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In juni 1997 begon de invoering van
het Museumregister in Nederland.
De initiatiefnemers - het Landelijk
Contact van Museumconsulenten
(LCM) en de Nederlandse Museum¬
vereniging (NMV) - zien museumre¬
gistratie als een waardevol instru¬
ment om de kwaliteit van musea
zichtbaar te maken, te bewaken en
te verbeteren. Inmiddels zijn de eer¬
ste musea in het Museumregister
ingeschreven. Wim Scholten, provin¬
ciaal museumconsulent Zeeland,
beschrijft wat museumregistratie
inhoudt.
Museumpeil besteedt regelmatig
aandacht aan auteursrecht en
musea. Eerder verschenen artikelen
over auteursrecht in algemene zin
en over auteursrechten op foto's. Jel¬
mer Prins bespreekt wat muziek in
het museum kost en geeft tips voor
kostenbesparing.
In de vorige nummers van Museum¬
peil is een impressie gegeven van
educatieve projecten die met Cul¬
tuur en School-gelden worden uitge¬
voerd. Over de rol die deze projec¬
ten spelen in het onderwijs - de
reden waarom en de manier waarop
scholen deelnemen - is weinig
bekend. De Federatie Stichts Cultu¬
reel Erfgoed evalueerde vier projec¬
ten voor de bovenbouw van het
basisonderwijs in Utrecht en NoordBrabant.
Veel musea zijn in de veronderstel¬
ling dat zij op fiscaal gebied slechts
rekening hoeven te houden met de
loonbelasting en de omzetbelasting
(BTW). De laatste jaren worden
musea steeds vaker geconfronteerd
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met de heffing van vennootschaps¬
belasting. B.L.F.Oudt en J.G. Hagen¬
beek, belastingadviseurs, maken u
wegwijs in de wereld van winst,
belastingplicht en vrijstellingen.
In het LCM-nieuws leest u meer over
insectenvallen en de heruitgave van
de syllabus Registratie en documen¬
tatie. Eind 1998 zal de Handreiking
bij het maken van een collectieplan
verschijnen. De brochure is bedoeld
om musea te ondersteunen bij het
schrijven van een collectieplan.
Meer informatie over de inhoud van
de brochure vindt u in de rubriek
Boeken en tijdschriften.
Het eerste nummer van Museumpeil
verscheen in 1994. In dit tiende
nummer treft u een overzichtelijk
register aan op de inhoud van de
nummers die inmiddels zijn ver¬
schenen.

Ter informatie

Twee delen
Museumpeilverschijntin twee delen.Het
eerstealgemene
deelbevatartikelenen infor¬
matie die vooralle Nederlandse
museavan
belangzijn.Hettweede,
lossedeelis uitsluitend
bestemd
voordeeigenprovincie.

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.Voorƒ 55,—perjaar
krijgt u Museumpeilinclusiefalle zespro¬
vincialebijlagen.Opgavebij het redactie¬
adresin Utrecht.
Abonnementenlopen per kalenderjaaren
dienenvoorhet eindevan eenjaar opgezegd
te worden.

De zin (en onzin) van
museumregistratie
De invoeringvan het Museumregister
in
tionaliseerdenormering en, dichter¬
Nederlandbegonin juni 1997 in deprovin¬ bij huis, in Groot-Brittannië, is de
eerste fase van een breed norme¬
cie Noord-Holland.De initiatiefnemers- het ringsprogrammavan de Museums&
LandelijkContactvan Museumconsulenten GaleriesCommission, het Registra¬
tion Scheme,enige tijd geledensuc¬
(LCM)en de Nederlandse
Museumvereniging cesvol afgesloten. In 1988 is men
daar begonnen en zevenjaar later,
(NMV) - zienmuseumregistratie
als een
na afsluiting van de eerste fase,
waardevolinstrumentom dekwaliteitvan
waren 1700 musea geregistreerd.
Het is dit Britseprogrammadat voor
museazichtbaarte maken,te bewakenen te
de Nederlandse museumregistratie
verbeteren.Wat betekentregistratievoor
als uitgangspunt en inspirerend
voorbeeld heeftgediend.^
museaen anderebetrokkenen?
Wat is
museumregistratie
en vooral:wat is het niet? Gewoon beginnen
Niets nieuws onder de zon
Het stellen van normen is een
typisch menselijktrekje. Webepalen
nu eenmaalgraagwaar we ons in de
samenleving, het bedrijf, de sport¬
vereniging etcetera aan moeten
houden. Normen scheppen inzicht
en duidelijkheid en dat wordt,
althans door de meeste mensen,
zeer1op prijs gesteld. De laatste
jaren zijn het vooral beroepsgroe¬
pen, bedrijfstakken en belangenver¬
enigingen die zich met het stellen
van normen bezighouden.Er is een
toenemende behoefte om, binnen
de eigen club en met de direct
betrokkenen, vast te stellen waar
menvoor staat of voor wil staan.De
kenmerkenvan dit type normering:
vrijwilligheid, collegiale toetsing en
bewaking en verbetering van de
eigen kwaliteit en het eigen functio¬
neren.
door:
Normering in deze zin is ook in de
WimScholten,
museumwereld niet onbekend. De
provinciaal
museum- Amerikaanse musea kennen sinds
consulent
Zeeland
jaar en dag een vorm van geïnstitu-

Wat is museumregistratie
- collegialetoetsing(op basisvan vrijwilligheid)
- instrumentvoorkwaliteitsbewaking
en -verbetering
- versterkingvan het museumbestel

museumpeil,

Met de invoering van de museumre¬
gistratie in Nederland,in de zomer
van 1997, is eenjarenlange periode
van voorbereiding afgesloten. Dat
die periode, ondanks het Britse
voorbeeld, toch zo lang heeft ge¬
duurd, heeft vooral te maken met
het scheppen van een voldoende
draagvlakbij de musea,de museum¬
ondersteunende instellingen, de
museumverenigingenen de betrok¬
ken overheden.Over de vele inhou¬
delijke, organisatorische en finan¬
ciële aspecten van de zaak is
grondig gesproken en nagedacht
alvorens tot besluitvorming te
komen. Het moet echter worden
gezegd dat niet alles, en zeker niet
en detail, in de voorbereiding kon
worden geregeld of vastgelegd. De
initiatiefnemers - het LandelijkCon¬
tact van Museumconsulenten(LCM),
het samenwerkingsplatformvan de
provinciale museumondersteunen¬
de instellingen en de Nederlandse
Museumvereniging(NMV),de lande¬
lijke belangenvereniging van mu¬
sea - hebben er uiteindelijk voor
gekozen om gewoon te beginnen
en, indien noodzakelijk,'werkenderwijs' tot verdere bijstellingen te
komen. Met deze bescheidenwissel
op de toekomst werd voorkomen
dat de museumregistratiein Neder¬
land nooit van de grond zou komen.
En dat zou jammer zijn, want een
beter instrument om de kwaliteit
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van de museazichtbaarte makenen
te verbeterenis moeilijk denkbaar.
Regels moeten er zijn, maar
niet zonder meer
De regels die in het kader van de
museumregistratie zijn opgesteld,
zijn er voor de musea en niet
andersom.Met deze intentie zijn ze
gemaakt en zo dienen ze ook te
functioneren. Dat geldt in gelijke
mate ook voor de basiseisen, het
vragenformulier en de procedure.
Als dat niet zo is, dan is er alle
grond voor bijstelling. LCMen NMV
zijn van mening dat de regels het
voor ieder serieus museum, onge¬
acht de grootte, mogelijk moeten
maken om aan de museumregistra¬
tie mee te doen en uiteindelijk de
statusvan geregistreerdmuseumte
krijgen. Al zal dat laatste voor veel
museagaan via de status van voor¬
lopig geregistreerd museum. Maar
daar is niets mis mee,want het bete¬
kent in de praktijk dat het museum
gedurendedie periodegericht werkt
aanhetverbeterenvan zijn kwaliteit.
De museumregistratie is de gefor¬
maliseerdeen puntsgewijze uitwer¬
king van de bekendeICOM-definitie
van een museum.2) In het Regle¬
ment museumregistratie draait het
om acht basiseisen,waarvande eer¬
ste zevenrechtstreeksvan de ICOMdefinitie zijn afgeleid.
■ Het bezitten van een institutionele
status
■ Het beschikbaarhebben van een
op schrift gesteld beleidsplan en
doelstellingen
■ Het beschikken over een collec¬
tieregistratie
■ Het beschikkenover een aantoon¬
barefinanciëlebasis
■ Het (laten)doen van (wetenschap¬
pelijk) onderzoeknaarde collectie
■ Het beschikken over gekwalifi¬
ceerdemedewerkers
■ Het voorzien in basisvoorzienin¬
genvoor het publiek

■ Het zich houden aan wettelijke
bepalingen
De vragen van het Aanmeldingsfor¬
mulier voor opnamein het museumregister zijn bedoeld om inzicht te
krijgen in de mate waarin aan deze
basiseisenwordt voldaan. Uiteinde¬
lijk vindt de toetsing plaatsen wordt
een museum geregistreerd,voorlo¬
pig geregistreerd of komt het niet
voor registratie in aanmerking. Bij
het besluit om een museumvoorlo¬
pig te registrerendan wel niet voor
registratie in aanmerking te laten
komen is van doorslaggevend be¬
lang of een museum de intentie
heeft en in staat is om binnen een
periode van drie jaar alsnog aan de
gesteldeeisente voldoen.
Niét voor registratie in aanmerking
komen die instellingen die niet vol¬
doen aan de ICOM-definitie, met
name instellingen bedoeld voor tij¬
delijke exposities, bezoekerscentra
in natuurgebieden en dergelijke,
natuur-, archeologische,historische
en industriële monumenten en
science centers en planetaria. Ook
als aan de eerstebasiseisniet wordt
voldaan, het bezitten van een insti¬
tutionele status, geldt dat de instel¬
ling in kwestie niet voor registratie
in aanmerking komt. Daarmee is
deze eersteeis tevens de enige met
eenuitsluitendegrond.
Wie doet wat
De ontwikkeling, de uitvoering en
het beheervan het museumregister
zijn een gezamenlijke verantwoor¬
delijkheid van het LCMen de NMV.
Beide organisaties hebben hier tijd
en geld voor beschikbaar gesteld.
De museumregistratie maakt deel
uit van hun beleidvoor de komende
jaren. Op dit momentwordt overwo¬
gen om enkele van de verantwoor¬
delijkheden die nu in handen zijn
van de besturen van LCMen NMV,
over te dragen aan een speciaal
daarvoorop te richten stichting. Ter
voorbereiding daarop functioneert

