigevragenwaar de on¬
derzoekereen keuzeuit kan maken
en eventueel,al naar gelang de be¬
hoefte, kanaanvullenmet gegevens
die van belang kunnen zijn bij het
verkrijgenvan inzicht in de publieks-
voorkeuren.
De uitgave is zoals gezegd bijzon¬
der compact. De onderzoeker die
denkt dat hij of zij in een oogwenk
zich de stof eigen kan maken komt
misschienbedrogenuit. Deverschil¬
lendehoofdstukkendienengoedbe¬
studeerdte worden en de gewenste
onderzoeksopzeten informatie zal
nauwkeurigenweloverwogenopge¬
steld dienen te worden. Hier gaat
meer denkwerk mee gemoeid dan
menigeenzich realiseert. De beide
schrijvers geven echter een goede
begeleidingbij de opzet van de vra¬
genlijst alsmedebij deanalyseende
rapportage.Op kleinepuntenvalt er
bij eendergelijk uitgebreidematerie
altijd wel een opmerking te maken.
Maardat de schrijverser in geslaagd

zijn om de toch moeilijke materie
toegankelijk en toepasbaar te ma¬
ken verdient een ruim compliment.
Het is te hopen dat de museumme¬
dewerkers die zich met marketing-
en PR-strategieënbezig houden dit
boek zullen aanschaffen.Al was het
alleenmaar om zeker te zijn dat zij
geen enkel facet bij de opzet van
een publieksonderzoekzullen mis¬
sen.

Handleidingpublieksonderzoekculturele
instellingen,HarryGanzeboomenLetty
Ranshuysen.Deuitgavekostƒ 25,-
(incl.portokosten)en is te bestellenbij de
Boekmanstichting,telefoon020-6243736

Cultuurhistorisch toerisme
Het aprilnummer van het vaktijd¬
schrift Recreatie& Toerismebevat
een special over cultuurhistorisch
toerisme. Een onderwerp dat mo¬
menteel volop in de belangstelling
staat.Op 10 maart organiseerdede
ANWBin samenwerkingmet de pro¬
vincie Utrechteen symposiumwaar
de vraag centraal stond op welke
wijze cultuurhistorische objecten
verantwoord kunnen worden opge¬
nomen in het toeristisch-recreatieve
aanbod.Debewerkteversiesvan de
op het symposium gehouden inlei¬
dingen en vele voorbeeldprojecten
op het gebied van cultuurhistorisch
toerismeworden in de specialonder
de aandacht gebracht. Het cultuur¬
historisch beleid van de ministeries
van Economischezaken en Onder¬
wijs, Cultuur enWetenschapals dat
van de provincieswordt aande orde
gesteld.

HetaprilnummervanRecreatie&Toerisme
(inclusiefdespecial)is te bestellenbijArko
Uitgeverijb.v.,Postbus616, 3430 AP
Nieuwegein,telefoon03402-51090 en
kostƒ 17,50 (excl.BTW).
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Van de drup in het water ?
Eendepot in watersnood

Het NederlandsOpenluchtmuseumbeheert
eengrotecollectie.Onderdeelvandezecollectie
is eenuitgebreidewagen-enlandbouwcollectie.
Voordezevolumineuzeverzamelingzoekthet
museumal jarennaar eengoededepotruimte.
Totseptember1994 wasdezecollectieonder¬
gebrachtin hetvoormaligslachthuisteArnhem.
Dezelokatievoldeedechterniet aan dedoor
onsgewenstedepoteisen.Wehaddenhierregel¬
matiglast vanlekkages.

doorNiekPeters,
hoofdRealia
NederlandsOpen¬
luchtmuseum

Eendiepladervande
840 ZwareTrans¬
portCompagnieuit
Soesterbergbijdeont¬
ruimingvanhetdepot.
Foto:MartinWij-
demans,Nederlands
Openluchtmuseum

Toen wij dan ook het gebruik van
twee loodsen in Tiel kregen aange¬
boden van het voormalig Ministerie
van WVC,werd dit aanbod in dank
aanvaard.Er lagen ruimschootsmo¬
gelijkheden in het verschiet deze
loodsente kunnen inrichten als de¬
potruimten. Vooruitlopend op de
verbouwing van deze loodsen be¬
sloot het museum de wagen- en
landbouwcollectie alvast over te
brengennaarde nieuwedepots om
verdere schadeaan de collectie te
voorkomen. Behalvede reeds ge¬

noemdecollectiewerdenook elders
opgeslagen collectiedelen alvast
naar Tiel gebracht; de cinemato-
graaf, de poffertjeskraam,twee or¬
gels en schoolmeubilair. Toen wij
ruimte nodig haddenvoor de restau¬
ratie van onze twee woonwagens
voor de tentoonstelling 'Mensenvan
de Reis', was Tiel de aangewezen
plek om deze wagens overdekt te
kunnenrestaureren.

Dit was de situatie op BI januari
1995: twee loodsenvol metwagens
en landbouwgereedschap,twee ge¬
demonteerdewoonwagensop bok¬
ken, een opgebouwd 'Mortier'orgel
en verder pallets vol met diverse
voorwerpen. Mede daar het depot
toch nog moest worden verbouwd
en dan definitief ingericht, was er
nog geenoverzicht van de aanwezi¬
ge collectie. Op die dag kwam het
bericht dat de collectie binnen 48
uur moest worden geëvacueerdin
verband met een dreigende dijk¬
doorbraak.

Waar begin je dan ?
Het museumbeschikt zelf niet over
voldoende vervoerscapaciteit om
eendergelijkeklus binnendegestel¬

de termijn te klaren. We hebben
daarop beslotenom twee wegen te
bewandelen.
Dedirectie probeerdevia het Minis¬
terie transport te regelenendeafde¬
ling Realia vertrok naar Tiel om
voorbereidingen te treffen voor de
evacuatie.Via de InspectieCultuur¬
beschermingkregenwe de beschik¬
king over een vijftiental diepladers
van de 840 Zware Transport Com¬
pagnieuit Soesterberg.Dezediepla¬
ders hebbengedurendede nachten
de daarop volgende dag het over¬
grote deel van de wagencollectie
vervoerd naar Arnhem. In Tiel was
de afdeling Realiainmiddels begon¬
nenmet het vaststellenvan de prio¬
riteit van de te vervoeren collectie,
de demontagevan het orgel en het
inpakken en hoog zetten van de
kleinere voorwerpen. Al snel werd
duidelijk dat een totale ontruiming
van de loodsen niet mogelijk zou
zijn. Dewoonwagenswarenbijvoor¬
beeld dusdanig gedemonteerd dat
vaneenverantwoordtransport geen
sprake kon zijn, bovendienwas het
niet mogelijk om het kleine land¬
bouwgereedschapen schoolmeubi¬
lair via open diepladers te vervoe¬
ren.

