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Tipsen berichten

Het managenvan eenmuseumkent zeerveelverschillende
kanten.Dezeveelzijdigheid
vindthaar weerslagin dit achtste
nummervan Museumpeil.De redactiehooptdat zo iedereen
vanuitverschillende
functiesietsvanhaar of zijngadingvindt.

12

■ Bezoekcijfers
2dekwartaal1997
■ Erfgoed
Actueel,bureauvoor
cultureelerfgoedeneducatie
■ Kunst& MeerWaarde
■ HollandMuseums:
museaopInternet

Over de inhoud
Sinds 1 januari van dit jaar is er een
specialevrijstelling van het schenkings¬
recht voor musea. Of uw museum
hiervoor in aanmerking komt en hoe
u deze vrijstelling kunt aanvragen
staat in een bijdrage van VB Belasting¬
adviseurs.
Musea willen steeds meer een beeld
krijgen van het profiel van de
museumbezoeker. Twee bijdragen
over publieksonderzoek -een in
Zuid-Kennemerland (Noord-Holland)
en een in Zeeland- gaan in op de
wensen van het museumpubliek.
Wat wil het kind, wat willen de ouders
van dat kind en hoe kunnen de
musea inspelen op de wensen van
opa en oma?
Tips en berichten geeft aandacht aan
het bureau Kunst & Meer Waarde:
een mogelijkheid uw subsidie van
een bedrijf te verhogen; bezoek¬
cijfers van het 2de kwartaal 1997
zijn opgenomen; en er is informatie
over het initiatief van de NMV en de
NBTmusea te bundelen op Internet.

Kiekendieven
in het musealeveld:
copyrighten fotoverzamelingen 15
Cultuuren school
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■ Syllabus
museumenpubliek
■Vitrineproject

Colofon
Museumpeil
is eengezamenlijke
uitgavevan
de bureausvan de provinciaalmuseum¬
consulenten
vanFriesland,
Groningen,
Noord-Holland,
Zuid-Holland,
Utrecht,
Noord-Brabant
enLimburg.
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Jan van de Voort bespreekt op unieke
wijze wat wel en vooral niet te doen
met het gebruik van foto's voor
publicatie en andere doeleinden.
Had u de foto waarop de ex-wethouder
van cultuur staat afgebeeld wel
(ongevraagd) mogen gebruiken
voor een tentoonstelling?
Het artikel Cultuur en School geeft
weer hoe de provincies Groningen,
Noord-Holland en Utrecht bezig zijn
meer samenwerkingte bewerkstelligen
tussen het basisonderwijs en de
basisvorming en instellingen werk¬
zaam op het terrein van cultureel
erfgoed en kunstzinnige vorming.

Eindredactie
Marianne
deRijke
ISSN 1381-1088

Ontwerp&Vormgeving
DeVormers,
bureauvoorgrafische
vormgeving,
Utrecht

Drukkerij
Pascal,
Utrecht

Redactie-adres
StichtingOndersteuning
Musea
Mariaplaats
23
3511LKUtrecht
Telefoon:030-2343880
Fax:030-232
8624

Aandacht voor het publiek is er ook
in het besproken rapport 'het gedeelde
erfgoed'. Cultuur en school komt ook
weer terug in het besproken boekje
'scholen adopteren monumenten'.
In het LCM nieuws leest u over een
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Fotoomslag:CultuurenSchoolin de
praktijkbijhetgemaalin Lijnden(NH)
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publicatie over het zelf bouwen van
een verantwoorde vitrine. Wilt u meer
weten hoe publiek te trekken en ze
dan ook weer terug te laten komen
dan kunt u binnenkort de syllabus
museum en publiek aanschaffen.
Rectificatie
In het vorige nummer van Museum¬
peil stond een artikel over het bewaren
van fotografisch materiaal. Tot spijt
van de redactie is op pagina 14 een
foutief schema afgedrukt over ver¬
pakkingsmaterialen. In dit nummer
staat op pagina 14 het juiste schema
afgedrukt. De redactie raadt u aan
dit schema uit te knippen of te
kopiëren en over het verkeerde
schema te plakken. Zo houdt u de
correcte informatie bij elkaar. Ook in
dat artikel stond een schema 'Hoe
klimatiseren we?' afgedrukt (pagina
1B). De temperatuur stond hier
weergegeven in %. Uiteraard wordt
u geacht hier graden (°) voor te lezen.
Bij het bericht over de stijging van het
aantal museumbezoeken in 1996
stond een cijfer teveel bij het tele¬
foonnummer van het CBS.Het juiste
telefoonnummer is (070) 337 58 67
Ter informatie

Twee delen
Museumpeilverschijntin twee delen.Het
eerstealgemene
deelbevatartikelenen infor¬
matie die vooralle Nederlandse
museavan
belangzijn.Hettweede,
lossedeelis uitsluitend
bestemd
voordeeigenprovincie.
In deprovincie
Limburgverschijnt
geen(provinciale)
bijlage.

Abonnement
Voorƒ 25,— per jaar krijgt u tweemaal
Museumpeil.
Voorƒ 30,— per jaar krijgt
u tweemaalMuseumpeilen eenprovinciale
bijlagenaar keuze.Opgavebij het bureau
van de provinciaalmuseumconsulent
in de
betreffende
provincie.Vooiƒ 55,—perjaar
krijgt u Museumpeilinclusiefalle zespro¬
vincialebijlagen.Opgavebij het redactie¬
adresin Utrecht.
Abonnementenlopen per kalenderjaaren
dienenvoorhet eindevan eenjaar opgezegd
te worden.

Fiscale toeters en bellen bij
schenking aan een museum
Museazijn de bewaardersvan onsculturele
erfgoed.Eenhoedanigheiddie in bredelagen
van onzesamenleving
veelwaarderingoogst.
Niet zeldenwil mendezewaarderingook
laten blijkenin de vormvan financiëlesteun.
Schenkingen
en legatenen de museain
Nederlandzijner vooreengrootdeelfinancieel
afhankelijkvan. Nou is het in Nederlandzo
dat waar iemandeenfinancieelvoordeel
haalt, de fiscuser als de kippenbij is om
zijn graantjemeete pikken.Dat is bij
schenkingenen legatenvaakniet anders.Als
eenfiscalistdan ookhet woord'schenking'
hoortgaaner meteenallerleibelletjesrinkelen.
Dit artikel beschrijftdie fiscaletoetersen
bellendie afgaanop het momentdat een
museumeenschenkingof legaatkrijgt.
Daarbijstaat de recentingevoerde
specifieke
vrijstellingvoormuseacentraal.
Drie heffingen in één wel
Defiscaleklepelhangtbij schenkingen
en legaten in de Successiewet.
Krachtensde Successiewetworden
namelijk het recht van schenkingen
het recht van successie geheven.
Daarbij is aangeknoopt dat de
schenker of legataris in Nederland
woont. Bij verkrijgingen krachtens
schenking of erfrecht van iemand
die ten tijde van die schenking of
dat overlijden niet in Nederland
woonde, is dus geen recht van
successieof schenkingverschuldigd.
De Nederlandse wetgever heeft
dezeverkrijgingen echter niet in alle
gevallenonbelastgelaten.Met name
als de verkrijging niet belastis in het
buitenland of als het verkrijgingen
DoorHansSpermon van binnenlandsebezittingenbetreft,
enBenno
Oudt
Binnenlandsebezittingen zijn onder
beiden
werkzaam
bij
meer in Nederland gelegen onroe-

Deze 'rechten' hebben gemeen dat
ze een belasting zijn op het ver¬
krijgen van een financieel voordeel
zonder dat er een prestatie tegen¬
over staat.Dezebelastingenworden
daarom geheven van de verkrijger
als een soort solidariteitsheffing:'als
u zó gemakkelijk geld binnenkrijgt,
dan mag de gemeenschapdaar best
van meeprofiteren!'.Onderfiscalisten
noemt men dit ook wel het beginsel
van de bevoorrechteverkrijging.
In dit artikel lichten we het schen¬
kingsrecht en het belang voor de
musea eruit. Wellicht kan in een
volgend artikel op het successie¬
recht worden ingegaan.
Schenkingsrecht in vogel¬
vlucht
Het recht van schenking belast al
wat door schenkingwordt verkregen
van iemand die ten tijde van de
schenkingbinnenNederlandwoonde.
Het is dus cruciaaldat de schenking
wordt gedaan door iemand die in
Nederlandwoont. Overigenskan de
fiscus schenkingen door buiten¬
landersvan onroerendezakendie in
Nederland liggen wel belasten met
het zogeheten recht van overgang.
Ontvangthet Miniatuurauto-museum
teJuineneenbedragvan f 100.000,-van de naar België uitgeweken
miljonair Hekking dan is dat bedrag
hier niet belast met schenkings¬
recht. Immers de schenking wordt
niet verkregen van iemand die ten
tijde van de schenking binnen
Nederlandwoonde.SchenktHekking
echter zijn voormalige stadsvilla te
Juinenaan het museumdan valt dat
onder het rechtvan overgang.
Verder lijkt de definitie nogal ruim.
Zelfs het dropje dat u aan het kind
van de buren geeft zou dan belast
worden
met
schenkingsrecht.
Gelukkig is dat niet de praktijk van
alledag. Het schenkingsrecht kent
namelijkverschillendevrijstellingen.

VB Belastingadviseurs rende zaken.
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Vrijstellingen
recht

schenkings¬

Er zijn verschillende vrijstellingen
voor het schenkingsrecht. Musea
kunnenmetverschillende
vrijstellingen
te maken krijgen. Relevantzijn de
vrijstellingen voor schenkingen die
wordenverkregen:
- door een aangewezenmuseum of
eensteunstichtingvandat museum;
- van de Koningin of de leden van
het Koninklijk Huis;
- door of van de Staat;
- door of van een provincieof
gemeente;
- door een algemeennut beogende
instelling mits de schenking een
bedrag van ƒ 7.933,-- (1997) per
periode van twee jaar niet te
bovengaat;
- van een algemeen nut beogende
instelling voorzover deze de
uitkeringen doet op grond van
haarstatuten;
- in alle andere gevallen mits de
verkrijging niet meer bedraagtdan
f 4.759,- (1997) per periode van
twee jaar (hier valt gelukkig ook
het dropje aan het kind van de
buren onder).
Museumvrijstelling
Musea kunnen in beginsel met al
dezevrijstellingen te makenkrijgen.
Per 1januari 1997 is er een speciale
vrijstelling van het schenkingsrecht
voor musea opgenomen. Deze vrij¬
stelling is met name ingevoerd
vanwege de vele privatiseringen in
de museumsector. Musea die zijn
geprivatiseerd kunnen namelijk
geen gebruik meer maken van de
vrijstellingen die geldenvoor schen¬
kingen die worden verkregen door
overheidslichamen.Om dit nadeelte
ondervangenheeft men voor musea
een specialevrijstelling in het leven
geroepen.
Devrijstellinggeldtvoor schenkingen
aan bepaalde aangewezen musea
waarvan de collectie van nationaal
of regionaal cultureel belang is, of
een steunstichting daarvan. Er is

geen grens aan de hoogte van de
vrijstelling gesteld. De aanwijzing
van die musea gebeurt door de
Belastingdienstafdeling Registratie
en Successie. Een museum dat
graag op de lijst van aangewezen
museawil komen moet eenverzoek
daartoe dan ook richten aan deze
afdeling, Postbus90116, 5200 MA
's-Hertogenbosch.
Steunstichtingen
De specifieke museumvrijstelling
geldt ook voor de steunstichtingen.
Met steunstichting bedoelt men een
binnen het Rijk gevestigdestichting
die ten doel heeft een museum te
ondersteunen. De stichting kan dit
doen door onder meer het bijeen¬
brengen van gelden ten behoeve
van dat museum.Diegeldenmoeten
dan geheel ten behoeve van het
museumworden aangewendof aan
dat museumter beschikkingworden
gesteld.
Is een museum niet opgenomen in
de lijst van aangewezenmuseadan
betekentdat nog nietdat ze bij iedere
schenking diep in de knip moet. Er
zijn ook nog de anderevrijstellingen.
Schenking door en aan
overheid
Zo kunnen musea in ieder geval
schenkingenvan de Staat,een pro¬
vincie of een gemeente incasseren
zonder dat schenkingsrechthoeft te
worden betaald. Hierdoor zullen
met name de subsidies geheel bui¬
ten de heffing van schenkingsrecht
kunnen blijven. Dat is maar goed
ook want anderswas men met niets
anders bezig geweest dan het
nutteloos rondpompen van geld.
Ook voor deze vrijstelling geldt
geenmaximum.
Daarnaast kunnen musea die zelf
nog tot de overheid behoren van
dezevrijstelling gebruik makenvoor
schenkingen. Aan die schenkingen
mag echter geen opdracht zijn
verbonden die afwijkt van het alge¬
meenbelang.
Schenking door algemeen
nut beogende instelling
Verder kunnen schenkingendie aan
het museum worden gedaan door
algemeennut beogendeinstellingen
op grond van hun statuten, zijn
vrijgesteld van schenkingsrecht.De
Stichting voor de Filmkunst heeft

statutair als doel het bevorderenvan
de productie van nieuwe films en
het behoud van historisch film¬
materiaalin Nederland.
Stel dat de Stichting voor de Film¬
kunst een actie opzet ter behoud
van de Nederlandsefilm en daar¬
voor girorekening 007 opent. Er
komen op dat nummer dan allerlei
bedragen binnen. Als de Stichting
voor de Filmkunst vervolgens een
schenking doet van f 50.000,-- aan
onder andere het Nationaal Film¬
museum te Juinen dan hoeft het
filmmuseum daar geen schenkings¬
recht over te betalen. De stichting
doet immers een schenking op
grond van haarstatuten.
Schenking aan museum als
algemeen nut beogende in¬
stelling
Ook is het mogelijk dat een museum
zichzelfkwalificeertalseenalgemeen
nut beogendeinstelling. In dat geval
kan het museumgebruik makenvan
de vrijstelling voor schenkingendie
worden verkregen door algemeen
nut beogende instellingen. Voor¬
waarde is wel dat de schenking
minder bedraagt dan ƒ 7.933,-- in
een periode van 2 jaar. Bovendien
mag aan de schenking ook geen
opdracht zijn verbonden die afwijkt
van het algemeennut karakter.
Wel zal men per museum moeten
beoordelen of het museum ook
daadwerkelijkals een algemeennut
beogendeinstellingis aante merken.
Onder een algemeennut beogende
instelling wordt verstaaneen binnen
het Rijk gevestigde kerkelijke,
levensbeschouwelijke, charitatieve,
culturele, wetenschappelijkeof het
algemeen nut beogende instelling.
Een dergelijke instelling mag niet
grotendeels een particulier belang
dienen. Musea zullen over het
algemeengezien hun culturele doel¬
stelling wel een algemeen nut
beogendeinstelling zijn. Toch hoeft
dat niet altijd zo te zijn. Bepaalde
musea die niet toegankelijk zijn
voor publiek en die voornamelijk
een privé-belangdienen vallen hier
niet onder.
Destatusvanalgemeennut beogende
instellingheeftnog eenanderbelang.
Schenkingen
aandergelijkeinstellingen
vallen namelijk onder het speciale
lage tarief van 11%. Het normale
tarief loopt op van 41%naar68%.
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Algemene vrijstelling
kleine schenkingen

voor

Tenslotte kan een musea ook nog
gebruik maken van de algemene
vrijstelling voor schenkingen die
niet meer bedragen dan f 4.759,-over een periodevan tweejaar.
Aangifte doen?
Degene die een schenking krijgt
moet de aangifte voor het schen¬
kingsrechtdoen. Eenmuseumhoeft
alleen maar aangifte te doen als er
sprakeis van een belasteschenking.
Als de schenkingvolledig onder een
van de vrijstellingen valt hoeft er
geenaangiftete worden gedaan.
DeInspecteurRegistratieenSuccessie
stelt de termijn voor het doen van
de aangifte voor het recht van
schenkingvast. Determijn mag niet
minder zijn dan twee maanden na
de schenking.
Iser sprakevaneenbelasteschenking
en krijgt het museumgeenaangifte¬
biljet toegezonden dan moet het
museum binnen twee weken na af¬
loop van de termijn van 2 maanden
na de schenking, aan de Inspectie
der Registratieen Successie,om een
aangiftebiljet vragen. Doet men dat
niet dan kan de Inspecteur een
boeteopleggen.
Samenvattend
Hetgeheeloverziendis de specifieke
vrijstelling voor aangewezenmusea
het meest omvattend. Musea die
eendergelijkeaanwijzingniet hebben
doen er goed aan om deze aan te
vragen. Krijgt een museum een
dergelijke aanwijzing niet rond dan
is het belangrijk om in ieder geval
bij de Belastingdienst
welalsalgemeen
nut beogende instelling geregi¬
streerdte staan.Menkandan in ieder
geval gebruik maken van het
verlaagdetarief van 11%en de vrij¬
stellingvoor schenkingendie worden
verkregen door algemeen nut
beogendeinstellingen.

