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Vooru ligt weereengevarieerdnummervanMuseumpeil;
museaenverzekeringen,educatiein musea,het Deltaplanin
cijfersen nogveelmeer.Demuseain Groningenontvangen
Museumpeilvoorhet eerst.Met ingangvanhet volgende
nummerverschijntookeenprovincialebijlagevoordemusea
in Groningen.

Deredactie

Over de inhoud
Museaen verzekeringen, een onder¬
werp waar musea mee te maken
hebben. Hoe kunt u een op uw
museum toegesneden keuze maken
uit de verschillende soorten verze¬
keringen. Aan de hand van een
stappenplan wordt beschreven hoe
u voor uw museum een optimale
verzekeringsdekking kunt realiseren.
Hoe staan de musea tegenwoordig
tegenover educatief werk en wat is
de rol die het ministerie van OC en
W voor de musea ziet weggelegd.
Het artikel 'Museumeducatie in de
jaren '90' gaat daar dieper op in.
Voorts ligt het in onze bedoeling om
in elke uitgave van Museumpeil een
opmerkelijk educatief project aan de
orde te stellen. De primeur gaat in
dit nummer naar 'De Opvreter'
Dat museumconsulenten niet stil
zitten en bovendien zeer aardige
mensen blijken te zijn heeft Wim
Scholten geconstateerd tijdens de
derde Europese conferentie van
museumconsulenten in Ellecom.

In nummer 4, december 1995, van
Museumpeil is de vraag al gesteld:
'Thema-enjubeljaren: eenaanwinst?'.
1996, Jaar van het Industrieel Erf¬
goed loopt ten einde, eenjaar waarin
heel wat publiciteit is gegenereerd
voor de relatief jonge industriële
monumenten. Veel musea hebben
op de een of andere manier aange¬
haakt op het thema, ondanks dat de
communicatie pas laat in gang is
gezet. In 1998 staat gedurende drie
maanden het onderwerp vrouw en
arbeid in de schijnwerpers. Weer
een thema om op in te haken?

In het vorige nummer van Museum¬
peil heeft reeds een artikel gestaan
over museaen BTW.Voor dit nummer

was een aanvulling aangekondigd
over museumwinkels en BTW.
Bij nader inzien heeft de redactie
besloten hier voorlopig niet nog een
apart artikel aan te wijden aangezien
beide artikelen te veel overeenkom¬
sten vertonen.

Ter informatie

Twee delen
Museumpeilverschijntin tweedelen.Het
eerstealgemenedeelbevatartikelenen infor¬
matie die vooralleNederlandsemuseavan
belangzijn. Het tweede,losse,deelis uit¬
sluitendbestemdvoorde eigenprovincie.

Abonnement
Voorƒ 25,- per jaar krijgt u tweemaal
Museumpeil.Voorƒ 30,- per jaar krijgt u
tweemaalMuseumpeilen eenprovinciale
bijlagenaar keuze.Opgavebij het bureau
van deprovinciaalmuseumconsulentin de
betreffendeprovincie.
Voorƒ 55,- per jaar krijgt u Museumpeil
inclusiefallezesprovincialebijlagen.
Opgavebij het redactie-adresin Utrecht.

Post Scriptum
Mochtu het verkeerdeprovincialedeelhebben
ontvangen,neemdan contactopmet het
bureauvan deprovinciaalmuseumconsulent
in uw provincie.U krijgt het dan zospoedig
mogelijktoegestuurd.
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Musea en het afsluiten van
verzekeringen
wat u vooraf moet weten
In dit artikelwordtaandehandvaneenfictief
voorbeeldbeschrevenhoeu aan dehandvan
eenstappenplaneenoptimaleverzekerings¬
dekkingkunt realiserenvooruw collectieen
bruiklenen.

* ziedealfabetische zijn weinig productenmet eenzo
toelichtingaanhet hooggespannenverwachtingspatroon
eindevandit artikel . , . .alsverzekeringen.Als er over verze¬

keringenwordtgesprokenovertreffen
de negatieveverhalen de positieve
ervaringenmet verzekeringenruim¬
schoots.
Toegegeven de gebruikte polis¬
teksten latenvaak aanduidelijkheid
te wensenover.
Ogenschijnlijkgeruststellendebena¬
mingen zoals 'all risks polis' of een
verzekering tegen 'alle van buiten
komendeonheilen'worden, door de
kleine lettertjes in de polis-voor¬
waarden beperkt tot een product
dat weinig meer dekking biedt dan
een normale 'uitgebreide brandver¬
zekering'.Terechtdat de consument
die denkt een 'all risks verzekering'
afgesloten te hebben zich tekort
gedaanvoelt. Maargelukkigworden
er ook heel veel schadeclaimsnaar
volle tevredenheidvandeconsument
afgewikkeld.

U zou verzekeringen ook anders
kunnenbekijken,bijvoorbeeld:
Verzekeren is het overdragen van
die risico'sdie u niet zelf wilt of niet
zelf kunt dragen.

Overde auteur
De heerA.C.Meijerwas tot voor
kort werkzaamalsSeniorAccount-
ManagerKunstzakenbij ABN-AMRO
Verzekeringen,Makelaarsin Assu¬
rantiënteZwolle.ABN-AMROVerze¬
keringenis één van de vooraan-

d°or: staandemakelaarsop het gebied
dhr.A.C.Meijer vanKunstverzekeringen.

Vóór het afsluiten van een verzeke¬
ring zou eigenlijk al bekendmoeten
zijn wat de behoeften en wensen
zijn voor de verzekering van de
collectie en bruiklenenvan het mu¬
seum. U kunt de verzekeringspolis
vergelijken met een sleutel die toe¬
gang geeft tot de portemonneevan
verzekeraars.Als het evenement(*)
dat de schadeheeftveroorzaakton¬
der de dekking van de verzekering
valt gaatde portemonneevanverze¬
keraarsopen.
Deomvangvan devergoedingwaar
u recht op heeft is afhankelijk van
de afspraken die met verzekeraars
op dit punt zijn gemaakt.Devergoe¬
ding kanzich bijvoorbeeldbeperken
tot uitsluitendreparatiekostenof zich
uitstrekken tot het vergoed krijgen
van alle geledenschadeinclusiefde
waardeverminderingvandeobjecten.
Uiteraard is de prijs van de verze¬
kering afhankelijk van de polis
(variërend van een brand- tot een
'all risks' dekking) en de omvang
van de vergoeding die u bij schade
wenst te ontvangen.

Het is niet eenvoudigom te bepalen
welke verzekeringspolis bij uw
museum past en welke vergoeding
aansluitop de samenstellingvan uw
collectie en de omvang van het
verzekeringsbudget.

Stappenplan verzekeringsbe¬
hoefte collectie en bruiklenen
Hetstappenplanvoor hetbepalenvan
de mogelijke verzekeringsbehoefte
is gebaseerd op de 'Risk-Manage¬
ment' gedachte.Uitgangspuntis de
continuïteit van het museum tegen
zo gering mogelijke kostente waar¬
borgen.Daarvooris hetvanbelangde
risico'swaaraande museumcollectie
is blootgesteldin kaartte brengenen
daarna de gesignaleerde risico's
zoveel mogelijk te beperken. Wat
vervolgens aan risico's overblijft,
leesde continuïteit van het museum
bedreigt, kan door middel van een
verzekeringwordenovergedragen.

Zo'n stappenplan kan er als
volgt uitzien:
1. Inventariseren/waarderenvan
decollectie/bruiklenen;
2.Vaststellenvande risico's
waaraandecollectie/bruiklenen
zijn of kunnenwordenbloot¬
gesteld;
3.Onderzoekenwelke risico's
niet acceptabelzijn voor het
museum;
4.Oplossingenzoekenom de
onder 3 gevondenrisico's
verderte beperkenof overte
dragen,waarbij ook deaan¬
wezigheidvan reedsdoor
hetmuseumgetroffen preven¬
tievevoorzieningenkunnen
wordenbetrokken;
5.Regelmatig(jaarlijks)dit
stappenplandoornemenen
zonodig bijstellen.

Ad. 1 Inventariseren/waarderen
Deinventarisatie/waarderingvan de
collectieisvaakdemeesttijdrovende
fasevanhetstappenplan.Voormusea
die niet beschikkenover eenperma¬
nente staf is het vaak onmogelijk
om tot eengedegenbeschrijvingen
waarderingvandecollectiete komen
en is het inschakelenvan hulp van
buitenaf(expert/taxateur)gewenst.
Het voordeel van het 'inkopen van
dezewaarderingskennis'isdatdit een
beeld geeft van de marktwaarde^)
van de collectie. Daarnaastkan de
uitkomst van deze waardering als
basis(")dienenvoor de af te sluiten
verzekeringen, waarmee discussie
bij schadeover de waarde van de
collectiewordt voorkomen.
Eenalternatief, waarmee u externe
taxatiekosten uitspaart, voor deze
vastetaxatie is om met uw verzeke¬
raar af te spreken dat de waarde
waarvoor het museum de objecten
heeft geregistreerdals uitgangspunt
geldt bij schade. Deze vorm heet
'partijentaxatie.'
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Een inventarisatie en waardering
van de collectie levert u niet alleen
waardevolle informatie op over de
omvang, samenstelling en waarde
van de collectie, maar kan ook bij
eenonverhooptediefstalvan de ob¬
jecten gebruiktwordenom de politie
vandejuiste informatiete voorzien.

Op basisvan de inventarisatiekunt
u besluiten om bepaaldedelen van
de collectieNIETter verzekeringaan
te bieden, of deze met een hoog
eigenrisicoof op zeerbeperktecon-
dities(*)te verzekeren.

Ad. 2 Vaststellen van de risico's
De gevaren(*)waaraande collectie
en de bruiklenen kunnen worden
blootgesteld en die schade of be¬
schadigingen kunnen veroorzaken
zijn in twee categorieën onder te
verdelen:

- geleidelijkeinvloeden/inwerkingen
op/vanuit de objectenzoals: slijta¬
ge,weersinvloeden,luchtvervuiling,
temperatuurverschillenenzovoorts;
- plotselingeinvloeden/inwerkingen
op de objecten zoals: brand, blik¬
seminslag,waterschade,aanrijding,
storm, inbraak/diefstal,vandalisme
en overige van buiten komende
onheilen.

Al deze risico's kunnen leiden tot
het verlies van, of het geheelof ge¬
deeltelijk beschadigdraken van uw
collectieen/of bruiklenen.
Kanttekeninghierbij is dat de gelei¬
delijk werkende invloeden(*) bijna
niet verzekerbaarzijn.

Ad. 3 Onacceptabele risico's
Op basisvan de resultatenvan stap
1, het inventariserenen waarderen,
kunt u zich een beeld vormen over
de financiëleconsequentiesvan een
schade aan uw collectie en/of de
bruiklenen.

Degevarenvan stap2 verwerkt u in
een schemawaarin aande ene kant
de collectie naaronderdelenen aan
de andere kant de gevarenzijn op¬
genomen. In dit schemakunt u per
gevaren-categorieen per collectie¬
deel de omvang van de mogelijke
schadeaangeven.

collectie/gevaar Brand/storm Inbraak/diefstal Overigeonheilen

Schilderijen

Archeologie

Bruiklenen

Zo'nschemaineenfictiefmuseumkan
er alsbovenstaandschemauitzien:
Uiteraardkunt u binnen de collectie
nogverfijningenaanbrengenbijvoor¬
beeld:in presentatie/indepot,breek¬
baar/niet breekbaarof klein (zo mee
te nemen)/groot (niet op te tillen).
Ook de lijst met risico's in dit voor¬
beeldis beperkten kanverderuitge¬
breidworden.

Vaststellenvandeschadeomvang
Het moeilijkste onderdeel van het
stappenplanis het inschattenvan de
maximalefinanciëleschadeper col¬
lectiedeelen per gevaar.U kunt zich
afvragenhoeveeler van de collectie
verloren gaat bij brand?Of hoeveel
werken kunnen inbrekers meene¬
men,enwat zullenzij naarallewaar¬
schijnlijkheid laten staan?Wat voor
effect heeft het alsde inbraakbeveili¬
gingsinstallatiegekoppeldwordt aan
de politie of aan een meldkamer?
Welk deel van de collectie is zo
kwetsbaar dat niet alleen brand,
maar ook het omstoten van een
kunstwerkdooreenbezoekertot een
groteschadekanleiden?Enzovoorts.

De omvang van de schade kan in
drie categorieën verdeeld worden
(de bedragenzijn museum-en dus
budgetgebonden):
- eenkleineschadetotenmetƒ 5.000,-
per voorval (geen enkele bedrei¬
ging vandecontinuïteit);
- eenmiddelgroteschadevanƒ 5.001,-
tot en met f 15.000,- per voorval
(zorgelijk, maar geen directe be¬
dreigingvandecontinuïteit);
- een grote schade ƒ 15.001,- en
hoger per voorval (bedreigt de
continuïteit)

Deze drie categorieën kunnen
eenvoudig in een schemaverwerkt
worden:

Degevarenbrand/storm leidenvoor
alle collectiedelen tot een grote
schade.
Het risicovan inbraak/diefstal in het
voorbeeldmuseum ligt met name
voor archeologieanders.
Deverwachting is dat potentiële in¬
brekersdearcheologischecollectiedie
voornamelijk uit aardewerk bestaat
met rust zullen laten.
De overige onheilen(*)scorenover¬
wegend laag qua schade-omvang.
Hetmuseumheeftvoldoendebewa¬
king om de bezoekersop eenveilige
afstand van de schilderijen te hou¬
den en de archeologischecollectie
wordt in vitrines geëxposeerd.Bijde
bruiklenenzit echterwèl een kwets¬
baar object dat op een sokkel in de
centralehal staat.Als dat object zou
vallen omdat het door eenbezoeker
wordt omgestoten en breekt be¬
draagtde schadebijna ƒ 13.000,-.