I»* : . - •V ■AT:Cl" RSpëw
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Op woensdag 1 februari om 16.00
uur zijn wij gestopt met de evacu¬
atie, deels omdat het merendeel
gered was en anderzijds werd het
gebiedafgeslotenin verbandmet de
dreigendedijkverschuiving bij Och-
ten. Hierdoor konden de diepladers
niet meerTiel binnenkomenom ge-
laadte worden.Ook kon onzeeigen
transporteur, die wij hadden ge¬
vraagd klein goed te gaan ophalen
niet meer naar Tiel afreizen en
moesten deze collectiestukkendus
achterblijven.De laatstetransporten
zijn ook niet meernaarArnhemver¬
voerd maarzijn tijdelijk opgeslagen
geweest op een defensieterrein in
Soesterbergalwaarwij ze op een la¬
ter tijdstip hebbenafgedekt.Wel is
op donderdag 2 februari, met een
speciale vergunning en aangepast
vervoer nog eenorgel uit Tiel opge¬
haald.

Wat hebben we geleerd ?
■ Sla nooit een collectie ergens op
zonder dat er een inventarisover¬
zicht aanwezigis.
■ Maakdirect een calamiteitenplan,
wat moet als eersteweg, wat heb
je nodig aan transportmiddelen
enzovoort.
■ Zorg voor communicatiemogelijk¬
heden.Hetwas na 22.00 uur niet
meer mogelijk om vanuit Tiel te
telefonerenzodat de communica¬
tie tussendeafdelingRealiaen de
directie zeer moeizaam verliep.
Daarnaastwas er tijdens de eva¬
cuatie een grote ploeg museum¬
medewerkers opgetrommeld die
in Arnhemhielp bij het afladenen
onderdak brengenvan de collec¬
tie maar door het gebrek aan
communicatie konden wij vanuit
Tiel niet doorgeven aan Arnhem
wat er op transport ging en hoe
laat zij de wagens konden ver¬
wachten.Laterhebbenwe dat op¬
gelostdoorvanuitArnhemelk half
uur naarTiel te telefoneren.
■ Zorg voor een overzicht van
noodzakelijke speciale transport¬

middelen en waar deze voorhan¬
den zijn. Voor het transport van
één van onze orgels moestenwij
kunnen beschikkenover een spe¬
ciale landroverdie uiteindelijk via
de dealer getraceerdkon worden
op de Landbouw Universiteit te
Wageningen.
■ Regel de bereikbaarheidvan de
directievoordetenemenbesluiten.

Achteraf
Het leed ligt inmiddels al weer ver
achterons en eengroot deelvan de
collectie is weer terug in Tiel. Als je
dan terugkijkt dan was het een in¬
tensieve, leerrijke en ook prettige
ervaring. Desamenwerkingmet het

leger was uitstekend, de helpende
hand van de LandbouwUniversiteit
met de landroverwerd direct gebo¬
den maar ook intern in het Open¬
luchtmuseum was het personeel
massaalbereid om deze calamiteit
het hoofd te bieden.Demensendie
's nachts niet waren opgeroepen
voelden zich min of meer buitenge¬
sloten van een stukje museum-
solidariteit.

Eénvanderijtuigen
uit hetdepotwordt
opeendiepladerge¬
zet

Foto:MartinWij-
demans,Nederlands
Openluchtmuseum.
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Brabantse onderwijsprojecten

In Noord-Brabantzijntweeonderwijsprojecten
gestartdietot doelhebbenhetschoolbezoekaan
demuseain de regiote stimuleren.
Het educatieveprojectin West-Brabantis
bestemdvoorleerlingenvangroepzevenvan
het basisonderwijs.Metbehulpvande 'ouder¬
wetse'variantopdepopulaireAir-Mileskaart,
despaarkaart,kunnenzeeenCD-bonverdienen
alszedezekaart inleveren,voorzienvanstickers
vanalledeelnemendemusea.
DeTilburgseonderwijsactieis geïnitieerddoor
viermuseaen is in principebedoeldvooralle
onderwijsinstellingen- van basisschooltot
universiteit- in Tilburgen omgeving.De
opleidingenenscholenbetaleneengeringbedrag
perjaar enallemedewerkersen leerlingenvan
dieinstellingenkunnenvervolgenseenjaar lang
gratis demuseabezoeken.

Educatief project in
West-Brabant
Eeneducatiefprojectvoor leerlingen
uit groep zeven,waarvier museaen
hoofdsponsor de Rabobankzich in
konden vinden en waar een ieder
ook iets aan heeft. Het ontwikkelen
van zo'n project is de uitdaging
waarMuseumTer Zijde inWouw,De
Ghulden Roos te Roosendaal,Het
Markiezenhofte Bergenop Zoomen
Volkssterrewacht Simon Stevin te
Hoevenvorig jaar aan zijn begon¬
nen.Enmet succes.Althansdaarbe¬
gint het nu op te lijken.

De opzet
Toen de vier Westbrabantsemusea
vorig jaar begonnen met de opzet
van het project stond één ding hen
duidelijk voor ogen: doel was niet
alleen het stimuleren van een één¬
malig bezoek aan de musea in
schoolverband,maarook het muse-

l(i door
MarcelSchoones,
publiciteitsmedewer¬
ker bijGemeente¬
museumHetMar¬
kiezenhof.

umbezoek in de eigen regio. Het
project mocht dan ook niet blijven
steken bij het lokken van school-
groepen naar één van de musea,
maareeneersteschoolbezoekmoest
tevens een middel zijn om vervolg-
bezoeken aan andere musea tot
standte brengen.
Uiteindelijk resulteerde dit in een
strippenkaartprojectvoor scholieren:
scholen worden aangeschrevenen
bij het eersteklassikalebezoekaan
één van de museakrijgen de scho¬
liereneenstrippenkaart.Ofeenspaar¬
kaart eigenlijk. Want op de kaart
prijkenvier legevakjes.Daaropmoe¬
ten stickers komen van de vier
musea en die stickers krijgt een
scholierpasalsdie museaook daad¬
werkelijk zijn bezocht.

Ei van Columbus
Dezeopzet bleek het ei van Colum¬
bus te zijn. Het raamwerkdat aldus
was geschapenmoest echter nog
nader worden ingevuld en hiervoor
was de medewerkingnodig van de
sponsor van het project: de Rabo¬
bankdie niet alleende overhead-en
publiciteitskosten sponsort, maar
ook bereidwas de realisatievan het
project op andere fronten (finan¬
cieel) te ondersteunen. Allereerst
door een beloning te verstrekken
aan die scholieren die hun spaar¬
kaart ook vol zoudenweten te krij¬
gen:eenCD-bon.
Maardaarnaastwas er meer onder¬
steuning nodig. Immers voor veel
scholen geldt dat museumbezoek
nogal wat geld kost; geld dat er
vaak niet is. Want niet alleende en¬
treeprijs voor een museum moet
worden betaald,ook moet een bus¬
ondernemingworden ingehuurdom
de leerlingenvan A (school)naar B
(museum) te krijgen. De sponsor
was bereid om deze kosten te dek¬
ken teneinde een klassikaalbezoek
voor meer scholen mogelijk te
maken. Het aanschrijven van de
scholenwerd danook door de plaat¬
selijke banken gedaan: zij boden

scholen in de eigenwoonplaats het
bezoek aan. Iets wat overigens in
sommige plaatsen tot problemen
leidde. In Roosendaalbijvoorbeeld
was de responsvan de scholen zo
hoog dat de plaatselijke bank met
de scholen in gesprek moest gaan
om de uitstapjes over twee jaar te
spreiden.