Foto:
AnneliesJordens,
voorzittervande
StichtingLandelijk
Contactvan
Museumconsulenten
(LCM):"Museum¬
registratieis kijken
waarje staat."
foto:
JulesVerschuuren

reeds een landelijke commissie
museumregistratie, met vertegen¬
woordigers van LCM en NMV als
stemhebbende leden en de mu¬
seumconsulentenvan de provincies
waar de museumregistratie wordt
ingevoerd als adviserende leden.
Het secretariaat hiervan berust bij
het LCM.
Invoeringvan de museumregistratie
geschiedt provinciegewijs. Voor
iedere provincie wordt een norme¬
ringscommissie ingesteld, die aan
de beheerders - LCM en NMV advies uitbrengt over al dan niet
opname in het Museumregister.De
normeringscommissie bestaat uit
vijf leden,waarvaner vier stemheb¬
bend zijn. Zitting hebbentwee pro¬
vinciaal museumconsulenten,waar¬
van een de consulent uit de
betreffende provincie is (niet stem¬
hebbend),twee door de NMV voor
te dragen personen,niet verbonden
aan museain de betreffendeprovin¬
cie, en een onafhankelijke voorzit¬
ter, door LCMen NMV gezamenlijk
benoemdvoor een periodevan twee
jaar. Momenteelzijn er twee norme¬
ringscommissies, die van NoordHolland en die van Zuid-Holland.
Voorzitter is mevrouw Agnes Ballestrem (adjunct-directeurInstituut Col¬
lectie Nederland).
Het bureauvan de provinciaalmuse¬
umconsulentuit de betreffendepro¬
vincie verzorgt ten behoevevan de
normeringscommissie de eerste
analyse van de aanmeldingsformu¬
lieren. Het bureau is tevens verant¬
museumpeil,
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woordelijk voor de noodzakelijke
organisatorischeen administratieve
ondersteuning. De normeringscom¬
missiekan in voorkomendegevallen
eenvisitatiecommissiesamenstellen
om zich ter plekke naderte informe¬
ren. Denormeringscommissiestreeft
ernaar om binnen drie maandenna
ontvangst van het aanmeldingsfor¬
mulier advies over het betreffende
museum aan de beheerders uit te
brengen.
Enwat doen de musea?Alle musea,
en dat dan in de meest ruime bete¬
kenis van het woord, worden pro¬
vincie- of regiogewijs uitgenodigd
om aan de museumregistratiedeel
te nemen. Zij besluiten vervolgens
om al dan niet mee te doen. Is dit
besluit positief dan moet het aan¬
meldingsformulier worden ingevuld
en uiterlijk drie maanden na ont¬
vangst worden teruggezonden.
Musea die voorlopig geregistreerd
zijn maken afspraken met het
bureauvan de provinciaal museum¬
consulent over hoe aan de vereiste
criteria kan worden voldaan. Daarbij
speelt de ondersteuning vanuit het
museumconsulentschapeen belang¬
rijke rol. Museadie worden geregis¬
treerd worden opgenomen in het
Museumregister.Zij verplichten zich
om jaarlijks een actueel financieel
verslag aan te leveren en wijzigin¬
gen ten aanzienvan het beleid door
te geven.
De praktijk tot dusverre
De provincie Noord-Holland kende
juni vorig jaar de primeur van de
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invoering van de museumregistra¬
tie. Zuid-Holland volgde spoedig
daarna. Gezien het grote aantal
musea in deze provincies is geko¬
zen voor een invoering per regio.
Deze regio's varieerden van 22 tot
57 musea, waarbij het begrip
museum in dit kader in de meest
ruime zin is geïnterpreteerd.Liever
voor de museumregistratie een
instelling teveel dan te weinig uitge¬
nodigd. Daarmeewerd de invoering
voor de bureausvan de provinciaal
museumconsulenten tegelijk een
enorme, organisatorische klus.
Beidebureauswerdengelukkig door

y%
sa
Ml

Foto:
JudithBelinfante
tijdensde
bijeenkomst
in
's Hertogenbosch:
"Pasopvooreen
ongewenste
twee¬
delingin museumland."
foto:
JulesVerschuuren
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de provincie in de gelegenheid
gesteld extra medewerkersvoor de
duur van de invoeringaante stellen.
Noord-Holand beschikt over een
projectleider voor 24 uur per week
gedurende23 maandenen Zuid-Hol¬
land over een projectleider voor
32 uur per week gedurendeachttien
maanden. De aantallen zijn geba¬
seerd op een geschatte belasting
van ongeveer een dag in de week
per museum. Die schatting blijkt te
optimistisch. Over een museum
werd het eerstejaar ongeveer drie
tot vier dagen gedaan. Bepalende
factor in deze waren de bekende
problemen die bij een eerste begin
horen: procedurele onduidelijkhe¬
den, te weinig inhoudelijke afstem¬
ming tussen de betrokken mensen
en organisatiesen gebrekkige com¬
municatie. In het geval van NoordHolland golden daarbij nog organi¬
museumpeil,

satorische problemen. Aanvankelijk
werden de regioconsulenten hier
niet bij de organisatie betrokken,
inmiddels is dat wel het geval. Al
met al zal de gemiddeldte verwach¬
ten belasting voor de projectleider
zo'n twee dagenper museumbedra¬
gen. De betrokken provinciaal mu¬
seumconsulentmag rekenenop een
belastingvan eendag in de week.
Voor de musea begint de museum¬
registratie met een uitnodiging voor
een voorlichtingsbijeenkomst. Daar
wordt tekst en uitleg gegevenover
wat de musea kunnen verwachten
en hoe de procedureverloopt. Deze
voorlichtingsbijeenkomsten zijn in
Noord- en Zuid-Holland per regio
georganiseerd. De opkomsten wa¬
ren matig; nog geen 40% van de
aangeschreveninstellingen. Dat is
jammer want het blijkt dat veel van
de gedurende de aanmeldingspe¬
riode gestelde vragen niet nodig
waren geweest indien de voorlich¬
tingsbijeenkomstenwaren bezocht.
Tot nu toe zijn 176 instellingenin de
beide provincies aangeschreven.
Daarvan lieten 44 niets van zich
weten. Het merendeel,96 instellin¬
gen, meldde zich aan, een minder¬
heid, 36 meldde zich af. De musea
die zich aanmeldenhaddengeruime
tijd nodig om de gevraagde gege¬
vens en de bijbehorende stukken
aan te leveren. De reactiesvan de
musea hierop varieerden van
'waarom vragen ze dat, ze weten
dat toch al lang!' tot 'dat kost me
dagen tijd en aandacht,maar het is
een nuttige pas op de plaats'. De
hele procedure van het aanleveren
van de stukken voelde volgens een
museummedewerkereen beetje als
'het afleggen van een examen'.
Omdat de vragen van het aanmel¬
dingsformulier op sommige punten
onduidelijk blekente zijn worden ze
thans bijgesteld.
De stand van zaken op dit moment
is dat ongeveer de helft van de
musea,die in de provincialenorme¬
ringscommissie zijn besproken,
november
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voorlopig wordt geregistreerd.
Ongeveer13%komt niet voor regis¬
tratie in aanmerking, in vrijwel alle
gevallen omdat aan de basiseisten
aanzienvan de institutionele status
niet wordt voldaan. De rest komt
voor registratie in aanmerking.
Daaronder zijn grote, middelgrote
en kleinemusea.
En wat vinden de provincies
ervan?
De museumregistratie zou slechts
ten dele geslaagd zijn als niet ook
anderendan musea,museumonder¬
steunendeinstellingen en museum¬
verenigingen hiermee iets zouden
doen. In de eerste plaats natuurlijk
de verschillende overheden, die de
museumregistratie een rol zouden
moeten laten spelen bij het maken
van beleid, de provinciale overheid
in deze voorop. Speciaalvoor de
bestuurders, de ambtenaren en de
leden van de verschillende statenen adviescommissiesuit de provin¬
cies vond op 9 september in het
NoordbrabantsMuseumin 's-Hertogenbosch een geanimeerdebijeen¬
komst plaats met als motto 'Museumregister: herkenning en erken¬
ning.' Een zeventigtal personen
maaktevan de gelegenheidgebruik
om zich te laten informeren en te
discussiëren.Met uitzondering van
Flevolandwaren alle provinciesver¬
tegenwoordigd. De museumregi¬
stratie werd vanuit een drietal
gezichtspuntenbelicht. De initiatief¬
nemers, bij monde van de voorzit¬
ters van LCMen NMV,vertelden iets
over de achtergrondenen de opzet
van het Museumregister,de gedepu¬
teerdenvoor cultuur c.a.van NoordBrabant en Noord-Holland gaven
een schets van het museumbeleid
en de relatie met de museumregis¬
tratie, en de provinciaal museum¬
consulentvan Zuid-Holand,alsmede
twee museumvertegenwoordigers,
gaven inzicht in de praktijk van de
museumregistratie tot dusverre.3)
Daaraanvooraf ging een schot voor

de boeg van Judith Belinfante, lid
van de TweedeKameren voormalig
directeur van het Joods Historisch
Museum.Zij waarschuwdevoor de
tweedeling die in museumlandzou
kunnen ontstaan bij een (te) strikte
invoering van museumregistratie.
Het bestaandenetwerk van musea,
die voor een groot deel drijven op
de inzet en de betrokkenheid van
vrijwilligers (om en nabij 65% van
alle musea),vertegenwoordigt vol¬
gens haar een groot maatschappe¬
lijk goed, dat niet mag worden ont¬
rafeld door de min of meer kunst¬
matig scheiding van geregistreerde
en niet-geregistreerdemusea.Bij het
opstellen en hanteren van basisei¬
sen moet daar volgens haarterdege
rekeningmeeworden gehouden.
De provincies Noord-Holland,ZuidHolland en Noord-Brabanthebben
de museumregistratie opgenomen
in hun beleid en er (extra) geld voor
beschikbaar gesteld. Cultuurgede¬
puteerde H.M. Meydamvan NoordHollandsprak onomwondenover de
invoering van de museumregistratie
als een project dat de provincie
graag ondersteunt. Zuid-Hollanden
Noord-Brabant zien de registratie
primair als een instrument om de
kwaliteit van hun museate toetsen.
Met de resultaten die dat oplevert,
zo is de beleidsintentie,kan gerich¬
ter worden gewerkt aan kwaliteits¬
bewaking en -verbetering. De drie
provincieszien een crucialerol voor
de museumconsulentenweggelegd.
Eenrol die, naarmatede museumre¬
gistratie vordert, ook beter zal kun¬
nen worden gedefinieerd. NoordHolland lijkt er wat dat betreft geen
doekjes om te winden. Gedepu¬
teerde Meydam sprak namelijk de
verwachting uit dat musea,die niet
worden geregistreerdof die niet wil¬
len worden geregistreerdop termijn
geen gebruik meer kunnen maken
van de ondersteuning door de
museumconsulenten,noch van pro¬
vinciale subsidies. Hier dreigt dus
iets van de door Belinfante