Met deze uitkomsten heeft u per
voorval een overzicht van de maxi¬
male schade-omvangvan de geva¬
ren die het museumbedreigen.Ook
kunt u in eenoogopslagzien of een
en ander u acceptabeloverkomt ge¬
let op de financiëledraagkrachtvan
het museum of dat er maatregelen
genomenmoetenworden.
Als er aanvullendemaatregelenge¬
wenst of noodzakelijk zijn, dan
komt u bij stap4 terechtmet als pri¬
mair doel de schadekansenomvang
van een schadezoveel mogelijk te
beperken.

Ad. 4 Oplossingen
Van achter een bureau is het bijna
onmogelijk om aante gevenhoeper
museum risico's beperkt kunnen
worden. Eenadviesop dit punt kan
variëren van het instellen van een
rookverbod in de kantoren/ruimten
van het museum, kostbare schilde-

* ziedealfabetische
toelichtingaan het
eindevandit artikel

collectie/gevaar Brand/storm Inbraak/diefstal Overigeonheilen 3
Schilderijen groot groot klein

Archeologie groot klein klein

Bruiklenen groot groot middelgroot
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Musea en het afsluiten van
verzekeringen
wat u vooraf moet weten

* ziedealfabetische
toelichtingaanhet
eindevandit artikel

rijen voorzien van slagvastglas tot
hetgebruikmakenvan professionele
kunstvervoerbedrijven. Maar ook
kan het wenselijk zijn om voortaan
bepaalde objecten in vitrines of
achterglaste gaanexposeren.
Kortom om over het beperkenvan
gevarente kunnenpratenof advise¬
ren is veel informatieover de lokatie
en de collectie van het museum
nodig. Schroom niet om eens met
eenverzekeringsmakelaar,assurantie¬
tussenpersoonof uw verzekerings¬
maatschappij van gedachten te
wisselen over het beperken van
de bedrijfsmatige risico's van uw
museum.

Een verzekering kan hiervoor een
oplossingzijn.

Leidraadbij het kiezenvandeverze-
keringsdekkingH die uw situatie
het bestedient is naasthet beschik¬
bare budget natuurlijk ook de uit¬
komst van het stappenplan.Bent u
tot de conclusiegekomendat er in
uw situatie door 'overige onheilen'
slechts een kleine schadeontstaat,
dan kunt u zich afvragenof een 'all-
risks' verzekering(-) wel op zijn
plaats is en wellicht kan volstaan
worden met alleen een branddek-
king(*) of desnoodseen uitgebreide
gevarenverzekering(-).

Terug naarhet stappenplan;om aan
te gevenwat eenbepaaldemaatregel
voor effectkanhebbenop heteerder
vermelde schema (stap 3) het vol¬
gendevoorbeeld:
- hetmuseumlaateeninbraakbevei¬
ligingsinstallatie installeren met
een doormelding naar de politie
die binnenvijf minuten ter plaatse
kanzijn.

Dit heeft het volgendeeffect op het
schemauit stap 3:

Ter verduidelijking wil ik toch nog
even teruggaan naar de conclusies
van het voorbeeldmuseumuit stap
3 en4:

- Brand/stormgeeft altijd eencatas¬
trofale grote schade;
- Inbraak/diefstal leidt niet tot een
catastrofalegrote schade;
- Overige onheilen brengen uitslui¬
tend kleineschadesmet zich mee.

collectie/gevaar Brand/storm Inbraak/diefstal Overigeonheilen

Schilderijen groot klein klein

Archeologie groot klein klein

Bruiklenen groot klein middelgroot

Dezemaatregelheeft tot gevolg dat
de schadeten gevolge van inbraak
voor de schilderijen en de bruik¬
lenen in omvang aanmerkelijk is
verkleind (van een 'grote schade
naareenkleineschade').

Verzekering
Als al hetmogelijkegedaanis om de
risico'suit te bannenofte beperken,
dan komt u in de laatstefasevan het
stappenplan.Hetoverdragenvan de
risico's die u niet zelf wilt of kunt
dragen.

Als dit museumop basisvan de uit¬
komsten van het schemade kleine
schadesNIETwil verzekeren,maar
voor de bruiklenen een meer dan
uitgebreidedekking (all risks)wenst,
dan komen de volgende risico's in
aanmerking om te worden overge¬
dragen:

Collectie Brand/storm
Archeologie Brand/storm
Bruiklenen Brand/storm,Inbraak/

diefstalenOverige
onheilen

Het verdient aanbevelingom u bij
het afsluitenvan eenverzekeringte
laten assisterendoor een professio¬
neleassurantietussenpersoonof een
makelaarin assurantiën.Zij hebben
dagelijks contact met verzekeraars
zodat zij voor u kunnenbeoordelen
of de prijs van de verzekerings-dek-
king marktconformis.
Op deze wijze kunt u uw verzeke¬
ringsbehoefteop maat invullen. U
weet immers precies wat u nodig
heeften kunt zodoendeeenbewuste
keusmakenvoor een bepaaldever-
zekeringsdekkingt").Hiermee voor¬
komt u (te) hoog gespannen
verwachtingenen/of teleurstellingen
bij eenonverhoopteschade.

Afwijkendeverzekeringsvormen
Uiteraardkunt u binnende verzeke¬
ringsdekking weer allerlei variaties
aanbrengen waarmee premie kan
worden bespaard. U kunt hierbij
denken aan het in de polis laten
opnemen van een eigen risico bij
schadeof eenafwijkende schadere¬
geling waarbij uitsluitendde repara¬
tie-kosten of alleen een schade¬
vergoeding bij totaal verlies wordt
vergoed. Laat u eens voorrekenen
wat de consequentiesvoor de door
u te betalen premie zijn als u kiest
vooreenafwijkendeschaderegeling^).

Ad. 5 Bijstellen
Dit is de moeilijkste stap. Het jaar¬
lijks doorlopenvan alle stappenvan
dit stappenplan en het nadenken
over wat er gewijzigd is binnen en
buitenhetmuseum.
In elke organisatie,ongeachtde om¬
vangzullenzichwijzigingenvoordoen
dieunietdirectwordengemeld.
Hierbij kunt u denkenaande nieuwe
frituurpan in het museumrestaurant,
die het brandgevaarvergroot of een
wijziging in de samenstellingvan de
collectie waardoor de schade-om-
vangtoeneemtdoor bijvoorbeeldde
hoge waarde en/of fragiliteit van
eenobject.
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Jaarlijks om de tafel zitten met alle di¬
rect betrokkenen om te praten over
risico's en schade geeft betrokken¬
heid bij de medewerkers van het mu¬

seum. Dit gecombineerd met het ma¬
ken van duidelijke afspraken wie er
verantwoordelijk is voor de jaarlijkse
uitvoering van het stappenplan en de

verzekeringszaken is essentieel voor
het welslagen van eenaanzet tot risk-
management binnen uw organisatie.

Toelichting op de gebruikte
begrippen:

Afwijkende schaderegeling
In demeestgangbareverzekeringsvoorwaarden
wordt,mitsuwpolishiervoorverzekerings¬
dekkinggeeft,dedooru geledenschadebe¬
taaldopbasisvan:
1. (geregistreerde)waardevoorderampminus
waardena derampof
2. dereparatiekostenal dannietvermeerderd
meteen eventuelewaardeverminderingten
gevolgevandezereparatie.
Ditmetdekanttekeningdat verzekeraarsin
hunvoorwaardenmeestalregelendat slechts
delaagstevandezetweeaanu wordtvergoed!
Alsu hiervanafwijkt,doorbijvoorbeeldte
kiezenvooralleendevergoedingvanderepa¬
ratiekosten,danpraten'wij' in verzekerings-
landovereenafwijkendeschaderegeling

All risks verzekering
Eenverzekeringwelkealleschadedieaande
objectenontstaatverzekerd,metuitzonderingvan
eenaantalmetnamegenoemdeuitsluitingen
zoalsbijvoorbeeldoorlogsrisico,natuurrampen
(aardbevingenenoverstromingen)engeleidelijk
werkendeinvloeden.

Basisvoor de af te sluiten
verzekering
Meteentaxatierapportvaneenonafhankelijke
expert/taxateurkuntu eenverzekeringsover¬
eenkomstaangaanopbasisvan'vastetaxatie'.
Hierdoorbereiktu dat dedoordeexpertbe¬
paaldewaardeookdewaardeis diebij scha¬
dealsuitgangspuntvoordeschaderegeling
geldt.
Eenalternatief,waarmeeu externetaxatie¬
kostenuitspaart,voordezevastetaxatieis
ommetuwverzekeraaraf te (laten)spreken
dat dewaardewaarvooru deobjectenheeft
geregistreerdalsuitgangspuntgeldtbij scha¬
de.Dezevormheet'partijentaxatie.'

Brand-en/of Brand/Stormverzekering
Schadedoorbrand/blikseminslagen indien
meeverzekerdookstormkomtvoorvergoeding
in aanmerking.Schadeveroorzaaktdoor
luchtvaartuigenvaltnietonderdedekking
vandezeverzekeringtenzijer brandontstaat!
Tegeneenbeperktepremietoeslagkuntu deze
dekkingmetuwbrandverzekeringinkopen.

Condities
Dewijzewaaropdeverzekeringis afgesloten.
Hierbijkuntu denkenaaneenall risks/uit¬
gebreidegevaren-of brandverzekering.
Degekozen(verzekerings)conditiesbepalenof
eenevenemental dannietonderdeverzeke¬
ringsdekkingvalt,enmogelijkvoorvergoe¬
dingin aanmerkingkomt.

Evenement
Zie 'Gevaren'

Geleidelijk werkende invloeden
Eengevaar/evenementdat langzaaminwerkt
ennietgelijktot eenbeschadigingleidt.
Hierbijvalttedenkenaanhetroestenvan
blankmetaalofdeoxidatievaneenkoperen
beeldwaardoorhetgroenwordtenzovoorts.
Verzekeraarswillendezegeleidelijkeinvloeden,
in enopkunst-collecties,in principeniet
verzekeren.

Gevaren
Hieronderwordtallesverstaandat 'eenge¬
vaar' isofkanzijnvooruwcollectieeneigen¬
dommen.Gevarenkunnenvariërenvanbrand
tot enmetbreukvanglasdoorgeluidsgolven.
Verzekeraarspratenin dit verbandookwel
over'eenevenement'.

Marktwaarde
Dewaardewaarvooru opditmomenteen
minofmeervergelijkbaarengelijkwaardig
objectkunt terugkopen.Voorobjectendieniet
meertekoopzijnwordtweleensuitgegaan
vandewaardevaneengelijkwaardige'pu¬
bliekstrekker'.Deinterpretatievanmarkt¬
waardewordtvastgestelddoorexperts.

Onheilen
Zie 'Gevaren'.

Partijentaxatie
EenalternatiefvoordeVasteTaxatie,waar¬
bij dewaardezoalsdiedoorhetmuseumis
geregistreerdalsuitgangspuntwordtgehan¬
teerdvoordewaardewaarvoordecollectie
verzekerdis.

Uitgebreide verzekering
Eenverzekeringwaaropschadetengevolge
vanonderanderebrand,blikseminslag,lucht¬
vaartuigen,aanrijding,waterschade,stormen
diefstalen/of inbraakis verzekerd.

Vaste Taxatie
Eentaxatierapportvaneenonafhankelijkeex¬
pert/taxateurdientals basisvooreenverze¬
keringsovereenkomst.Dedoordeexpertvast¬
gesteldewaardeis ookdewaardediebij
schadealsuitgangspuntvoordeschaderege¬
linggeldt.

Verzekeringsdekking
Dewijze/conditieswaaropdeverzekerings¬
overeenkomsttot standis gekomen.Zievoor
watvoorbeeldendeomschrijvingenvanBrand¬
en/ofBrand/Stormverzekering,Uitgebreide
verzekeringenAll risksverzekeringendiein
dezetoelichtingzijnopgenomen.