Regionaal publieksonderzoek
Zuid-Kennemerland
Om de samenwerkingtussende regionalemusea op het gebiedvan publieksbenaderingte bevorderen,beslootde StichtingMuseaZuid-Kennemerlandin
1996 een omvangrijkonderzoekop gang te brengen.Het onderzoekvond
plaats binneneensamenwerkingsproject
van dezeStichtingmet Kunsten
Cultuur Noord-Holland,de ReinwardtAcademieen eenstagiaire van
CultureleStudiesaan de Universiteitvan Amsterdam.Als begeleidervan het
projecten ten behoevevan de eindrapportageis de onderzoekerLettyRanshuysen
aangetrokken.Het projectis gefinancierddoor de ProvincieNoord-Holland,
de MondriaanStichting, het AnjerfondsNoord-Hollanden deJ.C. Ruigrok
Stichting.
Uitgangspuntwas dat de bij de StichtingMuseaZuid-Kennemerlandaan¬
geslotenmusea een gezamenlijkmarketingplanwilden ontwikkelenten behoeve
van uitbreidingen intensiveringvan het museumbezoekdoor regiobewoners.
Om dit te realiserenwas niet alleenmeer informatienodig overhet regionale
publiek,maar diendeookmogelijkheden
voorsamenwerkingtussende betreffende
musea onderlingen tussende musea en niet-musealeinstellingenin kaart
gebrachtte worden.
De onderzoeksopzet
Met een kwalitatief vooronderzoek
heeftde regionaalmuseumconsulent
van de Stichting Musea ZuidKennemerland,
FerryWalberg,gezocht
naar mogelijkheden en onmogelijk¬
heden voor samenwerking rond
regionale museummarketing. Dit
gebeurdedoor documentanalyseen
door interviewsmet zeventiensleutel¬
figuren,diediversemusea,toeristische
organisatiesen onderwijsinstellingen
vertegenwoordigen.
Deuitkomstenvan dit vooronderzoek

Overdeauteur

4
door
LettyRanshuysen

Letty Ranshuysen is socioloog
gespecialiseerd in onderzoek
naar cultuurdeelnameen mede¬
auteur van de door de Boekman¬
stichting uitgegeven'Handleiding
Publieksonderzoek
Culturele
Instelling'.

museumpeil,

vormde de basis voor een onder¬
zoek onder het publiek van dertien
musea in Zuid-Kennemerlandin de
herfstvakantievan 1996. Dit publieks¬
onderzoek werd uitgevoerd door
twintig studentenvan de Reinwardt
Academie onder begeleiding van
hun docent InekeRavestijn.
In totaal hebben 403 bezoekers
meegewerktaande enquête.Tabel 1
toont welke museaaanhet publieks¬
onderzoek meededen en hoe de
respondentenover deze museazijn
verdeeld(zie steekproef).Dezetabel
toont tevens het totaal aantalbezoe¬
kers dat de museaontvingen tijdens
de onderzoeksperiode(zie populatie):
we zien dat de verdeling over de
musea binnen de steekproef tame¬
lijk evenredig is aan de verdeling
binnen de te onderzoeken groep.
Dit is van belang om na te gaan of
de groep ondervraagde personen
niet alleen representatiefis voor de
bezoekersvanhetindividuelemuseum,
maar ook voor de bezoekersvan de
november

1997

dertien musea in de onderzoeks¬
periode,de heleonderzoekspopulatie.
Om de grote verschillen in omvang
van het bereik van de deelnemende
museate laten zien, toont de laatste
kolom de bezoekcijfersover 1996.
In een kwalitatief vervolgonderzoek,
uitgevoerddoor de stagiaireTamara
Sterman, zijn aanbevelingen die
voortkwamen uit het publieksonder¬
zoek op hun haalbaarheidgetoetst
en nader uitgewerkt. Dit gebeurde
door een analyse van relevante
publicaties en door (telefonische)
interviews met 25 sleutelfiguren.
Dit betrof vertegenwoordigers
van museumvriendenverenigingen,
gemeentelijkevoorlichtingsdiensten,
lokale en regionale kunst- en
cultuurinstellingen en organisaties
die ervaring hebben opgedaan met
activiteiten die nagevolgd kunnen
worden door de musea in ZuidKennemerland.Daarnaastis er een
groepsdiscussiegeorganiseerdmet
vertegenwoordigers van de deel¬
nemende musea. In deze groeps¬
discussiezijn de uitkomstenvan het
publieksonderzoek besproken aan
de hand van een van te voren rond¬
gestuurde tussentijdse rapportage.
Dit vervolgonderzoek is niet alleen
een instrumentom de aanbevelingen
ten behoeve van het regionale
marketingplanaan te scherpen.Het
raadplegenvan degenendie verant¬
woordelijk zijn voor de uitvoering
van dit plan vergroot het draagvlak
van de voorgenomenacties.

TABEL1:
DEELNEMENDEMUSEA

POPULATIE TOTAAL
BEZOEK
N
%
1996

STEEKPROEF
N

%

4
9
15
21
12

1%
2%
4%
5%
3%

12
52
93
450
108

5%
1%
1%
5%
1%

660
1.294
3.949
4.568
4.969

5.000 - 15.000 bezoekers
Hist.MuseumHaarlemmermeer 26
14
CultureelCentrumZandvoort
Hist.MuseumZuid-Kennemerland19

6%
3%
5%

173
402
236

2%
4%
2%

6.659
10.090
11.816

41
15

10%
4%

663
295

7%
3%

27.778
38.070*

40.000 - 100.000 bezoekers
HallenFransHalsmuseum
80
FransHalsmuseum
57
TeylersMuseum
90

20%
14%
22%

3.174 32%
1.556 16%
2.566 26%

TOTAAL

100

9.780 100%

500 - 5.000 bezoekers
MuseumJacobsvan den Hof
MuseumMeerenberg
SchatkamerSint Bavo
PieterVermeulenMuseum
IJmuiderZee-en Havenmuseum

10.000 - 40.000 bezoekers
Museumde Cruquius
MuseumBeeckestijn

403

43.148
87.685
130.522

* met Homeand GardenFair (16.990 bezoekers)
en Kunstmarkt(8.500 bezoekers)

TABEL2: ENTREEPRIJZEN
TeylersMuseum
FransHalsmuseum
de Hallen
MuseumCruquius
IJmuiderHavenMuseum
MuseumBeeckestijn
MuseumJacobsvan den Hof
CentrumZandvoort
MuseumHaarlemmermeer
MuseumZuid-Kennemerland
PieterVermeulen
SchatkamerSint Bavo
MuseumMeerenberg

gewenst geldend
f7,45
f 7,14
f 6,49
f 5,76
f 5,27
f4,77
f4,25
f 3,95
f 3,76
f3,44
f3,14
f2,38
f 2,36

verschil

N

-

79
54
71
40
11
11
4
11
25
17
21
12
7

f 7,50
f 7,50
f 4,00
f 5,00
f 6,50
f 3,50
f 1,50
gratis
f 4,50
gratis
f 2,50
f 1,00
gratis

-

+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+

- redelijkegeachtetoegangsprijs
is lagerdanwerkelijketoegangsprijs
+ redelijkegeachtetoegangsprijs
is hogerdanwerkelijketoegangsprijs
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Het publiek van de musea in
Zuid-Kennemerland
Uit het publieksonderzoekblijkt dat
het publiek van de musea in ZuidKennemerlandweinig jongeren telt:
slechts 6% is 15 tot 25 jaar. De
belangrijkste interesses van het
onderzochte publiek zijn: oude
monumenten, geschiedenis, land¬
schappen/tuinen en oude kunst. Al
deze interessegebieden zijn door
ongeveer twee derde van het
publiek genoemd.Ongeveerde helft
van het publiek komt niet voor het
eerst in het betreffende museum.
Driekwart van het publiek combi¬
neert het museumbezoek met een
andereactiviteit. De combinatie met
winkelen komt het meest voor.
Opvallendis de tegenstellingtussen
opgegevenvoorkeuren en daadwer¬
kelijk gedrag. Zo geeft 40% een
voorkeur aan voor horecabezoek,
terwijl slechts27%dit daadwerkelijk
doet. Daarnaastwil 26%graag een
bezoekaan meerderemuseacombi¬
neren, terwijl 17%dit doet. Boven¬
dien blijkt dat bijna de helft van het
publiek bij 'een ideaal dagje uit'
geen museumbezoek zou plannen
en slechts 5%zich zou concentreren
op museumbezoek.Toch blijkt uit
de bezoekmotieven dat men meer
op educatie is gericht dan op
recreatie.
De bereikbaarheidvan het museum
speelt een belangrijke rol bij de
planning van het museumbezoek:
dit wordt door 29%aangegeven.De
bereikbaarheid van de musea met
het openbaarvervoer in deze regio
is goed: het gemiddelderapportcijfer
is 7.8.
Verschillen tussen de grote
en kleinere musea
De grote Haarlemsemusea(Teylers
Museum,het FransHalsmuseumen
de Hallen)trekken een hoger opge¬
leid en cultureel actiever publiek
dan de kleinere musea. Omdat de
directe omgeving van deze musea
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meermogelijkhedenbiedtvoorandere
activiteitendan bij de meesteoverige
participerende musea het geval is,
combineertdit publiek het museumbezoek vaker dan het overige
publiek met winkelen (44%), een
etentje (22%)of een bezoekaan een
ander museum (22%).Ook verschilt
dit publiek in het mediagebruik.Het
raadpleegt relatief vaak nationale
media ter voorbereiding op een
museumbezoekzoals:cultuurbijlagen
(56%),televisie (40%) en kunsttijd¬
schriften (15%).De Volkskrant is bij
dit publiek het meest populair. Een
laatste kenmerkende afwijking van
dit publiek is dat het de entreeprijs
ietste hoog acht (zieTabel2).
De kleineremusea,die veelal buiten
Haarlem liggen, trekken twee keer
zo veel publiek uit de regio (circa
60%versus 28%bij de grote musea).
Dit publiek combineerthet museumbezoekregelmatigmet eenactiviteit
in de natuur in de omgevingvan het
museum of met een fietstocht. Het
leest relatiefvaak de Telegraaf(40%)
en raadpleegtrelatiefvaak regionale
kranten (53%)ter voorbereiding van
een museumbezoek.De service en
presentatie in de kleinere musea
worden hoger gewaardeerddan in
de grotere musea. Het feit dat de
redelijk geachte toegangsprijs voor
vrijwel alle kleine musea (veel)
hoger ligt dan de werkelijke prijs
(zie Tabel 2), is ook een blijk van de
grote waarderingvoor deze musea.
Het publiek uit de regio
Het onderzoek was vooral gericht
op het verwervenvan informatieten
behoeve van een efficiëntere
werving van regionaalpubliek en de
ontwikkeling van producten die de
band met de regionale bevolking
versterken. Daarom is er veel zorg
besteed aan het opsporen van de
specifieke kenmerken van de
museumbezoekers die in ZuidKennemerlandwonen. Zo'n 40%van
het publiek woont in de regio.
museumpeil,

Dit publiek heeft gemiddeld vijf
anderemuseain Zuid-Kennemerland
bezocht: twee musea meer dan het
publiek van buiten de regio. Het
regionale publiek telt relatief veel
vrouwen (60%),mensendie de zorg
voor kleine kinderen hebben (21%
van de vrouwen en 15% van de
mannen versus 7% van zowel de
mannen als vrouwen binnen het
overigepubliek)en 65-plussers(19%
versus 13%).Buiten georganiseerde
schoolbezoeken komen er weinig
jongeren uit de regio naar de
musea.
Opvallend is dat het regionale
publiek lager is opgeleid dan het
overige publiek, maar wèl even
cultureel actief is. Ze tonen iets af¬
wijkende interesses, want ze zijn
relatief vaak geïnteresseerdin land¬
schappen/tuinenen in natuurhistorie
en relatief weinig in cultuurge¬
schiedenis, design en moderne
architectuur. Bovendienhebben ze
relatief vaak belangstellingvoor een
rondleiding, maar weinig voor een
museuminfotheeken voor het com¬
bineren van bezoek aan meerdere
musea op een dag. Bij het plannen
van een museumbezoek houden
regiobewonersvaker rekening met
de bereikbaarheid,de kindvriende¬
lijkheid en de entreeprijs van het
museum en minder vaak met de
inhoud van een tijdelijke expositie
dan het overige publiek. Ze geven
minder vaak een voorkeur voor
museumbezoek in de ochtenduren
aandanhetoverigepublieken komen
dan ook vaker later op de dag.
Regionaalpubliek heeft over het al¬
gemeeneen iets hogerewaardering
voor de diverse aspecten van het
bezochte museum, maar het heeft
gemiddeld minder geld over voor de
entree. Dit geldt met name voor de
lageropgeleiden.

beleidhebbenontwikkeld.Belangrijke
doelgroepen die uit het vooronder¬
zoek naar voren kwamen, zijn
seniorenen bezoekersmet kinderen.
Daarom richtte het publieksonder¬
zoek zich ook op het opsporenvan
kenmerkenen behoeftenvansenioren
en bezoekersdie met kinderen een
museumwillen bezoeken.
Eénderdedeel (35%)van het publiek
van de museain Zuid-Kennemerland
is ouder dan 55 jaar. Doordat er in
de herfstvakantie is geënquêteerd
en seniorengeneigdzijn om museum¬
bezoekbuiten de schoolvakantieste
plannen, is de kans groot dat het
aandeelseniorenin andereperioden
hoger ligt. De bevolking in de regio
Zuid-Kennemerlandis relatief oud
en volgens bevolkingsprognoses
zullen grote delen van de rest van
Noord-Hollandook snel vergrijzen.
Senioren vormen dus een steeds
belangrijkerpubliekspotentieelin de
omgeving van de musea in ZuidKennemerland.
Deseniorenbinnen het onderzochte
museumpubliekzijn erg hoog opge¬
leid in vergelijking tot de senioren
binnen de Nederlandse bevolking.
Kennelijkworden binnen de oudste
bevolkingsgroep-nog meer dan bij
jongere leeftijdsgroepen het geval
is- hoger opgeleiden veel beter
bereikt dan lageropgeleiden.
Ruim de helft van de senioren had
het museum waarin ze werden
ondervraagd reeds eerder bezocht.
Ook bezochtenzij gemiddeld vaker
eenandermuseumin Zuid-Kennemer¬
land en zijn ze vaker lid van een
vriendenverenigingvan eenmuseum.
Personenin de leeftijd van 55 tot 65
jaar blijken de meeste fervente
museumbezoekers: zij bezoeken
gemiddeld tien keer per jaar een
museum versus acht keer bij de
jongere en oudereleeftijdsgroepen.