Na ruim een halfjaar
Het educatief project is in septem¬
ber 1994 van start gegaan. Inmid¬
dels kanworden gesprokenvan een
redelijksucces.Zo'nzeventig school-
groepenhebbennu reedseenbezoek
aanéénvan de museagebracht.En
de waardering voor het project is
bijzonder hoog.Veelscholenzijn in
staat nu eindelijk een uitstapje te
realiserenwaarvoor voorheen geen
budget was. Ende inzet van de mu¬
sea, die gezorgd hebben voor een
speciaal programma en de leerlin¬
geneenaandenkenmeegeven,wordt
algemeengeprezen.

Ook de musea en de sponsor zijn
tevreden. In maart 1995 hebbenzij
dan ook een nieuwe overeenkomst
gesloten,waarmeehet voortbestaan
van het project voor enkelejaren is
gegarandeerd.
Desondankszijn er wel enkelekriti¬
sche kanttekeningengeplaatst.Ten
eerste bij het vervolgbezoek, dat
nog niet echt op gang is gekomen.
Geruststellendin dit opzicht is dat
hetvervolgbezoekdat er is geweest,
plaatsvondin de kerstvakantie.Blijk¬
baar is de schoolvakantiedé gele¬
genheid voor museumbezoekvoor
kinderen. Voordat er dus echt iets
zinnigs over dit effect gezegd kan
worden,zullendemuseanog 'enkele
vakanties'geduldmoetenhebben.
Een tweede kritische kanttekening
betreft de spreidingvan het school¬
bezoek. Gebleken is dat van een
evenredige spreiding over de vier
museageensprakeis. DeVolksster¬
rewachtisduidelijkkoploper,gevolgd
door Het Markiezenhof. Museum
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doorEllenLoozen,
praktijkconsulent
publiekstaken
BrabantseMuseum¬
stichtingmetmede¬
werkingvande
deelnemendemusea

Tilburgseonderwijs-
actie

Ter Zijde en De Chulden Rooszijn
tot nog toe minder in trek bij de
scholen.
In juni wordt het eerstejaar van het
project uitgebreid geëvalueerd en
zullen de vier museahun conclusies
moetentrekken.Hetstaatnu in ieder
geval al vast dat aan een betere
spreidingvan het schoolbezoekveel
aandachtzalwordenbesteed.

Tilburgse onderwijsactie
De vier grote Tilburgse musea (De
Pont,hetNederlandsTextielmuseum,
het Noordbrabants Natuurmuseum
en het Scryption)zijn eengezamen¬
lijke actiegestartwaardoor het voor
veel onderwijsinstellingenin Tilburg
en omgeving eenvoudig wordt de
museate bezoeken.Het systeemis
gebaseerdop het betalen van een
jaarlijks bedragwaardoor studenten
en docentenonbeperkt toegang tot
de musea hebben. De onderwijsin¬
stellingen betalen per museum per
leerling/docent een bedrag dat va¬
rieert van f 0,25 tot ƒ 0,50 per
schooljaar.Wenst een onderwijsin¬

stelling dat haar medewerkers en
studententot allevier demuseatoe¬
gang hebben dan kost dat ƒ 1,50
per docent/student per jaar. Niet al¬
leen in groepsverbandwordt gratis
toegang verleend maar op vertoon
van de schoolpas,voorzien van een
pasfoto,kunnenleerlingenendocen¬
ten ook buiten schoolverband de
museagratis bezoeken.

'Geen centje pijn'
De actie is gestart in september
1993 en loopt thans voor het twee¬
de (schoohjaar.Zowelmuseaals het
onderwijs blijken zeer enthousiast.
'De museaontvangen meer bezoe¬
kers en die bezoekersleiden finan¬
cieelgeziengeencentjepijn' zo ver¬
woordde Fredvan Os,directeurvan
het NederlandsTextielmuseum de
voordelen.Zowelbasisscholen,mid¬
delbaar onderwijs als HBO-oplei-
dingen nemen deel. De Katholieke
Leergangen is de grootste deel¬
nemermet in totaal 10.000 studen¬
ten en medewerkers.De Katholieke
Universiteit Brabant (KUB) is nog

geen participant, er wordt wel naar
gestreefdde KUBte bewegentoe te
tredentot het project.

Duwtje in de rug
De grootste groep scholen/oplei¬
dingen kiest niet voor éénenkelmu¬
seum maar voor meerdere musea
(3 of 4). De hoogte van het te beta¬
len bedrag vormt daarvoor zeker
geenbeperking,integendeelzelfs,
leder museum blijkt zo zijn eigen
doelgroepen (scholen) te hebben.
Een onderwijsinstelling als Schoe-
vers (o.a. secretaresse-opleiding)
kiest voor een museum als het
Scryption, Museum voor Techniek
en Vormgeving van Schrift en Kan¬
toor, maar ook voor De Pont,Stich¬
ting voor HedendaagseKunst. Het
NoordbrabantsNatuurmuseumtrekt
in verhouding de meeste scholen
voornamelijk uit het basisonderwijs.
Voor het onderwijs blijkt de actie
een middel te zijn om museumbe-
zoek te stimuleren. Omdat het on¬
derwijzend personeelbekend is met
de regeling wordt museumbezoek
nu bewuster in het schoolprogram¬
ma ingeplanddan voorheen.Als de
scholen dan ook nog korting kun¬
nen krijgen op de rondleidingen
wordt museumbezoeknog interes¬
santer. Het project vormt net het
duwtje in de rug dat nodig is om
daadwerkelijk de museumdrempel
over te stappen.

■
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LCM-info

Korte berichten

Dozenproject

Museumconsulent
Noord-Holland
Per13maartisdrsDominiqueHamer-
lijnck MBAbenoemdtot provinciaal
museumconsulentin Noord-Holland.
Dominique(1956) is in Belgiëopge¬
leid tot docent maatschappijleeren
haalde haar mastersgraadBusiness
Administration in Rotterdamaande
ErasmusUniversiteiten in deVSaan
Ann Arbor. Zij heeft projectmatige
ervaring binnen de bankwereld en
wastweejaar directeurvandeStich¬
ting Museumjaarkaart.Zij komt in
NH in dienst van de Stichting Kunst
en Cultuur NH waar zij als voor¬
naamstetaak een bijdrage zal leve¬
rentot de professionaliseringvande
Noordhollandsemusea.

Verlenging inschrijvings¬
termijn LCM-dozenproject
Beginapril heeft u de brochureover
het dozenprojectontvangen.Deter¬
mijn om uw bestellingvan dozen in
te dienen is met een maand ver¬
lengd. Dus in plaats van 15 mei
wordt de uiterste inzenddatum 15
juni. Zodoendeheeft u wat meertijd
om te bepalenwelk type doos voor
uw collectie het meest geschikt is.
Indien u de brochure niet gekregen
heeft dan kunt u contact opnemen
met de museumconsulent in uw
provincie.