Bestaandeliteratuur:
Museumbeveiligingtegencrimineel
gedrag/ Huges-Nederlandse
Museumvereniging/ Bureauvoor
schadepreventieTBBS; 1991

Bedrijfsvoeringin musea/ Plaisier
(red.)- VUGAUitgeverijB.V.;
's-Gravenhage1992;p. 144-151

Organisatorischebeveiligingvan
musea,Vanmeldernaarmentaliteit/
Westhuis- DienstGemeentelijke
MuseaRotterdam,1990

Water zoalkomt kijken bij deverde¬
ling vankunstvoorwerpen/Boes-
Verschenenin Bulletin IOjanuari
1991vandeFederatievanMuseain
Zuid-Hollandenin deNieuwsbrief
vandeVerenigingvanMuseain
Brabantnr. 3, augustus1991.
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Museumeducatie in de jaren '90

OnlangszijnhetTrendrapportMuseumeducatie,
deCultuurnota1997-2000 en denotitie
Cultuuren Schoolverschenen.
HetTrendrapportgeefteenindrukhoehetstaat
met deeducatiein deNederlandsemusea,
waar leggendemuseadeprioriteit.In de twee
uitgavenvanhet ministerievanOnderwijs
CultuurenWetenschap(OC enW) blijkt
dat de relatiecultuuren schoolkomendetijd
eenbelangrijkerol speeltin het cultuurbeleid.
Wat betekentdat voordemuseaenkomt
dat overeenmet deprioriteitendiedemusea
zichstellen?

doorHiskeLand,
consulenteducatieen
pr bij deStichting
Ondersteuning
Museain Utrecht

Trendrapport Museum¬
educatie

Eens in de zoveel jaren laat het
ministeriewaar de C van Cultuur in
opgenomen is een onderzoek uit¬
voeren: hoe staat het met educatie
in musea?Watdoen we?Welkever¬
schuivingentredenop?
In het middenvan dejaren '90 vond
het ministerie van OCen W het tijd
worden voor een nieuw onderzoek
waarvandebevindingengepubliceerd
zijn in het Trendrapport Museum¬
educatie.Ruim300 musea(directies
en educatievediensten) zijn bena¬
derd met een enquêtewaarop 186
gereageerdhebben. Daarnaastzijn
interviews gehouden met een ne¬
gental mensendie werkzaamzijn in
het educatieveveld. Hun uitspraken
larderenen ondersteunende cijfers.
De huidige stand van zaken wordt
afgezet tegen de inventarisatiesuit
1970, 1980en 1989.
Deinventarisatieuit 1989 liet al zien
dat het educatieveelanvan dejaren
zeventig was verdwenen. De tijd
van de grote idealen en spraakma¬
kende educatieve projecten leek

voorbij. Hetonderzoekconstateerde
toen wel dat museumeducatieniet
meeralsmodeverschijnselafgedaan
kon worden. Maarin dejaren nadie
inventarisatie is het Deltaplan Cul¬
tuurbehoud met de daarbij noodza¬
kelijke fixatie op behouden beheer
voorbijgetrokken. Heeft deze aan¬
dachtvoor hetbehoudvanhetobject
gevolgengehadvooreducatie?

Hoe staan we ervoor?
De grote aandachtvoor behoud en
beheeris in grote lijnen niet ten kos¬
te van de aandacht voor educatie
gegaan,althans niet als er gekeken
wordt naar het aantal activiteiten
dat in de museawordt ontwikkeld.
Degrote meerderheidvande musea
geeft aan de publieksfunctieen de
bewaarfunctie even belangrijk te
vinden. Eris de laatstetienjaar geen
sprakevan een trendbreuk wat be¬
treft de financiële middelen en
menskracht.Hetbetreft verschuivin¬
gen op het niveau van 'een beetje
meer van het één en een beetje
minder van het ander'. Overdracht
van kennisen begrip wordt door de
meestemuseaals doel van educatie
gezien, gevolgd door het vergroten
van het plezier in het bezoek.Musea
gaan er steedsmeer vanuit dat het
de bezoeker aangenaamgemaakt
moetworden.

Educatieheeft niet meerde ideologi¬
sche lading van de jaren '70 maar
speelt steeds vaker een rol in de
museummarketing. 'Mede door de
verzelfstandiging van de musea is
men nog meer marktgericht gaan
denken:wat looptgoed7Watwil het
publiek? Musea zijn minder auto¬
noom dan vroeger en houden zich
sterk bezigmet klantgerichtezaken,
service en wat het publicitair ople¬
vert' en 'Het denken in activiteiten
voor bepaalde doelgroepen heeft
door de opkomst van pr en marke¬
ting een grote vlucht genomen.
Marketingstrategieën worden vaak
met medewerking van educatieve
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medewerkers opgezet, en pr en
educatiezijn meer naar elkaar toe¬
gegroeid'.
De vormingsdoelenuit de jaren '70
zijn vrijwel uit beeld verdwenen.
Aandemaatschappelijketaakvanhet
museum, bijvoorbeeld ten opzichte
van allochtonenof mensenmet een
handicapwordt geen prioriteit ver¬
leend. Vormingsdoelen komen we
vooral nog tegen bij volkenkundige
museaennatuurmusea.
Museazijn sceptischover het berei¬
ken van nieuwe doelgroepen. Het
vereistveel extra investeringin wer¬
ving enprogrammeringterwijl deop¬
brengst(in geld uitgedrukt)matig of
nihil is. Het is eenmoeizaamen kost¬
baar traject dat zeker voor kleine
museanietaandeordeis.

Vooral in de kleine musea is het
woekerenmet de beschikbaremen¬
sen en middelen. In realiteit zal dit
probleem nog erger zijn dan het
rapport schetst:voor het onderzoek
is een steekproef genomen uit het
ledenbestand van de Nederlandse
Museumvereniging(NMV).Hierdoor
zijn de echt kleine musea buiten
beeldgebleven.
In grote en middelgrotemuseais de
positie van educator complexer ge¬
worden: hij/zij heeft te maken met
de belangen en preoccupatiesvan
de conservatoren de vormgever en
met de toegenomeninvloedvan de¬
genen die pr en marketing in hun
pakkethebben.

Wat doen we zoal?
De rondleiding is nog steeds het
meest gebruikte educatievemiddel
in de publieksbegeleiding. Bijna
100%van de respondenten houdt
rondleidingen in het museum. Een
duidelijke trend is het organiseren
van evenementen.Deonderzoekers
gevenaaneen relatiete zien tussen
de iets afgenomen aandacht voor
specialedoelgroepenzoals mensen
met een handicapen scholenen de
opkomstvanevenementen.



Het schriftelijk educatief begelei¬
dingsmateriaal (de lesbrief, puzzel
of speurtocht) is niet meer weg te
denkenuit het museum:in 77%van
demuseakunje hiervoorterecht.
Een trend in de presentatie is de
nadruk op het activerenvan de be¬
zoeker. Traditioneel is het in het
museumeenkwestievan kijken, het
'nieuwe' museum werkt door het
prikkelenvanmeerderezintuigen.De
bezoekerwordt geactiveerdengesti¬
muleerd, zo mogelijk door middel
van meerderezintuigen. Niet alleen
hands-onelementenspeleneengro¬
tere rol, ook levendegeschiedenisen
museumtheater(nu in 12%van de
geënquêteerdemusea) zijn in op¬
komst. In verbandmet de discussies
over levendegeschiedenis(hoe'echt'
is het?)geeft een aantal museade
voorkeuraanmuseumtheater.
Met de interactievemedia gaat het
niet zo snel.Geziende hoge kosten
ende benodigdeknow-howwordt er
nogmaarop bescheidenschaalgeëx¬
perimenteerdmet computers in de
publieksbegeleiding.
Opvallendzijn deontwikkelingenop
het gebied van kinderactiviteiten.
Het aanbod is sterk verruimd en er
bestaanveel plannenhier in de na¬
bije toekomst meer aan te doen.
Daarbij gaat het niet alleenom toe¬
gevoegdeactiviteiten maar ook om
presentatiesdie geheel voor kinde¬
renzijn ontworpen.

Museum en school
Uit het onderzoek blijkt dat de
musea grote aantallen scholen (via
bezoeken, leskisten, scriptie- en
werkstukmaterialen)bereiken,maar
dat lang niet alle scholen in aanra¬
king komenmet het museum.Voor¬
al in het voortgezet onderwijs is het
bereik per schooltype ongelijk, ten
nadelevan het lager beroepsonder¬
wijs en mavo. De constatering dat
een vijftal grote musea ruim 60%
van alle schoolbezoekenverwerkt
geeft te denken.
Het Centraal Bureauvoor Statistiek

(CBS)constateert,gebaseerdop ge¬
gevensover de totale museumpopu¬
latie, dat in 1994 musea minder
intensieve contacten onderhielden
met scholen dan in 1980. Er is in
minderematesprakevanmeerdaagse
schoolprojecten, en het in samen¬
werking met onderwijsinstellingen
opzetten en uitvoeren van lessen.
Het CBSziet een verschuiving van
reguliere naar incidentele activitei¬
ten ten behoevevan het onderwijs.
Dit is tegengesteld aan de te ver¬
wachten trend van een meer struc¬
turele relatietussenmuseumen on¬
derwijs.

De school zelf aan het woord
Eenapart hoofdstuk in het Trend¬
rapport is ingeruimd voor de relatie
museum/schoolvanuit het perspec¬
tiefvan deonderwijsgevenden.Voor
het eerst komenook de scholenzelf
aan het woord. De onderzoekers
benadrukken dat het hier om een
verkenning gaat: de ondervraagde
scholen zijn beperkt in aantal
(twaalf stuks) en geworven via
bestaandecontactenvan museaen
bemiddelendeinstellingen. Het zijn
dus scholendie aanmuseumbezoek
doen. Thema's in de gesprekken
zijn: de ervaringen (hoe was het?);
de verwachtingen (onder welke
voorwaarden maakt men gebruik
van het aanbod)en de toegankelijk¬
heid (bestaan er structuren -ook
financieel-waarbinnen gebruik van
hetaanbodgeplaatstkanworden?).
Interessantis de waarnemingdat er
eengroot verschil bestaattussende
'generalisten'(vooral basisonderwijs
en soms basisvorming)en de 'spe¬
cialisten' (vakdocenten voortgezet
onderwijs). Voor generalistenis het
niet nodig dat eenvaste of tijdelijke
presentatie aansluit bij het onder¬
wijsprogramma. Volgens hen is er
voldoende ruimte ook aandachtaan
andere zaken te besteden. Boven¬
dien zal het een rol spelendat deze
schoolklassennietalleenhetmuseum
bezoeken voor het thema van de

presentatie. Ook het verschijnsel
'museum' kan aanleiding zijn voor
een bezoek. In hoeverreaansluiting
bij het lesprogrammaeenstimulans
zou kunnen zijn voor museumbe¬
zoek is helaasniet onderzocht. Het
wordt wel van groot belang geacht
dat de sticker 'educatief op het pro¬
gramma geplakt kan worden: het
moet duidelijk zijn wat de leerlingen
ervankunnenopsteken.
Specialistenzoekenzelf naargeschikt
aanbod,waarbij zij zichzelf als ver¬
antwoordelijke voor de aansluiting
bij het onderwijs zien. Die aanslui¬
ting is voor het voortgezet onder¬
wijs vanwezenlijk belang.
Descholenbenadrukkenhet belang
van tijdige berichtgeving: museum-
bezoekvergt planningenvoorberei¬
ding. Hethuidigeonderwijs is zo ge¬
compliceerddat bijna niets meerop
korte termijn geregeld kan worden.
Scholenzijn gebaat bij een structu¬
reelaanbod,hetgeenhaaksstaatop
de ontwikkelingen in de musea
zoals ze hierbovenzijn beschreven.
Geenvan de geselecteerdescholen
roept(in tegenstellingtot veleandere
onderwijsinstellingen)dat ze het te
druk hebben voor museumbezoek.
Zij geven evenmin een oplossing
hoede scholenhet best te bereiken
zijn. Vande belemmerendefactoren
lijken de vervoerskostenhet meest
belangrijk te zijn, niet de entreeprijs
van hetmuseum.

De komendejaren wordt het onder¬
werp 'school' voor musea nog
belangrijker dan dat het op dit
moment al is (zie de Cultuurnota
1997-2000 en Cultuur en School).
Mede met het oog daarop:
onderzoekers, ga verder met een
grootschalig onderzoek onder de
onderwijsgevendenwaarin ook juist
diescholenworden betrokkendie nu
geen museumtraditie hebben! Wat
zijn hun wensen en - vooral - wat
zijn hunbelemmeringenwaardoorze
geengebruikmakenvandefaciliteiten
van hetmuseum?
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illustraties:
JoepBertrams
uit: Cultuuren
School,eenuitgave
vanhetMinisterie
vanOnderwijs
CultuurenWeten¬
schappen

Cultuurnota 1997-2000

Het verzoek van het ministerie van
OC en W aan het SCO-Kohnstamm
Instituutom onderzoekte doen naar
destandvanzakenomtrentmuseum¬
educatiekomt niet uit de luchtvallen.
Oplettende lezers hadden het in de
nota Uitgangspuntenvoor Cultuur¬
beleid, 'Pantserof ruggegraat' van
1995 kunnen opmerken: cultuur¬
educatie gaat in de komendejaren
een belangrijke rol spelen. En één
van de plaatsenwaar cultuureduca¬
tie uitgedragen kan worden is het
museum.Voor de overheid is het op
zo'n moment van belangom te we¬
ten waardemuseameebezigzijn.
IndeonlangsverschenenCultuurnota
1997-2000,'Pantserof ruggengraat'
wordt de rol van cultuur voor de in¬
dividuele mens én de samenleving
nader uitgewerkt. In de cultuurnota
worden de beleidslijnen voor cul¬
tuur duidelijk. Het ministerie zoekt
voor de uitwerking van het nieuwe
beleid (financiële) samenwerking
met de lagereoverheden.Vroeg of
laat zal vrijwel ieder museum met
de uitgangspunten van deze cul¬
tuurnota in aanrakingkomen.