gevreesdetweedelingvan de 'haves'
en de 'haves not'! Uit de afsluitende
discussie kon worden opgemaakt
dat de museumregistratiebinnen de
diverse provincies serieus wordt
genomen/Daarmee had de bijeen¬
komst aanzijn doel beantwoord.
De rijksoverheid volgt de museum¬
registratieop afstand, maarook met
grote interesse.Hoewelhet departe¬
ment op dit moment geen rechtst¬
reekseverantwoordelijkheidvoor de
invoering van het Museumregister
voor zichzelf ziet weggelegd,wordt
de relevantie en het belang ervan
voor het Nederlandse museumbestel wel degelijk ingezien. LCM en
NMV werken toe naar een situatie
waarin het de NMV mogelijk wordt
gemaakt op korte termijn geld
beschikbaar te stellen voor de
ondersteuningvan de invoering van
het Museumregister. Het departe¬
ment zal daar zijn goedkeuring aan
moeten geven en zo mogelijk een
projectsubsidie moeten verlenen.
Voor de continuïteit van de muse¬
umregistratie is die ondersteuning
van wezenlijk belang.
Vooral doorgaan
Het invoeren van de museumregis¬
tratie en de ontwikkeling daarvan
tot een breed gedragen instrument
om de kwaliteit van de musea te
toetsen, te bewaken en zonodig te
verbeteren moet vooral doorgaan.
Na Noord- en Zuid-Holland starten
spoedig,in 1999, Zeelanden NoordBrabant.Andere provincies volgen.
Er van uitgaande dat in Groot-Brittannië in zevenjaar tijd 1700 musea
werden 'verwerkt', zou de museum¬
registratie in Nederland met zeg
1000 musea in ongeveer vijfjaar
zijn beslagmoetenkrijgen. Eending
moet daarbij niet worden vergeten.
Museumregistratie is iets anders
dan het aansluitenvan luidspreker¬
boxen op eenversterker. Dat laatste
is eenvoudig te doen. De onderde¬
len zijn gestandaardiseerd en de
handleidingsluit daar over het alge¬
museumpeil,
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meen eenduidig op aan: de rode
plug in het rode contact en zo ver¬
der. Zo simpel ligt het dus niet met
de museumregistratie. Museumor¬
ganisaties kennen naast heel veel
overeenkomstenook nogal wat ver¬
schillen. De situaties waarin ze wer¬
ken ook. De museumregistratie is
daarom niet absoluut. Met de invoe¬
ring is geen vuurpijl afgeschoten,
die na lancering niet meer kan wor¬
den bijgestuurd. Eris veeleersprake
van een maanlander,zo'n ding dat
je eindelooskunt bijsturen zodat hij
uiteindelijk op de centimeter nauw¬
keurig op de plaatsvan bestemming
landt. De museumregistratie is er,
zo moge duidelijk zijn, voor de
musea en niet andersom. Daarom
moet er veel over worden gespro¬
ken. Tussen musea onderling, tus¬
sen museaen de beheerdersvan het
Museumregister,tussen de beheer¬
ders onderling tussen LCM,NMVen
de verschillendeoverheden,kortom
tussen alle betrokkenen. De zaak is
het meerdan waard.
Noten:
U Vooreenkorteschetsziehet artikelvan
S. Underwood,
'Museumnormering
in
Engeland:
Waar ligt degrens.'in Muse¬
umvisie(2e jrg, maart 1997),
pp 18-21.
Dedefinitieluidtalsvolgt:Eenmuseum
is eenpermanente
instelling,in dienst
vandegemeenschap
en haar ontwikke¬
ling,toegankelijk
voorhet publiek,niet
gerichtophetmakenvanwinst,diede
materiëlegetuigenissen
vandemensen
zijnomgeving
verwerft,behoudt,weten¬
schappelijk
onderzoekt,
presenteert
en
hieroverinformeertvoordoeleinden
van
studie,educatieengenoegen.
^ Deinleidingen
vandezebijeenkomst,
als¬
medede belangrijkste
conclusies,
zijn
verwerktin dit artikel.
Deprovinciaalmuseumconsulent,
het
LCM(013) 535 55 65 en deNMV
(020) 670 11 00 gevengraagmeer
inlichtingenovermuseumregistratie.

De prijs van muziek
in het museum
Voorhet gebruikvan muziek, bijvoorbeeld
bij een audiovisuelepresentatieof in het
museumcafé,is toestemmingnodigvan de
rechthebbende.Het Bureauvoor Muziekauteursrechten,bekendals BUMA,heeft de
musea daar eind vorigjaar nog eensop geat¬
tendeerd.De tarievenliegener niet om; voor
kleinemusea kan de gevraagdevergoedingeen
ware aanslagop het budgetbetekenen.
Het muziekauteursrecht

(i

Eencompositie en een liedtekst zijn
krachtensde Auteurswet het geeste¬
lijk eigendom van de maker of de
muziekuitgever, en mogen daarom
alleen met zijn of haartoestemming
door derden openbaar worden
gemaaktof vermenigvuldigd.^ Aan¬
gezien het voor de auteurs ondoen¬
lijk is om te achterhalen hoe vaak
hun werk wordt gebruikt, zijn er
twee organisaties die dat namens
hen doen: BUMA waakt over de
openbare uitvoering van het werk
en STEMRA(Stichtingtot Exploitatie
van Mechanische Reproductierech¬
ten der Auteurs) over de vermenig¬
vuldiging ervan. De muziekauteurs
en/of uitgeversdie zijn aangesloten
bij BUMA/STEMRAhebben het
auteursrechtop al hun bestaandeen
toekomstige werk overgedragen
aandie organisatie,ledereendie een
stuk muziek van die auteurs- of van
auteurs die zijn aangeslotenbij bui¬
tenlandse zusterorganisaties - wil
vermenigvuldigen of in het open¬
baar gebruiken, heeft daarvoor
toestemming nodig van BUMA/
STEMRA.Deze toestemming wordt
vrijwel altijd verleend als de gebrui¬
ker bereid is te betalen.De geïncas¬
door:
seerdebedragenworden naar even¬
JelmerPrins,
redigheid verdeeld onder de
beleidsmedewerker
oorspronkelijkerechthebbenden.
StichtingLandelijk
Sinds juli 1993 hebben ook artie¬
Contactvan
Museumconsulenten sten, musici en producenten van
geluidsdragersrecht op eenvergoe¬
(LCM)
museumpeil

ding voor het openbaargebruik van
hun uitvoering van een muziekstuk,
omdat ze het werk van een compo¬
nist of tekstschrijver op hun eigen,
unieke manier interpreteren. Dat is
geregeld in de Wet op de Naburige
Rechten.De vergoedingen voor de
uitvoerenden in binnen- en buiten¬
land worden geïnd en verdeelddoor
SENA(Stichting ter Exploitatie van
Naburige Rechten).Dit geldt alleen
voor het repertoire dat ze hebben
aangemeld; uitvoerenden dragen
dus niet al hun rechtenop bestaand
en toekomstig werk over.
Het auteursrecht en het naburige
recht zijn niet eeuwigdurend. Het
auteursrecht eindigt zeventig jaar
na het overlijden van de auteur (tot
die tijd hebbenzijn of haar erfgena¬
men recht op de vergoeding). Het
naburige recht van de uitvoerende
vervalt vijftig jaar na de uitvoering
of de fonografischeopname.

Regels en tarieven
Een museum is een openbaar
gebouw. Voor het ten gehore bren¬
gen van het beschermd wereldre¬
pertoire heeft u dan ook toestem¬
ming van BUMAen SENAnodig. Er
bestaanverschillenderegelingenen
tarieven die van toepassing kunnen
zijn.
In het museumcafé of -restaurant
geldt zowel bij BUMAals bij SENA
het Tarief Mechanische Achter¬
grondmuziek Horeca.Bij de benade¬
ring van de horecawerken BUMAen
SENAnauw samen.BUMAincasseert
namens SENAook de vergoeding
voor de naburige rechten. Voor het
gebruik van beschermdemuziek bij
audiovisuelepresentatiesen als ach¬
tergrondmuziek in museumzalen
rekent BUMA het algemene Tarief
Mechanische Achtergrondmuziek.
SENA rekent het tarief voor
showrooms, maar is nog niet zelf

Kostenmechanischeachtergrondmuziek
Voormechanischeachtergrondmuziek
behorendtot het beschermdwereld¬
repertoirebetaaltu BUMAen SENAper keerof per periodedat de muziek
in het openbaarte horenis.
De tarievenzijn afhankelijkvan de oppervlaktevan de ruimte,de gebruikte
apparatuur,de al dan niet vrijwilligeaanmeldingen het soortovereen¬
komst (al dan niet doorlopend).
Tenziju slechtssporadischgebruikmaakt van het beschermdrepertoire,
bentu het goedkoopstuit als u eenovereenkomstvooreenjaar sluit en
alleengebruikmaakt van eenradio of televiviemet ingebouwdeluid¬
sprekers.
U betaaltdan voorde horecavoorziening
ƒ 127,56 (exclusiefBTWen
eventuelekortingen)aan BUMAen ƒ 27,49 aan SENA(vrijgesteldvan
BTW). Voormuziekbij eenaudiovisuelepresentatieof in de museumzalen
betaaltu dan aan BUMAƒ 174,91 (exclusiefBTWen eventuelekortin¬
gen) en ƒ 199,25 aan SENA.
Zowelbij BUMAals bij SENAbetaaaltu meerals de ruimtegroteris dan
100 m2. Bij gebruikvan groteremuziekinstallaties
looptde prijs bij
BUMAsnelop. Als u eenCD-spelergebruiktin de horecavoorziening,
dan
bentu zo'n duizendguldenperjaar kwijt. Bij audiovisuelepresentatiesis
de prijsstijgingminderdramatisch:bij gebruikvan eengroteregeluidsin¬
stallatiebetaaltu ƒ 349,82 (exclusiefBTWen eventuelekortingen)aan
BUMA.
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actief in de benaderingvan musea
(hetgeen u in principe niet ontslaat
van de plicht het muziekgebruik te
melden).
Bij audiovisuelepresentatieswaarin
beschermd repertoire wordt ge¬
bruikt, heeft u ook te makenmet het
mechanisch reproductierecht, en
dus met STEMRA.
Als de presentatie
extern wordt vervaardigd - hetgeen
meestalhet geval is - dan regelt de
producent dit rechtstreeks met
STEMRA.De vergoeding is dan ver¬
disconteerdin de prijs die u hem of
haar betaalt. Het is mogelijk dat de
geluidsband die de producent ver¬
vaardigd bij de audiovisuelepresen¬
tatie als arrangement onder het
auteursrecht of het naburige recht
van de producent zelf valt. Daarom
is het verstandig om vast te leggen
dat u als opdrachtgevereen eeuwig¬
durende licentie krijgt om de pre¬
sentatiete gebruiken en te verande¬
ren.
Bij concertenin het museumheeft u
alleen te maken met BUMA - het
betreft hier immers de uitvoering
zelf - en betaalt u per evenement.
Omdat de muziek hier meestal de
hoofdattractieis, geldt het (hoogste)
Algemeen Tarief: een percentage
(afhankelijk van het aandeel
beschermdwereldrepertoire)van de
opbrengst of - als die hoger zijn - de
kosten. Minimaal betaalt u per
dag/uitvoering f 41,09 (excl. BTW)
als de zaal niet groter is dan vijftig
vierkante meter; dit minimumbe¬
drag stijgt met de zaaloppervlakte.
Overigens dient u er ook bij door
derden in uw museum georgani¬
seerdeactiviteiten op toe te zien dat
zij toestemming hebben om
beschermd muziekrepertoire te
gebruiken.
Tips voor kostenbesparing
Als u niet oppast, betaalt u al snel
een paar honderd gulden per jaar
aan muziekauteursrechtenen nabu¬
rige rechten.Voor kleine museakan
dat een grote aanslagop het budget

betekenen.Hoekunt u de kosten zo
laagmogelijk houden?
- De beste manier om op de kosten
van muziek te besparenis - afge¬
zien van het geheel achterwege
laten van muziek - alleen muziek
te gebruikenvan auteursdie meer
dan zeventig jaar geleden zijn
gestorven. De meeste klassieke
muziek is vrij van auteursrechten;
u bent BUMA niets verschuldigd
voor het openbaar gebruik. Raad¬
pleeg in twijfelgevallen een
muziekencyclopedie.
- Van SENAkomt u minder gemak¬
kelijk af: voor openbaar gebruik
van alle geluidsdragers die in de
afgelopen vijftig jaar zijn uitge¬
bracht en zijn aangemeldbij SENA
dient betaald te worden. Dus ook
voor klassiekemuziek en zelfs als
het een heruitgave van een
opname van meer dan vijftig jaar
geledenbetreft. Prijsu gelukkig als
uw museumbeschiktover eencol¬
lectie opnames van klassieke
muziek van meer dan vijftig jaar
oud, want die mag u zo vaak u wilt
gebruiken.
- U kunt gebruik maken van het
werk van muziekauteurs die niet
zijn aangeslotenbij BUMA- dit zul¬
len in het algemeen auteurs zijn
van wie het werk nog nooit is
opgenomenop eengeluidsdrageren/of van repertoire dat niet is
aangemeld bij SENA.Bedenk wel
dat ook die auteurs en uitvoeren¬
den recht hebben op een vergoe¬
ding, al staat de hoogte daarvan
niet vast.
- Als u in de museumhoreca, de
museumzalenof bij eenaudiovisu¬
ele presentatie het beschermd
wereldrepertoire ten
gehore
brengt, gebruik dan een radio of
televisiemet ingebouwdeluidspre¬
kers.
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- Er bestaan bedrijven die achter¬
grondmuziek produceren die vrij
van rechten wordt verkocht, maar
dat is waarschijnlijk niet wat u
zoekt.
Als u meer informatie wilt over
muziekauteursrechten,of als boven¬
staande informatie voor u te laat
komt en u inmiddelste maken heeft
met een hoge rekening, neem dan
contact op met het bureau van de
provinciaal museumconsulentin de
eigen provincie. Uitgebreide infor¬
matie over de tarieven kunt u vin¬
den in de brochures van BUMAen
SENA.Bij de brochures ontvangt u
ook de opgaveformulieren muziek¬
gebruik.
Noot:
^ Museumpeilbesteeddeeerderaandacht
aan het auteursrecht:in het eerstenum¬
mer (juli 1994) schreefEelcoBruinsma
eenkorte introductieoverauteursrechten
musea;in nummer 8 (november1997)
stondeenstuk vanJan van de Voortover
auteursrechtenop foto's. Beideartikelen
gevenook eenkorte uitlegoverhet
auteursrechtin het algemeen.
Adressen
* VerenigingBUMA
Postbus725
1180 ASAmstelveen
telefoon(020) 347 09 11
* StichtingSENA
Vaartweg51
1211 JE Hilversum
telefoon(035) 624 46 53