18
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'Leuk om te doen' - Vrijwil¬
ligers in musea
Invrijwel allemuseazijn vrijwilligers
actief. Voor het totale museumbe-
stel vervullen zij een onontbeerlijke
rol. In de Nederlandsemusea zijn
zo'n4000mensenopvrijwillige basis
werkzaam. De werkzaamhedendie
zij verrichten zijn zeer divers van
aard. In professionelemusea wor¬
den vrijwilligers ingezetbij activitei¬
ten waar de medewerkerszelf niet
aantoe komen.
Er zijn echter heel veel musea die
(vrijwel) geheelfunctionerendankzij
de inzet van vrijwilligers. Vrijwilli¬
gers zorgen ervoor dat werkzaam¬
hedendie andersblijven liggentoch
worden uitgevoerd zoals registratie
van en onderhoud aan de collectie.
Zij zorgen ervoor dat het museum
open kan zijn door aande balie het
publiek te ontvangenen rondleidin¬
gen te verzorgen.Zij beherenmuse¬
umwinkels zodat die extra inkom¬
stenopleverenvoor hetmuseum.
Bij zo grote aantallenvrijwilligers is
er een groot verloop. Het werven
van nieuwe 'hulpkrachten' is een
arbeidsintensieveen dus tijdroven¬
de aangelegenheid.Velenzijn dage¬
lijks bezig met het zoeken naar
mensendie in de musea (een deel
van) hun vrije tijd willen besteden.
Dit geldt overigensniet alleenvoor
het werven van vrijwilligers in mu¬
sea.

Project landelijke werving
van vrijwilligers
In novemberen december1995 zal
de AVROeenseriewekelijksetelevi¬
sie-uitzendingenwijden aan de rol
van vrijwilligers bij maatschappelij¬
keencultureleactiviteiten.
Eendergelijkeactie heeft ook plaats
gevonden in de jaren 1973-1976.
Hetmaandelijkseprogrammaheette
toenWerkwinkel.
In 1993 is BureauHoekendijk& Part¬
ners (H&P)benaderd met de vraag
een dergelijk programma opnieuw

op te zetten. Dankzij verschillende
sponsorsis dat mogelijk. Zoalshier¬
bovenal is gesteldwerken in musea
veel vrijwilligers. H&P hebben het
LCMverzocht mee te werken aan
een inventarisatie naar de wensen
enmogelijkhedenom voor museum-
werk vrijwilligers te werven via de
actie 'Leuk om te doen'. Een korte
enquête onder de musea leverde
voldoendevraagop om te besluiten
een uitzending te maken over vrij¬
willigers in musea. Centraal in de
uitzendingstaandemuseadie graag
gebruik maken van diensten van
vrijwilligers. In de uitzending wordt
eenbeeldgeschetstvan de activitei¬
tenwaarbijvrijwilligersbetrokkenzijn.
Vanwege het grote verschil in de
aardvan de activiteiten zullen in dit
gevaltweevoorbeeldengetoondwor¬
den.Deopnamenvoor deuitzending
hebbeneindmei plaatsgevonden.
Aan het eind van de uitzending
wordt een oproep gedaan aan be¬
langstellende kijkers om zich als
vrijwilliger voor werk in demuseate
melden. H&Pzal vervolgens de na¬
men regionaal ordenen en aan de
provinciaal museumconsulenten
doorgeven. De consulenten zullen,
op grond van de wensen,namenen
adressendoorgevenaan de musea,
die hebbenaangegevenvrijwilligers
voor verschillende onderdelen van
het musealewerk te kunnengebrui¬
ken. ledermuseummoet zelfde be¬
treffendevrijwilliger(s) selecterenop
geschiktheidende noodzakelijkeaf¬
sprakenmaken.
Dewervendepartij, in ons geval de
musea, wordt gevraagd meerdere
acties te ondernemen, zodat op
meerdere plaatsen publiciteit en
aandachtkanwordengegenereerd.
Na de uitzending komt een video¬
band tegen kostprijs beschikbaar
om voor eigen gebruik vrijwilligers
te kunnenwerven.
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Basis- en bijscholing voor
museummedewerkers

Tweede seizoen
Hetgezamenlijkeaanbodvoor basis-
en bijscholing voor medewerkers
van museais het tweedeseizoenin¬
gegaan.Dit aanbod komt tot stand
door samenwerkingvan het LCM,de
NMVendeReinwardtAcademie.Het
Ministerievan OCenWverleent sub¬
sidie voor zowel de totstandkoming
van de cursussenalsvoor het geven
ervan.

Basiscursussen
Het aanbod van basisscholingvan
het LCMbiedt medewerkersdie nog
maar kort in museawerkzaam zijn
demogelijkheidop prettigeen prak¬
tische wijze met de verschillende
onderdelen van het museale vak
kennis te maken. Het LCM-project
omvat de opzet en uitvoering van
vier basiscursussen:registratie en
documentatie, behoud en beheer,
educatieen pr-activiteitenen muse¬
alebedrijfsvoering.

Basiscursus Registratie en
Documentatie
In het eerste seizoen is de cursus
registratieen documentatievoor de
eerstekeer landelijkaangeboden.Er
is een syllabusverschenendie in ie¬
dereprovinciegebruikt kanworden.
In deze cursus wordt aandacht be¬
steed aan een doelmatige ontslui¬
ting van collectiegegevens.Aan de
orde komt niet alleen de registratie
van voorwerpen, maar ook die van
documentaire collecties zoals boe¬
ken. Er wordt ingegaanop het bij¬
houdenvan een register van in- en
uitgaande objecten, het nummeren
en het beschrijvenmet behulp van
gestructureerde beschrijvingskaar-
ten, het opbouwen en gebruiken
vantrefwoordenlijstenen hetmaken
van zoekbestandenvoor de ontslui¬
ting. Tenslotte wordt aandacht be¬
steedaan automatiseringvan regis¬
tratie endocumentatie.

Basiscursus Behoud en Beheer
Voor dit tweede seizoenwordt aan
het aanbod de basiscursusbehoud
en beheertoegevoegd.In het najaar
komt de landelijke syllabus uit. De
training van docenten voor sprei¬
ding over het hele land zal dan ook
van start gaan.
Centraalstaat in de cursusde wijze
waarop museale verzamelingen
door adequate conservering tegen
verval beschermd kunnen worden.
Aandacht wordt besteed aan het
lerenkennenvan de (gewenste)om¬
gevingsfactorenin het museum en
de depots, o.a. met betrekking tot
klimaat, licht, hygiëne, schimmels
enongedierte.Verderkomenaande
orde het omgaanmet musealevoor¬
werpen, het transporteren, verpak¬
kenen tentoonstellen.

Het aanbod dat door de Reinwardt
Academiewordt verzorgd sluit in¬
houdelijk aan op de LCM-basiscur-
sussenenbiedt meerverdieping.