Wat wil staatssecretarisNuis?In de
nieuwecultuurnotastelt hij: 'Cultuur
is wat mensengemeenhebben. ...
Naarmateer meermensenaandeel¬
nemen, kan een cultuur zich rijker
ontwikkelen. En naarmate een
cultuur meer te biedenheeft, des te
meerzullenmensenmeedoen.
Vandaarhet belangom alert te zijn
opmogelijkhedenomcultuurvorming
en cultuuroverdracht te versterken'.
(uit de inleiding, pagina 5). 'Leren
kennen, herkennenen ervaren wat
anderen bezighoudt en beweegt,
versterktdemaatschappelijkesaam¬
horigheid.Cultureelerfgoed,dekun¬
sten en de media zijn daarbij van
wezenlijkebetekenis.Cultuur als sa¬
menbindend en noodzakelijk ele¬
ment in de samenlevingis de voor¬
naamste boodschap'(hoofdstuk 1,
pagina9).
Derelatiecultuur en schoolspeelt in
de komendeperiodeeencentralerol
in het beleid van het ministerie.
Schoolwordt gezien als de uitgele¬
zen mogelijkheid om de culturele
boodschapovertedragen:daarligtde
kansom iedereen,ook de leerlingen
die van huis uit geen'cultuurgebrui¬
kers' zijn, te bereiken. De staats¬
secretaris stelt in dat kader extra

geld in het vooruitzicht voor de
versterking van de relatie tussen
scholenen culturele instellingen.Op
landelijk niveau wordt er zo'n zes
miljoen in het vooruitzicht ge¬
noemd. 'Hetgaat daarbij zowel om
incidentele stimuleringsbijdragen
aan gesubsidieerdekunstinstellingen
...alsombijdragenaangeheelnieuwe
initiatievendie kunst enjongeren op
bijzonderewijzemet elkaar wetente
verbinden. Prioriteit zal daarbij
wordengegevenaan activiteitendie
speciaal gericht zijn op jonge mi¬
granten' (hoofdstuk 1, pagina 9).
Museaworden opgeroepenzich te
profileren als kennis- en advies¬
centrumvoor hetonderwijs.
Verderetoezeggingenaandemusea
zijn: proefprojectenin samenwerking
tussen musea, scholen en school¬
begeleidingsdienstenom kennis en
ervaring op te bouwenvoor de ver¬
deremuseumwereld.Enin het kader
van na- en bijscholing een cursus
voor museummedewerkersover de
kansen die vernieuwingen in het
onderwijsbieden.
In concreto houdt de Cultuurnota
voor musea in: veel investeren in
een structurele relatie met scholen,
en daarbinnen extra veel aandacht
voor de 'nieuweNederlanders'.

Cultuuren school

Naast de Cultuurnota is door de
staatssecretarissenvan Cultuur en
Onderwijs gezamenlijk de notitie
Cultuur en School uitgebracht. Een
van de illustraties(afkomstig uit de
notitie Cultuur en School) laat cul¬
tuur zien als een uit een hoge hoed
getoverdkonijn dat in staatis devol¬
strekt geketendesituatie op school
tot bloei te brengen.Gewapendmet
zaag, nijptang en bloem in de bek
vertoont hij het kunstje dat de
overheid van de musea verwacht.
Cultuur als middel om het schoolkli¬
maatbeterenveiliger te maken.
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Centraalthema is de integratie van
cultuureducatie in zowel de inhoud
van het onderwijs als de leefwereld
op de schoolen de oriëntatie op de
omgeving.Doelvan de notitie is aan
te geven hoe de relatie tussen
onderwijs en cultuur verder kan
worden versterkt. In de notitie zijn
vele voorbeelden opgenomen van
initiatievendie passenin het streven
vandeoverheid.
Concrete plannen vanuit de over¬
heidzijn er eveneens.Naastde in de
Cultuurnotavoorgesteldezakenwordt
eenaantalactiepuntengenoemd.De
kerndoelen in het onderwijs zullen
worden bekeken op de factor 'cul¬
tuureducatie' en zo nodig worden
aangescherpt.Ook op de lerarenop¬
leidingen zal aandacht aan dit on¬
derwerpworden besteed.Hetminis¬
terie is van plan cultuurgidsenuit te
brengenmetdaarinvoorbeeldenvan
succesvollesamenwerkingenwaar¬
bij culturele instellingen een bijdra¬
ge hebbengeleverdaan de ontwik¬
keling van een goed schoolklimaat.
Iedereschool krijgt de taak een cul¬
tuurcoördinator aan te stellen als
centraal aanspreekpunt. Daarnaast
worden impulsen gegeven aan sa¬
menwerkingsverbandenwaarin het
leren centraal staat. Proefprojecten
worden met steun van de overheid
opgezet, en er zal een cultuurweek
(naaranalogievan de wetenschaps¬
week) komen. Het Instituut voor
Leerplanontwikkeling (SLO) in En¬
schede is gevraagdeen doorgaand
leerplan te ontwikkelen voor basis-
en voortgezet onderwijs. Een cen¬
traal meld- en informatiepunt is
eveneensopgenomenin de plannen.

En nu de musea?
In grote lijnen kunnen we tevreden
zijn over de grotere aandachtvoor
cultuur en cultureel erfgoed. De in¬
valshoekvia de scholen is een heel
vanzelfsprekendewaarbij we kun¬
nen toejuichen als ook de scholen
aande (in iedergeval financiële)on¬
derkantvan de samenlevingook ge-

bruik gaanmakenvan de faciliteiten
die het museumkan bieden.Musea
zijn instellingen die van oudsher al
sentimenten richting onderwijs
koesterenen veel museawerken er
daadwerkelijkaan.Eenprettig voor¬
uitzicht is de cultuurcoördinator:
hopelijk wetenwe dan beterdoor te
dringen in de school.
Maarzijn wij met z'n allen in staat
eendergelijkeopdrachtvan deover¬
heid (want zo zijn deze nota's te
beschouwen) naar behoren uit te
voeren?Welk kleiner museum in de
regiostaatte springenomactiviteiten
voor vbo en mavo?Is 'het museum'
alseenkonijn uit de hoedte toveren
om op scholeneen 'gunstig klimaat'
te scheppen?Naast de praktische
bezwaren(samenwerkingsprojecten
kostenveel tijd) is er sprakevan een
veranderend perspectief: centraal
staatdan niet de collectie,de tijdelij¬
ke of vaste presentatieof het ver¬
schijnsel museum maar de wijze
waarop het museum een maat¬
schappelijketaak krijgt die ver bui¬
ten het huidigebereik ligt.
Een aantal onderwerpen in het
trendrapport geeft een 'trend' aan
die niet spoort met het nieuweover¬
heidsbeleid.De kreet 'lokaal niveau'
duikt in de nota's regelmatig op.
Maarzijn het nu niet juist de lokale
musea die het ergst te kampen
hebbenmet problemenmet geld en
menskracht?
Verder doen we juist minder aan
structurele programma'svoor scho¬
len, we werken minder samen,we
zien niet zoveel in participatie...

Wat we ook ingevuld hebben in de
enquête voor het trendrapport,
ongetwijfeld 'gaan we ervoor'. Ten
slotte was de laatste studiedagvan
de Sectie EducatieveDiensten van
de NMV in oktober één van de
drukstbezochte in de afgelopen
jaren. Thema: Musea en nieuwe
Nederlanders.Een nieuwe periode
vangrote idealenen spraakmakende
educatieveprojectenen netwerken.
Of zien we ergens een buidel met
geld hangen?
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educatief project

DeOpvreter,
een educatief museumproject

In hetvorigeschooljaaris het educatieveproject
'CultuurbehoudendeZeeuwsemusea:deOpvreter'
vanstartgegaan.Aandit doorhetProvinciaal
OverlegMuseumeducatie(PrOM)enhet
BureauProvinciaalMuseumconsulentZeeland
georganiseerdeprojectwordtgedurendedrie
opeenvolgendejarendeelgenomendoorveertien
Zeeuwsemusea."Zoordeontwikkelingvanhet
projectis geldverkregenvandeStichting
SteunfondsvoordeZeeuwsemuseaende
MondriaanStichting.In aanvullinghieropis
eensponsorovereenkomstgeslotenmetde
RabobankenKringZeeland/Delta.

Deposteris
vervaardigddoor
deMiddelburgse
illustrator
CordeJonge

door
Arend-JanSleyster,
projectmedewerker
museaenpublieks¬
participatievande
FederatievanMusea
in Zuid-Holland

Doel
Het Opvreter-projectheeft als doel
om basisschoolleerlingenin de leef¬
tijd van tien tot twaalfjaar te interes¬
seren voor de musea in hun eigen
leefomgevingen te informerenover
de wijze waarop die musea hun
waardevollevoorwerpenbehoudenen
bewaren.Daarnaastis het genereren
van jeugdig (vervolg)bezoek een
belangrijkedoelstelling.

Organisatie
Het symbool voor het project is de
Opvreter,een fantasiebeestjedat de
talloze gevaren personifieertdie de

voorwerpen in de museabedreigen
enwaarhet behoudswerkweerstand
aanmoetbieden.Dit suggestiefgete¬
kendebeestjespeelteenprominente
rol in de verschillendeprojectmate¬
rialen.
Aanhet beginvan het schooljaaront¬
vangenalle basisscholenvan de pro¬
jectsponsoreen uitnodigingom met
groep zeven of acht een museum
naarkeuze in de regio te bezoeken.
Het museumbezoekkan in de klas
worden voorbereid met behulp van
speciale projectmaterialen. Een ko¬
misch stripverhaalmet in de hoofd¬
rol de Opvreter en een set informa¬
tieve leeskaartenover de problemen
die licht, water, schimmelsen insec¬
ten kunnen opleveren, maken de
leerlingenbewustvandewijze waar¬
op voorwerpenworden bewaarden
enthousiastvoor eenbezoek.

Museumbezoek
Deklaswordt in hetmuseumontvan¬
gen door een museummedewerker
dieeenspecialeOpvreter-rondleiding
verzorgt die zo goed mogelijk
aansluit bij de op school verkregen
informatie.Erwordt verteld over de
geschiedenisvan de collectie, de
herkomstvanvoorwerpen,hetverza¬
melbeleid en de zorg voor het be¬
houden beheervan de verzameling.
Indien mogelijk krijgt de groep ook
een kijkje in het depot of de werk¬
plaatsvan het museum.Bij de rond¬
leiding wordt gebruik gemaakt van
een 'bewaarkist'waarin echte voor¬
werpenenmaterialenzijn verzameld
die het verhaal over behoud en
beheertastbaarmaken.Alleleerlingen
ontvangenaanhet eind van het mu¬
seumbezoekeen consumptie en/of
kleine attentie. Bovendienwordt de
kindereneen stempelkaartaangebo¬
denwaarmeeze individueelgratistoe¬
gang tot twee anderemuseakrijgen.
Nadateenspecialemuseumopdracht
is gemaaktwordt de kaartafgestem¬
peld.Eenvolle stempelkaartlevertbij
inleveringbij de lokaleRabobankhet
felbegeerdeOpvreter-T-shirtop.

Financiële consequenties
De basisscholenkunnen gratis ge¬
bruikmakenvandeprojectmaterialen
en het aanbodeen museumte be¬
zoeken.Dekostenvan het klassikale
museumbezoek(entreegelden,rond¬
leiding, consumptie en/of attentie),
het shirt en zélfs het groepsvervoer
zijn voor rekening van de sponsor.
Het Opvreter-project vergt van de
participerendemuseaook financiële
bijdragen. Hierbij gaat het om een
éénmaligeuitgave ten behoevevan
de 'bewaarkist', de derving aan in¬
komsten bij individueelmuseumbe¬
zoek,dekostenomspecialemuseum¬
opdrachten te produceren en een
bijdrageaande algemeneprojectkos¬
ten.

Enthousiaste reacties
De resultaten in het eerste school¬
jaar waren zeer positief; ongeveer
drie-vijfde van alle basisscholenin
Zeeland heeft enthousiast gere¬
ageerdop het project. In totaal heb¬
ben 167 groepenmet in totaal 4335
leerlingeneenklassikaalbezoekaan
een museum gebracht. Ongeveer
1500 kinderen hebben vervolgens
op eigen initiatief individueel een
museum bezocht. Ruim 300 van
hen deden dat zelfs twee keer en
ontvingenhetOpvreter-T-shirt.
Met ingang van het huidige school¬
jaar is de Opvreter ook actief in
Zuid-Holland.Medeop verzoek van
de projectsponsoren in nauw over¬
leg met de Federatievan Museain
Zuid-Hollandzijn de museaop Goe-
ree-Overflakkeeuitgenodigd om de
komendetweejaar ook te participe¬
ren in het project. Alle bovenbouw-
groepenvan de 28 basisscholenop
het eiland kunnen nu kennismaken
met de Opvreter en in de loop van
het schooljaar gratis een bezoek
brengenaanéénvandedeelnemende
Zuidhollandse musea. Voor het
individuelebezoekzijn de leerlingen
óók welkom bij de Zeeuwsedeel¬
nemers.
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Evenement Vrouw en Arbeid
1898-1998
'Laat zien watje kan: het vakwerk van vrouwen.'
Onderdat mottozalvan 8 maart 1998 tot
15 juni 1998 verspreidoverheelNederland
het evenementVrouwenArbeid1898-1998
plaatsvinden.