Cultuur en School

In het vorigenummervan Museumpeil(nr. 9, mei 1998) is eenbeeld
gegevenvan drie Cultuuren School-projecten
in de regio'sNoord,Middenen
West. Het Rijkstelt geldbeschikbaarom dezeprojectenuit te kunnenvoeren
en de structurelebandentussencultureleinstellingenzoalsmuseaen het
onderwijste versterken.Wat betekentstructureelechterin het onderwijs?
Waarommakensommigeprojectenwelen anderegeendeeluit van het
reguliereonderwijsaanbod?
De FederatieStichtsCultureelErfgoed(waarinde StichtingOndersteuning
Museais opgenomen,het museumconsulentschap
van deprovincieUtrecht)
evalueerde
vierprojectenvoorde bovenbouw
van het basisonderwijs:
drie in
Utrechten eenin Noord-Brabant.
Cultureel erfgoed op de
basisschool:
vier projecten onder de loep

Inleiding

door:
HiskeLand,consu¬
lenteducatieenpr
StichtingOndersteu¬
ningMuseaUtrecht

De Federatie Stichts Cultureel Erf¬
goed is verantwoordelijk voor de
uitvoering van Cultuur en School¬
projecten op het gebied van cultu¬
reel erfgoed in de provincie Utrecht.
De projecten hebben betrekking op
verschillende onderwijsvormen en
-niveaus.Het grootste aanbod in de
provincie ligt op het gebied van de
bovenbouw(groepen7 en 8) van de
basisschool.
Over de rol die deze projecten spe¬
len in het onderwijs is - ook buiten
de provincie - weinig bekend. De
museaen andere culturele instellin¬
gen die de projectenaanbiedenhou¬
den nauwkeurig bij hoeveelscholen
deelnemenaan een project. Over de
redenwaarom en de manierwaarop
scholen deelnemenaan het project
en over de ervaringen die scholen
hebben met het project en het les¬
materiaal zijn echter weinig gege¬
vens beschikbaar. Deze informatie
is echter van essentieelbelangvoor
het ontwikkelen van een structurele
relatiemet het onderwijs.
In 1997 heeft de Federatievier pro¬
jecten voor de bovenbouw van de
museumpeil,

basisschool,die op de eenof andere
wijze gebruik maken van cultureel
erfgoed in de eigen omgeving, laten
onderzoeken.De vier projectenver¬
tonen weinig overeenkomsten: ze
hebben verschillende doelen, ver¬
gen een verschillende inzet van de
school, variëren van kortlopend (in
totaal een ochtend)tot zeer langdu¬
rend (gedurendeeen heelschooljaar
twee dagdelen), hebben een inci¬
denteel of structureel karakter en
zijn al dan niet ingebed in het
schoolplan.
Deprojectenzijn eerstonafhankelijk
van elkaar geëvalueerd door de
deelnemendeleerkrachtenen direc¬
ties van dezelfdescholente intervie¬
wen. Daarna zijn de belangrijkste
uitkomsten met elkaar vergeleken.
Doel van het onderzoek was na te
gaan welke kenmerken bepalen of
een project op het gebiedvan cultu¬
reel erfgoed structureel door de
leerkrachtenwordt gebruikt. De pro¬
jecten zijn onderzocht op de vol¬
gendeaspecten:
- de context: de omstandigheden
waaronder het materiaal is
gebruikt, variërend van de lande¬
lijke regelgevingtot de omstandig¬
hedenop school
- de input: de kenmerken van het
november
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lesmateriaalzelf, waarbij het gaat
om kenmerken van het materiaal
zelf (Isde gebruikertevreden?Sluit
het materiaalaan bij de onderwijs¬
doelen van de school en bij het
niveauvan de leerling?)
- het proces: de invoering van het
project op school (Hoe wist de
leerkrachtvan het bestaanvan het
project? Wie besliste over deel¬
nameaanhet project?)
- het resultaat:de toepassingen het
gebruik van het lesmateriaal
Het onderzoek is uitgevoerd door
Carol Richardson.Zij werd inhoude¬
lijk ondersteund door Folkert Haan¬
stra, medewerker van het SCOKohnstammInstituut te Amsterdam,
en Hendrik Henrichs, medewerker
Cultuureducatievan de Universiteit
Utrecht. Hiske Land begeleidde het
onderzoeknamensde Federatie.
De volgende projecten zijn geëva¬
lueerd:
a.jeugd en Erfgoed
b.Jeugdvan Toen
c. DePlek
d. Wonen

Conclusies
- Geenvan de leerkrachtenen direc¬
tieleden hadvan Cultuur en School
gehoord. Het begip cultureel erf¬
goed kendenzij niet en zij konden
zich daarom niet goed voorstellen
welke rol cultureel erfgoed in het
onderwijs zou kunnen spelen.
Omgevingsonderwijsis een begrip
waarvan de geïnterviewdenmoei¬
lijk een definitie konden geven. In
eerste instantie dachten zij vooral
aannatuur-en milieu-educatie.
- Kerndoelen hebben op zichzelf
geen prioriteit voor de individuele
leerkracht. De leerkracht volgt de
lesmethodeen gaat ervan uit dat
daarmee de kerndoelen op den
duur gehaald worden. Dat geldt
ook als de methode dateert uit de
periode voor de invoering van

kerndoelen. De leerkrachten hou¬
den zich ook aan de lesmethode
omdat zij de toetsen gebruiken,
die bij de lesmethodesworden bij¬
geleverd. Opvallend was dat de
leerkrachtenin een aantalgevallen
ook het eigen schoolwerkplanniet
paraat had. Bij directies was dat
uiteraardwel het geval.
- De leerkrachtengeven voorname¬
lijk klassikaalles, al strevenzij wel
naar 'onderwijs op maat'. In de
klassikalesituatie is weinig ruimte
voor het oefenen van vaardighe¬
den. Veel leerkrachten zien vaar¬
digheden als iets dat los staat van
kennis, in plaatsvan een weg naar
kennis.
- De leerkrachten zijn individueel
nauwelijks bereid mee te werken
aande ontwikkeling van projecten.
Betrokkenheidop dit gebied zou
de kansvan slagenaanzienlijkver¬
hogen. Daar waar verschillende
leerkrachten van een school aan
de ontwikkeling van een project
werken en waar ook de directie bij
het project betrokken is, is de
inbeddingvan het project goed.

klein project van beperkte omvang
(in totaal ongeveereendagdeel),dat
aan een vak is gebonden en dat de
leerkrachtgemakkelijk in het lespro¬
gramma kan opnemen. Aansluiting
bij de lesmethode is geen voor¬
waarde, maar versterkt het (herhalingsjgebruik wel. Het project wordt
kant-en-klaaraan een groep scholen
aangeboden. De leerkracht maakt
zelfstandig een keuze uit het aan¬
bod. Decultureleaanbiedermoet de
leerkrachtrechtstreeksbenaderen.
De leerkracht kan dit type project
structureel in zijn programmaopne¬
men. Zodra de leerkracht overstapt
naar een andere groep, is de band
verbroken.
Het partnergerichte profiel gaat uit
van een samenwerkingverbandtus¬
seneen individueleschoolen een of
verschillendecultureleinstelling(en).
De school wordt benaderdals part¬

ner. Bij het project worden zowel de
schoolleiding als een of meer leer¬
krachten betrokken. Het project
moet als vervanging kunnen dienen
van een deel van de reguliere les¬
stof. Het moet daaromaansluitenbij
de op school gehanteerdelesmetho¬
des voor verschillende vakken. De
directie en leerkrachtenwerken als
partnersmeemet de culturele instel¬
ling. Het project is bij voorkeur
groepsoverstijgend zodat verschil¬
lende leerkrachten bij het project
betrokken zijn. Er kan tevens een
doorgaande leerlijn ontstaan. De
projectvorm is arbeidsintensiefvoor
de betrokken culturele instelling.
De instelling maakt met het project
maatwerkvoor eenschool.
Het effect is duurzaam. Eenproject
dat op deze wijze ontstaat, krijgt
een structurele inbedding in het les¬
programmavan de school.

PlEN DE LANGE
EEN MEISJE UIT 1900

- Het opnemen van een project in
een breder aanbod- zoals het aan¬
bod van het regionalesteunpunt stimuleert (herhalings)gebruik.Bij
een omvangrijk project stimuleert
begeleiding in de vorm van een
externe projectcoördinator even¬
eens(herhalings)gebruik.
- Slechtstwee van de vier projecten
zijn tijdens het invoeringstraject
geëvalueerd en bijgesteld. Deze
projecten zijn structureel in het
onderwijsaanbodopgenomen.

Projectprofielen

Foto:
PiendeLange.Een
meisjeuit 1900.
Omslagvanhet
werkboekbehorend
bij het lespakket
JeugdvanToen

Uit de evaluatie van de projecten
komen twee projectprofielen naar
voren: het klantgerichteen het part¬
nergerichteprofiel.
Het klantgerichte profiel betreft een
museumpeil,
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Cultuur en School
Jeugd van Toen
In Jeugdvan Toenstaat het dagelijkslevenvan Piende Langecentraal.Zij leeftals tienjarig
meisjein Amersfoortrond 1900. Aan haar hand makende leerlingenvan groep7 en 8 kennis
met het veranderendelevenin de garnizoensplaats.Het projectstart met eendiaserieen een
voorleesverhaal
op school.In eenmuseumprogramma
van anderhalfuur wordtaan de hand van
voorwerpenen foto's eenreconstructiegemaaktvan eendag uit het levenvan Pien.Aan de orde
daarbijkomenwonen,school,gezondheidszorg,
maatschappelijkeverhoudingenen vervoer.In
het lespakketzit eenwerkboekmet allerleiopdrachtendat leerlingenna het museumbezoek
op
schoolkunnenuitvoeren.

De Plek
De Plekis van oorsprongeenactiviteitvan de VPROin samenwerkingmet KasteelGroeneveld.
Tijdenseenradioaprogrammastaat eenvierkantekilometerergensin Nederlandcentraal.Kas¬
teelGroeneveldverzorgdeeenpresentatieronddezevierkantekilometer.KasteelGroeneveldis al
eenaantal jaren van plan eenprojectop te zettenvoorhet onderwijswaarinde vierkantekilo¬
meterrond de schoolcentraalstaat. In dezebekendeomgevinggaan de leerlingenaan de slag
met de vakkengeschiedenis,aardrijkskunde,biologie,rekenen,taal en tekenen/handvaardigheid. In 1996 heefteenschoolin Soesteendeelvan het projectin samenwerkingmet Kasteel
Groenevelduitgevoerd.In het museumis eenpresentatiegemaaktvan de Soestervierkantekilo¬
meter.