Brochure totale aanbod
Infebruariishetnieuwegezamenlijke
aanbod aan alle musea toegezon¬
den. Naarhet oordeel van de werk¬
groep is er een praktischeverbete¬
ring doorgevoerd.Hettotale aanbod
is wel op dezelfde wijze vormge¬
geven, maar voor iedere cursus is
apart een informatieblad vervaar¬
digd. Voor de informatie over een
enkelecursusbehoeft niet meer het
geheleprogrammate worden door¬
genomen. Voor cursussenmet be¬
trekking tot verschillende facetten
van het museaalbedrijf zijn aparte
kleuren gekozen. Bovendienis een
kalender toegevoegd waarin op
datum alle cursussen nog eens
staanvermeld.

Bijscholing: een noodzaak
De ontwikkelingen in nieuwe tech¬
nologieen de kennisover het muse¬
ale vak gaanevenalsin anderesec¬
torenvandesamenlevingsnel.Het is
voor museummedewerkers een

noodzaak regelmatig de eigen ken¬
nis bij te stellen en aan te vullen,
leder museum heeft weliswaar zijn
eigen bijzonderheden, maar dat
neemt niet weg dat de kennis over
het vakgebied in algemenezin zich
ontwikkelt en door medewerkers
van musea gevolgd moet worden.
Het is voor een goede uitoefening
van functies noodzakelijk regel¬
matig bij te scholen.

Themamiddag over belang van
basis- en bijscholing
Dewerkgroepdie het cursusaanbod
coördineert zal een studiemiddag
organiserenmetalsonderwerpbasis-
enbijscholing.Dezemiddagzalplaats
vinden op maandag19juni 1995 in
hetCentraalMuseumin Utrecht.

Hetvoorlopig programmaziet er als
volgt uit:
13.00-13.30 ontvangst
13.30-13.35 welkomstwoorddoorde
dagvoorzitter,deheerdrs H.W. Brinkman,
directeurNederlandseMuseumvereniging
13.35-13.55 lezingdoordeheerB.S.
Eilander,accountmanageren projectmede¬
werkerMinisterievanOCenW
13.55-14.15 lezingdoorde heerO.A.
Tan, hoofdvervolgopleidingen,afdelingop¬
leidingenvan het AcademischZiekenhuis
Utrecht
14.15-14.35 lezingdoorMsM. Gree-
ves,Headof Trainingand Informationvan
deSouthEastMuseumsServicein Londen,
GrootBrittanië
14.35-15.00 pauze
15.00-15.20 lezingdoordeheerdrs
L.A. van Prooije,directiesecretarisNeder¬
landsOpenluchtmuseumArnhem
15.20-15.30 lezingdoormevrouw
A.L.Jordens,provinciaalmuseumconsulent
Utrecht
15.30-15.40 lezingdoordeheer
P.Th. Berghuis,hoofdafdelingcontract¬
activiteitenReinwardtAcademieAmsterdam
15.40-16.00 discussie
16.00-17.00 borrel
Nadereinlichtingenzijn te verkrijgenbij de
NMV,mw P. Colenbrander,
telefoon020-6203308, fax020-6201 189
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Praktische literatuurlijst
behoud en beheer

In dezelijst zijnpublikatiesoppenomenophet
gebiedvan behouden beheer.Delijst is niet
compleeten geefthoofdzakelijkeenoverzicht
van recentverschenenliteratuur.Deboeken
zijngekozenvanwegehunpraktischeinformatie¬
voorziening.Delijst is geordendoponderwerp
en iederebeschrijvingbegintmet de titel.
Delijst wijkt als zodanigaf vandeofficiële
literatuurbeschrijvingen.Demeestetitelszullen
in debibliothekenvandeprovinciaalmuseum¬
consulentente vindenzijn.Allebeschreven
titelszijnin iedergevalaanwezigin debiblio¬
theekvandeStichtingOndersteuningMusea
(SOM)in Utrecht.

Perboekwordt aangegevenwaarom
het is opgenomen in deze lijst. Be¬
halvebij de boekenuitgegevendoor
het Centraal Laboratorium (CL)
waarvan de titels veelal voor zich
spreken. Deze CL-uitgavenvormen
een goede basis voor elke biblio¬
theek op het gebiedvan behouden
beheer.Verslagenvan studiedagen
worden over het algemeenelk jaar
actueel bijgewerkt. Er is geen infor¬
matieopgenomenoververkrijgbaar¬
heid en prijzen. Op een enkele uit¬
zondering na zijn alle titels via de
boekhandel of het CL verkrijgbaar.
Nietopgenomenzijn tijdschriften en
periodieken uitgegeven door over¬
koepelende vakverenigingen. Voor
uitgebreidere informatie of voor in¬
zage in de bibliotheek van de SOM
kan contact worden opgenomen
met Marianne de Rijke, telefoon:
030-343880

20 doorMariannede
Rijke,consulent
behoudenbeheer
bij deStichting
Ondersteuning
Museain Utrecht.

Algemeen

The National Trust Manual of
Housekeeping
H. Sandwith,S. Stainton(samenst.),Pen¬
guinBooksMiddlesexEngland,1985 (*)

Geeft specifiekeinformatie over be¬
houd en beheervan interieurs met
name in landhuizen en kastelen.
Voor wat betreft de basiskennisom¬
trent de verschillendematerialenal¬
gemeenbruikbaar.Het is wel aante
raden om kritisch te bekijken of
sommigevoorgesteldeobjectbehan¬
delingen 'zo maar' in de eigen situ¬
atie zijn over te nemen. Hierbij is
een videofilm verschenenover het
onderhoudvan een landhuisen het
bijbehorende interieur tijdens de
wintersluiting.

Vademecum ter bescherming en
onderhoud van het kunstbezit
KoninklijkInstituutvoorhetKunstpatrimo¬
nium,BulletinXXI-1986/ '87, Brussel1987

Te vergelijken met CL publikaties.
Heeftverhelderendeillustraties.

Schutz für Museumsgut
RheinischesMuseumsamt/Landschaftsver-
bandRheinland,Köln1991 (Bildungsstatte
fürMuseumspersonal,SchriftNr. 50)

Gaat in op klimaatbeheersing,ver¬
lichting,verwarmingstechnieken,het
herkennenvan schade,en behandelt
omgaanmet schilderijen,beeldhouw¬
werken, werken op/van papier en
textilia. Nietgeïllustreerd.

Manual of Curatorship:
A guide to museum practice
J.M.A.Thompson(ed.),LondonButter-
worths/MuseumsAssociation1992
(2nded.) (*)

Ingedeeldin 5 hoofdstukkendie alle
met het museumals bedrijf te ma¬
ken hebben; hoofdstuk 3 gaat over
conservering. Sterk gericht op het
Engelsetaalgebied, met name wat
de aangeradenliteratuur betreft. Is
goed geïllustreerdmet duidelijke af¬
metingsaanwijzingen.