Kinderen en senioren
Bijna de helft van het onderzochte
Uit het vooronderzoek kwam naar
vorendatde museain Zuid-Kennemer¬ publiek gaat wel eens met kinderen
land weinig specifiek doelgroepen¬ naar een museumen één vijfde zou
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TABEL3: BELANGSTELLING
KINDERACTIVITEITEN N= 262
kinderrouteof speurtocht
creatieveactiviteit
kinderrondleiding
video voor kinderen
anders
speelhoek
kinderopvang

64%
57%
43%
40%
7%
16%
13%

dit wel willen indien musea kind¬
vriendelijker waren. Door zich meer
te richten op kinderen zouden de
musea dus grotere aantallen be¬
zoekers kunnen aantrekken. De
gemiddelde rapportcijfers voor
kindvriendelijkheid die uit het
publieksonderzoeknaarvoren komen
variëren sterk: van 4.8 tot 8.6.
Blijkbaardient dit aspectin sommige
musea verbeterd te worden. Uit de
reactiesvan het publiek komt naar
voren dat meer 'dynamiek' in het
museum nodig is. Daarnaastwillen
ze graagdat het gebodeneuitnodigt
tot beter kijken en discussie. Niet
alleenvadersen moederswillen met
hun kinderengraageenseenmuseum
bezoeken, maar ook grootouders.
Men heeft vooral behoefte aan acti¬
viteiten waaraan men samen met
kinderendie ouder dan zesjaar zijn
mee kan doen. De voorkeuren voor
kinderactiviteiten stemmen hiermee
overeen: de grootste belangstelling
gaat uit naar kinderroutesof speur¬
tochten en voor een speelhoek op
kinderopvangis weinig belangstelling
(zieTabel 3).
Themaprojecten
Een idee waar diverse in het voor¬
onderzoek geraadpleegde sleutel¬
figuren heil in zien,is het organiseren
van eengezamenlijktentoonstellings¬
project rond een thema. Daarom
richtte het publieksonderzoek zich
ook op de vraag hoezo'n project het
best ingevuld zou kunnen worden.
Maarliefst 73%van het publiek zegt
interessete hebbenvoor eenthema¬
m u s e u m p e i 1,

project. Deze groep bestaat met
name uit hoog opgeleide, cultureel
actieve museumliefhebbersmet een
brede belangstelling,die zowel van
binnen als van buiten de regio
komen. Hierbinnen nemen jonge
senioren een belangrijke plaats in,
terwijl 65-plussersen vooraljongeren
relatiefweinig belangstellinghebben.
In themaprojecten geïnteresseerde
bezoekers hebben relatief vaak
belangstelling voor natuurhistorie.
Ze spreidenhun bezoekbij voorkeur
over meerdere dagen en hebben
relatiefveel belangstellingvoor extra
services,zoals: rondleidingen(44%),
aanschafcatalogi,foto's, affichesen
dergelijke (35%), lezingen (34%),
de aanwezigheidvan een infotheek
of bibliotheek (34%) en het thuis
gestuurd krijgen van een catalogus
voorafgaand
aanmuseumbezoek(25%).
Het regionale marketingplan
Het blijkt dat voor alle deelnemende
museageldt dat meeraandachtvoor
het aantrekken van jongeren,
allochtonenen 65-plussersgewenst
is. Het ontwikkelen van marketing¬
strategieën gericht op deze doel¬
groepen binnen de regionale bevol¬
king lijkt dan ook een belangrijk
uitgangspuntvoor het te ontwikkelen
marketingplan. Het (beter) bereiken
van deze 'moeilijke doelgroepen'
vereist inspanningen,die veelal niet
direct resultatenopleveren.Voor de
individuele musea -met name de
kleinere- zijn deze inspanningen
vaak niet op te brengen. Daarom
willen de geraadpleegde museum¬
medewerkers graag hun krachten
bundelen ten behoevevan op deze
doelgroepen gerichte wervings¬
actiesen activiteiten.
Overige actiepunten die uit het
onderzoeknaarvoren komenzijn de
verbeteringen/of uitbreiding van:
- bereikbaarheidvan, bewegwijzering
naar en parkeergelegenheidrond
de musea;
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- informatieverstrekking
op degevels;
- prijsstellingvan de entree;
- doorverwijzing tussen de musea
onderling;
- samenwerking met horeca en
middenstand in de directe omge¬
ving;
- wandel- en fietsroutes waarin een
bezoek aan het museum kan
worden opgenomen;
- combinatie-activiteitenin een nabij
gelegenstadskernof natuurgebied;
- samenwerking met andere kunst¬
en cultuurinstellingen;
- samenwerking met de lokale en
regionale VW's en toeristische
organisaties;
- educatieprojectenvoor het basis¬
onderwijs en voor het voortgezet
onderwijs;
- toegankelijkheid voor ouderen en
invaliden;
- specifiekaanbodvoor senioren;
- kindvriendelijkheid en kinder¬
activiteiten.
Daarnaastis het realiserenvan een
themaprojecteenbelangrijk item.
Uiteraardkandeverzameldeinformatie
over het specifieke mediagebruik
van de onderscheidendoelgroepen
als leidraaddienenbij de publiciteits¬
campagnesrond en de doelgroepge¬
richte informatieverspreiding over
structureleverbeteringenen nieuwe
activiteitendie worden gerealiseerd.
Aanbevelingen
Ten behoeve van de genoemde
actiepuntenbiedt de eindrapportage
vanhetonderzoekin deaanbevelingen
eenscalaaanconcretesamenwerkings¬
projectenen activiteiten.Ter illustratie
volgen hier enkelevoorbeelden.

Werving nieuw publiek via
schriftelijke media
Om regionaalpubliek te enthousias¬
meren voor de musea in hun
woonomgevingis een serieartikelen
over de musea in Zuid-Kennemerland een adequaat instrument.
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Dit kan bijvoorbeeld worden
geplaatst in het Haarlems Dagblad
of een ander regionaal dagblad,
in huis-aan-huisbladen of in het
Noord-HollandMagazine.Met deze
artikelen kan ook worden getracht
interessete kwekenvoor vrijwilligers¬
werk in de musea en voor de
vriendenverenigingen.

Korting na 16.00 uur
Gezien het feit dat regiobewoners
gemiddeld later komen dan het
overige publiek en relatief vaak
rekeninghoudenmet de entreeprijs,
valt een korting na 16.00 uur te
overwegen. Voor de korting na
16.00 uur is brede steun binnen de
musea, omdat het veelal stil is aan
het einde van de middag. Om te
bevorderendat vooral de niet-cultureel actieve regiobewonermet deze
korting over de drempel komt, is het
belangrijk deze maatregelbekendte
makenin op dezedoelgroepgerichte
informatie.

Verbreding van bereik senioren
Om een verbreding van het bereik
van senioren te bewerkstelligen
kunnen bejaarden-en verzorgings¬
tehuizen worden benaderdmet een
gezamenlijke actie. Ouderen die
nooit in eenmuseumkomen,kunnen
ook worden bereikt met outreachactiviteiten, zoals het wijkgeschiedenisprojectvan het Historisch
Museum Zuid-Kennemerland.Daar¬
naast slaan activiteiten in de sfeer
van kunstnijverheid (zoals demon¬
straties van oude ambachten die
aansluiten op het onderwerp van
het betreffende museum)goed aan
bij lageropgeleideouderen.Wellicht
is het mogelijk om in een samen¬
werkingsverband tussen de musea
die regelmatigdezelfdedemonstraties
willen realiseren een ambulant
demonstratieteamop te zetten.

Activiteiten voor grootouders
met kleinkinderen
Om het bezoek van grootouders
museumpeil,

met kinderen te bevorderen is het
organiserenvan op kind (en groot¬
oudersgerichte)videovertoningenen
rondleidingen door een educatieve
suppoost een goede gedachte.
Senioren blijken hier een relatief
grote belangstellingvoor te hebben.
Uit de ervaringvan de geraadpleegde
museummedewerkers blijkt dat
demonstratiesvan oude ambachten
ook goed aanslaan bij kinderen.
Omdat dit ook aantrekkelijk is voor
ouderen past dit ook goed in een
aanbod voor grootouders die een
dagje op stap gaan met hun klein¬

kinderen).
Samenwerking met strategische
partners binnen het themaproject
Ten behoevevan de invulling van de
extra activiteiten in het kader van
een themaproject kan gezocht
worden naar samenwerking met
niet-musealeinstellingen. Het blijkt
dat uiteenlopendekunst- en cultuur¬
instellingenin de regio belangstelling
hebben voor samenwerking met
musea. Een themaproject kan een
belangrijke impuls geven aan de
nadere invulling van deze samen¬
werking. Ook kan dit impulsen
geven aan samenwerking met de
horeca,de detailhandel en de WV.
Een grootschalig regionaal thema¬
project kan bijvoorbeeld aanleiding
geven om in bestaande wandel-,
fiets- en rondvaartroutes museumbezoekop te nemen.Uiteraardkunnen
er ook nieuwe routes en arrange¬
menten worden ontwikkeld naar
aanleidingvan het thema, die na het
project blijven gehandhaafd.
Vervolgonderzoek
Wanneer de musea in ZuidKennemerlandnieuw publieksbeleid
gaanrealiserenis het van belangdat
de effecten hiervan zo uitputtend
mogelijk in kaart worden gebracht.
Het in 1996 uitgevoerde publieks¬
onderzoek kan hierbij als een
nulmeting fungeren. Daarnaast
wordt gedachtaanvervolgonderzoek
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onder (specialedoelgroepenbinnen
het) non-publiek en het toeristisch
publiek.
Bovendien kan dit onderzoek ook
eenvervolg krijgen in andereregio's
van Noord-Holland. Het onderzoek
is bedoeld als een pilot-onderzoek.
Het levert niet alleen bruikbare ge¬
gevens op voor de regio Zuid-Ken¬
nemerland, maar bood tevens de
kans om een methodiek te
ont¬
wikkelen. Er is met dit onderzoek
een samenwerking tussen diverse
organisaties en functionarissen tot
stand gebracht,er zijn kwantitatieve
en kwalitatieveonderzoektechnieken
gecombineerd en tussentijdse uit¬
komsten zijn teruggekoppeld naar
relevantesleutelfiguren.Dezeonder¬
zoeksopzet is door de betrokkenen
als zeer vruchtbaar ervaren en kan
in andere regio's worden herhaald.
Hierdoor kan een compleet over¬
zicht ontstaan van de mogelijk¬
heden voor publieksbenaderingen
samenwerkingin degeheleprovincie.
De eindrapportagevan het Regionaal
Publieksonderzoek
Zuid-Kennemerland
is op
te vragenbij: StichtingKunsten Cultuur
Noord-Holland,telefoon(023) 531 91 39,
ƒ 25,- excl.verzendkosten.

Publiek voor musea in Zeeland

Museanemenhun publieksfunctiesteeds
serieuzer.Het zijn niet uitsluitendde schat¬
kamersvan de cultuur. Zekerin eenzo sterk
op recreatiegerichteprovincieals Zeeland
wordenmusea ook gezienals onderdeelvan
het toeristisch-recreatieve
product. Ze maken
daarmeeeenwezenlijkdeeluit van de sociaaleconomischeinfrastructuur. Daarom is het
van belangde bezoekersaantallen
van musea
goedin de gaten te houdenen zo goedmoge¬
lijk in te spelenop wensenvan het publiek.

Actief museumbeleid
In de statistiekenvan het CBSstaat
Zeeland te boek als een provincie
met 28 musea. Er zijn 37 musea
en/of musealeattracties. Tellen we
ook galeries en tentoonstellings¬
ruimten voor hedendaagse kunst,
particuliere musea en historische
gebouwen met interessantecollec¬
ties mee dan zijn het er zelfs 64.
Verreweg de meeste van deze
museaof musealeattractiesworden
geheeldoor vrijwilligers in stand ge¬
houden. Echteprofessionelemusea
en musealeattractieszijn schaarsin
de provincie.
Landelijkecijfers laten zien dat in de
jaren '90 een stagnatie optreedt in
de groei van de bezoekersaantallen
in musea.In Zeelandis zelfs sprake
van een daling. Dit gegevenis voor
de Provincie Zeeland aanleiding
geweestom eenactiefmuseumbeleid

Overdeauteur

door

dr. ing. Dick van der Wouw
is coördinator bij de afdeling
onderzoekvan de ZeeuwseRaad
voor Volkgezondheid,Maatschap¬
pelijke ontwikkeling en Cultuur
Zeeland(StichtingVMCZeeland).

DickvanderWouw
museumpeil,

te gaan voeren. Zij wil de musea
handreikingengevenvoor marketing¬
strategieën in de hoop dat de
bezoekersaantallen weer zullen
stijgen. Onderdeelvan het museum¬
beleid is een grootschalig publieksen bevolkingsonderzoek,dat onlangs
is uitgevoerddoor VMCZeeland.
Interviews
In het hoogseizoen van 1996 zijn
ruim 1.200 bezoekersvan in totaal
14 musea geïnterviewd. De musea
zijn geselecteerddoor de provinciaal
museumconsulent.Dezeheeftdaarbij
geletop bezoekersaantallen,
collectie
en geografische spreiding om een
zo representatief mogelijk beeld
te verkrijgen. De interviews zijn
mondeling afgenomen, direct aan¬
sluitend aan het bezoek. Gevraagd
is naar motieven om Zeeuwse
musea te bezoeken en naar het
oordeelover het bezochtemuseum.
Daarnaastis in het najaarvan 1996
telefonischeenbevolkingsonderzoek
gehoudenonderruim 1.000 inwoners
van Zeeland.Hier was het doel om
erachter te komen waarom men
Zeeuwse musea (niet) bezoekt en
hoe men tot (meer) museumbezoek
is te bewegen. Tevens was het de
bedoelingom in Zeelandverblijvende
toeristen in het onderzoekte betrek¬
ken. Dit zou gebeuren via analyse
van gegevens uit het zogenaamde
Casten Informatie Systeem. De
beschikbaregegevensblekenechter
niet voldoendebetrouwbaar.
Hetbevolkings-en publieksonderzoek
leverden een schat aan informatie
op waar museain de provincie mee
verder kunnenin de ontwikkeling en
verbetering van hun publieksbeleid.
Het onderzoeksrapport is zo opge¬
zet dat elk museumzichzelf erin kan
terugvinden. Er wordt per museum
eenmuseumprofielen eenbezoekers¬
profiel geschetstalsook de redenen
voor bezoek en de waardering.
Museakunnen daardoor preciesna¬
gaan waar zij staan en wat volgens
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hun publiek de sterke en zwakke
punten zijn. Daarnaast leveren de
analyses ook algemene inzichten
over hoe (potentieel) publiek aan¬
kijkt tegen musea.
(On)bekendheid van de musea
Zo blijkt dat wanneer je inwoners
van Zeelandvraagt hoeveel musea
er volgens hen in de provincie zijn,
je de meest uiteenlopendeantwoor¬
den krijgt. Schattingen variëren
maarliefstvan 0 tot 500. Hetgrootste
deel van de bevolking schat het
aantal musea beduidend lager in
dan de 28 die het CBSin Zeeland
telt. Eendeel van de verklaring voor
de zo uiteenlopendeschattingenzal
ongetwijfeld zijn dat lang niet ieder¬
een dezelfde ideeën heeft over wat
een museum is en wat niet. Daar¬
naast getuigen de vele wilde schat¬
tingen van een grote onbekendheid
met musea. De mate waarin een
museum bekend is bij de bevolking
van Zeeland verschilt overigens
behoorlijk per museum. Vrijwel
iedereen kent Delta Expo. Het
Zeeuws Museum, het Zeeuws Bio¬
logisch Museum en de Stoomtrein
Coes-Borsele zijn bekend bij de
meerderheid van de Zeeuwse be¬
volking. Deanderein het onderzoek
betrokken musea zijn bij de meer¬
derheidonbekend.
DeltaExpois nietalleenhetbekendste,
maar ook veruit het best bezochte
museumin hetonderzoek.Tweederde
van de Zeeuwsebevolking is er ooit
wel eens geweest. De Meestoof
daarentegenis slechts door een op
de twintig inwoners van Zeeland
ooit bezocht.Iemanddie eenmuseum
heeft bezocht, kent dat museum
natuurlijk. Omgekeerdzal niet ieder¬
een die een museum kent het ook
bezocht hebben. Toch is de relatie
tussen het kennen en het bezocht
hebbenvan een museum erg sterk.
Zo sterk zelfs dat we er eentypering
van musea op hebben gebaseerd.
Museazijn dan te karakteriserenals

voor musea in Zeeland

Typeringvan museanaarmatevan bezoekdooren bekendheidbij Zeeuwsebevolking
bereik

bezocht kent
%

%

boven-provinciaal >50

>80

provinciaal

50-80 ZeeuwsMuseumin Middelburg
StoomtreinGoes- Borssele
ZeeuwsBiologischMuseumin Oostkapelle