Jeugd en Erfgoed
In het schooljaar1992/ 1993 hebbenalle basisscholenin Wijk bij Duurstedeveleuren besteed
aan dit eenmaligegeschiedenisproject
waarinhet cultureelerfgoedvan de eigenomgevingcen¬
traal staat. Aan de hand van lees- en opdrachtboekjes
en een activiteit(stadswandeling,ver¬
vaardigenvan videofilm,museumbezoek,
opvoerenvan toneelstuk)verdieptende leerlingenzich
in een themagerichtop de stadsgeschiedenis.
Het projectis opgezeten begeleiddoorde Rijks¬
dienstvoorde Monumentenzorg
en het NationaalContactMonumenten.Anderebetrokken
instellingenzijnde gemeentelijkearchiefdienst,het plaatselijkmuseumen de VW.

Wonen
Wonenis eenprojectomgevingsonderwijs
waaraangedurendehet heleschooljaardoorgroep8
van basisschoolde Stuifhoekin Made(Noord-Brabant)tweedagdelenper weekwordtgewerkt.
Het projectis de kernvan Ervaringsgericht
Onderwijsdat in 1994 op de schoolingevoerdis.
Wonenis ontstaanuit de behoeftelesstofaan te biedendie meeraansluitbij aanlegen motiva¬
tie van de leering.Tevenswil de schoolde aansluitingmet voortgezetonderwijsvergemakkelij¬
ken. In dit projectzijn alle onderdelen(uitgezonderdmuziek)van de regulierelesstofverwerkt.
Schoolmethodes
zijn losgelaten.Materiaaldoorde leerkrachtenvervaardigd,is de kapstokvoor
het project.Deleerlingengaan veelop pad in de eigenhistorischeomgeving.De basisschool
werktnauw samenmet eengrootaantal instellingenw.o. het gemeente-archief
en de VW.

Aanbevelingen
De onderzoekster heeft een aantal
aanbevelingenvoor de Federatieen
andere culturele instellingen die
hun structurele relatie met het
onderwijs willen versterken.
- Zoek aansluiting bij de huidige
onderwijssituatie. Loop niet te ver
voor de school uit door kerndoe¬
len centraal te zetten. De praktijk
op school is anders dan uit de

museümpeil,

onderwijsbrochures is op te ma¬
ken. Probeerwel grenzen te ver¬
leggendoor onder anderevaardig¬
hedengeleidelijk aan op te nemen
in een project.
- Geef aan wat de rol van cultureel
erfgoed in omgevingsonderwijs
kan zijn. Het basisonderwijsis niet
bekend met deze materie. Zoek
contact met PABO'som volgende
generatiesleerkrachtenbekend te
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makenmet deze materie.
- Maak duidelijk voor wie het pro¬
ject is bedoeld. Gaat het om een
klantgericht project, mail dan
rechtstreeksde leerkrachtvan be¬
treffende groep. Ben je op zoek
naareen partnergerichteconstruc¬
tie, leg dan persoonlijk contact
met, in eersteinstantie,de directie
van de school.
- Zorg in zowel de klantgerichteals
de partnergerichte constructie
voor aansluiting met de lesme¬
thode. In het eerste geval zal de
leerkracht eerder tot (herhalings)gebruik overgaan; in het tweede
geval is aansluiting een voor¬
waarde.
- Evalueer projecten stelselmatig.
Het versterkt projecten wezenlijk,
stimuleert het (herhalings)gebruik
van projectenen bevordertde ont¬
wikkeling van een structurele rela¬
tie met het onderwijs.
- Denk na over het ontwikkelen van
toetsen bij projecten die moeten
dienen als vervanging van een
deel van de lesstof. Leerkrachten
hechtenaanbij lesmethodesbeho¬
rendetoetsen.

Vervolg
De Federatiewil de aanbevelingen
omzetten in tastbare producten.
ZowelJeugdvan Toen (klantgericht
project)als het project DePlek(partnergericht project, samen met Kas¬
teel Groeneveld,de NieuweBaarnse
School en de PABO Domstad te
Utrecht)zullen aangepasten uitvoe¬
rig getestworden.

Voormeerinlichtingen:
HiskeLand
Federatie
StichtsCultureel
Erfgoed
Telefoon
(030) 234 38 80

Geautomatiseerde collectie¬
registratie na Q&A en MSDOS
Deontwikkelingen
op het gebiedvan
geautomatiseerde
collectieregistratie
gaan
snel. Tegelijkertijd
veranderendewensendie
museazelfhebbenten aanzienvan collectie¬
registratie.Dit artikelschetstdeproblemen
én de mogelijkeoplossingen.
Woordenmet een
* wordenaan het
eind van het
artikel verklaard.

door:
SaskiavandenBerg,
consulentregistratie
Vereniging
Cultureel
ErfgoedZuidHolland

Q&A onder MSDOS
Eengroot deel van de Nederlandse
musea maakt voor de geautomati¬
seerde collectieregistratie al lange
tijd - eigenlijk sinds het PCMuseum¬
project uit 1989-1991 - gebruik van
het softwareprogrammaQ&A onder
het besturingssysteemMSDOS.Bin¬
nen dit programma legt het
museum zelf bestandenaan of ge¬
bruikt het museumeen door Bureau
IMContwikkelde beschrijvingsappli¬
catie. De applicatiesQuabas,Qahvk
en Qabeeldbevorderende standaar¬
disatie en mogelijkhedentot uitwis¬
seling.
Al geruime tijd echter is de ontwik¬
keling van Q&Agestopt en daarmee
ook de verkoop en ondersteuning
door de leverancier Symantec. De
schrik zat er even in bij veel muse¬
ale Q&A-gebruikers. Niet iedereen
wil of kan overstappennaar nieuwe
programmatuur. Zo lang het bestu¬
ringssysteem MSDOS echter be¬

schikbaarblijft en musea niet méér
eisen stellen aan de geautomati¬
seerdecollectieregistratieis dat ook
niet noodzakelijk. Q&A-gebruikers
zullen zich moeten realiseren dat
het erg belangrijk is regelmatig en
zorgvuldig backups te maken van
het programma,zodat zij bij eventu¬
ele problemen kunnen terugvallen
op een goed werkendeversie.Alert¬
heid blijft vereist, want er komt een
moment dat Windowsgeen MSDOSprogramma's meer kan aansturen.
Een aantal printers kan nu al niet
meer vanuit Q&A worden bediend.
Q&A-gebruikers met vragen over
het programma kunnen terecht bij
de GroepenAutomatiseringMuseale
Collecties (CAMCO), voorheen
bekend als de Q&A-gebruikersgroepen. Binnen deze groepen is veel
kennis aanwezig over het pro¬
gramma. Afnemers van de door
BureauIMC ontwikkelde Q&A-applicaties kunnen met alle vragen en
problemen over de applicaties
terecht bij BureauIMC.
Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied
van geautomatiseerdecollectieregis¬
tratie gaan snel. Wanneer musea
besluiten af te stappen van het
onder MSDOS geprogrammeerde
Q&A,betekentdat meestaleenforse

investering. Er moet immers nieuwe
software worden aangeschaft,waar¬
onder het besturingssysteemWin¬
dows én een nieuw collectieregistratieprogramma. Bovendienzal menig
museumook zijn geautomatiseerde
bedrijfsvoering willen laten aanslui¬
ten bij de huidige ontwikkelingen.
Dat alles betekent aanschaf van
nieuwe hardwareén bijscholing van
medewerkers.
De wensen die musea zelf hebben
ten aanzien van collectieregistratie
zijn inmiddels toegenomen. In veel
musea is geautomatiseerdecollec¬
tieregistratie nu vooral een instru¬
ment voor het vastleggenvan gege¬
vens over de museumcollectie.
Collectieregistratie zal echter in
toenemende mate een collectie¬
informatiesysteem worden. In dit
systeem kunnen al naar gelang de
behoefte objectregistratie (beschrij¬
vingen, onder andere met behulp
van de Basisregistratie-of de Histo¬
risch Voorwerpkaart), literatuur en
documentatie (beschrijvingen van
boeken, tijdschriften en dergelijke),
thesaurusen validatie (bijvoorbeeld
de Art en Architecture Thesaurus),
adresbeheer(de adressenvan per¬
sonen en organisaties)en objectbeheer (de handelingenmet en behan¬
delingen
van
voorwerpen)
geïntegreerdworden. Collectieregis¬
tratie zal veel vaker een uitwisse¬
lingsinstrument worden, waarbij
ook de publieksfunctieeen grote rol
speelt. Digitaliseringvan de collectie
en Internettoepassingenstaan daar¬
bij volop in de aandacht.
Collectieregistratie
Windows

onder

Softwareprogramma'sdie een der¬
gelijk collectie-informatiesysteemle¬
veren zijn volop in ontwikkeling. Bij
de ontwikkeling ervan wordt goed
geluisterd naar de wensen die
museahebben,maarwordt ook veel
aandacht geschonken aan interna¬
tionale ontwikkelingen, zoals de
integratie van onder andere

Foto:
Geautomatiseerde
collectieregistratie
in
Rijksmuseum
voor
Volkenkunde
in
Leiden
foto:
SaskiavandenBerg
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Geautomatiseerde collectieregistratie
na Q&A en MSDOS

SPECTRUM*. De nieuwe pro¬
gramma's hebben mogelijkheden
om afbeeldingendigitaal op te slaan
en kunnen toegankelijk gemaakt
worden via Internet.
De Afdeling Automatiseringsadvie¬
zen van het Rijksbureauvoor Kunst¬
historische Documentatie (RKD)
heeft sindsenigetijd de taak op zich
genomen om nieuwe collectieregistratieprogramma's te testen. De
tests geven een indruk van de
mogelijkheden van elk programma
en kunnen musea helpen bij •het
maken van een verantwoorde
keuze.
Tot op hedenzijn drie programma's
onder de loep genomen:
- Admuse van Databasix Informa¬
tion Systems
- IMC-Modulesvan BureauIMC
- The MuseumSystem,verkrijgbaar
via distributeur C-IT
Bij de tests is aandachtgeschonken
aan de structuur van het gebruikte
beschrijvingsrecord, waarbij een
vergelijking As gemaakt met de
Basisregistratie- en de Historisch
Voorwerpkaart.Daarnaastis er gelet
op de gebruikersvriendelijkheidten
aanzien van de installatie en het
invoerenen wijzigen van gegevens.
De mogelijkheid om gegevensvan¬
uit Q&A te converteren is eveneens
onderzocht. Daarna zijn diverse
zoekactiesuitgeprobeerdom er ach¬
ter te komen hoe gemakkelijk gege¬
vens weer teruggevonden kunnen
worden.
De testgegevenszijn te vinden op
de servicepagina'svan de Afdeling
Automatiseringsadviezen van het
RKD op Internet. In de nabije toe¬
komst zullen nieuwe programma's
en nieuweversiesvan de bestaande
programma'sgetestworden.

deze dagen krijgen musea de gele¬
genheid kennis te maken met
nieuwe collectieregistratiesoftware
en kunnenzij hun ervaringenuitwis¬
selen.
Uiteindelijk zal een museum zelf
moeten kiezen welke software het
meest aansluit bij de wensen en
eisenvan het museum. De Afdeling
Automatiseringsadviezen van de
RKD,GAMCO,collega museaen het
bureauvan de provinciaal museum¬
consulent in uw eigen provincie zul¬
len u daarbij graaghelpen.
Voormeer inlichtingen:
GAMCO-Oost
Telefoon(0575) 51 18 26
GAMCO-West
Telefoon(071) 513 37 39
GAMCO-Noord
Telefoon(0515) 41 40 57
RijksdienstvoorKunsthistorische
Documentatie
AfdelingAutomatiseringsadviezen
Telefoon(070) 333 97 77
Servicepagina's:
http:// www.konbib.nl/
rkd/aservice/hoofd.htm
NMV
SectieInformatievoorziening
Museain
Nederland(SIMIN)
Telefoon(020) 670 11 00
Leveranciers:
DatabasixInformationSystems
Telefoon(030) 241 18 85
BureauIMC
Telefoon(010) 411 70 70
C-IT
Telefoon(070) 303 05 53

GAMCOorganiseert twee maal per
jaar informatiebijeenkomsten over
de ontwikkelingen rond geautomati¬
seerde collectieregistratie. Tijdens
museumpeil,
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"SPECTRUM
Eendoor de EngelseMuseumDocu¬
mentation Association ontwikkelde
standaard voor documentatie en
beheervan musealecollecties.SPEC¬
TRUM bevat een zeer volledige en
toch compacte verzameling be¬
schrijvingselementenvoor museumvoorwerpen en voor procedures
rond handelingenmet en behande¬
lingenvan museumvoorwerpen.