Caring for your Collections:
preserving and protecting your
art and other collectibles
HarrietWhelchel(ed.), TheNational
Committeeto SaveAmerica'sCultural
Collections,NewYork1992 (*)

Per hoofdstuk wordt aandacht be¬
steedaanverschillendematerialenen
specifiekecollecties:textilia, papier,
steen, fotografie, meubels, metaal,
muziekinstrumentenenethnografica.
Behalveaanonderhoudwordt tevens
aandachtbesteedaan het hanteren
van dezematerialenen de gevolgen
daarvan voor de conditie van de
voorwerpen.Inapartehoofdstukken
wordt ingegaanop veiligheid,verze¬
kering, professionele adviezen en
zelfs het legaterenvan collectiesof
delendaarvan.

Umgang mit Dingen, Landes-
stelle für die Nichtstaatlichen
Museen
München1992

Publikatie ter gelegenheidvan een
museumdaggeorganiseerdin 1991
en behorendebij een reizendeten¬
toonstelling. Na een aantal hoofd¬
stukken die ingaan op specifieke
materialen worden de omgevings¬
factoren behandeld: licht, luchtver¬
ontreiniging, klimaat, ongedierteen
schimmel,omgangmetvoorwerpen,
transport, depot, schoonmaken,
conserverenen restaurerenendocu¬
menteren.Verhelderendgeïllustreerd.

Gids voor Behoud en Beheer
van Kerkelijk Kunstbezit:
Een praktische handleiding
MiekeM. vanZanten,StichtingKerkelijk
Kunstbezit,SDUDenHaag1994

Duidelijk naar de praktijk toege¬
schrevengids met tips 'wat vooral
niet te doen'. In dit boek is aandacht
voor onderhoud van de gebouwen
(klimaatbeheersing,beveiliging) sa¬
mengebracht met het onderhoud
van de voorwerpen in die gebou¬
wen.Aanbod komen:metaal,steen,
hout, ivoor, been,hoorn, schildpad,
textiel, glas-in-lood, papier, perka¬
ment, leer, schilderijen. Aparte
hoofdstukkenzijn gewijd aanorgels
enmuur-engewelfschilderingen.

Museum Basics
T. Ambrose,C. Paine,ICOM1994 (Sec-
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tionIII Thedevelopmentandcareof a mu¬
seum'scollections)(*)

Plaatstbehouden beheerin eenbre¬
der kader van het museumals be¬
drijf. Dus aandachtvoor de rol van
het publiek in eenmuseum,huisves¬
ting, groei en zorg voor de collectie.
Paragrafendie met elkaar in ver¬
band staan worden aangegevenen
d.m.v. 'key words' worden korte de¬
finities gehanteerd. In zogenaamde
'boxes'wordt dieper op eenterm of
eenonderwerpingegaan.

Zorg voor uw collectie
H. Verschoor,J.A.Mosk(red.),Amster¬
dam1994, verslagCL-symposium16
maart 1994

In voorbereiding
Het LCM bereidt in samenwerking
met de RBKeenpublikatievoor over
hetopstellenvaneencollectieplan.

Opdit momentis eenLCMpublikatie
in voorbereiding waarin basisinfor¬
matie over behouden beheeropge¬
nomen zal worden. Dezepublikatie
zal landelijkgebruikt wordenals syl¬
labus bij de basiscursusbehoud en
beheer.

Licht-en klimaatbeheersing

Kunstlicht in musea
W.G.Th.Roelofs,J.A.Mosk(red.),Amster¬
damverslagCL-themadag16november1988,
nr 14 (NB!uitverkocht)

Passieve conservering:
klimaat en licht
B.A.H.G.Jiitte,Amsterdam2deherziene
ed. 1992, CL-Informatienr 3

De schadelijkheid van flitslicht
voor kunstvoorwerpen
J.G. Neevel,CLAmsterdam1993

(verkorteversiemet debelangrijkste
resultatenvan een uitgebreider on¬
derzoek; uitvoerige beschrijving bij
CLverkrijgbaar)

Meten is weten: over belang en
gebruik van de thermohygrograaf
J.G. Berkhout,B.A.H.G.Jutte,W.H.P.
Scholten(red.),LCM-publikatienr 3, maart
1994 (2dedruk)

Handig boekje waarin de thermo-
hygrograafper onderdeelwordt be¬
licht. Uitgelegdwordt hoe het appa¬
raatop te stellen,te gebruikenen te
onderhouden.

UV-werend en lichtreducerend
materiaal voor museumdoel¬
einden
M.F.S.Karreman,J.H. HofenkdeGraaff,
Amsterdam1994, CL-Informatienr 20

Studiedag Verlichting
A.M.deRijke(samenstelling)
StichtingOndersteuningMusea,Utrecht
1995 (syllabusbij studiedag)

Depotinrichting - Gebouw
algemeen

Aantasting van kunstvoorwerpen
door materialen van vitrines en
depots en mogelijkheden om dit
te voorkomen
P.B.Hallebeek,CLAmsterdam1991

Depotinrichting en archiefbewa¬
ring. Passieve conservering
W.G.Th.Roelofs,J.A.Mosk(red.),Amster¬
dam1994 (herdrukverslagenCL-thema-
dagen10 en 11)

Richtlijnen bij het bouwen of
verbouwen van ruimten met een
museale bestemming
B.A.H.G.Jiitte,Amsterdam1994 CL-
Informatienr 17

Conservering (preventief/-
actief) en Restauratie ( beleid)

Caring for Collections:
strategies for Conservation,
Maintenance and Documentation
AmericanAssociationofMuseums,Washing¬
ton 1984

Kort rapport waarin vanuit de

beleidsmatige kant aandacht voor
conservering, onderhoud in het
algemeenen documentatievan col¬
lecties. Eenboekje dat gelezenzou
moeten worden voordat men keu¬
zes maakt in conserveringen docu¬
mentatievan collecties.

Conservation concerns: A Guide
for Collectors and Curators
K.Bachmann(ed.),SmithsonianInstitution
Press,Washington1992

In compacte hoofdstukken wordt
uitgelegd wat te doen en waar aan
te denken m.b.t. depotinrichting,
klimaatbeheersingen calamiteiten¬
planning. Verantwoorde berging
komt per materiaalaande orde: pa¬
pier, fotografie, schilderijen,textilia,
keramiek, glas, metaal. Er wordt
speciaalgewezenop schadeherken-
ning en wanneer het nodig is een
restauratorerbij te halen.Goedgeïl¬
lustreerd met behulp van schemati¬
schetekeningen.

Zo goed als oud: De achterkant
van het restaureren
N. Ex (meteenvoorwoordvanprof.dr E.
vandeWetering),Amsterdam,Amber1993

Deauteurgaat in op restauratietech¬
niekenmaarstaatvooral stil bij keu¬
zes die gemaakt moeten worden:
waarom kiest menvoor een bepaal¬
de behandelingen hoe moeten we
nu en in de toekomst omgaanmet
de toenemende stroom kunstwer¬
ken?

De positie van de restaurator
in de musea
H. Piena,in: Boekmancahier20, 6dejaar¬
gang;juni 1994, p. 166-177

Deauteur pleit in dit heldereartikel
voor meer invloedvan restauratoren
op het collectiebeleidvanmusea.