Vrouw en
1898 -

In 1898 namde NationaleVrouwen¬
bond het initiatief om in Amsterdam
een Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeidte organiseren.
Onderwerpen tijdens die tentoon¬
stelling waren kunst, de opvoeding
en opleiding van meisjes,het laten
zienvan beroepsmogelijkheden,van
nieuwe machines en conferenties
over de rol van techniek.Werkvan
vrouwen werd op alle niveausvoor
het voetlicht gebracht.Hetwerk van
vrouwen (betaald of onbetaald)
werd als het ware uit de werkelijk¬
heid gehaald en 'achter glas' gezet
in deNationaleTentoonstelling.

Herdenking
Nationale Tentoonstelling
In 1998 wil de Stichting Vrouw en
Arbeid 1898-1998 dezetentoonstel¬
ling herdenkenen de veranderingen
in de werkomstandigheden van
vrouwen belichten. Er is alle reden
voor een feestelijk aanpakals men
overziet wat er zoal in 100 jaar
gebeurd is. Daarnaastwordt voor¬
uitblikken natuurlijk niet geschuwd.

Wat zijn de plannen?
DeStichtingVrouw enArbeid 1898-
1998 ziet het als haar eerste taak
om mensenop de hoogte te stellen
van het evenementen activiteitente
stimuleren.DaarnaastneemtdeStich¬
ting Vrouw en Arbeid 1898-1998de
organisatievan eenaantal nationale
evenementen op zich, zoals de
opening, de sluiting en de nationale
route. Tevens wil de stichting de
activiteiten in den landeverzamelen

engezamenlijkdoorgevenaanonder
andere de media. Daarnaastheeft
de StichtingVrouw en Arbeid 1898-
1998 een aantal projecten geïni¬
tieerd engestimuleerd.Voorbeelden
van dergelijkeprojectenzijn: de ten¬
toonstelling over zichtbaarheidvan
zwangerschapin de Agnietenkapel
te Amsterdam en een boek over
vrouwen en werk van onder andere
dr. H. Pott-Buter.Tenslotte -en dat
raakt de hoofddoelstelling- wil de
stichting mensen-,mannenèn vrou¬
wen, stimulerenom in iederdorp of
stad zelf activiteiten te ontplooien
en 'routes' aan te leggen. Het is de
bedoelingdat plaatselijkrouteswor¬
den vastgesteld, waarlangs allerlei
activiteiten plaatsvinden tijdens de
twaalf weken dat het evenement
duurt. Te denken valt aan tentoon¬
stellingen in musea,open dagenbij
vrouwelijke ondernemers,presenta¬
ties van vrouwelijke werknemers,
vrouwelijke kunstenaars die hun
werk tonen, scholen die aanhaken
en winkels die etalagesaanpassen
aan het onderwerp.Met dezeactivi¬
teiten wil de StichtingVrouw en Ar¬
beid 1898-1998 het vakwerk van
vrouwen openbaar maken door de
dagelijksewerkelijkheid in eengou¬
den lijstje te presenteren.

Individuen en organisaties,die acti¬
viteiten bij de Stichting Vrouw en
Arbeid 1898-1998 aanmelden en
binnen het kadervallen, kunnen het
logo gebruiken en worden opgeno¬
men in de activiteitenladdervan de
StichtingVrouwenArbeid1898-1998.

Vanuit de museaen de ledenvan de
Verenigingvoor Vrouwengeschiede¬
nis zijn reedseenaantal initiatieven
ontplooid. Zo worden er tentoon¬
stellingengeorganiseerdin deGrote
Kerk te Den Haag, het Nederlands
Politiemuseum te Apeldoorn, het
Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem en het Museum De Beurs
van Berlage.De Stichting Vrouw en
Arbeid 1898-1998 hoopt dat vele
musea zich aansluiten en meewer¬
ken aan interessante tentoonstel¬
lingen die vrouwen èn mannenaan¬
spreken.

Voor meer informatie
StichtingVrouwenArbeid1898-1998,
Postbus1628, 1000 BPAmsterdam,
telefoon020-6247743,
fax020-6384608,
contactpersoonElseRoseKuiper.

Arbeid
19 98
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Derde Europese conferentie
van museumconsulenten
Impressies van een enthousiaste, zij het enigszins uitgeputte deelnemer.

Vanmaandag7 oktobertot enmet vrijdag
12 oktoberwerdin Nederlandhet derde
Europesecongresvanmuseumconsulenten
(3rd EuropeanMuseumAdvisorsConference:
3rd EMAC)gehouden.
Aandit congres,waarvandeorganisatie
geschieddeonderauspiciënvanhet Landelijk
ContactvanMuseumconsulenten(LCM),namen
79 museumconsulentenuit 13 landenmee.

De conferentie kende drie thema's.
Het hoofdthemawas 'Museumadvi¬
sors. Ceneralists and specialists?'.
Daarmeewerd eenontwikkeling ter
discussie gesteld die zich onder
andere in Engeland en Nederland
voordoet,waardeconsulentschappen
in toenemendemate ook voorzien
in specialistischeadviseringen hulp¬
verlening. Andere thema's waren
'Museumadvisors without borders',
over de mogelijkhedenvan interna¬
tionale ondersteuningen hulpverle¬
ning, en 'Museumadvisors and en¬
hancing the quality of museums',
over de rol en positie van museum¬
consulenten bij registratie en nor¬
mering.
Het programmavoorzag niet alleen
in toespraken en discussies, maar
ook in museumbezoeken.Erwerden
verschillendebezoekengebrachtaan
musea waar de thema's van het
congres tot uiting kwamen in de
werkzaamhedenenprojectendiemet
hulp van de provinciaal museum¬
consulententot standkwamen.
Over de vakinhoudelijkeuitkomsten
van het congreszal verslagworden
gedaan in een specialeuitgave van
de 3rd EMAC-Newsletter,die met
nameisbedoeldvoor dedeelnemers.
Mogelijk verschijnt daarnaast ook
nog een publicatie voor een breder

door:WimScholten, publiek.Voorde lezersvanMuseum¬
provinciaal peil volgen hieronder alvast enkele
museumconsulent persoonlijk getinte, inderhaast ge-
vanZeeland noteerde impressies.

De Museum advisor
De gemiddeldemuseumconsulent-
museumadvisor voor de duur van
deconferentie- blijkt niet te bestaan.
Enal helemaalniet in zijn verschij¬
ningsvorm. Dat laat zich goed
beoordelen tijdens het inchecken
van de deelnemers op maandag.
Museumadvisorszijn er duidelijk in
soortenen maten.Kijk naarde leef¬
tijd, de kleding,de uitrusting. Erzijn
dertigers,veertigers,vijftigers en (ei¬
gen inschatting)een enkelezestiger.
Ze gaan gekleed in alle gradaties
tussennonchalanten netjes,en ook
hun uitrusting varieert aanzienlijk.
De een sleept van alles met zich
meeendeandervrijwel niets.Zowel
kladblok, laptopalsmobieletelefoon
wordengesignaleerd.
Wat de museumadvisorsoverigens
wél gemeenschappelijklijken te heb¬
ben is hun vriendelijkheid, ledereen
is zo buitengewoonvriendelijk. Zelfs
als men, nog volledig bepakt en
zoekend naar de kamer en passant
ook nogeensdiversetasjesmetinfor¬
matiemateriaalomgehangen krijgt,
blijft mengewoonvriendelijk. Is hier
somssprakevaneenberoepstrekje?

De Locatie
Bijeerderecongressenwasgekozen
voor eengrote plaats(Newcastleen
München),in combinatiemeteeneen¬
voudige,zelfsenigszinssoberehuis¬
vesting(respectievelijkeenstudenten¬
huis en een klooster). Zo niet in
Nederland.Hierverblijven we in een
heusvakantie-enconferentiecentrum,
Avegoor, gelegen in Ellecomof all
places.Maarwat een geschiedenis!
De folder leert ons dat Avegoor al
vanaf 1356 bekend staat als land¬
goed en dat de naam'volgensover¬
levering' ontleend is aan 'Auergoir'
dat zoveel betekent als driehoekig
stuk land. Het feit dat het centrum
beschiktover een poolbiljart, sauna,
zonnebank,bowlingbanenen, lastbut
not least, een overdekt zwembad,
maaktde nodigeindruk bij demuse-
umadvisors. 'Where can I find the

swimmingpool'?Naderebestudering
vandeopeningstijdenvanhetzwem¬
bad in relatietot het conferentiepro¬
gramma leert dat er uitsluitend heel
vroeg of heel laat en in ieder geval
heelsnelgezwommenmoetworden.

De Communicatie
Het werk van de museum advisor
staatof valt met goedecommunica¬
tie. Confererenis ook werken,dacht
de organisatie terecht en stelde
vervolgens dat ook een conferentie
als deze zou staan of vallen met
goede communicatie. Vandaar dus
het onderdeel communication
workshop tijdens het introductory
program van maandag. Niet alle
deelnemerszagen daar verlangend
naaruit. Alleende naamal, commu¬
nication workshop. In Nederland
denkje danalrasaanEmielRatelband¬
achtige sessies,met veel gemeen¬
schappelijk beleefde en doorleefde
emotie. Voor een enkeling vormde
dit een dermate groot schrikbeeld
dat hij na de avondmaaltijdschielijk
en onder het mompelenvan ondui¬
delijke excuses(exhaustingjourney
etcetera), naar de kamer vertrok.
Volkomenten onrechte,naarachter¬
af bleek! Na een korte introductie
door de leidster van de workshop,
moest in kleinegroepenen op basis
van een 'eigen' collectie kunstwer¬
ken (in dit geval prentbriefkaarten),
worden gewerkt aan de samenstel¬
ling van een tentoonstelling. Bij het
bedenkenen uitvoerendaarvanwas
in feite iederevorm van communica¬
tie toegestaan.Erwerd dus druk on¬
derhandeld,gevraagd,geëist,gesto¬
len, gekocht en anderzijds ont- en
vervreemd. Belangrijksteconclusie:
niets menselijks is de museum ad¬
visorvreemd.Welzo leuk natuurlijk!

De Mus
Deeerste'inhoudelijke' dag speelde
zich geheelaf in Gelderland.Zon en
landschapgaven kasteel Rosendael
met de omringende tuinen (en be¬
driegertjes!)eenwelhaaston-Neder-
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landseallure. Eenwaarlijk prachtige
ambiancevoor de keynotespeeches.
Onze voorzitter, Annelies Jordens,
beet de spits af. We kregen een
zwaar en vermoeiend programma,
maarhet zou zekerdemoeitewaard
zijn. Daarnade sprekers uit Duits¬
land, Nederland en Engelandover
de drie thema's.Zware kost, zo aan
het begin van de week, maar dat
magook wel. Hun inleidingenvorm¬
den als het ware de canonvoor de
rest van de conferentie. Voor het
toetje, of beter nog, de begeleiding
van deze kost zorgde eenordinaire,
zeer nieuwsgierige huismus. Het
beestje zag tijdens de koffiepauze
kansomdezaal-toepasselijkgenoeg
de Oranjerievan kasteelRosendael-
binnen te komen. Gedurende de
lezingen hield het zich vervolgens
onledig met het volstrekt onbekom¬
merd en ogenschijnlijk nutteloos
heenenweervliegen tussenhet her
en der in potten geplaatste groen,
ledereenzag het en iedereendeed
of hij het niet zag.Prachtig!

De Vrijwilliger
Een leuk museum, het Historical
Museumin Ede.Leukeprojectenook,
bijvoorbeeld het dozenproject van
hetLCM.Naeenalgemeneintroductie
en een rondgangdoor het museum
wordt daarovereen interessantver¬
haal in de bibliotheek gehouden.
Het internationale gezelschap is
uiteraard heftig geïnteresseerden
luistert aandachtig.Inmiddels is het
bijna vijf uur en de werkdag loopt
ten einde.Ook voor de vrijwilligers.
Bovenklinkt geluid en een groepje
vrijwilligers houdt er hoorbaarmee
op. Luid pratend komt men de trap
af. De deur naar de bibliotheek is
open. Eenvan de vrijwilligers laat
een blikje met paperclips van de
trap vallen.Zoietsmaaktgeluid. Een
museumadvisor schiet te hulp (be¬
roepsdeformatie)en wordt bedankt
in het Nederlands.In de bibliotheek
vertelt en luistert men ondertussen
'rustig' verder. De vrijwilligers

stakenhungesprekniet.Ze lopende
bibliotheek in, gaaneenvoudigvoor¬
bij aanhetaldaarvergaderendegezel¬
schap,en halen,nog steedsgezellig
koutend, hun spullen op. Het is
absoluut duidelijk, dezevrijwilligers
zijn en voelen zich in dit museum
thuis. Endaarveranderteengroepje
museumadvisorshelemaalnietsaan.

Het Gebakje
Wat vooral opviel aan het nieuwe
DutchInfantry Museumin Harskamp
was de goed voorbereide,daardoor
doordachte en museaal ook zeer
verantwoorde inrichting en presen¬
tatie.Hiergeenbric-a-bracaankrijgs-
trofeeën en soldatenmemorabilia.
Hier geen oorlogstrom, geen slag¬
veld en geen wapengekletter. Hier
ook geenkrijgshaftige sergeantb.d.
(martiale snor; uniform met onder¬
scheidingstekens)in de functie van
suppoost en specialepublieksbege¬
leider.Hierdusgeentypischoorlogs¬
museum, maar een heldere, zeer
overzichtelijke, welhaast neutraal
vormgegeven museumpresentatie
van de geschiedenisvan vier Neder¬
landse infanterieregimenten.Enhet
'menselijkeelement'dan?Dat kwam
die dinsdagmiddag in het museum
nog het meesttot uitdrukking in het
gebakje.Eenzoet,kleverig,bijzonder
smaakvol gebakje met daarop, in
licht trillend handschrift (de mens
achter het object!):.3rd EMAC.De
museum advisors konden er geen
genoegvan krijgen.