30-50

iets te leren of voor je algemene
ontwikkeling. De Zeeuwendie nooit
naar een museum gaan, vinden
ontspanning en iets cultureels doen
de minst aansprekenderedenenom
wel naareenmuseumte gaan.

naam
DeltaExpoop NeeltjeJans

regionaal

10-30

30-50 Museumvoor Zuid-en Noord-Bevelandin Goes
StedelijkMuseumVlissingen
MaritiemmuseumZierikzee
StreekmuseumdeVierAmbachtenin Hulst
StadhuismuseumZierikzee
ArcheologischMuseumin Aardenburg

lokaal

<10

<30

MuseumSchouwen-Duiveland
Goemanszorgin Dreischor
Streeklandbouwmuseum
Agrimudain St.Annater Muiden
BurghseSchoolein Burgh-Haamstede
Meestoofin SintAnnaland

musea met een lokaal, regionaal,
provinciaal of boven-provinciaal
bereik (zietabel).
Eenaanzienlijkdeel van de Zeeuwse
bevolking is latent geïnteresseerdin
musea in Zeeland. Negen van de
tien inwoners van Zeeland wil als
het uitkomt wel een museum in
Zeelandbezoeken,acht van de tien
vinden een museumbezoek de
moeite waard. Maar van de meeste
musea kennen ze niet eens het
bestaan.Tegelijkertijdblijkt dat zeker
de helft van het publiek in een
museumgekomen is als gevolg van
indirecte informatie (bijvoorbeeld
een spontaneingeving).Menweet al
enige tijd dat het museum bestaat
en achtte het moment rijp voor een
bezoek. Zij zijn dus niet naar het
museum gekomen naar aanleiding
van het lezen van een folder, een
krantenartikelof informatie via VW.
Of er ook een dergelijke latente
bereidheid onder toeristen is om
musea te bezoeken konden we
helaasnietvaststellen.Welis duidelijk
dat een grotere bekendheid bij de
bevolkingsamengaat
meteenveelvoud
aan bezoekersvan buiten Zeeland.
De beste aanbeveling voor musea
om meer publiek te trekken is dan
ook: zorg datje meer bekend raakt.
museumpeil,
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Bekendis dat vooral hogeropgeleide
mensenbelangstellinghebbenvoor
musea. Dat blijkt ook uit dit onder¬
zoek. Uit ons onderzoekblijkt echter
ook datje in alle lagenvan de bevol¬
king een even groot deel vindt met
enige belangstelling voor musea.
Het verschil tussen de bevolkings¬
laag met hoge opleiding en lage
opleiding is nu juist dat onder de
hoog opgeleiden een veel groter
deel te vinden is met een sterke
belangstelling voor musea. Dit
resultaat wordt ondersteund door
een recent rapport van het Sociaal
CultureelPlanbureau.
Oudere mensen zijn over het alge¬
meen meergeïnteresseerdin musea
dan jongere mensen.Het lijkt er op
dat veel mensenmet eengemiddelde
belangstellingvoor museaop latere
leeftijd een meer uitgesproken
belangstelling ontwikkelen, terwijl
mensen met geringe belangstelling
ook op latere leeftijd weinig geïnte¬
resseerdblijven. Dit resultaat vindt
eveneens enige ondersteuning in
het recente rapport van het Sociaal
CultureelPlanbureau.
Museumbezoekwordt niet echt als
ontspanninggezien.Naareenmuseum
ga je om mooie dingen te zien, om
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Wanneerje wilt mikken op nieuwe
publieksgroependie mindermuseumgericht zijn, dien je als instelling
aansluitingte zoekenbij wat mensen
mooi vinden om naar te kijken en
waarvan ze iets kunnen leren. De
bevolkingsgroepdie niet zo museumgericht is, ziet een bezoek aan een
museum minder als ontspanning.
Musea zouden er derhalve aan
kunnen werken om hun aanbod op
moderne aansprekende manieren
aan het publiek te tonen. Het gaat
vaakjuist om 'het verhaal erachter'.
De relatief lage waarderingen voor
bijschriften bijvoorbeeld duidt erop
dat hier nog het een en ander aan
schort. Via wisselcollectieskan een
grotere dynamiek in het aanbod
gebracht worden. Het blijkt dat dit
vaak bredere publieksgroepenweet
aante spreken.
Voor het overgrote deel van de
mensen met inwonende kinderen
vormen die kinderen een belangrijk
motief om naar een museum te
gaan. Kinderen lijken daarmee een
sleutelrol in het museumbezoekte
vervullen. Ouders gaan vaak naar
een museumomdat zij het voor hun
kinderen leerzaamvinden. Dit geldt
zeker ook voor de bevolkingsgroep
die niet zo museumgerichtis. Enhet
lijkt er op datjonge mensenmet een
eenmaal opgedane belangstelling
voor museadie in hun verdereleven
vasthouden en op hogere leeftijd
verbreden door vaker musea te
gaan bezoeken. Aan de geschikt¬
heid van een groot deel van de
museavoor kinderen blijkt volgens
het publiek echter nog het nodigete
verbeteren.
In het onderzoek wordt overduide¬
lijk aangetoond dat de musea in

ZeeuwsMuseum Middelburg
algemeen
infokassa

7,0

prijs

sfeer

openingstijden

geschiktvoorkinderen

Maritiem Museum Zierikzee

algemeen
9,0 -

bijschriften„■

infokassa

8,5

^ prtjs

vastecollectie>

sfeer

geschiktvoorkinderen

Zeeland een belangrijke bijdrage
leveren aan recreatie en toerisme.
Demeerderheidvan de bezoekersin
bijna alle musea is afkomstig van
buiten Zeeland.In Delta Expoen het
MaritiemMuseummakende toeristen
zelfs meer dan 90% uit van de
bezoekers. Toeristen combineren
een bezoek aan een museum
vaak met een of meerdere andere
cultureel-toeristische activiteiten.
Bijvoorbeeldwinkelen en de stad of
het dorp bekijken.
Waardering
De 14 musea in Zeeland worden
door de inwonersvan Zeelanddie er
recent nog zijn geweest gewaar¬
deerd met een ruim voldoende tot
goed.DeBurghseSchoole,Agrimuda
en het StedelijkMuseumkrijgen van
de bevolking een 7. Coemanszorg,
de Stoomtreinen Delta Expokrijgen
een 8. Deanderemuseazitten daar¬
tussenin. De mensen die direct na
het bezoek aan een museum zijn
ondervraagd,waarderenmuseaover
het algemeen wat hoger dan
museumpeil,

inwonersvan Zeelanddie aangeven
recent in het museum te zijn ge¬
weest. De gemiddelderapportcijfers
gegevendoor de bezoekersvariëren
van 7.6 tot 8.3. In de meestemusea
zijn negen van de tien bezoekers
tevreden met wat hen geboden is.
Het museum heeft volgens hen
goed aande verwachtingenvoldaan.
Bij vier musea geeft meer dan 10%
van de bezoekers aan dat men er
meervan hadverwacht.
In het onderzoek zijn bezoekers
gevraagdom voor negenonderdelen
van het museumeen waardering uit
te spreken. Samen met een alge¬
meen oordeel over het museum
levert dit een overzicht van relatief
sterkeen zwakke puntenvan musea
op. Dit kan heel inzichtelijk worden
weergegevendoor middel van zoge¬
naamde web-diagrammen. De hier
weergegeven figuren geven de
waarderingvan het publiek voor het
Maritiem Museum in Zierikzee en
het ZeeuwsMuseumin Middelburg.
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Het publiek waardeert het Maritiem
Museum met een gemiddelde van
7,9. De toegangsprijs(twee gulden)
wordt relatief hoog gewaardeerd,de
bijschriften relatief wat lager. Het
ZeeuwsMuseumkrijgt eenalgemene
publiekswaarderingvan gemiddeld
7,8. Relatiefzwakke punten volgens
het publiek zijn de geschiktheid
voor kinderen en de bijschriften. De
geschiktheid voor kinderen wordt
overigens in negen en de bij¬
schriften in zes musea als minpunt
van het museum gewaardeerd. De
prijs wordt in vijf musea als een
pluspunt genoemd, in drie musea
als minpunt.
Naast waardering voor algemene
museumkenmerken is het publiek
bij elk museum ook gevraagd naar
speciale dingen over het bezochte
museum. Musea krijgen daarmee
een publieksoordeelover heel speci¬
fieke zaken. Zo werd duidelijk dat
een combikaart in Middelburg voor
een rondvaart, een stadswandeling
en een bezoek aan het Zeeuws
Museum door zes van de tien
bezoekersvan het ZeeuwsMuseum
als (erg) zinvol werd beoordeeld.
Bezoekersvan het MaritiemMuseum
daarentegenblijken niet erg geïnte¬
resseerd in een zeiltocht- of een
meerdaagshotel arrangement.
Voormeerinformatie:Zeeuwse
Museum¬
stichting,Wim Scholten
(provinciaal
museum¬
consulent
Zeeland),
telefoon
(0118) 63 99 55
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Bezoekcijfers 2de kwartaal
1997
De barometer van en voor
musea

12

CBSen NMVgevenop basisvan een
beperkte waarnemingeen schatting
van het museumbezoek in het
afgelopen kwartaal. Dit keer het
museumbezoekin het 2de kwartaal
van 1997.
Het kwartaalbezoekcijferis bedoeld
als graadmeter voor de publieks¬
functie van musea. Dit gegeven
moet gebruikt wordenalstrendcijfer:
van belangzijn danook de ontwikke¬
lingen van het kwartaalbezoekten
opzichte van het overeenkomstige
kwartaal van het voorgaandejaar,
hetseizoenspatroon
endevergelijking
van het bezoekvan een afzonderlijk
museum en het gemiddeld bezoek
in qua grootte gelijksoortige musea.
Om in de loop van het jaar zicht te
houden op de ontwikkeling van het
museumbezoek wordt een zoge¬
naamd voortschrijdend jaartotaal
samengesteld waarbij het laatste
kwartaalcijfer wordt opgeteld bij de
drie voorgaande kwartalen. De uit¬
komsten worden vervolgens geïn¬
dexeerd op basis van de vier kwar¬
talen van 1995. Hierdoor wordt een
indicatieverkregenvan de reëleont¬
wikkeling van het afgelopen kwar¬
taal, waarbij de seizoensinvloed
goeddeels buiten beschouwing
blijft.
Het museumbezoekbedroeg in het
2de kwartaalvan 1997 bijna 7,5 min.
Hiermee ligt het bezoek bijna 4%
lager dan in het 2de kwartaal van
vorig jaar, maar nog steedsbijna 9%
boven het museumbezoek in het
2de kwartaalvan 1995.
Het bezoekersaandeelvan de grote
museais weer aangetrokkentot het
niveau van de helft van het totale
museumbezoek.

vier laatst gemeten kwartalen, het
zogenaamdevoortschrijdende jaar¬
totaal, waarbij de som van de vier
kwartalenvanheteerstewaarnemings¬
jaar (1995)op 100 is gesteld.Extreme
uitkomsten zoals die bij kleine
steekproevennogaleensvoorkomen,
worden hierdoor gerelativeerd.
In het 2de kwartaal van 1997 komt
de museumindexop 121, eengeringe
daling ten opzichte van het voor¬
gaandeindexcijfer met 1 punt.
Alsu gratisdekwartaalcijfers
wenstte
ontvangen
kunt u contactopnemenmethet
CentraalBureauvoordeStatistiek
Infogroep
Cultuur,Toerismeen Recreatie
telefoon(070) 337 58 67
fax (070) 337 59 96

Museumbezoek per kwartaal
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De museumindex
De museumindex bestaat uit de
som van het museumbezoekvan de
museumpeil,

1995
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Erfgoed Actueel, bureau voor
cultureel erfgoed en educatie
HetMinisterievan Onderwijs,Cultuur
en Wetenschappen(OCenW)heeft
het bureauErgoedActueelopgericht
om samenwerkingtussen onderwijs
en culturele instellingen verder te
bevorderen. Het bureau zal samen¬
werkingsverbanden
stimulerentussen
diverseoverkoepelendeorganisaties
van cultuur en onderwijs.
Het bureau zet zelf geen projecten
op en financiert geen projecten. Het
bureauondersteuntgeen individuele
scholenof cultureleinstellingen.
Aan de onderwijskant zal de nadruk
liggenop inpassingvan het culturele
erfgoedin de lessen.Aande culturele
kant zullen de instellingen worden
gestimuleerd om programma's te
ontwikkelen die aansluiten op de
leerdoelenvan het onderwijs.
Naeen periodevan inventarisatieen
onderzoekzal het bureauaanzetten
geven voor het ontwikkelen van
nieuwe didactische methoden voor
een verdere verbetering van de
samenwerking tussen culturele
instellingenen scholen.
Adres:Herengracht474, 1017 CA
Timsterdam,telefoon(020) 427 08 80,
fax (020) 427 08 33

Kunst & Meer Waarde: meer
waarde voor kunst en cul¬
tuur

name op de podiumkunsten, de
beelden kunsten, vormgeving en
musealeactiviteiten.
De werkwijze van de stichting is
eenvoudig.Eenmuseumorganiseert
een tentoonstelling, gesponsord
door een plaatselijk bedrijf. Kunst &
Meer Waardeverhoogt de bijdrage
van het bedrijf met overheidsgeld.
De hoogte van het bedrag varieert.
Heeft het bedrijf nog nooit een
culturele instelling gesteund, dan
wordt de bijdrage verdubbeld. De
bijdrage van een bedrijf dat voor de
tweedekeersponsort,wordtverhoogd
met 50%.Als dat voor de derde keer
gebeurt, is de verhouding 1 op 4
(25%).Het museum moet een deel
van de bijdrage van Kunst & Meer
Waardegebruiken voor een tegen¬
prestatievoordesponsor.Hetsponsor¬
bedrag moet minimaal ƒ 2.500,--en
kan maximaal f 25.000,-- zijn. De
maximale jaarlijkse bijdrage van
Kunst & Meer Waarde voor een
culturele instelling is f 50.000,-.
De culturele instelling en het bedrijf
dienengezamenlijkeenaanvraagin.
Dezeaanvraagmoet minimaal twee
maandenvoor aanvangvan de acti¬
viteit of het projectwordeningediend.
Beoordelingvindt in principe plaats
binnen zes weken. Kunst & Meer
Waardevraagt van het bedrijf een
verklaring over de betrokkenheidbij
cultuursponsoring in het verleden.
De sponsor moet tevens de intentie
uitspreken om ook in de toekomst
kunstencultuurte willenondersteunen
door middelvan sponsoring.