Musea en vennootschapsbelasting

Binnende museumwereld
heerstbij velenhet
ideedat op fiscaalgebiedslechtsrekening
gehoudenmoetwordenmet de loonbelasting
en de omzetbelasting
(en alle daarmee
verbondenadministratie).Sindsenkelejaren
echterwordengesubsidieerde
verenigingen
en
stichtingensteedsvakergeconfronteerd
met
de heffingvan vennootschapsbelasting,
een
belastingdie eerderassociatiesoproeptmet
op winstgerichteorganisatiesdan met
musea.In dit artikelzullenwij aandacht
bestedenaan de vennootschapsbelasting
als
zodanigen aan de toepassingervanop
musea.Wanneerkrijgt u er als museum¬
medewerker
meete maken?
door:
B.L.F.OudtFB
Mr.J.G. HagenbeekFB
sinds1991 werk¬
zaambij VBBelas¬
tingadviseurs
BVte
Nieuwegein,
dat
sinds1 januari
1998 deeluitmaakt
vanVBDeloitteen
ToucheBV
(030 ) 602 51 00

Tekening:
JosdePutter

Belastingplicht voor de
vennootschapsbelasting

geen eigen rechtspersoonlijkheid
bezitten, maar onderdeel uitmaken
van een overheid, blijven buiten het
bereik van de vennootschapsbelas¬
ting. Als een museum de collectie,
de winkel en/of het café heeft
ondergebracht in aparte rechtsper¬
sonen, dan worden die door de fis¬
cus losvan elkaarbeoordeeld.
Belastbaar bedrag en tarief
Het belastbare bedrag voor de
vennootschapsbelasting wordt ge¬
vormd door de fiscale winst: alle
inkomsten(dusook subsidiesen bij¬
dragen van sponsors) in enig jaar
verminderd met kosten, giften, toe¬
voeging aan de fiscaal toegestane
reservesen verliezen uit het verle¬
den. Het maakt voor de vennoot¬
schapsbelastinggeenverschil of het
positieve saldo ontstaan is door bij¬
voorbeeld een ruime subsidie of
door toenamevan de entreegelden.
Fiscaal toegestane reserveringen

Op grond van de Wet op de Ven¬
nootschapsbelasting 1969 wordt
eendirecte belastinggehevenvan in
die wet genoemde lichamen, over
het algemeenrechtspersonen,die in
Nederlandgevestigd zijn. In begin¬
sel zijn alleen die rechtspersonen
belastingplichtig die een onderne¬
ming drijven en daarmee winst
behalendanwel in concurrentietre¬
den met - commerciële - onderne¬
mingen die een soortgelijke activi¬
teit ontplooien. Dat geldt niet alleen
voor beslotenen naamlozevennoot¬
schappen,maar ook voor verenigin¬
gen en stichtingen. Ook rechtsper¬
sonen die geen winst beogen maar
die wél een batig saldo hebbenkun¬
nen dus belastingplichtig zijn. Met
het heffen van entree, het verkopen
van artikelen in de museumwinkel,
de verhuur van zalen en in vele
gevallen de exploitatie van een
café/restaurant vormt het museum
niet alleen voor de omzetbelasting
maarook voor de vennootschapsbe¬
lasting een onderneming.Museadie
museumpeil,

zijn de reservering groot onder¬
houd, de assurantie-en de vervan¬
gingsreservering. Met name de
reserveringgroot onderhoud is voor
musea met een gebouw in eigen¬
dom van belang. De reservering
dient betrekking te hebben op het
groot onderhoud en niet het jaar¬
lijkse onderhoud. Reserveringen
voor collectie-uitbreidingvallen ech¬
ter niet onder de fiscale vrijstelling.
Ook de kosten van collectie-uitbrei¬
ding in hetzelfdejaar mogen niet in
mindering worden gebracht op de
inkomsten (het eigenvermogenver¬
andert niet). Als de collectie is
ondergebracht in een aparte stich¬
ting dan mag de gift aan die stich¬
ting wel in mindering worden
gebracht op de inkomsten. Dit
bedrag mag echter nooit meer zijn
dan 6%van de fiscale winst. Sinds 1
januari 1998 bedraagt de vennoot¬
schapsbelasting 35% over het
gehelebelastbarebedrag.
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Musea en vennootschapsbelasting

lands publiekrechtelijke rechtsper¬
soon (overheid). Deze vrijstelling
kan dus van groot belangzijn voor
provinciale musea en gemeente¬
museadie weliswaar eigen rechts¬
persoonlijkheid bezitten, maar
toch in belangrijke mate worden
aangestuurd door de overheid.
Deze zogenaamdeindirecte over¬
heidsbedrijven zijn slechts voor
het verrichten van dienstenvrijge¬
steld, maar het begrip dienst mag
ruim worden opgevat: ook boek¬
verkoop, zaalverhuur en het
café/restaurantvallen eronder.
- een algemeen maatschappelijk
belang op de voorgrond staat en
het streven naar winst geheelont¬
breekt danwel van bijkomstige
aard is.

Vrijstellingen

Teknmg;
josdePutter

Indien er sprake is van belasting¬
plicht voor de vennootschapsbelas¬
ting kan een lichaam onder
bepaaldevoorwaardentoch worden
vrijgesteld. De wet geeft een limita¬
tieve opsomming van vrijgestelde
activiteiten (onder meer de verzor¬
ging van (gewezen)werknemers,de
huisvesting van bejaarden, volks¬
huisvesting en het in stand houden
van openbare bibliotheken). Musea
worden daarin helaasniet genoemd.
De wet kent echter ook algemene
vrijstellingen en die kunnen voor
musea met een positief saldo wel
degelijk relevant zijn. Een lichaam
wordt vrijgesteld van belastingplicht
voor de vennootschapsbelastingals:
- alle bestuursleden benoemd worcjen
en ^ liquidatiesaldoter
beschikking staat van een Neder¬

Musea kunnen worden aangemerkt
als instellingen die het algemeen
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Voorbeeld
Museum De Verzamelaarheeft een
unieke verzameling luciferdoosjes.
Het museum is gevestigd in een
voormalige luciferfabriek die in
1996 is verbouwd. In de naastgele¬
gen oude houtzagerij kunnen
bezoekers een kopje koffie en
gebak nuttigen. In de museumwin¬
kel is een groot assortiment ver¬
wante artikelen te koop. De entree
bedraagt ƒ 2,50 (inclusief omzetbe¬
lasting). In 1997 zijn er 10.000
bezoekersgeweest.Aan subsidie is
f 150.000,00 ontvangen. De winst
van de winkel en het restaurant
bedroeg f 15.000,00. Aan onder¬
houd, personeelen inkoop (winkel
en café)is f 165.000,00 uitgegeven.
Pand en inventaris zijn niet geacti¬
veerd. Indien dit wel zou zijn
gebeurd, bedraagt de afschrijving
f 11.000,00.Vrijwilligers zijn gedu¬
rende 100 uur perjaar in touw voor
het museum. Volgens de commer¬
ciëlejaarrekening heeft het museum
een
positief
resultaat
van
f 25.000,00 + f 150.000,00 +
f 15.000,00 - f 165.000,00 f 25.000,00.
Op grond van deze resultaten zou
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belangdienen,dus aande eersteeis
is voldaan. Wat betreft de winst
hanteert men de regel dat deze van
bijkomstige aard is als de fiscale
jaarwinst niet hoger is dan
ƒ 103.000,00 en het totaal van de
fiscale winst over de afgelopen vijf
jaar het bedragvan ƒ 65.000,00 niet
te boven gaat. Bij de berekeningvan
de fiscale winst voor de vrijstelling
mag ook rekening worden gehou¬
den met fictieve kosten. Fictieve
kosten worden onder andere
gevormd door de vrijwilligers die
niet of nauwelijks beloond worden
voor hun werkzaamheden.Debelas¬
tinginspecteur stelt de hoogte van
de fictieve kosten vast, maar het
museum dient zelf wel te adminis¬
treren hoeveelvrijwilligerswerk er in
eenjaar wordt verricht.

1998

het museum belastingplichtig zijn
en komt zij niet in aanmerkingvoor
de vrijstelling.
Hetfiscaleresultaatis echteranders.
Allereerstdienen de goederengeac¬
tiveerd te worden, vervolgens geldt
er een fictieve beloningvoor de vrij¬
willigers (om te beoordelen of de
vrijstelling van toepassingis) en ten¬
slotte mag er een reserve groot
onderhoud gevormd worden. Aan
de reserve groot onderhoud wordt
f 10.000,00 toegevoegd,de fictieve
beloning van de vrijwilligers wordt
geraamdop ƒ 25,00 per uur.
Hetfiscaleresultaatbedraagt
ƒ 25.000,00+ ƒ 150.000,00+
f 15.000,00-f 165.000,00f 11.000,00- ƒ 10.000,00ƒ 2.500,00= /" 1.500,00.
Conclusie:op grond van het fiscale
resultaat komt museum De Verza¬
melaar wèl in aanmerking voor de
vrijstelling.
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Constatering belastingplicht
Tot voor enkelejaren werd door de
Belastingdienst weinig aandacht
besteed aan de belastingplicht van
stichtingen en verenigingen voor
de vennootschapsbelasting.Ten on¬
rechteverkeerden,sterker,verkeren
veel bestuurders van dergelijke
rechtspersonendaarom in de veron¬
derstelling dat hun organisatie niet
belastingplichtigis voor de vennoot¬
schapsbelasting.Na de reorganisa¬
tie van de Belastingdienstin 1993
zijn echter de loonbelasting-, vennootschaps-en omzetbelastingdos¬
siers van één cliënt samengevoegd.
Eendirect gevolg hiervan is dat de
Belastingdienst meer inzage heeft
verkregen in de activiteiten van de
rechtspersonen. Daarnaast zijn
financiële instellingen sinds 1 janu¬
ari 1994 verplicht door hen ver¬
goede rente aan stichtingen en ver¬
enigingen op te geven aan de
Belastingdienst. De Belastingdienst
heeft hierdoor extra informatie tot
haar beschikkingop grond waarvan
belastingplicht geconstateerd kan

worden. De Belastingdienstheeft de
mogelijkheid tot drie jaar terug
belasting te heffen over de in die
periode behaalde resultaten. Dit is
zelfs tot vijf jaar mogelijk als er
sprake is van een nieuw feit (bij¬
voorbeeld omdat de Belastingdienst
door de renteopgavenvan de bank
eerst thans op de hoogte komt van
belaste inkomsten). Het aldus vast¬
gestelde bedrag wordt verhoogd
met heffingsrenteen, mogelijk, een
boete.
Geziende huidige inspanningenvan
de fiscus is het dus niet onaanneme¬
lijk dat ook uw museumin dit kader
zal worden doorgelicht.