Ethiek van de conservering en
restauratie
W.G.Th.Roelofs,J.A.Mosk(red.),Tim-
sterdam3deed. 1994, verslagCL-thema-
dag15 september1981, nr 2
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Nieuwsbrief Conservering en
Restauratie
CL Amsterdam,Verschijntvier keerperjaar
De uitgave is bestemd voor diege¬
nen die zich bezig houdenmet (het
onderzoek naar) conservering en
restauratievan kunstvoorwerpen.In
het blad wordt onder meer nieuws
vermeldover onderzoek,publikaties
en themadagen van het CL. Ook
nieuws van andere instellingen en
personendieop bovengenoemdeter¬
reinenactiefzijn, wordt opgenomen.

Schimmels - Ongedierte

Bestrijding van insekten en
schimmels in musea
W.G.Th.Roelofs,J.A.Mosk(red.),Am¬
sterdamverslagCL-themadag4 juni 1986,
nr 9 (NB!uitverkocht)

Schimmelsin MuseaenArchieven:
Herkennen, Detektie, Groei-
omstandigheden en Bestrijding
R.A.Samson,E.S.Hoekstra,Centraal-
bureauvoorSchimmelcultures,Baam1994
(handleidingbij cursus)

Natuurhistorische collecties

Opgezet en aangevreten:
Inventarisatie van kennis en pro¬
blemen bij de conservering van
natuurhistorische collecties
A.W. Brokerhof,Amsterdam1994 CL-In-
formatienr 21

Conservering van natuurhistori¬
sche collecties
W.G.Th.Roelofs,A.W. Brokerhof,
J.A.Mosk(eindred.),Amsterdam1994
CL-Informatienr 22

Hanteren van museale
objecten, schoonmaken

Verwijdering van stof van
objecten
C.J.vanNes,Amsterdam1992,
CL-Informatienr 11

De omgang met museale collec¬
ties: Het vervoeren van voor¬
werpen en het schoonmaken van
gebouwen
W.G.Th.Roelofs,J.A.Mosk(red.),Amster¬
damverslagCL-themadag1993, nr 21
Schoonmaken in musea, archie¬
ven en historische gebouwen
J.A.Mosk(red.),Amsterdam1993
CL-Informatienr 14

Fotografie

The Care of Photographs
S.Rempel,Lyons&BurfordNewYork1987

Naeen introductievan verschillende
fotografischeprocédés,volgenhoofd¬
stukkenoverhethanterenvanfoto's,
vervalkenmerken,het schoonmaken
en stabiliserenvan bepaaldecondi¬
ties, het juiste klimaat voor het ber¬
gen en verschillende bergingsme¬
thoden. Tot slot volgt advies over
conservering.Zowel schadekenmer-
ken als opbergsystemenen hante-
ringswijzenzijn heldergeïllustreerd.

Looking at Photographs:
A Guide to Technical Terms
G.Baldwin,TheJ. PaulGettyMuseum1991

Alfabetischewoordenlijstm.b.t. foto¬
grafie.Van'albumenprint' tot 'wood-
burytype',van'waxed-papernegative'
tot 'ambrotype'.Verhelderendgeïllu¬
streerd. In dezelfdeserie'Lookingat
Paintings'.

Voor de zoeker, handleiding voor
het registreren en uitwisselen
van gegevens over fotocollecties
J. Hogenboom,J. vandeVoort(red.),
NBLCDenHaag1994

In voorbereiding
Over fotoconserveringis eenaparte
syllabus in de maak door de Stich¬
ting OndersteuningMusea.

Audiovisuele collecties

Audiovisuele collecties:
Handleiding voor het beheer
van bewegend beeld en geluid
F. vanderMaden(eindred.),Uitgeverij
Verloren,StichtingArchiefpublikaties,
VerenigingGeschiedenis,BeeldenGeluid
Hilversum1993

Dit is deel 4 van de zogenoemde
archiefpublikaties. Het gaat in op
selectiecriteria, materieel beheer,
verschillende ontsluitingsmogelijk¬
heden inclusief automatisering,
auteursrecht en besluit met prak¬
tische voorbeeldenvan schenkings-
enbruikleenovereenkomsten.

Meubels

Was op meubels
C.J.vanNes,Amsterdam1993,
CL-Informatienr 15

Studiedag hout
D. vanLoosdrecht(bijdrage),M. Otte
(samenstelling,verslag),GeldersOudheid¬
kundigContact,Zutphen1994 (syllabus
bij studiedag)

Keramiek en Glas

Voorzichtigheid is de moeder
van de porseleinkast:
Preventieve conservering van
ceramiek en glas
I. Garachon,Amsterdam1994
CL-Informatienr 16

Studiedag Keramiek en Glas
K.vanLookerenCampagne-Nuttall,M.
Hanrath,M. Otte,GeldersOudheidkundig
Contact,Zutphen1994 (syllabusbij
studiedag)

Richtlijnen voor de conserve¬
ring van Gebrandschilderd Glas
B.A.H.G.Jütte,R.Crèvecoeur,Amsterdam
1994, CL-Informatienr 18
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Papier

How to Care for Works of Art
on Paper
F.W. Dolloff,R.L.Perkinson,Museumof
FineArts,Boston1971

Ook al is dit boekje alweer bijna 25
jaar oud het is nog uitstekendbruik¬
baarvoor directe praktischetoepas¬
singen.In het kort aandachtvoor de
geschiedenisvanpapier,verschillende
soortenschade,hetinlijstenenmaken
van passepartoutsen tenslotte een
aantalrestauratiemogelijkheden.

Boekenwurmen & ander
Ongedierte: over de omgang
met boeken
E. vanEeden,Utrecht/Antwerpen1992

Kernachtig boekje, bedoeld voor
iedereen die met boeken omgaat.
Gaatin op de handel in boeken,het
verzamelen, het bewaren, het mis¬
handelen en zelfs het vernietigen
van boeken.

Verslagvan de studiedag Papier¬
conservering
GeldersOudheidkundigContact(samenst.),
Zutphen1993

Schilderijen

Het schilderij:
materiaal techniek-behoud
K.Nicolaus,CantecleerDeBilt 1990 (2^e
druk)

Naastinformatie over hoeeen schil¬
derij vanaf de drager is opgebouwd
geeft het ook basiskennisover de
invloedvanhetklimaat, het bewaren
en het ophangen van schilderijen.
Bevat veel technische informatie
overgrondering,vergulding,pigmen¬
ten en vernis. Het laatstehoofdstuk
gaat over natuurwetenschappelijk
onderzoek.Voor een ieder die zich
voor het eerst wil oriënteren op dit
gebiedeenaanrader.

Looking at Paintings: A Guide
to Technical Terms

D.W. Carr,M. Leonard,TheJ. PaulGetty
Museum1992

Alfabetische woordenlijst m.b.t.
schilderijen.Van 'acrylic' tot 'x-ray',
van 'watercolor'tot 'craquelure'.Ver¬
helderendgeïllustreerd. In dezelfde
serie'Lookingat Photographs'.