Kunst en bedrijfsleven horen bij
elkaar:steedsvaker krijgen culturele
instellingen (financiële) steun van
het bedrijfsleven bij de organisatie
van een manifestatie, de inrichting
van een museumzaal,de productie
van een catalogus of de aankoop
Kunst & MeerWaardeheeft voor de
van een schilderij. Kunst & Meer
komendetwee jaar een budget van
Waardeis eenstimuleringsprogramma 1,1 miljoen gulden. Het geld is
van de Stichting MeerWaarde.Deze
afkomstig van het Ministerie van
stichtingwil de samenwerkingtussen
OCenW,de gemeenteAmsterdamen
culturele instellingenen het bedrijfs¬
het PrinsBernardFonds.Om in aan¬
leven bevorderen en vooral het
merkingte komen voor een bijdrage
midden- en kleinbedrijf stimuleren
van Kunst& MeerWaardemoetde bij¬
culturele projecten te sponsoren.
drage van een bedrijf bestaan uit
Kunst & MeerWaardericht zich met
een financiële bijdrage. Facilitaire
museumpeil,
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sponsoring en donaties komen niet
voor eenbijdrage in aanmerking.
Informatieen aanvraagformulieren
bij:
Kunst& MeerWaarde
KorteLeidsedwarsstraat12
10 17 RC Amsterdam
telefoon(020) 421 68 00
fax (020) 421 50 33
(maandaggesloten)

Toegangspoort voor musea
op Internet: 'Holland Museums'
Infebruarivanditjaar isop uitnodiging
van het Ministerie van OCenWeen
pilotprojectgestartom eengezamen¬
lijke museumsite'Holland Museums'
op Internet op te zetten. De betrok¬
ken partners zijn de Nederlandse
Museumvereniging (NMV) en het
Nederlands Bureau voor Toerisme
(NBT).Het doel van de site is om
buitenlandseen Nederlandse
toeristen
een overzicht te bieden van de
museain Nederland.

Wat wordt er aangeboden?
Belangrijke informatie-onderdelen
van de site zijn de musealedatabase
met basisgegevensvan het museum
[1] en een te ontwikkelen tentoon¬
stellingendatabase.Voor elk partici¬
perendmuseumzal er waar mogelijk
een link worden aangebracht naar
de eigen site. Heeft het museum
geeneigen site dan biedt het project
de mogelijkheidom tweewebpagina's
te maken.[2].
N.B. Musea die niet participeren in
het project blijven opgenomenin de
museum- en de tentoonstellingen¬
database.
Daarnaastzullen extra informatieve
en functionele rubrieken aan de site
worden toegevoegd zoals een
kinderrubriek 'for kids only' met
verwijzingen naar kinderactiviteiten
in een museumen een memoryspel
van museale objecten. Verder een
nieuwsrubriekonder redactievan de
NMV waar museaal nieuws zal
verschijnen dat voor een toeristisch
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Museum,Haarlem;MuseumBoerhaave,
Leiden;StedelijkMuseumDe Laken¬
hal, Leiden; Rijksmuseumvan Oud¬
heden,Leiden;NationaalOorlogs-en
verzetsmuseum,
Overloon;Nederlands
Textielmuseum, Tilburg; Limburgs
museum,Venlo.

publiek van belang kan zijn. Op een
prominente plaats in de site zal een
'object van de week' komen met
objectgegevensen een link naar het
museum waar het object vandaan
komt. Een bijzondere rubriek gaat
worden'richtje eigenvirtuelemuseum
in'. Participerende musea krijgen
een 'museumkamer'op de site waar
vijf afbeeldingen van objecten ten¬
toongesteld mogen worden. De
bezoekervandesite'HollandMuseums'
krijgt een 'eigen kamer' en kan die
inrichten en later veranderenmet de
objecten uit de diverse museum¬
kamers.

Museadie willen participerenmoeten
in ieder geval vijf afbeeldingenvan
voorwerpen aanleveren t.b.v. het
virtuele museumen algemeneinfor¬
matie over het museum. De tekst
moet in het Nederlands en het
Engelsaangeleverdworden.

Stand van zaken

Welke musea doen mee?

De producenten van de site zijn
Tribute MultiMediate Amsterdamen
IBT MultiMedia te Hengelo. In
decemberzal het project on-line te
bezichtigenzijn,en kunnenallemusea
participeren. Een museum zal dan
voor een bedrag van f 250,-- per
jaar [3] een basispakketaangeboden
krijgen.

Om praktische redenen is er voor
gekozen om in het pilotproject
met een beperkt aantal musea te
werken.
De volgende musea zijn betrokken
bij het pilotproject:
Amsterdams Historisch Museum;
Museum het Rembrandthuis, Am¬
sterdam;Rijksmuseum,Amsterdam;
Nederlands Scheepvaartmuseum,
Amsterdam;DrentsMuseum,Assen;
Milieu-Educatiecentrum,Eindhoven;
Ecomare,De Koog;Mauritshuis,Den
Haag; Museon, Den Haag; Teylers

Informatie
Voormeerinformatiekunt u contact op¬
nemenmet debetrokkenen:
* IngridFischer,MayaJanssen,
AntonNijboer,adviseursbij het

Nederlands
BureauvoorToerisme
telefoon(070) 370 57 05;
e-mailanyboer@nbt.nl
* ManusBrinkman,directeurNederlandse
Museumvereniging,
telefoon
(020) 670 11 00; nmvcr@netland.nl
Museadieopdehoogtegehouden
willen
wordenvandevoortgang
vanhet project
kunnencontactopnemenmet:Judithvan
Meeuwen,tijdelijkmedewerker
NMV,
p/ a Rijksbureau
voorKunsthistorische
Documentatie
(RKD)
telefoon(070) 347 15 14;
e-mailrkd@bart.nl
[1] Zievoordehuidigedatabasevande
Nederlandse
museadesitevanhet
NBThttp://www.nbt.nl/Detailsint-mus.html.
[2] Museazondereigensitekunnentekst
en afbeeldingen
aanleveren
voordeze
tweepagina's(tweepagina'svoorde
Nederlandse
-, en tweepagina'svoor
deEngelstalige
versie)
[3] Dit is eenvoorlopig
vastgesteld
bedrag
en exclusiefBTW.

Rectificatie
fotografische
verzameling
UNICA

HOE VERPAKKEN WE ?
plat in doos
(met tussenvel)

staande berging
fou rf lap of enveloppe

daguerrotypie,ambrotypie,
tintypie, pannotypie,etcetera
glasplaten,
lantaarnplaatjes,
autochromeplaten,
nitraatnegatieven,
di-tri- acetaat,polyester
alle kleurennegatieven

NEGATIEF
Z/W

NEGATIEF
KLEUR
AFDRUKZ/W

AFDRUKKLEUR

oude procédés,edeldrukken,
afdrukkenop barietpapier,
afdrukkenop P.E.papier
alle kleurafdrukken,
collages,polaroid
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Nevenstaandschemais in het vorige
nummerfoutief afgedrukt. Hiernaast
staat het juiste schema.U kunt het
uitknippen of kopiëren en over het
foutieve schema in nummer zeven
plakken.
Bijhet schema'Hoeklimatiserenwe?'
op paginanummer 13 van nummer
7 staat bij de kolom temperatuur:
'in % Celsius'. Dit moet uiteraard
°Celsiuszijn.

Kiekendieven in het museale veld
copyright en fotoverzamelingen
In het eerstenummer van Museumpeilis er
aandacht besteedaan auteursrechtenin het
algemeenen in het bijzondervan beeld-en
geluidsmakers.In de volgendebijdragegaat
het overauteursrechtenmet betrekkingtot
het gebruikvan foto's. De voorbeeldenzijn
praktisch en sprekenzeertot de verbeelding.
Aan de hand van eenstappenmethodewordt
u wegwijsgemaakthoe te handelenin
bepaaldesituaties.
De museale situatie: het
samenstellen van een
tentoonstelling met catalogus

Het museum als kiekendief:
de gevolgen van het gebruik
van de foto's

U kent dat wel: de nieuwewethouder
van cultuur wil over twee weken een
tentoonstellinkjedat de stadpromoot,
want dan ontvangt hij een delegatie
Chinese zakenlieden, potentiële
investeerders.
U weet het wel: eens vlug kijken in
de kiekjesdozen met ansichten en
foto's. Devriendenvan het museum
hebbenvorig jaar nog de door hun
vergaarde foto's over de stad aan
het museum geschonken. Een
mooie foto van de oud-wethouder
van cultuur, die vorig jaar het veld
moest ruimen. Een fraaie kleuren¬
foto van de tram beschilderd met
het bekende matroosje van Dick
Bruna.Ook nog foto's van de fraaie
beeldhouwwerken,gevelsculpturen,
installaties en montages van de
bekende lokale kunstenaars,opge¬
nomen in de lokale kunstroute. U
maakt er in een mum van tijd een,
weliswaar eenvoudige, maar toch

Maandagmorgen 9 uur op het
museum. U wilt net uw eerste slok
koffie nemen, of daar rinkelt al de
telefoon: ex-wethouder van cultuur
is aan de lijn, woedend. U hebt hem
niet gevraagd of u de foto waarop
hij zo nadrukkelijk was neergezet,
mocht gebruiken, laat staan ophan¬
gen in de expositie. Uverweert zich:
die foto is op uw verzoek en met
toestemming van de ex- wethouder
gemaakt door de secretarisvan de
Verenigingvan Vriendentijdens een
opening van een tentoonstelling
door de ex-wethouder.Het mag niet
baten,de ex-wethouderblijft kwaad.
(Uhebt geengelijk).

Overdeauteur

door
Jan P. vandeVoort

echtetentoonstellingscatalogusmee.
Eendeel van de foto's komt ook op
de tentoonstellingte hangen.Envan
dat gestileerde tekeningetje op het
foldertje van de Stichting Openings¬
festiviteiten Nieuwe Brug maakt de
museumfotograaf een leuk logo'tje
voor de tentoonstellingsfolder.
U slaagt er in: op tijd opent de
wethouder van cultuur de tentoon¬
stellingop vrijdagavond.Eengezellige
vernissage. U gaat 's avonds een
beetje moe maartevreden naar huis
en slaaptde slaapder onschuldigen.

Jan van de Voort is adviseur
culturele informatieverzorging
bij de Afdeling Automatiserings¬
adviezen bij de Rijksdienst voor
KunsthistorischeDocumentatie.

De volgende morgen vindt u bij de
post een boze brief van de Stichting
Openingsfestiviteiten Nieuwe Brug,
waarin u ervan beschuldigd wordt
hun logo te hebben gebruikt, al is
het wel vervormd, met de mede¬
deling dat de ontwerper van het
logo, een claim zal indienen.U raakt
geïrriteerd. De ontwerper die voor
het museum werkt, heeft duidelijk
een andere stijl gehanteerd.Boven¬
dien, de brug is er en de stichting
wordt binnenkort opgeheven.U zult
zewel eenseenpittige briefschrijven.
(Nietdoen, u hebt geengelijk).
Nog een dag later krijgt u een
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rekening van de Stichting Bruna,
omdat u ongevraagd een foto ge¬
bruikt heeft waarop heel duidelijk
de bekendematroosvan Dick Bruna
staat,ook al was die op eentram als
achtergrondgeschilderd.Nou wordt
u toch boos. Sindswanneer moetje
iemand toestemming vragen om
een foto op straat te maken! Hoe
durven ze! Die rekening betaal ik
nooit, gromt u. (Wel doen, u heeft
geengelijk).
Tot overmaatvan ramp vindt u ook
nog een aanbod tot schikking van
de Stichting Beeldrecht,want u hebt
zonder haar toestemming foto's
geëxposeerd,en ook nog afgebeeld
in de catalogus,van kunstenaarsdie
de behartiging van hun rechtenaan
deze Stichting hebben overgedra¬
gen. Weigert u de schikking te ac¬
cepteren -een heel bedrag al- dan
wordt onverbiddelijk een rechtszaak
aangespannen.Uw bloedgaat koken.
Die kunstenaars,die U al zo dikwijls
gelegenheidtot exposerenhebt ge¬
geven. Bovendien, ze hebben het
zelf gezegd: geen enkel bezwaar. U
belt direct de juridisch adviseurvan
het museumen verzoekt hem direct
een ferme brief te schrijven. (Even
wachten, zegt hij, u hebt geen
gelijk).
u voelt zich na dit allesheelellendig,
gecriminaliseerd, onbegrepen. U
bent er ziek van. U blijft enkele
dagenthuis.
Korte uitleg

Auteursrecht*
Terug naar de realiteit. Er is een
auteurswet sedert 1912. Die is
sindsdienal enige keren aangepast.
Het komt er op neer dat elke foto
die geen pure reproductie is, er
onder valt. Dat houdt in, dat men,
zelfs als men opdrachtgever is,
zondertoestemmingvan de fotograaf
een foto niet in het openbaar mag
tonen noch vermenigvuldigen en
verspreiden, enkele uitzonderingen
daargelaten.

Kiekendieven in het museale veld:
copyright en fotoverzamelingen
Exploitatierecht*
Enals u die toestemming heeft, dan
zal de fotograaf dat altijd beperken
voor die ene gelegenheid (bijv.
expositie) of voor dat ene doel
(bijv. een publicatie), gewoonlijk
tegen een bepaalde prijs. Dat heet
'exploitatierecht'of 'licentie'.

Persoonlijkheidsrecht*
Enook al betaalt u er voor, dan mag
u nooit zonder toestemming iets
aan die foto veranderen. Dat heet
het 'persoonlijkheidsrecht'.