Naschrift redactie
Voor de meeste musea is er geen
reden tot paniek, omdat zij geen of
museumpeil,
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onvoldoende winst behalen en dus
Tekening:
geen vennootschapsbelasting ver¬ JosdePutter
schuldigd zijn. Maar museadie veel
verdienen in hun winkel en café
moetenwel degelijk oppassen.Als u
een aanslag ontvangt, laat u dan
adviseren door uw provinciaal
museumconsulenten/of een belas¬
tingadviseur. Het is nog niet geheel
duidelijk hoe de fiscale regels wor¬
den toegepast op de situatie van
musea. Als het onredelijk uitpakt,
dan zouden de belangenorganisa¬
ties voor de musea de heffing van
vennootschapsbelasting aan de
orde kunnen stellen bij de wetgever
en bijvoorbeeld kunnen pleiten voor
een algemenevrijstelling van musea
of voor een verruiming van de fis¬
caal toegestane reserves voor
musea.

Netwerk Collectie Nederland (NCN):
een nieuwe (door)start
Momenteelwordthard gewerktaan de verbe¬
teringvan het NetwerkCollectieNederland.
Na eendynamischestart bleekde oorspron¬
kelijkedoelstelling- het bevorderen,
via een
geslotenIntranet,van de collectiemobiliteit
eente smallebasisvoorde meestemusea.De
belangrijksteknelpuntenvan het NCN zijn
intussengeanalyseerd.Dit heeftgeresulteerd
in eennieuwprojectplan:'Eenwolkvan een
baby'. De belangrijkstedoelstellingen
van dit
plan zijn verbredingvan het informatie-aan¬
bod,verbredingvan de steunin het museale
velden verbredingvan de gebruiksmogelijk¬
heden,waarbijwordtgedachtaan eenkoppe¬
ling van het NCN met Internet.

Collectiemobiliteit

Hi

Het is nu bijna vier jaar geledendat
in Utrechteen informatie-en discus¬
siebijeenkomstwerd georganiseerd
rond het thema: 'De collectie Neder¬
land. Beleid en mobiliteit.' De con¬
clusie van die bijeenkomst was
tamelijk eenduidig: er moet met
spoed een plan worden gemaakt
voor het bevorderenvan de collec¬
tiemobiliteit. Of populair gezegd,
hoe kunnen musea worden verlost
van hun incourante depotstukken
en hoe kunnenwe een systeemont¬
wikkelen dat erin voorziet dat 'over¬
tollige' depotstukkenvan museumA
terecht komen in museum B, dat er
weer wat aan heeft.
Eenslimmerik kwam op het ideecol¬
lectiemobiliteit te bevorderen via
Intranet, een gesloten netwerk tus¬
sen de museain Nederland.Tevens
zou Intranet het nieuwe medium
worden voor het bevorderenvan de
door:
communicatie en informatie tussen
HansdeHaan,
de musea.
provinciaal
museum- Dit plan, het Netwerk Collectie
consulent
Friesland Nederland(NCN),werd op 17 decem¬
museumpeil,

ber 1996 in Den Haagdoor de Rijks¬
dienst BeeldendeKunst gelanceerd
en vervolgensals pilotproject uitge¬
voerd. Ondanksactieve propaganda
via mailings, bijeenkomsten en
demonstraties werd het NCN niet
het succeswat men ervan had ver¬
wacht: in driejaar tijd lieten slechts
dertig actieve deelnemers/gebrui¬
kerszich aansluitenop het NCN.
Uit een enquête, waarvan de uit¬
komsten in januari van dit jaar
bekend werden gemaakt, is geble¬
ken dat het NCNin de huidige vorm
inhoudelijk niet interessantgenoeg
is om er als museum de benodigde
tijd en geld in te steken en er actief
mee verder te gaan. Dezeconclusie
heeft geleid tot een nieuw en bijge¬
steld projectplanvoor dejaren 1998
en 1999.
Projectplan
In het projectplan wordt een aantal
voorstellen gedaan om het NCN
voor een brede musealedoelgroep
interessantte maken.
Debasiszal worden verbreed,waar¬
door het NCN 'hét platform voor
professioneleinformatie en commu¬
nicatie van en voor beheerdersvan
collecties roerend cultureel erfgoed
in Nederland'moet worden. Om dit
in de praktijk te realiserenzullen dit
jaar twintig nieuwe bestanden aan
het NCNworden toegevoegden vol¬
gendjaar tien. Op dit moment, eind
september, een half jaar nadat het
projectplan is ingediend, zijn er
helaas nog weinig nieuwe bestan¬
den aan het NCNtoegevoegd.Maar
we mogen de moed niet opgeven,
hetjaar is nog niet voorbij.
Inmiddels is er een nieuwe project¬
leider in de persoon van Steph
Scholten.Hij werkt met veel enthou¬
siasmeaan de verdere uitbouw van
het NCNmaar is afhankelijk van de
medewerking en de snelheid waar¬
mee de bestandenworden aangele¬
verd en/of toestemming wordt
gegeven bestanden te gebruiken
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voor het NCN. Tevens zijn er een
nieuwe opdrachtgever - de Neder¬
landse Museumvereniging -, een
nieuw projectteam,een nieuwe pro¬
jectstructuur en komt er een bege¬
leidingscommissie waarin
de
belangrijkste betrokken partijen en
deskundigenvertegenwoordigdzijn.
Waar het nieuwe plan echter onvol¬
doende in voorziet, en dat is het
meest cruciale punt van veel
bestaande Intranet- en Internetpro¬
jecten, is het actueelhoudenvan de
informatie. Het plan voorziet in het
ontwikkelen van allerlei zaken zoals
de installatievan hard- en software,
het beantwoorden van hulpvragen,
het ontwikkelen van eenvoudige
applicatiesen het ondersteunenvan
vulprojecten. Erwordt echter onvol¬
doende aandacht besteed aan het
dagelijksebeheervan het bestaande
netwerk.Zo is in de begroting onder
het hoofdstuk 'beheeren ondersteu¬
ning' geen bijdrage opgenomen
voor kwaliteitsbeheer,maar slechts
een pm-post met de omschrijving
'Voorelke applicatiewordt gestreefd
naar een vaste beheerder, die 'om
niet' verantwoordelijk is voor het
beheer van de betreffende data¬
base^).'
In mijn optiek dient, met namein de
beginfase, de organisatie zelf het
netwerk te beheren of tegen be¬
taling te laten bijhoudenom de kwa¬
liteit te waarborgen.
Internet
Nu Internet ook in het musealeveld
doorbreekt, wordt de vraag urgen¬
ter of er geen koppelingte maken is
tussen NCN en Internet. De struc¬
tuur zou kunnen worden omgebo¬
gen van een gesloten netwerk, dat
alleen museaen aanverwanteinstel¬
lingen gebruiken, naar een open
netwerk: Internet, met daarin een
afgeslotenstuk(je)NCN.
Het projectteamzal onderzoekdoen
naarde consequentiesvan dezever¬
andering, zoals de problematiek
rond openheid en geslotenheid, de

tips & berichten

Tips en berichten

Academisch erfgoed

aanpassingenvan de software, de
beheerskostenen de toegankelijk¬
heid.
In de loop van dit jaar zal eendefini¬
tieve beslissingworden genomen.
Naar mijn mening zou juist de kop¬
peling tussen Intranet en Internet de
gebruiksmogelijkheden aanmerke¬
lijk verruimen en nieuwe impulsen
geven voor een succesvolvoortbe¬
staanvan het project.

door:
StevendeClercq,directeurBureau
Academisch
ErfgoedNederland

In 1997 stelde staatssecretarisNuis
voor een periodevan vier jaar twaalf
miljoen gulden beschikbaarvoor het
wegwerkenvan de grootste achters¬
tanden in het behoudvan het acade-'
misch erfgoed. Het leeuwendeelvan
dat erfgoed wordt beheerddoor de
vijf oudste en grootste Nederlandse
universiteiten in Amsterdam, Delft,
Groningen, Leiden en Utrecht. De
middelen zijn ondergebracht bij de
Mondriaan Stichting. Om één en
ander goed te laten verlopen, richt¬
ten de universiteitenhet BureauAca¬
demisch Erfgoed Nederlandop, dat
zorgt voor adviesen ondersteuning.

Exploitatie
Het plan gaatervan uit dat er dit jaar
50 nieuwedeelnemersbij komen en
volgend jaar 100. Onduidelijk is in
het plan hoeveel musea minimaal
aan het project deel moeten nemen
om een kostendekkendeexploitatie
te garanderen.Welwordt er gespro¬
ken over drie modellen. De gebrui¬
kersvariant waarbij de gebruikers
alle kosten betalen, de gemengde
variant waarbij gebruikers en over¬
heid/sponsors de financiële lasten
samenblijven dragen.
De derde variant is de externe
variant die uitgaat van een beperkte
bijdrage van de gebruikers en van
een grote externe financiering. De
gemengde variant is voor de ko¬
mendejaren de meestrealistische.
In juli 1999 moet er een duidelijk
beeld zijn van het aantalgebruikers,
de structuur, de exploitatie en de
beheersvorm.Het streven is om het
NCNop 1 januari 2000 over te dra¬
gen aan een organisatie die voor
en/of namens de gebruikers het
NCNwil exploiteren.
De doorstart van het NCN is een
prima initiatief om de stilstaande
Intranettrein weer in beweging te
krijgen en op het goede spoor te
zetten, zodat musea en verwante
instellingen in groten getale zullen
instappenen meerijden.
Er dient zeer snel duidelijkheid te
komen over de nieuwe structuur,
het dagelijksebeheer,de exploitatie
en de koppeling tussen Intranet en
Internet.

Waaromeen speciale regeling voor
universitaire collecties? Universitei¬
ten worden gefinancierd op basis
van output van onderwijs en onder¬
zoek. Voor het instandhouden van
hun cultureel en wetenschappelijk
erfgoed krijgen universiteiten geen
geld. Tot dat erfgoed behoren,
behalve de universitaire collecties,
ook de bibliotheken en botanische
tuinen. Universiteitenstaan daarom
steeds voor een afweging: investe¬
ren in veelbelovenden concurrerend
onderwijs en onderzoek of in het
academisch erfgoed. Het behoeft
geen betoog dat deze situatie niet
de bestegarantieis voor eenverant¬
woord en structureel beheer en
behoud van het waardevolleacade¬
misch erfgoed. De universiteiten
hebben zich inmiddels wel bereid
verklaard hun financiëlebijdrage op
het huidige niveaute handhaven,ais
ook het rijk garant staat voor een
structurelebijdrage.
De universiteiten en de Mondriaan
Stichting zijn het op hoofdlijnen
eensover de bestedingvan de mid¬
delen. Drie miljoen zal worden
besteed aan speciale projecten (de
museumpeil,
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geologische en medische collecties
en de botanischetuinen). Deoverige
negen miljoen gaat naar specifieke
projecten bij de verschillende uni¬
versiteiten. De eerste fase in de uit¬
voering, die binnenkort zal starten,
duurt zes maanden. In de eerste
fase zullen de geologischeen medi¬
sche collecties in kaart worden
gebracht en zullen selectiecriteria
worden opgesteld. De eerste werk¬
plannen zijn inmiddels na toetsing
door de Mondriaan Stichting geho¬
noreerd: het behoud van het acade¬
mischerfgoed kan beginnen.
Stabien
Stichting Service- en Adviesbureau
IndustrieelErfgoedNederland
Stabienis het kenniscentrumop het
terrein van het industrieelerfgoed in
Nederland.Het centrum doet onder¬
zoek en adviseert bij de registratie,
documentatie en het behoud van
waardevolle (collecties) roerende
industriële voorwerpen,
zoals
stoomgemalen, treinen, trams en
historische vaartuigen. Stabien ont¬
wikkelt zelfstandig onderzoekspro¬
jecten, maar voert ook opdrachten
voor derden uit. Met regelmaatver¬
zorgt Stabien presentatiesen lezin¬
gen over onderwerpen die het
industrieelerfgoed raken.
Samen met het Monumentenhuis
Limburg organiseert Stabien op 25
en 26 maart 1999 een congresover
de registratie van roerend cultureel
erfgoed. Het congres wordt gehou¬
den in Sittard. De congreskosten
bedragen f 215,-. De voertaal is
Engels.
Voormeer inlichtingen:
Stabien
Stijn van Genuchten,projectmanager
telefoon(030) 253 64 92