De Langste Dag (of De slaper)
Vaneendag die begint om 6.30 uur
(.breakfast) en eindigt om 22.30 uur
(evaluationof the three themes)mag
je op voorhand aannemendat hij
een aanslagzal doen op zowel het
psychische als het fysieke uithou¬
dingsvermogen.Woensdagis dedag
van Zuid- en Noord-Hollanden, een
beetje,vanUtrecht.Omallesingoede
banen te leiden, mede gelet op de
capaciteitvan de te bezoekeninstel¬
lingen, is een groepsindeling ge-

-è

m

maakt. De derde deze week en er
zouden er nog meerdere volgen.
Ook een vorm van communicatie
trouwens!
Bij het bezoek aan kasteel Duiven¬
voorde (Voorschoten) werden de
museum advisors vergast op een
welkomstwoord van een uiterst
beminnelijkebaronesSchimmelpen-
ninckvan derOijen.Zij bewoont,als
voormalige eigenaresse,nog steeds
een gedeelte van het kasteel. In
prachtig Engels (vooroorlogse uit¬
spraak)en staandeop de fraaie,aan
haar persoonlijk aangebodenrecon¬
structie van het originele, voor de
plek gemaakte achttiende-eeuws
tapijt, verhaaldezij over de (bewo-
nings)geschiedenisvan het kasteel.
Daar viel de 'klimaatkamer' buiten.
Dit praktische bouwseltje van zeer
recente datum bevindt zich hele¬
maal op zolder en is slechts bereik¬
baarvia een smal en wankel trapje.
Temiddenvan het imposantegebinte
van de kapconstructie is daar een
kleine, witte ruimte getimmerd
waarin voorwerpen min of meer
ongevoelig voor klimaatveranderin¬
gen, kunnen worden bewaard. De
'klimaatkamer' past eigenlijk uit¬
stekend in de rij van bijzondere
vertrekkenvan Duivenvoorde.
In de loop van de middag blijkt aan
dearmenvanMorpheus,althansvoor
eenvan de Engelsedeelnemersniet
langermeerte ontkomen.Ineenzaal¬
tje van het schitterende,door Dudok

Foto:Wim Scholten
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ontworpen stadhuisvan Hilversum,
tijdens een exposéover een Noord¬
hollands conserveringsproject,zakt
het hoofd van de bewustemuseum
advisor, door slaap overmand, hoe
langerhoemeer naarbeneden.Nog
is er niets aan de hand. Het ge¬
schiedt buiten het gezichtsveldvan
de meeste aanwezigen. Maar dan
opeensis er dat geluid, dat gesnurk.
Onmiskenbaar en volumineus ge¬
snurk. ledereenlacht,de betrokkene
snurkt verder. Totdat een collega
hemruw aanstoot. 'Wakeup, you!'
Laterop de middag is iedereenweer
bij de tijd. Erwordt in kasteelGroe-
neveld in Baarngerecipieerdmet de
rest van belangrijk museaalNeder¬
land. Enkele museum advisors
makenvan de gelegenheidgebruik
om elders in het kasteeleen educa¬
tieve presentatiete bezichtigen.Het
bloed kruipt nu eenmaalwaar het
niet gaan kan. Wat heet trouwens
bezichtigen, het is meer een soort
'ondergaan'. Het verhaal van deze
presentatiespeelt zich namelijk 'on¬
dergronds' af. Dus schoenenuit en
met de neus in de sokken van je
voorganger die ondergrondsetocht
maardoen (klimaatbeheersingafwe¬
zig).Ondertussennogwatopdrachten
uitvoerenendaarvooral veel plezier
in hebben.Nadit educatieveEkskurz
toch nogeventerug naarde receptie
(glaasjekorenwijn)en daarnade bus
in naarAvegoor. Aldaar dineren en
de dagvervolgensafsluitenmet een
substantiële discussie over de drie
thema's van de conferentie. Dit
geschiedt allemaal zonder tegen¬
sputteren, ja zelfs met merkbaar
enthousiasme.Watzijn museumad¬
visorstocheigenlijkheerlijkemensen.

De Zeoloog
Over een ingewikkeld onderwerp
wordt vaak het leukst en het boei¬
endst vertelt door een betrekkelijke
buitenstaander.Iemanddus die zich
in zijn opleiding nooit met dat on¬
derwerp heeft bezig gehouden,
maar er op de een of anderewijze

betrokken bij is geraakt.Zo iemand
is kennelijk beter in staat de hoofd¬
lijnen te onderscheidenen precies
die dingen eruit halendie ook voor
een wat breder publiek interessant
zijn. Dit werd donderdagmorgen
weer eens bewezen op de Kogge-
werf in Kampen. Een baardige
jongeman, prototype van de am¬
bachtelijkescheepstimmerman,zou
ons iets vertellen over de bouw van
de kogge. Hij werd geenszinsover¬
vallen door de wat late mededeling
dat alles in het Engelsmoesten stak
onbekommerd van wal. Ondanks
zijn ambachtelijkevoorkomen had¬
den we hier niet te makenmet een
scheepsbouwer van origine. Nee,
melddehij terloops, eigenlijk ben ik
een'zeologian'.Lichteverwondering
bij de museum advisors. Eenwat?
Nou, een 'zeologian', herhaaldehij.
Deonduidelijkheidwerd er niet min¬
der om. Iets met de zee (sea),met
dieren (zoologist) of geologist des¬
noods?Nanogeenherhalingvoegde
hij er licht wanhopigaantoe '/ know
everythingof theAilmighOj. Naenige
seconden volgde het begrip. We
haddenhier met een theologianvan
doen.Maarwatkonhij leukenboeiend
overde koggevertellen!

De Kanonskogel
De museum advisors die donder¬
dagmiddag in Hasselt iets van
vredig vendelzwaaien verwachtten
kwamen bedrogen uit. Er wachtte
een échte schutterij (Civic Guard),
met eenecht kanonen naarhet zich
liet aanzien, een echte kogel. De
schutters waren gekleed in histo¬
risch kostuum (brillen en schoenen
uitgezonderd)engingenovertuigend
van start. Bevel volgde op bevel.
Instructieswerdennauwgezetuitge¬
voerd.Oké,hetvergdewat tijd maar
ook in de zeventiende eeuw gold
het parool safety first. Met implode-
rende kanonnenwas trouwens ook
niemand gebaat, behalvede vijand
dan. Uiteindelijk was het moment
suprème aangebroken. 'Vuur!'. De

lont werd op de kruitpan gedrukt en
een ieder wachtte, handen op de
oorschelp,gespannenaf. Stilte.Lont
aanblazen, bevel tot vuren. Stilte.
Lont nog harder aanblazen, bevel
tot vuren. Stilte. Lont vernieuwen,
bevel tot vuren. Stilte. Nieuwe lont
aanblazen, bevel tot vuren. Stilte.
'That's why we needed80 years to
beat the Spaniards'.Hilariteit bij de
omstanders. Uiteindelijk wordt de
aanstekergebruikt. Endan toch die
bevrijdende,oorverdovendeknal en
de geur van kruitdamp. De kogel
vloogweg,maardaaldeneer,o bitte¬
re teleurstelling, in de eendenvijver
tweemeterverder.Wonderlijkekogel
trouwens.Hij bleefdrijven.

De Kastijding
Vrijdag de laatste dag. Er wachtte
ons nog slechts de terugblik, de
vooruitblik en het afscheid. De blik
terug werd geworpen door Henk
Slechte. Hij was daarvoor speciaal
aangezocht.Gedurendehet gehele
congrespraatte,luisterdeennoteerde
hij. Hij vervulde de rol van de kriti¬
scheBeobachter.De insiderswisten
hetdagenvan tevorenal te vertellen,
dat wordt een kritisch verhaal van
Henk.Verwachtvan hem geen zal¬
vendewoorden,geenmassage,eerder
eengeseling!Rillend,bevendenwat
nerveus begaven de Nederlanders
zich dan ook naar het zaaltje in de
RAIvoor hun zelfgekozen en door
Henk met kennelijk plezier uit te
voeren kastijding. Pijn deed het,
maargoeddeste meer.Hijwaszeker
kritisch, maar niet zonder daarbij
tevens lovend te zijn. Wewilden in
die paar dagen van de conferentie
eigenlijk gewoon te veel.Wewilden
volgensHenkvooral te veel thema's.
Het ware in het vervolg beter één
thema uitvoerig te behandelen(en
voor te bereiden) dan drie opper¬
vlakkig. En daar had hij achteraf
beschouwdgeenongelijk in. Erwas
overigensbij al dat te veel ook iets
dat hij nodemiste:aandachtvoor de
oprukkende(commercile)consultant.

museumpeil, december 1996



ICM-info

Hoegaanadvisoren consultantzich
in de nabijetoekomst tot elkaarver¬
houdenen welke functionele veran¬
deringen brengt dat met zich mee?
Wellicht iets voor 4th EMACover
tweejaar in Bologna.

Fait Divers
(of DeSweater,DePet enDeFoto)
Naar alle waarschijnlijkheiddroomt
eenvan de Nederlandseadvisorsop
dit moment nog steeds over de
speciale3rd EMAC-sweatermet op¬
schrift Generalistor Specialist?Het
is zelfs aannemelijk dat hij in zo'n
sweater slaapt. Gedurende alle
dagenvan de conferentieheeftdeze

sympathiekecollega met inzet van
alle geoorloofde en ongeoorloofde
middelengetrachtdit fraaie,donker¬
blauwekledingstuk (collectorsitemI)
aan de argeloze congresgangerste
slijten. Dat is hem niet volledig ge¬
lukt. Het zal hem daarom plezieren
hier te meldendat er nog exempla¬
ren (L)te koop zijn voor de speciale
prijs van f 40,00 (bestellingvia de
redactievanMuseumpeil).
Vrijwel ieder moment van de dag,
binnen zowel als buiten, was een
van de twee Italiaansedeelnemers
duidelijk herkenbaaraan een felge¬
kleurdewollen sjaalen pet. Eeninge¬
weventekstje ForzaItalia ontbraker

nog aan. Later bleek, dat deze op¬
vallende outfit beschermingmoest
biedentegeneenopkomendgriepje.
Een geïllustreerde bundeling van
visitekaartjes,daar was volgenseen
doorgewinterde congresgangerpas
echt behoefteaan.Het ideeontstond
maandagen vrijdag lag het er al: the
one and only 'Smoelenboek'(limited
edition),ledereenmoest er wel voor
op de foto en dat was bepaaldgeen
sinecure. De fotograaf had het er
maar moeilijk mee. 'Do I have your
picturealready'?Naeenmomentvan
stilte volgde dan een verbaasd 'Par¬
don? Enwat is nou in vredesnaam
een'Smoelenboek'in hetEngels? ■

Nederlands Instituut voor
Cultureel Erfgoed
De fusie van drie belangrijke instituten voor de ondersteuning van musea

StaatssecretarisNuisheeftin eenbriefaan
de ledenvande TweedeKamerderStaten
Generaaluiteengezetwelkeoverwegingen
hemertoehebbengebrachteenfusievan
drie institutentot eennationaalinstituut
voorhet cultuurerfgoedtot stand te brengen.

HetDeltaplanvoor hetcultuurbehoud
draagt veel bij aan de verbetering
van het materiële behoud van het
roerendcultureel erfgoed. Toch be¬
staat een groot deel van het muse¬
ale veld uit kleinere instellingen,
waar onvoldoendekennis en mens¬
kracht is om de beheerstakengoed
uit te voeren. Naast bundeling van
kennis is het verwerven van zeer
gespecialiseerdedeskundigheidbeter
vanuit een centraal niveau aan te
bieden aldus Nuis. Tot slot kan de
waardering voor wat aangemerkt

gaat worden als de 'CollectieNeder¬
land'betervanuit eenbelangenover¬
stijgendniveauwordenuitgevoerd.

Deze overwegingen hebben ertoe
geleid dat waarschijnlijk per 1 april
1997 de RijksdienstBeeldendeKunst
(RBK),hetCentraalLaboratoriumvoor
OnderzoekvanVoorwerpenvanKunst
enWetenschap(CL)en de Opleiding
Restauratoren(OR)in één nieuw in¬
stituut zullen samengaan,voorlopig
onder de werknaamNederlandsIn¬
stituut voor CultureelErfgoed(NICE).
Met ingangvan 1 november1996 is
RikVosals directeurvan dit nieuwe*■
instituut aangetreden.Hijwastot die
datum directeurvan het FriesMuse¬
um in Leeuwardenen voorzitter van
deNederlandseMuseumvereniging.
Dedrie instituten houdenzich bezig
met verschillendevormen van cul¬
tuurbehoud. Het is de verwachting
dat door de samenvoeging,kennis

en ervaring nog beter en efficiënter
aan het museale veld aangeboden
kanworden.