Portretrecht*
Enals het een portretfoto is, dan zal
ook de geportretteerde toestem¬
ming moeten geven tot openbaar¬
makingof verspreiding.
Dit alles geldt voor foto's gemaakt
door fotografen die nog geen 70
jaar geleden overleden zijn of,
ingeval rechtspersonende auteurs¬
rechthebbendezijn, 70 jaar na de
eersteopenbaarmakingvan de foto.
Enkelejaren geledenwas dat nog 50
jaar.Dusalleenfoto'svanvóór 1januari
1926 zijn op dit moment zeker vrij
van auteursrechten.
En hoe zit het met het foto¬
graferen van moderne ge¬
bouwen?
Het openbaarmakenen verspreiden
vanfoto'svaneenhedendaags
gebouw
dat als origineel gekwalificeerd kan
worden en tevens het hoofd¬
bestanddeelvandefoto vormt,vereist
de toestemming van de architect of
diens auteursrechthebbende.Er is
geen toestemming vereist voor het
gebruik in eigen kring, bijvoorbeeld
voor studie en wanneer het be¬
treffende gebouw geen hoofdvoor¬
stelling vormt.

m

Aandachtspunten bij muse¬
ale foto-acquisitie
Bij het verwerven van foto's
(aankoop, schenking, bruikleen, in
opdracht museum vervaardigd) is
museumpeil,

het belangrijk de volgende vaststel¬
lingen te doen en in het registratie¬
systeemvast te leggen:
1. Is het een origineel of een repro¬
ductie? Indien een origineel, ga
naar 3; indien een reproductie,
ga naar2.
2. Noteer in de collectie-registratie
wie de makervan de reproductie
is en wanneer die gemaakt is.
Canaar3.
3. Is de originele foto ouder dan 70
jaar?Zoja, ga naar 10; zo neega
naar4.
4. Hoeheetdeauteursrechthebbende?
Dat kan de fotograaf van het ori¬
gineel zijn of diens erfgenamen
of de instelling bij wie de foto¬
graaf in dienst was. Maarhet kan
ook zijn dat het auteursrecht
geheel is overgedragenaan een
ander,bijv. eenbelanghebbenden¬
organisatieals de StichtingBeeld¬
recht. Noteer naam en adresvan
de auteursrechthebbende
alsmede
de vervaardigingsdatum in uw
collectie-registratie. Ca naar 5.
Let op: wanneer u de foto krijgt
of koopt van iemand die slechts
een licentie heeft (toestemming
gebruik foto voor een beperkt
doel, bijv. voor opname in een
folder of boek),dan is dat niet de
auteursrechthebbende.
5. Gaat het om een portret of
groepsportret,noteerdan naam/namen en adres van de gepor¬
tretteerde^) in uw collectie¬
registratie.Ca naar6.
6. Maakt de fotograaf in opdracht
van het museum een foto van
eenvoorwerp,dan is het museum
de eigenaarvan de foto, maar de
fotograafdeauteursrechthebbende.
Dikwijls zal een fotograaf of zijn
erfgenamen de nagelaten foto¬
collectie aan het museum
schenkenof verkopen.Danvallen
eigenaarenauteursrechthebbende
samen. Zijn auteur en eigenaar
dezelfde?Zoja, ga naar7; zo nee,
ga naar9.
7. Vraag de auteursrechthebbende¬
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tevens-eigenaardie aan u de foto
wil schenkenof verkopen,of ook
het volledige exploitatierecht
wordt overgedragen. Zo ja, ga
naar8; zo nee,ga naar9.
8. BentU eigenaargewordenen is u
tevens het volledige auteursrecht
overgedragen, dan kunt u met
de foto's doen wat u wilt, met
uitzondering van beperkingen
die het persoonlijkheidsrecht
oplegt (dus foto niet wijzigen) of
die het portretrecht oplegt (toe¬
stemmingvragenvoor openbaar¬
making aan opdrachtgever/geportretteerde of ingeval van
geenopdrachtgever,niet in strijd
met het redelijk belang van de
geportretteerdeopenbaarmaken).
9. Wanneer u het exploitatierecht
niet krijgt en dus alleen eigenaar
bent, zult u tot vermelde termijn
van 70 jaar verstreken is, steeds
toestemming voor een bepaald
gebruik moeten vragen aan de
auteursrechthebbende. Dat is
meestalde fotograafof de belang¬
hebbendenorganisatie.
10.70 jaar na overlijden is het
auteursrecht uitgewerkt. Als
eigenaar kunt u voorwaarden
stellen aan het gebruik, bijv. een
tarief voor reproductieeisen.
11.Altijd moet de naam van de
fotograaf vermeld worden bij
openbaarmakingen of vermenig¬
vuldiging gedurende vermelde
termijn van 70jaar.
Wat wel en wat niet doen?
Als het museumfoto's bezit die au¬
teursrechtelijk beschermdzijn, dan
zal het toestemming moetenvragen
voor devolgendehandelingen:
1. Exposerenvan foto's, tenzij het
museum zelf opdrachtgever¬
eigenaarvan de gemaaktefoto's
als zelfstandig kunstwerk is (dus
daarop geen ander auteurs¬
rechtelijk beschermd kunstwerk
staatafgebeeld).
2. Afbeelden van foto's in een
publicatie (catalogus, boek of

tijdschrift, folder)of affiche,uitge¬
zonderdin eenverkoopcatalogus.
3. Afbeeldenvan foto's via dia-serie,
videovertoning, CD-ROM, CD-I,
Video on demand',Internet.
4. Verkopen van ansichtkaarten en
affiches.
Geen toestemming is vereist:
1. Wanneereenfoto gereproduceerd
wordt voor intern gebruik en
studie, bijv. ten behoevevan con¬
serveringen restauratie.
2. Voor reproductiesvan te verkopen
objectenin eenverkoopcatalogus.
3. Voor een afbeeldingals 'citaat' ter
toelichting in een recensie of
studieboek.
4. Voor onderwijsdoeleinden in
publicaties en beeldopnamen,
mits betaling van een redelijke
vergoeding. Openbaarmaking in
het kader van niet-commercieel
geprogrammeerd onderwijs is
vrij.
Nooit doen: exploitatierechten van
beeldmateriaal
overdragenaanderden
bijv. voor multimedia-toepassingen,
opslagin databases,of eenpresentatie
op Internet. Wanneerfotografen in
dienst van het museum werken,
dient in het aanstellingscontractte
staandat het exploitatierechtvan de
door hun gemaakte foto's bij het
museum berusten. Eenzelfde bepa¬
ling moet men opnemen bij het
geven van foto-opdrachtenaan niet
in museumdienst
werkendefotografen.
Het fotomateriaal van de museale
collectie is in deze digitale plaatjes¬
maatschappijkostbaar.

museumpeil,

* Verklarende woordenlijst:

Enkelepraktischepublicaties:

Auteursrecht: 'Het auteursrechtis
het uitsluitend rechtvan de maker
van eenwerk van letterkunde,
wetenschapof kunst, of van diens
rechtverkrijgenden,om dit open¬
baarte makenente verveelvoudigen,
behoudensde beperkingen,bij de
wet gesteld'(Auteurswet1912, art. 1).

Kloosterboer,
Karin
Foto-auteursrecht
intheorieenpraktijk
Arnhem,GoudaQuintBV,1990
ISBN90-6000-685-2

Exploitatierecht: Hetal dan niet
commercieel(laten)gebruikenvan
het auteursrechtom daar inkomsten
uit te trekken. Demakerof diens
rechtverkrijgende(n)kan dit over¬
dragen(licentiegeven)aaneen
ander,onder meerof minder
beperkendevoorwaarden.
Persoonlijkheidsrecht: Het recht
van de makerof dienserfgenaam
(mits nadrukkelijk bij testamentof
codicil daartoeaangewezen)om
zich te verzettentegen aantasting
van het werk en het niet vermelden
van de naamvan de makerbij
publicatie.
Portretrecht: Het rechtvan een
geportretteerdeom, ingevalhij niet
opdrachtgeveris, zich te verzetten
tegenpublicatievanwegeeenredelijk
belang,bijvoorbeeldzedelijk of eco¬
nomisch.In geval hij opdrachtgever
is, mag hij publicatievan het portret
weigeren,en maghij altijd eenrepro¬
ductievan het portret (laten)maken.
De duur van het portretrecht wordt
ingewikkeld wanneer er twee of
meer personen afgebeeld zijn. In
geval van opdracht, heeft men de
toestemming nodig van alle geportretteerden of, gedurende tien jaar
na overlijden, van hun erfgenamen,
om de andere portretten dan het
eigene,te verveelvoudigen.
Als er geen sprake is van een
opdracht heeft de auteursrecht¬
hebbende(bijvoorbeeldde fotograaf)
de toestemming van alle geportretteerden nodig, of bij overlijden, van
hun nabestaandengedurende tien
jaar nadat overlijden.
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Limperg,Th.
Auteursrecht
in dehortusderbeeldende
kunsten
Culemborg,Phaedon,
[s.a.](1992
ISBN90-72456-43-2
Beeldrechtwijzer:
Auteursrecht
van
beeldendekunstenaars
's-Gravenhage,
Staatsuitgeverij,
1987
ISBN90-12-055733
Enkele nuttige adressen:
- StichtingBeeldrecht,
Postbus43,
1180AAAmstelveen,
telefoon(020)5407565
-CEDAR(Centrumvoor Dienstverlening
Auteurs- en aanverwanteRechten,
Postbus725, 1180 As Amstelveen,
telefoon(020)54073 12
- StichtingBurafo,Postbus707,1180AS
Amstelveen,telefoon(020)540 72 82
(copyrightberoepsfotografen)
- StichtingFotoAnoniem,Postbus1620,
1000BPAmsterdam,
telefoon(020)42065 31
(helpenuitgeversbij publicatiefoto's
waarvandemakeronbekendis)
Dit artikel is gebaseerdop eenlezingvan de
auteur op de dag overfotoregistratievan de
VerenigingCultureelErfgoedZuid-Holland
en de BrabantseMuseumstichtingop
7 november1996 in het Maritiem
MuseumTrim Hendrik'te Rotterdam

Cultuur en School

In het artikel 'Museumeducatie
in dejaren
'90' (Museumpeil6, december1996) komt
al evende Cultuurnota1997-2000 (Pantser
of ruggengraat)aan de orde,met de daarbij
behorendenotitievan het Ministerievan
Onderwijs,
CultuurenWetenschappen
(OCenW),
Cultuuren School.In dezelaatstenotitie
wordtuitwerkinggegevenaan uitgangspunten
die in Pantserof ruggengraat
wordenverwoord:
Cultureleinstellingen
moeteneenmeerstruc¬
turelebandontwikkelenmet namemet het
onderwijs,met als doelhet verbeterenvan
het schoolklimaaten het in aanrakingbrengen
vaneenzo breedmogelijkegroep(met nadruk
moeilijkbereikbare)jongerenmet cultuur. In
dit artikelwordteenimpressiegegevenvan
de eersteervaringenmet Cultuuren School.
De uitvoering van Cultuur en
School

doorDominique
Hamerlijnck,
provinciaalmuseum¬
consulentStichting
Kunsten Cultuur
Noord-Holland
en
HiskeLand,consulent
publiekstaken
bij de
StichtingOndersteu¬
ningMuseaUtrecht

Om de structurele banden tussen
culturele instellingen en het onder¬
wijs te versterken stelt het Rijk de
komendejaren een grote som geld
beschikbaar. OCenWheeft met de
provincies en grote steden in het
land afsprakengemaaktover de uit¬
voering van Cultuur en School.Om
dit procesvan onderhandelingente
vergemakkelijkenis Nederlandinge¬
deeld in vijf convenantsgebieden.
Het Minsterie heeft convenanten
geslotenmet clustersvan provincies
en grote steden waarbij als voor¬
waarde gesteld is dat deze
convenantspartnerszelf ook even¬
veel geld bijdragen als het Rijk te
verdelenheeft.
De betrokken provincies en ge¬
meenten zijn gezamenlijk verant¬
woordelijk voor de opstelling van
een projectplan dat tegelijkertijd ter
beoordeling voorgelegd wordt aan
de staatsecretarisvan OCenW,de
betrokken provinciale staten en
museumpeil,

gemeenteraden. OCenW toetst de
projectplannen aan de aandachts¬
punten die opgesteld zijn voor de
zogenaamde'marginaletoetsing'.
De toetsing
Hettoetsingskadervan het Ministerie
richt zich op twee onderdelen: de
structuuren procedure,ende inhoud.
Heteerstedeelslaatop deorganisatie¬
vorm waarbinnen het geheel zich
dient af te spelen. Het Rijk geeft
hierbij een opsomming van aan¬
dachtspunten:eenvoud en transpa¬
rantie; mogelijke snelle besluit¬
vorming; oordeel van deskundigen;
afstemming/koppelingvan vraag en
aanbod;samenwerkingtussenover¬
heden;aanspreekpuntvoor scholen
en cultureleinstellingen.
Ten aanzien van de inhoud van de
planning toetst OCenW op doel¬
stelling, kwaliteit, herkenbaarheid,
overdraagbaarheid,afstemming op
verschillende doelgroepen,vernieu¬
wende projecten en inzet van een
diversiteit aancultuurvormen.
In de loop van 1997 heeft de lande¬
lijke overheid hier nog aan toe¬
gevoegd: aandacht voor cultureel
erfgoed, mede-uitvoeringgevenaan
een van de centrale onderwijsdoel¬
stellingen, namelijk de multiculture¬
le samenlevingen aandachtvoor de
'witte plekken':voortgezetonderwijs,
met name mavo, vbo/mbo en
speciaalonderwijs.
De aanvraagprocedure
In grote lijnen gaat een aanvraagop
de volgendewijze door de molen:
-eerst naar de eigen regionale
convenantspartner
(stadof provincie);
-deze stelt prioriteiten vast en legt
het geheelvoor aan het Ministerie
van OCenWvoor de marginaletoet¬
sing;
- na de toetsing worden de plannen
eventueel bijgesteld door het poli¬
tieke systeemvan de eigen conve¬
nantspartner (stad of provincie),
waarna het geld wordt toegekend
of de aanvraagwordt afgewezen.
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De gang van zaken
Wat allereerstopvalt is dat de erva¬
ringen tot nu toe verschillend zijn.
In eenaantal regio's is aan de eerste
ronde (aanvragenvoor de tweede
helft van 1997) in het geheel niet
meegedaan.Redenenhiervoor zijn
dat de convenantspartners(steden
en provincies)hun gelden al geheel
verdeeld hadden en zij geen kans
zagen het benodigde bedrag bij el¬
kaar te krijgen. Verder lijkt het erop
dat onduidelijkheidoverde procedure
en spelregels een aantal partners
heeft lamgelegd. In een aantal
gebieden is de eerste ronde te
verwachtenin april 1998.
De provincie Noord-Holland(met als
aparte partnerAmsterdam),de regio
Midden (provincie Utrecht, stad
Utrecht en Flevoland) en de regio
Noord(Groningen,stad en provincie,
Friesland en Drenthe) hebben in
april wel aanvragenneergelegd.De
regio's Noord en Midden hebben
inmiddels hun aanvragenvoor 1998
ingediend.
De ingediende projecten worden
volgens bovenstaand schema (de
aanvraagprocedure)eerst door de
'eigen' overheid (provincie of stad)
beoordeeld. Welke richtlijnen daar¬
voor worden gehanteerd is niet
overal duidelijk. In de provincie
Utrecht heeft dit niet tot discussies
geleid: de plannen zijn vroegtijdig
doorgesproken met de betrokken
ambtenaarvan cultuur waarbij dui¬
delijk werd welke bedragen te
besteden waren. In Noord-Holland
was er sprakevan een situatie waar¬
in er meer aanvragenwaren dan er
geld beschikbaarwas. De provincie
Noord-Holland besloot de toetsing
van de projectenzelf ter hand te ne¬
men. Afhankelijk van de aard en de
inhoud van de projecten zou advies
worden gevraagd aan een adhoc
adviescommissie bestaande uit
externe deskundigen.In deze ronde
is geen gebruik gemaakt van een
adviescommissie. Honorering ge¬
schiedt niet overal op dezelfde

gronden. Aanvragen die het zeker
gehaald zouden hebben in het ene
gebied worden afgewezen in het
andere. Het Ministerie laat in de
beoordeling de criteria van de mar¬
ginale toetsing zwaar wegen. Het
loont de moeite de aan te vragen
projecten zelf langs deze maatlat te
houden om de sterke en zwakke
puntente registreren.
Cultuur en School in NoordHolland (regio West)

in te dienen. Met ingang van 1998
zal dit wel mogelijk zijn.
De provincie heeft een beperkte rol
richting onderwijs. Hierdoorwas het
moeilijk om in de korte periode die
er lag tussen de aankondiging van
de regeling en de indiening van de
projectplannen,contact met onder¬
wijsinstellingen te leggen. De pro¬
vincie Noord-Holland heeft er voor
gekozen om de steunpunten kunst¬
zinnige vorming als tussenpersoon
voor het onderwijs te benaderen.
Aangezienin dit kader een brede in¬
terpretatie is gegeven aan cultuur¬
educatiezijn ook de amateurkunsten
en het sociaal-cultureelwerk, naast
de museaen andereculturele instel¬
lingen, benaderd.