Textiel

Vuistregels voor Textiel-
conservering
TextielcommissieMusea,DenHaagcentrale
directievoorlichtingMinisterievanWVC1985

Nog steeds een standaardwerk op
dit gebied. In kadersworden de be¬
langrijkste aspecten benadrukt. In
de tekst staat duidelijk beschreven
wat men zelf kan doen en wat men
vooral geachtwordt te laten.

Vuistregels voor Textielconser-
vering aan de praktijk getoetst
TextielcommissieMusea,Verslagvande
textieldag6 april 1989 te 's-Gravenhage,
1990

Versleten en verschoten:
Tips en adviezen om vroegtijdig
verval van historisch textiel en
kostuums te voorkomen
E. terHofstede,DrentsMuseum,Assen1990

Besteedt aandacht -weliswaar in
zeer kort bestek- aan vlak textiel,
wandkledenen-tapijten,losseacces¬
soires,kleding in hetalgemeen,pas¬
poppen, merklappen,kant, hoeden,
waaiers, poppen, parasols en ten¬
slotte het reinigenenongedierte.

Verslag studiedag Textiel
M. Otte(verslag),GeldersOudheidkundig
Contact,Zutphen1993

Transport

Art in Transit: Handbook for
Packing and Transport
M.Richard,M.F.Mecklenburg,R.M.Merrill
(eds.),NationalGalleryofArt,Washington
1991 (*)

Losbladig systeem met schemati¬
schetekeningenwaarin puntsgewijs
per materiaal voorbereidingen en
gevolgenvan transport worden be¬
handeld. Aandacht voor klimaatbe¬
heersing, het opvangenvan schok¬
ken, verpakkingskisten en de rol
van het transportbedrijf.

Art in Transit: Studies in the
Transport of Paintings
M.F.Mecklenburg(ed.),NationalGallery
ofArt,Washington1992 (*)

Aanvullingop het handboek,waarin
dieper wordt ingegaanop transport
met veel technische informatie en
resultatenvan testmetingen.

Het hanteren en intern trans¬
porteren van museale objecten
M.J.W.J.vanderSterre,Amsterdam
1994, CL-Informatienr 19

Veiligheid

1991 Disaster Preparedness
Seminar Proceedings
P. Meister(ed.),SoutheasternMuseums
Conference,LosAngeles1991 (*)

Onderverdeeldin drie delen:
1.natuurrampenzoalsbrand,water¬
overstromingen,aardbevingenen
tornado's;
2.veiligheidvan het museumenvan
debezoeker;
3.het schrijven en evalueren van
eencalamiteitenplanmet handige
voorbeeldlijsten.

Voor het kalf verdronken is:
Handleiding voor het maken
van een museaal calamiteitenplan
J.A.Mosk(red.),Amsterdam1992,
CL-Informatienr 10

Museale calamiteiten en cala¬
miteitenplanning
W.G.Th.Roelofs,J.A.Mosk(red.),
AmsterdamverslagCL-themadag13 mei
1992, nr 20
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Praktische literatuurlijst
behoud en beheer

Veiligheidszorg in Nederlandse
musea: een inventarisatie
O. Etman,N. Eelmani.o.v.deDirectie
Criminaliteitspreventie,Stafafdeling
InformatievoorzieningMin.vanJustitie
DenHaag1992

Op dit moment is een NMV-werk-
groep bezig een praktisch vervolg
aanditonderzoekte geven.
Het museum en criminaliteits¬
preventie in: Bedrijfsvoering in
musea
C.F.Plaisier,C.vanKatwijk,K.Schoemaker,
's-Gravenhage1992

Besprokenworden risico-analyseen
verschillendebeveiligingsmethoden.
Dieper wordt ingegaanop schade¬
beperkende maatregelen, specifiek
bij brand.

Museum Security and Protection:
A Handbook for Cultural Heri¬
tage Institutions
D. Liston(ed.), ICOM1993 (*)

Behandeldalle mogelijke aspecten
die met veiligheid te makenhebben,
zowel voor de mens,als voor voor¬
werpen en gebouwen. Uit dezelfde
seriealsMuseumBasics.

WVC - Deltaplan voor het
Cultuurbehoud
Tot slot de literatuur afkomstig van
het voormalige ministerie van WVC
die uit beleidsmatig oogpunt inte¬
ressant is maar met betrekking tot
behoud - met uitzondering van de
Deltaplan-nieuwsbrief- geen prak¬
tisch nieuws biedt. Informatie over
verkrijgbaarheidvan de titels bij de
afdeling voorlichting van het minis¬
terie voor OCenW:
telefoon079-533466.

Deltaplan voor het Cultuur¬
behoud, onderdeel:
Plan van aanpak achterstanden
musea, archieven, monumenten¬
zorg, archeologie
WVCRijswijk1990

Kiezen voor kwaliteit, beleids¬
nota over de toegankelijkheid
en het behoud van het museale
erfgoed
WVCRijswijk1990

Bedreigd Cultuurbezit, deel 1
Inventarisatievan achterstandenin
collectiebeheeren -behoud bij mu¬
seaen rijksarchieven
deel 2
Bijlagen: hoofdrapportages van de
deelonderzoeken
WVC/Directoraat-GeneraalvoorCulturele
Zaken/DirectieBeleidszakenCultuurbeheer
(DBC)Rijswijk1990

De beleidsvoornemens van de
Minister van WVC, drs
H. d'Ancona, op het gebied
van het Cultuurbehoud:
Hoe zou het veld daarop moeten
reageren?
A. GrafinBallestrem,Amsterdam1990,
CL-Informatienr 7

Behoudenis kiezen: over het ver¬
zamelen, selecteren en wijzigen
van museale collecties
A.M.Bevers,M.E.Halbertsma,WVC/
Directoraat-GeneraalCultureleZaken
Rijswijk1991

Vechten tegen verval:
De uitvoering van het Delta¬
plan voor het Cultuurbehoud
Notabedreigdcultuurbezit,TweedeKamer
vergaderjaar1991-1992, 21 965, nr 7,
's-Gravenhage1991

Deltaplan voor het Cultuur¬
behoud: De aanpak van achter¬
standen
W.G.Th.Roelofs,J.A.Mosk(red.),Am¬
sterdamverslagCL-themadag24 april
1991, nr 18

Deltaplan voor het cultuur¬
behoud
FactsheetC-ll-N, WVCRijswijk1992

Investeren in cultuur
NotaCultuurbeleid1993-1996, WVC
DenHaag1992

Nieuwsbrief Deltaplan Cultuur¬
behoud
WVCRijswijk,verschijntsindsjuli 1992,
vierkeerperjaar. Gratisabonnementis aan
tevragenbijdeafdelingpublieksvoorlichting.

Werken in de delta:
Evaluatie deltaplan voor het
cultuurbehoud 1991-1993
WVC,Sdu's-Gravenhagedecember1993

(*) Handboekendieofduurin aanschaf
zijnen/ofuitgebreidesomstechnischein¬
formatieverschaffen.
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