De provinciaal museumconsulenten
houdenzich allen bezig met onder¬
steuningop het terreinvanbeheeren
behoud.Zij staandicht bij de musea
enwetengoedwat denodenenwen¬
senzijn. Het nieuwe instituut en het
LCM zullen wegen zoeken om, in
samenwerkingmet elkaar,de onder¬
steuningvoor beheeren behoud te
optimaliseren.Consulentenzijn, on¬
danksspecialisaties,generalisten.De
vergaandespecialistischekennisvan
het NICEkan in de advisering een
goedeaanvullingbetekenen.

Met de komst van het NICEkan de
professionalisering van de musea
een nieuwe impuls krijgen die zal
bijdragen aan het behoud van ons
cultureelerfgoed. ■
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boeken& tijdschriften

Boeken en tijdschriften

Het CentraalLaboratoriumvoorOnderzoek
vanVoorwerpenvanKunstenWetenschap
(CL) in Amsterdamgeeftpraktischeboeken
uit betreffendeconserveringen restauratie.In
de reeksverslagenvan themadagenen onder¬
zoekenheefthet CL,waarschijnlijkmet in¬
gangvan 1 april 1997 onderdeelvanhet
'NederlandsInstituutvoorCultureelErfgoed'
(NICE)nieuwepublicatiesuitgebracht.

Kunst...stof tot nadenken:
Problemen bij het behoud
van synthetische materialen
uitgebracht
De komst van synthetische mate¬
rialen vanaf circa 1850 heeft ook
nieuwe problemen op het gebied
van museaalbehoudmet zich mee¬
gebracht. In 1993 is het CL een
inventariserend onderzoek gestart
waarbij verschillende materialen in
kaart zijn gebracht. Alleen al van¬
wege het heldere overzicht van de
gebruikte termenvoor kunststoffen,
de periodewaarinzij voorkwamenen
onder welke naam bekend stonden
is dezepublicatiezinvol. Dit varieert
vanelastomerentot epoxyharsenen
vancaseïneformaldehydetot polyetra-
fluoretheen.
Aandeorde komenverderverval en
schadekenmerkenbij mode-acces¬
soires(haarsierkammenbijvoorbeeld),
de invloed van verval op gebruikte
verpakkingen in depot en schade-
verschijnselenin wetenschappelijke
collecties (organische dampen die
vrijkomenuit synthetischematerialen
en die corrosievorming bij metalen
kunnenveroorzaken).Voor passieve
conserveringvan synthetischemate¬
rialenworden richtlijnengegeven.
Detweede helft van de bundel gaat
over moderne kunst en het behoud
daarvan. Bij hedendaagse kunst
worden vaak niet-traditionelemate¬
rialengebruikt. Dit brengt specifieke

bewaaromstandighedenmetzichmee.
Tevensbelicht de bundeldevoorge¬
schiedenis en doelstelling van de
Stichting Behoud Moderne Kunst.
Verderzijn uitgebreideliteratuurver¬
wijzingen en samenvattingenvan de
bijdragenin het Engelsopgenomen.
Verslag van de 24e CL-Themadag,
gehouden op 15 november 1995
Redactie:J.A. Mosk,W.G.TH. Roelofsen
Th. B. Oosten
Prijsƒ 25,- exclusiefverzendkosten.
Tebestellenbij:CentraalLaboratorium,
GabriëlMetsustraat8, 1071EAAmsterdam,
telefoon020-6735162

Onderzoek naar de lichtechtheid
van kleurpotloden
HetCLheeftinopdrachtvanPanorama
Mesdagen in samenwerkingmet de
Stichting Kunstenaarsmateriaaleen
onderzoek verricht naar de mate
waarin kleurpotlodenbestendigzijn
tegen licht. Men wilde weten of
kleurpotlodengebruikt kunnenwor¬
denalsretoucheermiddel.80Potloden
van de merkenBerol(Karismacolor),
Carand'Ache(SupracolorII soft 3888,
Aquarelle Neocolor II, Prismalo I),
Bruynzeel(Eurocolor,Aquarel)en Fa-
ber-Castell(Albrecht Dürer) werden
onderzocht.Behalvede lichtechtheid
werd ook naar kleurverschuivingen
gekeken.Bijnaallepotlodenvoldeden
aan de gestelde criteria. Eenfolder
met onderzoeksresultatenis gratis
verkrijgbaarbij hetCL.
Het volledig rapport ligt ter inzage
in de bibliotheekvan hetCL

Voorinlichtingen:CentraalLaboratorium,
WilmaRoelofs,telefoon020 - 6735162
PanoramaMesdag:HansdeHerder,
Zeestraat65, 2518 AA's-Gravenhage,
telefoon070-3642563/3106665
StichtingKunstenaarsmateriaal:
PieterKeune,RuigeKade20,
1428 RWVrouwenakker,
telefoon0297-566150.

CL-kwaliteitseisen voor archie¬
ven, bibliotheken en musea
Bij passieveconserveringsprojecten
worden veel vragengesteldover de
kwaliteit van verpakkingsmaterialen,
welke dozen geschikt zijn en welke
etiketten gebruikt kunnen worden
voor hetnummerenvanvoorwerpen.
HetCLheeft eenmapsamengesteld
waarindeeisenstaanvermeldwaar¬
aan een bepaaldmateriaalof voor¬
werp moet voldoen voor museaal
gebruik. Eendefinitieve kwaliteitseis
is gedrukt op geel papier, een
conceptop blauw papier. In praktijk
kan iemandmet dezeeisennaareen
leverancierstappenen vragen naar
een product dat hieraan voldoet.
Een leverancierdient een geschikt¬
heidsverklaringvan het product te
tonen. HetCL kan op basisvan een
onderzoekdoor TNO,BAMof hetCL
eenverklaringafgegeven.
Opdit momentbevatdemapdevol¬
gendekwaliteitseisen:archiefomslagen
zonder en met hechtmechaniek
voor permanentebewaring,archief¬
dozen voor permanente bewaring
en voor bewaring op middellange
termijn, omslagenvoor prenten en
tekeningenvoor permanentebewa¬
ring,museumdozenvoor permanente
bewaringen voor bewaringop mid¬
dellange termijn, golfkarton voor
verpakkingsdoeleindenin archieven
en museavoor bewaringop middel¬
langeen langetermijn.
Opdit momentzijn o.a.in bewerking:
kwaliteitseisenvoor opbergmateria¬
len voor foto- en filmmaterialenen
UV-werendmateriaalvoor museum¬
doeleinden.
De kwaliteitseisenworden aangebo¬
den in eenmultomapwaarin nieuwe
en bijgestelde eisen toegevoegd
kunnenworden. Naaankoopvan de
map worden nieuwe en bijgestelde
eisengratis toegezonden.
Prijs:ƒ 40,- exclusiefverzendkosten.
Tebestellenbij:
CentraalLaboratorium,
telefoon020-6735162
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De Museumjaarkaart en de
omzetbelasting (BTW)

Met betrekkingtot degangvanzakenrond
deverkoopvandeMuseumjaarkaartblijken
hier en daarnogonduidelijkhedente bestaan.
Omduidelijkheidte scheppenwordteen
drietalzakenomtrentdeMuseumjaarkaart
eensopeenrijtjewordengezet.

Deverkoopvan deMuseumjaarkaart
vindt voor een groot deel plaatsvia
de musea.DeStichtingMuseumjaar¬
kaart (SMJK)geeft de kaartenin con¬
signatie aan de musea. De SMJK
draagt over deze verkopen 6%BTW
af. De museadie kaarten in consig¬
natie hebbendragen dus géén BTW
af over de verkochte Museumjaar¬
kaarten.OmdatdeSMJKmaandelijks
de BTWmoet aangevenis het van
belangdat de museadie kaarten in
consignatiehebbenook maandelijks
hun verkoopgegevens doorsturen
naardeSMJK.
Sinds 1996 is er een groep kleine
musea die Museumjaarkaartenver¬
kopen op factuurbasis.Zij bestellen
Museumjaarkaartenbij de SMJKen
krijgen daardirect eenfactuur voor.
Dezemuseadienenzelfzorg te dra¬

genvoor deafdrachtvan de 6%BTW
over de verkochte Museumjaarkaar¬
ten. Het BTWbedrag op de factuur
van de SMJKkan als voorheffing
wordenteruggevraagd.

De administratievergoeding
Die musea welke de Museumjaar¬
kaart in consignatiehouden,krijgen
voor elke verkochte kaart eenadmi¬
nistratievergoedingvan f 5,00. Dit
is eensoort provisiedie de SMJKbe¬
taalt voor de verkoopprestatie.Over
deze vergoeding dienen de musea
zelf de BTWaf te dragen. Het tarief
dat hiervoorgeldt is 17,5%.
Dezevergoeding van ƒ 5,00 is ex¬
clusief BTW.Dit betekent dat er per
vergoeding ƒ 0,875 aan de belas¬
tingdienst moetwordenafgedragen.
Terverduidelijking eenvoorbeeld:
Erwordt éénMuseumjaarkaartvoor
eenvolwasseneverkocht a f 47,50.
Hiervanmaghetmuseumƒ 5,00ad¬
ministratievergoeding in eigen zak
steken.Aande belastingdienstmoet
f 0,875 aan BTWworden afgedra¬
gen. Het bedrag dat het museum
vervolgens aan de SMJKovermaakt
is f 47,50 - f 5,00 - f 0,875 =
f 41,625 (afgerond:ƒ 41,62)

Hel jaarlijkse aandeel
Op basis van het aantal Museum¬
jaarkaart-bezoekenen de gewogen
gemiddeldetoegangsprijskrijgende
aangeslotenmuseajaarlijks eenaan¬
deel van het resultaatvan de SMJK.
Dit aandeel is een indirecte vergoe¬
ding die de Stichting aan de musea
verstrekt voor het verlenenvan en¬
tree. Demuseamoetenover dit aan¬
deel zelf 6%BTWafdragen aan de
belastingdienst.

Tenslotte
Het lijkt nu alsof er met betrekking
tot deMuseumjaarkaartwel erg veel
en vaak geld moet worden afgedra¬
gen aan de fiscus. Dat is niet hele¬
maal waar. Zowel de BTWover de
administratievergoedingals de BTW
over het jaarlijkse aandeel kan de
SMJKals voorheffing terugvorderen
van de belastingdienst. Per saldo
wordt er op die manier uitsluitend
over de volle verkoopprijs van een
MuseumjaarkaartBTWbetaald.

Voornadereinlichtingen:
StichtingMuseumjaarkaart,
dhr H. Winter,
telefoon020-6701 111 ■

Reizende behoudstentoonstelling
In Noord-Hollandis eenreizendebehouds¬
tentoonstellinggemaakt.M.b.v.eenaantal
origineleobjecten,foto'sen conserverings-
materialenwordthet publiekgeïnformeerd
overde behoudsproblematiekin demusea.

Units
Debasistentoonstellingbestaatuit 8
units, waarvan 1 introductie-unit en
7 units die negatieve invloeden op
devoorwerpenbehandelen.

Naastde basistentoonstellingzijn 3
units gemaakt over grote behouds-
projectenin Noord-Holland.
In de eerste unit 'Wiewat bewaart,
heeft wat!' wordt de tentoonstelling
ingeleid. In het kort wordt aangege¬
ven hoe moeilijk het bewaren van
collecties is en de expertise van
musea, archieven en bibliotheken
hiermee.Deunits over de invloeden
geven naast de negatievegevolgen
in het kort weer hoe museaprobe¬
ren deze negatievegevolgenzoveel
mogelijk te beperken.

De tweede unit 'Vocht en tempera¬
tuur' laat de negatievegevolgenvan
klimaatwisselingen,te hogeente lage
vochtigheid en temperatuur zien.
Met foto's, grafieken van thermo-
hygrografen en een thermohygro-
graaf in de vitrine worden de invloe¬
den geïllustreerd.Zowel schimmels
alsvochtschadewordengetoond.
Dan volgt 'Licht'. Dezelfde formule
wordt hier getoond. Op de unit is
eenuniek collectiestukgemonteerd.
Een houten achterpaneel van een
merklap waar de borduurselenvan
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Reizende behoudstentoonstelling

de merklap duidelijk op terug te
zien zijn. Delichtsterkte in dezeunit
is getemperdom verbleking van de
afdruk op het hout tegente gaan.In
de vitrine zitten diverse verbleekte
materialen.

De unit 'Vuil' laat zien hoe verschil¬
lende materialen schoongemaakt
moeten worden aan de hand van
eenfotoseriegoed-fout. In devitrine
staan verboden en verantwoorde
schoonmaakmiddelen.

Bij 'Ongedierteen schimmel' wordt
naast een kleine vitrine, die op het
paneel wordt gemonteerd, waarin
het insectmet foto zit de schadeaan
verschillendevoorwerpen getoond.
In de vitrine zitten voorbeeldenvan
insectenvraat,insectenvallenen een
ronde vitrine met wol vol motten-
eitjes, larvenen kleinemotten.

'Hanteren' laat aan de hand van
goed en fout foto's zien hoe voor¬
werpen van bepaalde materialen
gehanteerd moeten worden. In de
vitrine worden de gevolgen van
verkeerdhanterengetoond.