Noord- en Zuid-Holland (inclusief
Leiden en Haarlem)vormen samen
één convenantsgebied,regio West,
in de onderhandelingen met het
Rijk. De gemeente Amsterdam
maakt in dit verband geen onder¬
deel uit van dezeafspraken.Voor de
Cultuur en School in de pro¬
hele regio komt 1 miljoen per jaar
beschikbaar voor samenwerkings¬ vincie Utrecht (regio Midden)
In het totaal was in de regio Midden
projecten met een vernieuwend
karakteren eenvoorbeeldfunctieop
in 1997 f 871.000,--(in 1998 1 mil¬
het brede terrein van cultuuredu¬ joen) te verdelen.In dezeregiostelde
catie. Het Noord-Hollandsebudget
de stad Utrechtal snel vast dat haar
aandeel geheel in de richting van
is ƒ 500.000,-- per jaar voor de
drama zou gaan, als beste middel
komende4 jaar. De provinciedraagt
om eengrote doelgroep(allochtonen)
ƒ 200.000,-- per jaar bij en het Rijk
te bereiken. De musea in de stad
f 300.000,--.
stonden daarbij dus buiten spel. De
Het Ministeriehad kenbaargemaakt
Provinciebeslootde sectorenkunsten
dat het voor de uitvoering van deze
afspraken geen groot opgetuigde
en cultureelerfgoed gelijkelijk te be¬
organisatie wilde. De beide betrok¬
delen. Om versnippering van het
geld te voorkomen (een projectje
ken provincies hebben vroeg in de
onderhandelingen aangegeven dat
hier, een projectje daar) werden de
ze er de voorkeur aan gaven de
provincialeinstellingenvoor de kun¬
sten en cultureel erfgoed aangewe¬
advies-en uitvoeringsprocedureper
provincie te willen organiseren. De
zen als verantwoordelijke instanties
provincies wilden zo ook graag
op hun terrein. Het totale te beste¬
duidelijk houden dat de provinciale
den bedrag (in 1997 ruim tweeën¬
gelden alleen in de eigen provincie
halve ton) van Rijk en Provincie
zoudenworden besteed.Mochtener
werd derhalve in tweeën geknipt.
projectenontstaandie de provinciale
De Steunpunten Kunstzinnige Vor¬
grenzen overschrijden, dan kunnen
ming vertegenwoordigen het kun¬
hier afzonderlijke afspraken over
stenveld, de FederatieStichts Cultu¬
worden gemaakt.Mochtener projec¬ reel Erfgoed (waarin is opgenomen
ten ontstaandie grensoverschrijdend de Stichting Ondersteuning Musea,
zijn naar andere convenantsgebie- het museumconsulentschapvan de
den, dan is het mogelijk om ook hier
provincie Utrecht)staat voor het ge¬
afspraken over te maken. Dit jaar
heel aan musea, historische vereni¬
was het nog niet mogelijk om in
gingen, monumentenzorgen archie¬
Noord-Hollandmeerjarige projecten
ven. Bij de Federatie Stichts
museumpeil,
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Cultureel Erfgoed is de consulent
publiekstaken voor de musea aan¬
gewezenals coördinator. Dezeaan¬
pak heeft als groot voordeel dat de
twee instellingendie toch al het pro¬
vinciale beleid op het gebied van
kunst- en cultureel erfgoededucatie
uitvoeren het veld goed overzien en
in staat zijn tot projectaanvragente
komendie inspelenop de lacunesin
het werkveld.
De Federatie Stichts Cultureel Erf¬
goed heeft een raamwerkplaninge¬
diend met daarin opgenomen vier
deelprojecten,die in het geheel ge¬
honoreerdzijn. In oktober 1997 zijn
de aanvragenvoor 1998 ingediend.
De gehonoreerde plannen
Van de 36 aanvragendie in het ka¬
der van Cultuur en Schoolzijn inge¬
diend bij de provincieNoord-Holland
ontvangen er zeven subsidievanuit
de Cultuur en School-gelden.Daar¬
naast heeft de provincie besloten
vijf extra projectente ondersteunen.
In de provincie Utrecht heeft de Fe¬
deratie vier projecten aangevraagd
die tezamen de eerste stap vormen
in het structureelversterkenvan het
aanbod voor het onderwijs in de
provincie. De activiteiten in het
kader van Cultuur en School zijn
zo opgezet dat zowel basisschool,
basisvorming
(havo/vwo
en
vbo/mavo) als de tweede fase aan
bod komen. Daarnaastwordt aan¬
dacht besteed aan het versterken
van de educatievevaardighedenvan
culturele instellingen als musea en
het betrekkenvan lerarenopleidingen
bij cultureelerfgoed.
Hieronder is ter inspiratie en om
thuis te rakenin de terminologie een
selectie opgenomen van gehono¬
reerde projecten. Die projecten die
geen raakvlak vertonen met de
museale wereld zijn hierbij buiten
beschouwinggebleven.
Noord-Holland
Eengroot deel van de projectenzijn
afkomstig uit de hoek van de kunst-

ur en School

zinnige vorming. Projectenwaarbij
museabetrokkenzijn:

* Culturele schoolreisjes
Samenstellenvan een gids met cul¬
turele bezienswaardigheden.
1. Stimulerenvan schoolreisjesmet
eencultureel karakter;
2. een impuls gevenaan het toegan¬
kelijk maken van culturele instel¬
lingenvoor kinderenenjongeren;
3. stimuleren van receptieve activi¬
teiten;
4. stimuleren van samenwerking
tussen musea en steunfunctie-in¬
stellingen op het gebied van les¬
materiaal;
5. gemeentelijke musea aantrekke¬
lijker maken voor scholen buiten
hun directe omgeving.
Doelgroep:Basisonderwijsen eerste
jaren voortgezet onderwijs.
Herkenbaarheid/vernieuwing:
Vernieuwdeaanpak,nieuw idee.
Overdraagbaarheid:Project is over¬
draagbaar,toepasbaarop anderepro¬
vincies.
Samenwerking:Onderwijs, instellin¬
gen voor kunsteducatie, musea,
schouwburgen,recreatieveinstellin¬
gen,VW.
Toegekendbedrag:f 75.000,-.
Instelling:Provinciaalconsulentkun¬
steducatie.

* Wonen, werken, mobiliteit
Een combinatie van lesmateriaal,
film en multi-media.
Doelstellingen:
1. Het stimuleren van het bewust¬
wordingsprocesbij jongeren t.a.v.
de kwaliteit van hun culturele-en
natuurlijke woon/leefomgeving;
2.jongeren in contact brengen met
historie, kunst, cultuur en natuur
in hun leefomgeving;
3. integratie bevorderentussen cul¬
turele instellingen, natuur- en mi¬
lieu-educatie instellingen en het
onderwijs;
4. toegankelijkheid naar instellingen
vergroten voor het onderwijs en
museumpeil,

via het onderwijs dejongeren.
Doelgroep: Basisvorming (voortge¬
zet onderwijs, vbo-mavo, ivbo). Les¬
materiaalzal toegespitst worden op
de vernieuwingen in de basisvor¬
ming en de eindtermenvbo/mavo.
Herkenbaarheid/vernieuwing:
Project
geeft een nieuwe impuls aan de
cultuureducatie, m.n. omgevings¬
educatiem.b.v. nieuwemedia.
Overdraagbaarheid: Project heeft
een voorbeeldfunctie, is overdraag¬
baar naar andere VO-scholen, re¬
gio's en kan aangepastworden voor
het basisonderwijs.
Samenwerking:Scholenvoor voort¬
gezet onderwijs, acht regionale
musea, historische verenigingen,
archieven,bibliotheken, instellingen
voor natuur- en milieu-educatie in
de regio, Onderwijs Begeleidings¬
dienst (OBD),Stichting LeerplanOnt¬
wikkeling (SLO),Katholiek Pedago¬
gisch Centrum (KPC), Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (RdMz),
Hogeschool Holland, centrum voor
kunsteducatieCOCK.
Toegekendbedrag:f 75.000,-.
Instelling: Stichting Omgevings¬
educatieGooi,Vecht-en Eemstreek.
Naastde afsprakenin het kadervan
het convenant zoals hierboven be¬
schreven, hebben Rijk en provincie
afzonderlijke afspraken gemaakt
rond een basisvormingsproject. In
het Zuiderzeemuseumzijn een 12tal omgevingseducatieroutes voor
de vakken aardrijkskunde en ge¬
schiedenis (de gammavakken)ont¬
wikkeld. Naast deze routes zullen
een paar routes worden ontwikkeld
waarin de gammavakken worden
gecombineerd met Nederlands
en/of kunstzinnige vormingsvak¬
ken. Hierdoor ontstaat een uniek
aanbod van routes die een samen¬
werking tussen docenten uit ver¬
schillende vakgroepen mogelijk
maakt. Daarnaast wordt een pro¬
grammaontwikkeld dat lerarenkun¬
nenvolgen voordat ze met hun leer¬
lingen de omgevingseducatieroutes
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1997

gaan lopen. Hierin wordt uitleg ge¬
geven over omgevingseducatieen
onderzoekend leren zodat de lera¬
ren vervolgens de methode kunnen
overdragen op hun leerlingen. Op
dezewijze wordt zo optimaal moge¬
lijk gebruik gemaaktvan de ontwik¬
kelderoutesen methoden.
In de komendejaren zullen op ande¬
re locaties omgevingseducatierou¬
tes worden ontwikkeld.
Gehonoreerde plannen in
Utrecht
De Steunpunten Kunstzinnige Vor¬
ming (SKV's)en de Federatiehebben
ieder een aanvraag ingediend. Bij
een aantal aanvragenwordt aange¬
geven dat er gestreefd wordt naar
samenwerking. Alle aanvragen op
het gebiedvan cultureelerfgoedzijn
in een totaalaanvraag ingediend,
voorzien van een raamwerknotitie
en een lijst van uitgangspuntenvoor
activiteiten in het kadervan Cultuur
en School, cultureel erfgoed in de
provincieUtrecht.

* Verbreding van kwalitatief
goed en aan de wensen van de
docenten tegemoetkomend ma¬
teriaal voor het basisonderwijs
Allereerst zal een evaluatie plaats¬
vinden van bestaandeprojecten op
het gebied van cultuureducatie bo¬
venbouw basisonderwijs.Deze pro¬
jecten zullen getoetst worden met
behulpvanleerkrachten
dienietbekend
zijn met cultureelerfgoededucatie.
Looptijd:Zesmaanden.
Beoogd resultaat: Inzicht krijgen in
knelpunten in de projecten en de
wensen van het onderwijs. Het
project wordt vervolgd in 1998.
Uitvoering: FederatieStichts Cultu¬
reel Erfgoed.
Overige betrokkenen:SKV's,musea,
archiefdiensten,docentenpanels(als
betrokkenenbij bestaandeprojecten
en als potentiële gebruikers), vak¬
groep Cultuureducatie Universiteit
Utrecht, SCO-KohnstammInstituut.
Kosten:f 32.000,--.

* Omgevingseducatie bavo ge¬
richt op musea met streekge¬
bonden collecties
Doelstelling: Vervaardigenvan een
stramienvoor een project localeom¬
gevingseducatiein samenhangmet
het plaatselijkemuseum.
LüQplijd.:Tien maanden.
Beoogdresultaat: Eenstramien met
draaiboek voor het vervaardigen
van een lokaal project in Veenendaal.
Uitvoering: FederatieStichts Cultu¬
reel Erfgoedi.s.m. Historisch Muse¬
um 'het Kleine Veenloo' in Veenendaal met vier docenten uit het
voortgezet onderwijs. Bijzonder¬
heid: dit stramien wordt verwerkt
tot cursus bavo voor museummede¬
werkers (te geven maart-april 1998)
en is het begin van een provinciebreedaanbodvoor de basisvorming.
Kosten:f 5.000,-.

* Proefproject bavo vbo/ mavo
gebaseerd op 'Scholen adopteren
Monumenten'
Beoogdresultaat: Eenop het curri¬
culum van vbo/mavo toegesneden
provincialeversie van het Europese
project van 'Scholen adopteren
Monumenten'.
Looptijd: Ontwikkelingsfase 1 jaar
1997/1998.
Uitvoering: FederatieStichtsCultureel
Erfgoed i.s.m docenten vbo/mavo,
RdMz,NationaalContactMonumenten
(NCM)en provincialeorganisatiesop
het gebiedvan monumenten.
Kosten:f 40.000,-.

* Ontwikkeling van twee
regionale themapakketten
tweede fase VO-CKV1 en
bijscholing docenten
Looptijd:Zesmaanden.
Beoogdresultaat: 1. Het structureel
inpassenvan het aanbodvan cultu¬
rele activiteiten in de verplichte les¬
stof activiteiten van het vak CKV1in
de tweede fase; 2. het verzorgen
van nascholing vanaf januari 1998
van docenten in de culturele vak¬
museumpcil,

ken, waarbij het werken met cultu¬
rele instellingen als verlengde leer¬
omgevingcentraalstaat.
Uitvoering: FederatieStichts Cultu¬
reel Erfgoed, SKV's, Universiteit
Utrecht(IVLOSen Cultuureducatie).
Overige betrokkenen: Culturele
instellingen in de provincie Utrecht
w.o. Centraal Museum, Museum
Catharijneconventen het Mondriaanhuis, DocentenoverlegKunsthistorie,
docenten CKV in een klankbord¬
groep.
Kosten:f 75.000,Cultuur en School in de pro¬
vincie Groningen (regio
Noord)
In het convenantsgebied Noord is
per jaar 1 miljoen beschikbaarvoor
projecten cultuureducatiedie in het
kadervan Cultuur en Schoolworden
ingediend. Het
Rijk
draagt
f 600.000,- perjaar bij; de partners
moeten samen f 400.000,- perjaar
op tafel leggen.
Dit jaar zijn de projecten in twee
ronden bij het Ministerie ingediend.
De in de eerste ronde ingediende
projecten zijn alle toegekend. Daar¬
bij zatenonder andere:

* Geologie en archeologie
Doelstelling: Een geïntegreerd on¬
derwijsaanbodop het gebiedvan de
geologieen archeologievoor het ba¬
sis-en voortgezet onderwijs.
Product:Lesmateriaal
Kosten:f 50.000,-.
Uitvoeringsgebied:Drenthe
Samenwerking:Drents Museum en
Het DrentseLandschap