Aan 'Alles wordt ouder' kun je wei¬
nig doen. In de vitrine en op het
paneelwordendegevolgenvanouder
wordengetoond.
'Invloeden op elkaar' illustreert de
sporen van verkeerde materialen
gebruikt in het verleden zoals zuur
karton en plakband.Ook de schade

van roestendespijkers onder verfla¬
gen wordt getoond. In twee kleine
vitrines is een experiment gaande
waarin we de invloed van de dam¬
pen uit eikenhout en spaanplaatop
lood latenzien. In de vitrine worden
plakbandresten duidelijk geïllus¬
treerd. Een oud scheepsonderdeel
van metaal en hout laat ook de in¬
vloeden van twee materiaalsoorten
op elkaar in één voorwerp duidelijk
zien.
DeA-tekst op dit paneelvat de ten¬
toonstelling samen.

Projecten
Bijdeprojecten'Schilderijen','Vlaggen
en vaandels'en 'Papier'worden de
handelingen, opbergmethoden e.d.
van de passieveconservering van
deze collectie-onderdelendoorgelo¬
pen.Dezepanelenkunt u gebruiken
om aan de bezoekers te vertellen
waar u op dit moment mee bezig
bent in het museum.Worden nieu¬
we projecten gestart dan proberen
we zo snel mogelijk ook over deze
projecteneenpaneelte maken.

Materiaal en ruimtegebruik
De units zijn gemaaktvan Russisch
berkentriplex.Zebestaanuit eenpa¬
neel met foto's en tekst, eenvitrine
en eigen verlichting. De units zijn
2,44 meter hoog, 1,25 meter breed
en 40 cm diep. Ze zijn eenvoudigin
elkaarte zettendoor twee personen.
Op de aanhechtpuntenzijn toneel-
scharnierenaangebrachtdie eenvou-

1
I tl

dig met een pin in elkaar te zetten
zijn. De lichtbak is gemonteerdach¬
ter de koptekstdrager van elk pa¬
neel. In de lichtbak zit een
tl-lamp, aangesloten op een lang
snoerdat langsdeachterkantvanhet
paneelnaarbenedenwordt geleid.
De vitrines worden in elke unit
geschoven nadat ze zijn ingericht.
De plexi-glazenkap van de vitrines
wordt opzijgeschovenom de vitrine
te openen.Devitrine moet weer uit
de unit gehaaldworden om te kun¬
nenworden geopend.Deunits kun¬
nenzelfstandigstaan.

Gebruik van de tentoonstelling
De tentoonstelling is voorzien van
een inrichtingshandleiding waarin
alles wordt uitgelegd. De handlei¬
ding is voorzienvan foto's die de in¬
richting van de vitrines laten zien.
De teksten en foto's zijn op de
achterpanelengemonteerd.Devitrine
bij het paneel'Licht' met de achter¬
kantbescherming van de merklap
wordt, voor beveiliging,op het ach¬
terpaneel bevestigd met bout en
moer.Dekleinevitrinesbij 'Ongedier¬
te' en 'Invloedenop elkaar'worden
metklittebandbevestigd.Devolgorde
ziet u aande handvande teksten.
De handleiding is voorzien van een
check-listper unit.

Kosten, vervoer en
reservering
De huur van de tentoonstelling be¬
draagtƒ 200,-permaand(excl.BTW).
U moet zelf het vervoer regelen.
Voor het vervoer heeft u een kleine
vrachtauto nodig. Russischberken¬
triplex is zo zwaardat eenbusjehet
gewicht niet aankan.
Wilt u alleenéénvande projectpane¬
len huren dan zijn de kosten f 50,-
permaand(excl.BTW).
De tentoonstelling is te bespreken
bij de Stichting Kunst en Cultuur
Noord-Holland,Jack Schoenmaker,
023-5319139.
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Het Deltaplan in percentages

AfgelopenseptemberwerddeCultuurnota1997-2000, 'Pantserof Ruggen¬
graat' aan de TweedeKamergepresenteerd.Hierinmaakt staatssecretarisNuis
zijnplannenbekendvoorhet Deltaplanvoorhet Cultuurbehoudvoorniet-
rijksinstellingenin deperiode1997-2000. Hij stelt eendramatischeafbouw
vanhet huidigebudgetvoorvanƒ 6 miljoennaar ƒ 1,5 miljoenvoordejaren
1999 en 2000.
Na 2000 zalhetDeltaplannietmeerbestaan.Hoewelten tijdevandit schrijven
deCultuurnota1997-2000 nogniet doordevolksvertegenwoordigingis
goedgekeurd,is deMondriaanStichtingzichaan het beradenoverhoeom te
gaanmet deaangekondigdebezuinigingen.In het kaderhiervanproberenwij
cijfersoverdeDeltaplanbestedingenin beeldte krijgen.
Dezecijfersgebruikenwij tevensvooreenevaluatievandeuitvoeringvanhet
Deltaplanin deafgelopenperiode.In dit artikeltreftu deeerstebevindingenaan.

door:CobyReitsma
enLaurienSaraber

Het Deltaplanis indertijd snel uit de
grond gestampt: er was ineenseen
groot budget beschikbaarwaarvoor
met voortvarendheideengoed plan
werd ontwikkeld. Het Deltaplan is
over het algemeeneen successtory,
maar in het begin heeft men een
paar steekjes laten vallen. De uit¬
gangssituatievoor niet-rijksmuseais
nooit gedefinieerd.Ook is nooit is
onderzochthoegroot deachterstan¬
den in behoud waren, en waaruit
deze bestonden. Hierdoor is niet
met harde cijfers aan te geven hoe¬
ver we in de achterliggendeperiode
zijn opgeschoten met het inhalen

Overdeauteur
CobyReitsmaisprojectmedewer¬
ker bij deMondriaanStichtingen
is onder andere belast met de
uitvoering van het Deltaplan
voor het Cultuurbehoud voor
niet-rijksinstellingen.
LaurienSaraberis doctoraalstu¬
dent Culturele Studies aan de
Universiteit van Amsterdam en
heeft dit onderzoekin opdracht
van de Mondriaan Stichting uit¬
gevoerd.

van achterstanden in behoud. De
Mondriaan Stichting heeft in haar
notitie 'Zodenaan de Dijk' dan ook
gepleit voor een inventarisatievan
de nog bestaandeachterstandenbij
niet-rijksmuseaalvorens de hoogte
van het budget voor de tweede
Deltaplanperiodevast te stellen. Dit
is echterniet gebeurd,waardoorhet
toegezegdebudgetvoor de komende
jaren niet op een reële behoefte is
gebaseerd,maarop de wens om te
bezuinigen. Een tweede probleem
bij de opzet van het Deltaplanwas
het ontbrekenvan eenevaluatiesys¬
teem dat van meet af aan parallel
aan de uitvoering liep. Hierdoor is
bijvoorbeeld niet bekend welke
invloedde toenmaligeinvoeringvan
de zogenaamde 'verruimingsmaat-
regel'*heeftgehad.

Onderzoek besteding
behoudsbudget
DeMondriaanStichtingzal dusmoe¬
ten roeien met de riemen die zij
heeft. Om toch enig houvast te
hebben bij het inperken van het
Deltaplanin de komendeperiode is
onlangseenonderzoekgedaannaar
debestedingvanhet behoudsbudget
in 1994. Hetjaar 1994 is representa-
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tief omdat in dat jaar een record
aantal behoudsprojecten (138) is
verwerkt. Dit was het jaar van de
bekende 'overvraag'. Om hieraan
het hoofd te bieden is een regeling
ontwikkeld, op basis waarvan alle
projecten vanaf 1994 zijn beoor¬
deeld. De uitkomsten van de evalu¬
atie zijn gerelateerd aan de in de
regeling gestelde prioriteiten. Het
gaatechterom eenmomentopname
waardoor geen uitspraken gedaan
kunnenworden in vergelijkendezin
over een bepaalde periode. Daar¬
naast is het onderzoek gebaseerd
op cijfermateriaal waardoor de
conclusies alleen kwantitatief van
aardzijn. Desondanksis over de uit¬
voering van het Deltaplanvoor het
eerstcijfermateriaalbeschikbaardat
gerelateerd is aan de beleidspriori¬
teitenvoor behoud.

Prioriteiten en resultaten
Wat waren de prioriteiten? In de
eersteplaatskregencollectiegerichte
plannen de voorkeur boven object-
gerichte plannen.Dit bleek lastig te
onderzoeken met de 'kale' cijfers.
Vooral bij het industrieel erfgoed
(bijvoorbeeld een locomotief, een
stoomzeesleepbootof een zeilend
vrachtschip) kan het object de hele
collectiezijn en vaak zelfs de totale
instelling. Daarnaastbetrof 8%van
de aanvragenobjecten die voorko¬
menop de lijst behorendebij deWet
Behoud Cultuurbezit (WBC).WBC
aanvragen worden sowieso met
voorrang behandeld. 45% Van de
aanvragen werd echter ingediend
door niet-musea.Overhetalgemeen
werden aanvragenvoor de conser¬
vering van een enkel object gedaan
door kleine instellingen of niet-
musea(bijvoorbeeld kerken en bui¬
tenplaatsen).Hoeweldit 45%van de
aanvragenbetrof, was slechts 25%
van het budget hiermee gemoeid.
Op basis daarvan zou gesteld
kunnen worden dat de doelstelling
'collectiegericht'gerealiseerdis.



Het Deltaplan in percentages

Passieve conservering
De tweede prioriteit was passieve
conserveringboven actieve conser¬
vering. Het leekde MondriaanStich¬
ting belangrijker om veel erfgoed
voor eenverder verval te behoeden
dan een klein deel op te knappen.
Op het eerstegezicht leekdezeprio¬
riteit nietgehaaldteworden:35%van
het budget betrof actieve, 30%pas¬
sieve conservering. Deze per¬
centages hebben echter alleen
betrekking op de projectonderdelen
die de Mondriaan Stichting recht¬
streeks kon ondersteunenen hou¬
den dus geen rekeningmet de 'ver-
ruimingsmaatregel'. Deze cijfers
hebben betrekking op alle aanvra¬
gen,ook dievan niet-musea.Dever¬
houding actief/passief bij de musea
was gunstiger: 28% respectievelijk
33%.
34%Vanhet budgetwerd besteedin
het kader van de 'verruimingsmaat-
regel'. Dezemaatregelbetreft altijd
passieve conservering. Door dit
gegeven in de cijfers te verwerken,
ziet het resultaater heelwat gunsti¬
ger uit: 64%passieveconservering
en 35%actieve conservering.Als u
dan bedenkt dat 33%van de toege¬
kende projecten betrekking had op
depotinrichting, dan mogen we
concluderen dat het Deltaplan een
groot deel van het musealeerfgoed

voor een verder verval heeft
behoed. Ook hier is dus toch de
doelstellinggehaald.

Samenwerkingsprojecten
Als laatsteging de voorkeur uit naar
samenwerkingsprojectenen projec¬
ten gericht op deverbeteringvan de
infrastructuur. Voor de uitvoering
hiervanheeftdeMondriaanStichting
veel te danken aan de inzet van de
museumconsulenten. Wij denken
hierbij aande grote landelijkeklima-
tiserings- en dozenprojecten, het
Noordhollandse schilderijenproject
en het papierproject in de Cooise
musea. Verbetering van de infra¬
structuur gebeurde veelal in NMV-
verband, de restauratoren-databank
is hier een voorbeeldvan. In totaal
ging hetom ruim 9%van het budget.
Hoewel dit geen slechte score is,
zouden wij, om echt te bepalenof
onze prioriteitsstelling gewerkt
heeft, ook moeten beschikkenover
gegevensvandevoorgaandejaren.
DeMondriaanStichtingzal de gege¬
vensuit dit onderzoekgebruikenom
eenkwantitatieveindicatiete krijgen
van de gevolgenvan eventueleaan¬
passingen in de nieuwe Deltaplan¬
regeling.Doorslaggevendzullenechter
de kwalitatieve gevolgen zijn, waar
wij, in overleg met onze adviseurs,
onseenbeeldvan zullenvormen.

* Verruimingsmaatregel
OmdatdeMondriaanStichtingmaxi¬
maal 40% bijdraagt aan de kosten
van een behoudsproject,moet een
instelling zelfde resterende60%op¬
brengen.Instellingenmogenook de
investeringen in beheersapparatuur
en technische en klimatologische
voorzieningen op bouwkundig
gebied (die zelf niet voor financiële
ondersteuningin aanmerkingkomen)
meetellen in de totale project¬
kosten. ■
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Inrichtingsmaterialen
Het NoordbrabantsMuseumin Den
Boschbiedt de inrichtingsmaterialen
van de tentoonstelling De Muzeals
motor te koop aan. Het betreft
schottenen panelenvan hogekwali¬
teit. Meer informatie over afmetin¬
gen en prijzen is te verkrijgen bij de
heerA. van der Wijst, hoofd Interne
Dienstvan het NoordbrabantsMuse¬
um, telefoon073-6877806.

Inrichtingsmaterialen
Het FransHalsmuseumin Haarlem
biedt de prieelachtigebouwsels/de¬
corstukkendie gemaaktzijn voor de
tentoonstelling Aardse Paradijzen
ter overnameaan. Voor verdere in¬
formatie kunt u terecht bij de heer
C. Grotenhuis,hoofd AlgemeneZa¬
ken van het FransHalsmuseum,te¬
lefoon023-5164200.

Antieke voorwerpen
Een particulier biedt te koop aan:
een verzameling antieke karren,
kruiwagens,zaaimachinesen hand¬
gereedschapafkomstig uit Zeeland,
Limburg, Brabanten Friesland.Voor
meer informatie: mevrouw Hezik-
Hoorn,telefoon073-5112910.
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