* De Oldehove
Doelstelling: Leerlingen van de
bovenbouw van het basisonderwijs
inzicht verschaffen in bouwstijlen
en bouwgeschiedenisvan de Olde¬
hove en hen aansporen een eigen
torenontwerp te maken.
Product:Lesmateriaal
Kosten:f 28.000,Uitvoeringsgebied:Leeuwarden
november
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Het gedeelde erfgoed
Het gedeeldeerfgoedbehandeltdepublieke
aangeduidmet 'Erlebniskultur':men
belangstelling
voormusea,monumenten,
pikt overal wat van mee. Museaen
monumenten, maar ook bioscopen,
archievenen archeologie.Op iederterreinis
schouwburgen en concertzalen
onderzochthoegroothet publiekis en hoe
worden met enige regelmaat
bezocht en afgewisseld met allerlei
het is samengesteld.
Ookis nagegaanin
andere vormen van recreatie,
hoeverrehet museum-en monumentenpubliek vermaaken uitgaan.
tussen1979 en 1995 groteris gewordenen Via dit rapport komen we meer,veel
meer aan de weet over de verande¬
van samenstellingis veranderd.
ringen in de verdeling en besteding
van vrije tijd, de samenstellingvan
Uit het rapportzijn ten aanzienvan de
het publiek van musea,bezoek aan
museaeenaantal interessantesignaleringen de verschillende typen musea, de
bezoeker aan de 'smaakmakende'
en tendenzente halen.
Een recente daling van het
museumbezoek.
Na jaren van groei van zowel het
aantal museumbezoekers,als ook
van het aantal musea moet worden
geconstateerddat er toch grenzen
aan de groei zijn. Sinds 1995 is het
totale bezoekersaantal aan de
Nederlandsemusea voor het eerst
gedaald. Eendaling waarvan niet te
voorspellen valt of deze zich zal
doorzettenof van tijdelijke aard is.
Het rapport signaleert een tweetal
generaties: De jeugd, opgegroeid
met televisie, video, computer en
internet wordt aangeduid met de
'beeldgeneratie'.Deveertig plussers,
nog opgegroeid met het gesproken
en geschreven woord, de 'schrift¬
generatie'. Met betrekking tot de
leeftijdsopbouw van de museum¬
bezoeker wordt het volgende vast¬
gesteld. De leeftijdsgroeptussen de
40 en 60 jaar (schriftgeneratie) is
oververtegenwoordigd.De leeftijds¬
groep jonger dan 40 jaar (beeld¬
generatie)is ondervertegenwoordigd
en vertoont een daling. Toch scoren
de museabij jongeren niet slecht in
vergelijking met andere culturele
sectoren. In 1955 bezocht 31%van
de 12 tot 21-jarigen een museum,
terwijl 14% naar beroepstoneel of
klassiekemuziek ging.
Tl

De aandacht van het publiek
wordt steeds vluchtiger.

tentoonstellingen.
Toch ontbreekt een aantal zaken in
het rapport. Zo is er bijvoorbeeld
niet ingegaanop de invloed van de
museumjaarkaartop het bezoekers¬
aantal; een thema dat door de uit¬
breiding van de kaart met de
Rabobank-kaart en de NS-kaart
momenteelwel zeer actueel is. Ook
aan de invloed van het weer op het
museumbezoek wordt geen aan¬
dacht besteed.Bestaater zoiets als
museumweer?We weten met name
van de 'toeristische musea'dat vele
warme, zonnige dagen in juli en
augustus,niet bevorderlijk zijn voor
een talrijk museumbezoek. Daar¬
naastzijn er museumdirecteurendie
zeggen dat er geen goed of slecht
museumweerbestaat.Eenantwoord
op dezevragen wordt in het rapport
niet gegeven. Toch kan afrondend
worden geconcludeerd dat na het
onderzoek van 1979, dat van 1995
een waardevolle graadmeter is en
interessant vergelijkingsmateriaal
geeft over de publieke belangstel¬
ling voor musea, monumenten en
archieven.

HET GEDEELDEERFGOED
Jos de Haan
194 blz., met samenvattingin het Engels
Sociaalen CultureelPlanbureau
Rijswijk,maart 1997, ƒ 36,—
ISBN90-5250-926-3
verkrijgbaarbij de boekhandelof telefonisch
bij Infolio, (070) 381 99 00

Dit is een gevolg van het huidige
vrijetijdspatroon van de cultureel
geïnteresseerden, in het rapport
museumpeil,
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Scholenadopteren Monumenten
In nagenoeg iedere gemeente in
Nederlandstaaneenof meer histori¬
sche gebouwen. Ze hebben een
bepaaldebetekenisvoor hun omge¬
ving. Vaakvertellen ze ons iets over
de geschiedenisvan het dorp, de
stad of streek. Het project Scholen
adopteren Monumenten houdt in
dat een school een langdurige band
met een monument aangaat. Het
biedt docenten de mogelijkheid om
aan de hand van een tastbaarvoor¬
beeld uit de omgeving van de
school de geschiedenisvan de leef¬
omgeving duidelijk te maken. Alle
mogelijke vakken kunnen met be¬
hulp van een monument tot leven
worden gebracht.Eenmonumentuit
de directe omgeving van de school
kanjarenlang als kapstokdienenom
de historische, sociale, culturele en
geografischeachtergrondenvan de
omgevingaanop te hangen.
De handleiding,uitgegevendoor het
Nationaal Contact Monumenten en
de Rijksdienstvoor de Monumenten¬
zorg, is een inspirerend, praktisch
en helder vormgegeven boekje, dat
vooral is geschrevenvoor docenten
van het basisonderwijsen het voort¬
gezet onderwijs. De handleiding
geeft negenvoorbeeldenhoedocen¬
ten een monument uit de directe
omgeving van de school kunnen
gebruiken om inhoud te geven aan
de kerndoelen van het basisonder¬
wijs en de basisvorming. Bij elk
voorbeeld (een park, armenhuis,
kasteel, archeologisch monument,
zeepfabriek, dorpskern,
sluis,
begraafplaats en schoolgebouw)
worden lesopdrachtenvoor verschil¬
lende vakken gegeven. Het boekje
eindigt met een beknopteadressen¬
lijst en een literatuuroverzicht.
Scholenadopterenmonumenten:Eenhand¬
leidingvoordocentenen anderebetrokkenen
voorhet gebruikvan de historischeomge¬
ving in het onderwijs,NienkePool.
NationaalContactMonumenten(NCM)/ Rijksdienstvoorde Monumentenzorg,1997
ISBN90-71 107-48-5 / 90-72691-28-8
Te bestellenvoorƒ 10,—
(excl.verzendkosten)
bij het NCM,
telefoon(020) 627 77 06

Verwacht: Het glazen museum
Ook al zijn er tegenwoordig vele
mogelijkhedendoor middel van ge¬
automatiseerde hoogstandjes een
tentoonstelling te maken, ergens
zullen toch altijd wel vitrines blijven
staan.Veel museahebbenzelfs een
rijkgeschakeerd vitrinepark. Oude
banketbakkerstoonbanken, witge¬
lakte medicijnkasten, knutselwerk¬
jes van spaanplaaten showvitrines
voor in het moderne interieur staan
naastdure maatvitrinesen robuuste
serieproducten.Dat was althans de
situatie die het GeldersOudheidkun¬
dig Contact (GOC)aantrof bij een
verkennendonderzoeknaargebruik
en kwaliteit van vitrines in musea,
dat enkelejaren geledenwerd uitge¬
voerd. Uit dit onderzoek kwamen
twee zaken glashelder naar voren.
Veel musea bouwen of verbouwen
zelf vitrines. En: de kwaliteit van
veel vitrines laat nogal te wensen
over.
Met deze gegevensin de hand be¬
gon het GOC aan een project met
een dubbele doelstelling. Allereerst
het opstellen van minimumeisen
waaraan een bruikbare museumvi¬
trine moet voldoen, en vervolgens
het makenvan eeneenvoudigbasis¬
ontwerp voor zelfbouwvitrines.
Dit vitrineproject zal binnenkort re¬
sulteren in de publicatie van een
brochure onder de titel 'Het glazen
museum'. ProjectmedewerksterMo¬
niqueJasparsbeschrijft in het boek¬
je allereerstde technischerandvoor¬
waarden. Vitrines dienen om
voorwerpen te beschermen, maar
dan moeten ze wel goed op slot
kunnen, stof tegenhouden, en niet
bestaanuit materialendie zelf direct
of indirect schade aan voorwerpen
veroorzaken. Ze moeten stevig op
hun poten staan, ook als over een
ongelijke houten vloer een klas
schoolkinderen voorbijkomt. Dit
programma van eisen kan als lei¬
draad dienen bij zelfbouwvitrines,
maar ook als checklist bij aankoop

of huur van vitrines (en als argu¬
ment om wrakke afdankertjes van
gulle geversde deur te wijzen).
Behalvetechnische aspecten komt
overigens ook de presentatiekant
aan bod: vormgeving, inrichting,
aankleding,verlichting en plaatsing
van de vitrine.
Bij de brochure horen bouwbeschrijvingen voor vitrines van diverse
standaardmodellen.Deze sets (één
voor hout/glasvitrines en één voor
aluminium/glasvitrines) bevatten
bouwtekeningen,
stap-voor-stap
bouwinstructiesen opgavenvan be¬
nodigdematerialen.Demaatvoering
van de modellenkan worden aange¬
past aan de specifiekewensen van
het museum.Voor de bouw is enige
handvaardigheidnodig en goed tim¬
mermansgereedschap,maar techni¬
schehoogstandjeszijn vermeden.
'Het glazen museum' is een publica¬
tie van het Landelijk Contact van
Museumconsulenten(LCM).De tot¬
standkoming wordt mede mogelijk
gemaaktdoor subsidiesvan de pro¬
vincie Gelderland (eerste fase van
het project) en de MondriaanStich¬
ting. De precieze verschijningsda¬
tum is nog niet bekend, u wordt via
uw museumconsulentop de hoogte
gebracht. De brochure gaat ƒ 12,50
kosten en de bouwbeschrijvingenƒ
24,50 per stuk (prijzen onder voor¬
behoud).
Syllabus Museum en publiek
Het Landelijk Contact van Museum¬
consulenten(LCM)bereidt gezamen¬
lijk leerboekenvoor, die worden ge¬
bruikt bij de basiscursussen die
door de bureausvan de provinciaal
museumconsulentenworden geor¬
ganiseerd. Deze syllabi dienen niet
alleen als basisvoor de lesstof, mu¬
seummedewerkers gebruiken ze
vaakals naslagwerk.
HetMinisterievan OCenWmaaktdoor
financiële ondersteuningde ontwik¬
kelingvan dezeleerboekenmogelijk.
museumpeil,
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Hoofdtaken van het museum
Met de ontwikkeling van de syllabus
'Museumen publiek' wordt een der¬
de hoofdtaak van het museum in
een leerboek behandeld. Na de be¬
heer- en documentaire taak -regis¬
treren, documenteren,ontsluiten en
onderzoekenvan de collectie-in 'Re¬
gistratie en documentatie'O994) en
de behoudtaak-het fysiek behouden
van de collectie-in 'Passieveconser¬
vering' komt nu de publiekstaak-de
communicatie tussen het museum
en zijn (mogelijke) bezoekers- in
'Museum en publiek' aan de orde.
Devierde kerntaak,de bedrijfstaakbedrijfsvoering, organisatie, perso¬
neel en financiën- zal aan de orde
komen in de laatstesyllabus.
Doelgroep
De doelgroep zijn de medewerkers
van musea die zonder voorkennis
bepaaldetaken op zich (willen) ne¬
men. De elementaire kennis over
museale kerntaken wordt behan¬
deld. De cursussengeven de basis¬
informatie over verschillendeonder¬
werpen die allen een eigen cursus
verdienen. De basiscursussenvor¬
men een start voor de ontwikkeling
van kennis van de medewerkersin
een museum.Ze dienen niet als ver¬
diepingvan kennis.
Museum en publiek
De syllabus 'Museum en publiek'
gaat over het vele werk dat in mu¬
sea wordt verzet om bezoekers te
trekken, te boeien, te vermaken, te
onderwijzen en liefst nog vaak terug
te laten komen. Eenmuseumbezoek
is voor de meeste bezoekers een
aangenameinvulling van hun vrije
tijd. Eeninvulling die niet alleenver¬
strooiend, maar ook leerzaam,leuk
en interessantkan zijn. Elk museum
maakt zijn eigen keuzes in de com¬
binatie tussen presentatie,informa¬
tie, educatie, recreatie en studie.
Daarnaastcommuniceerthet museum
met verschillende organisaties en
groeperingen die van belang zijn

voor het voortbestaan van het
museum.

Inhoud

De syllabus gaat in verschillende
hoofdstukken in op de invulling van
De communicatie tussen museum
de publiekstaak.In het eerstehoofd¬
en publiek wordt op twee niveausin
stuk wordt een beeld gegevenvan
het museumvorm gegeven:
de samenstellingvan het museum- op het niveau van het manage¬ publiek. Hettweede hoofdstuk geeft
ment worden beleidsbeslissingen kort de belangrijkstecommunicatie¬
genomenover doelgroepen waar¬
theorieën weer die van toepassing
op het museum zich richt en de
zijn op museale communicatie. De
wijze waarop en de middelen
hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan in op
waarmee deze benaderd en be¬
tentoonstellingscommunicatie,
diend worden. Op basis van het
museumeducatie en marketing en
beleidsplan van het museum
public relations. Gastvrijheid wordt
behandeld in hoofdstuk 7 en het
wordt een communicatiebeleid
ontwikkeld;
communicatiebeleidsplanin hoofd¬
- op het uitvoerend niveau wordt
stuk 8. De syllabus eindigt met een
het beleid omgezet in activiteiten
literatuurlijst van boekendie kunnen
op de terreinen:
worden gebruikt voor een verdere
presentatietaken: de vaste en
verdiepingvan de kennis.
tijdelijke tentoonstellingen;
educatieve taken: begeleidingvan
groepen en individuele bezoekers
met behoefteaanextra informatie;
pr- en marketingtaken: de com¬
municatie met publieksgroepen
-iedereenwaar het museum mee te
maken heeft- en de communicatie
met de doelgroepen -bezoekersen
potentiële bezoekers van het
museum-;
gastvrijheid:eenzo hoog mogelijke
kwaliteit in de ontvangstvan bezoe¬
kers en de beschikbare faciliteiten
voor bezoekers.
De publiekstaak is geen taak die
beperkt is tot de tentoonstellings¬
bouwer of de medewerkersdie be¬
last zijn met educatie of communi¬
catie. Alle medewerkers in het
museum vullen samen de verschil¬
lende aspectenvan de publiekstaak
in, of het op het voorwaardenschep¬
pende of het uitvoerende niveau is.
Van baliemedewerkertot directeur
en bestuur, iedereendraagt bij aan
de kwaliteit van de communicatie
van het museummet de verschillen¬
de publieksgroepen.
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Voor een culturele organisatie als de uwe is het fis¬
caal beleid een weerbarstige

materie. Enerzijds

wordt u om redenen van doelmatigheid gedwongen
de grenzen van de fiscale mogelijkheden te zoeken.
Anderzijds

vraagt uw maatschappelijke

woordelijkheid

verant¬

een zekere terughoudendheid

als

het gaat om risicovol fiscaal gedrag.
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Partners in
fiscaal beleid
De belastingadviseurs van VB zijn meer dan fiscale
specialisten. Onze aanpak is erop gericht het pro¬
bleemoplossend

vermogen van uw organisatie te

vergroten. Samen met u maken ze een verantwoor¬
de afweging tussen de ruimte die de belastingwet¬
geving biedt aan de ene kant en de politieke en
bestuurlijke

realiteit van uw organisatie aan de

andere kant. Het uiteindelijke doel is een correcte
en verantwoorde belastingaangifte.

Met ruim 1.300 medewerkers

en 30 strategisch

gespreide vestigingen behoort de VB Groep tot de
grote accountants- en advieskantoren van Neder¬
land. Voor meer informatie kunt u contact opne¬
men met VB Belastingadviseurs, mr. J.W. Gosselink,
telefoon 030-6025100.
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