LCM-info

Kruipende insecten in het
museum
Met behulp van plakvallen kunnen
musea onderzoeken welke soorten
kruipende insecten zich in een
ruimte bevinden en in welke aantal¬
len. Plakvallenzoals de kakkerlakval
en de deltaval bestaanuit een een¬
voudige tentconstructie van karton
met een plakbodem,waar alles wat
erop terecht komt, blijft kleven. De
vallen kunnen extra aantrekkelijk
worden gemaaktdoor er een lokstof
in te plaatsen, bijvoorbeeld een
voedsel- of geurlokstof. Er kan dan
soortspecifiekgevangenworden.
Vallen zijn een hulpmiddel bij de
controle; ze zijn geen bestrijdings¬
middel. Ze geven een indicatie van
de insectenpopulatiein een ruimte,
maar alleen als de juiste vallen
gebruikt worden, ze op de juiste
plaatsenstaan,ze regelmatiggecon¬
troleerd worden en bijgehouden
wordt waar en wanneer insecten
gevangenzijn. Met behulp van een
vergrootglas en determinatietabel¬
len kunnen de gevangen insecten
geïdentificeerd worden. Het is
belangrijk om te bepalenof het een
schadelijk insect betreft en tot welk
type het behoort,voordat tot bestrij¬
ding wordt overgegaan."Eéninsect
maakt nog geen plaag."Vaak is een
gevangeninsect slechtseen binnenloper of een verdwaalde overwinte¬
raar. Er is pas structureel iets mis

wanneer op een bepaalde plaats
veel insecten worden aangetroffen,
wanneer regelmatig dezelfde insec¬
ten worden aangetroffenof wanneer
insecten steeds op dezelfde plaats
worden gevonden.
De museumconsulentschappenin
Noord- en Zuid-Holland en Gelder¬
land hebben goedkoop een grote
hoeveelheid deltavallen ingekocht.
Bij de vallen wordt een gebruiksinstructie meegeleverd.
Voormeerinlichtingen:
StichtingKunsten CultuurNoord-Holland
(restauratie-atelier
Noord-Holland),
telefoon(023) 534 04 77
Vereniging
CultureelErfgoedZuid-Holland,
telefoon(071) 513 37 39
GeldersOudheidkundig
Contact,
telefoon(0575) 51 18 26

Syllabus Registratie en
documentatie

a
In september is de herziene en uit¬
gebreide versie van de Syllabus
Registratieen documentatievan het
Landelijk Contact van Museumcon¬
sulenten (LCM) verschenen (Museumpeil nummer 9). De syllabusis te
bestellenbij het bureauvan de pro¬
vinciaal museumconsulent in de
eigen provincie of bij het secretari¬
aat van het LCM,telefoon (013) 535
55 65. De prijs is ƒ 60,- (exclusief
BTWen verzendkosten).Deelnemers
van de basiscursus Registratie en
documentatiebetalenf 40,-.

Voorinlichtingenoverinsectenbestrijding:
AgnesBrokerhof,InstituutCollectieNeder¬
land(ICN), telefoon(020) 305 47 29

Te koop aangeboden
Wandvitrine, ganzglas, model W 250 L
Hoog: 1950 mm, breed: 1400 mm,
diep: 500 mm.
Uitgevoerdin gecombineerdestaal-alu con¬
structie. Koraalroodgelakt. Drie planken.
Vraagprijs:ƒ 5750, —
C.J. Fokkelman. Tel. (010) 481 21 98
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ken en tijdschriften

Handreiking bij het maken
van een collectieplan
door:
TessaLuger,adviseurcultuurbeheer
Instituut
CollectieNederland(ICN)

Het maken van een collectieplan...
veel collectiebeheerdersworstelen
ermee.Dat bleek maaral te duidelijk
uit de hoge opkomst op de bijeen¬
komst van de NMV-sectieBehouden
Beheerover dit onderwerp begin dit
jaar. Detijd voor het opstellenervan
is bijna altijd te krap en eisen waar¬
aan zo'n plan zou moeten voldoen
zijn vaak onduidelijk. Regelmatig
komen dan ook vragen over dit
onderwerp binnen bij de provinciaal
museumconsulenten en het Insti¬
tuut Collectie Nederland (ICN). Zo
ontstond het idee voor een prakti¬
sche handreiking bij het makenvan
een collectieplan.Dezehandreiking,
die een gezamenlijke uitgave van
LCM en ICN is, zal eind 1998 ver¬
schijnen. De Mondriaan Stichting
zorgde voor de financiële onder¬
steuning. De handreiking is bedoeld
om het schrijven van een collectie¬
plan vooraf te structureren en te
begeleiden. Maar ook voor musea
die al een collectieplanhebben,kan
de brochure van nut zijn, bijvoor¬
beeld om te controleren of het plan
alle relevanteinformatie bevat.
Het collectieplanis een goed middel
om inzicht te krijgen in de samen¬
stelling, betekenis en toestand van
de (deel)collectiesdie een museum
heeft. Het maakt bijvoorbeeldduide¬
lijk welke objectennog ontbreken in
de collectie en welke overtollig zijn;
het vergemakkelijkt dus het nemen
van beslissingenover verwerving en
afstoting. Bij aanbiedingen van
schenkingen zal sneller duidelijk
zijn of de aangebodenvoorwerpen
passenin het geheelvan de museale
collectie. Ook op het gebied van
behoud en beheer en registratie is
een collectieplan nuttig. Het maakt
museumpeil,

namelijk duidelijk bij welke deelcol¬
lecties sprake is van een achter¬
stand. In het kort gezegd helpt een
collectieplanbij het stellenvan prio¬
riteiten in het collectiebeleid. Daar¬
om is een collectieplan zo langza¬
merhandeen onmisbaarhulpmiddel
geworden bij het beheer van een
musealecollectie. Een evenwichtig,
goed gepresenteerd collectieplan
wekt vertrouwen bij overheden en
financiersen straalt professionaliteit
uit. Bovendienzal het hebben van
een collectieplan een rol gaan spe¬
len bij opname in het Museumregister (zie het artikel op pagina 2 van
dit nummer). In de brochure komen
de definitie van een collectieplan,
het doel en de doelgroep, de inde¬
ling en uiteraard de inhoud van het
plan aan bod. De informatie is ver¬
deeld in vijf hoofdstukken: alge¬
meen, collectiebeschrijving, collec¬
tieregistratie, behoud en beheer en
collectievorming.Ook bevat de bro¬
chure informatie over het gebruik
van een matrix als hulpmiddel. De
matrix geeft in één oogopslag
inzicht in de samenstellingvan de
collectie,de fysieke staat en de regi¬
stratiegraad.Zo wordt direct duide¬
lijk aan welke collectieonderdelen
extra aandacht geschonken zal
moetenworden.
De brochure zal gratis aan alle
museaverzonden worden. Mocht u
geen exemplaar hebben ontvangen
of wilt u extra exemplarenbestellen,
dan kunt u zich wenden tot het
secretariaatvan het LCM, telefoon
(013) 535 55 65.
Monumenten onderhouden
Gids voor uw monument
De meestemusea in Nederlandzijn
gehuisvest in monumentenpanden.
Het museumgebouw kan in veel
gevallen zelfs beschouwd worden
als het grootste voorwerp in de
museumcollectie. Naast de zorg
voor collectie en bezoekers hoort
ook het behoud en het onderhoud
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van het gebouw tot de verantwoor¬
delijkheidvan het museum.
Weinig monumenteneigenaren en
-beheerders zullen het belang van
onderhoud tegenspreken. In de
praktijk blijkt echter dat het onder¬
houd van een monument wordt
onderschat. Onwetendheid en on¬
deskundig ingrijpen, hebben vaak
achterstallig onderhoud of aantas¬
ting van het authentieke karakter
van het monumenttot gevolg.
De Stichting Monumentenwacht
Nederland bestaat dit jaar 25 jaar,
een goed moment om extra aan¬
dacht voor het behoud en onder¬
houd van het monument te vragen.
Extra aandacht in de vorm van een
heldervormgegevenen vooral prak¬
tisch boek, geschrevendoor mede¬
werkers van de Monumentenwacht.
Het boek besteedtaandachtaan het
herkennen van vaak optredende
problemen aan gevels, daken en
funderingen, de achterliggendeoor¬
zaken en de maatregelendie geno¬
men kunnen worden om de proble¬
men te voorkomen. Uitgelegdwordt
wat eigenarenzelf kunnen doen en
wanneer het beter is professionele
hulp in te schakelen. Daarnaast
bevat het boek veel informatie over
constructies, materialen en technie¬
ken. Het boek eindigt met een ver¬
klarende woordenlijst en een over¬
zicht van instellingen die zich
bezighouden met de instandhou¬
ding van monumenten.
Monumentenonderhouden
Gidsvooruw monument
StichtingFederatieMonumentenwacht
Nederland
verkrijgbaarbij de boekhandelof bij
StichtingMatrijs
telefoon(030) 234 31 48
Het boekkost ƒ 24,50 (exclusief
verzendkosten)
.

Sindskort zijn eigenarenvan monu¬
menten die lid zijn van de Monu¬
mentenwacht verplicht om klimij¬
zers op hun daken te laten

bevestigenom inspectiedoor mede¬
werkers van de Monumentenwacht
mogelijk te maken. De ARBO-wet
eist deze verbetering van de veilig¬
heid. Veel musea kunnen te maken
krijgen of hebben reeds te maken
gehad met deze aanpassingop het
dak. Het is goed om na te gaan
welke gevolgen de aanpassingkan
hebben voor de ruimten direct
onder het dak. In veel gevallenfun¬
geert de zolder namelijk als depotof expositieruimte. De klimijzers
worden aan de binnenzijde van het
pand geborgd. Dat betekentdat stof
en vuil tijdens de installatiewerk¬
zaamhedenop museumvoorwerpen
kunnen terechtkomen. Bovendien
ontstaat een zogenaamde 'koude¬
brug' in het dak, die het klimaat op
de zolder nadelig kan beïnvloeden.
De moeite die musea hebben
gedaan om de zolder zo goed
mogelijk te isoleren, teneinde deze
ruimte geschikter te maken als
depot of expositieruimtevoor muse¬
umvoorwerpen, wordt hiermee
gedeeltelijkteniet gedaan.
De Monumentenwacht Gelderland
en het Instituut Collectie Nederland
onderzoekenop dit moment hoe de
klimijzers aangebrachtkunnen wor¬
den zonder de binnenzijde van het
dak aante tasten en zonder de kans
op lekkageste vergroten.

museumpeil,

Goed bekeken
Werken met cultureel erf¬
goed in het basisonderwijs

Goedbekeken
Werkenmetcultureelerfgoedin het basis¬
onderwijs

Cultureelerfgoed maaktdeel uit van
de dagelijkse omgeving van kinde¬
ren. Thuis, bij het buitenspelen,op
school, tijdens uitstapjes: overal
komen kinderen - vaak onbewust in aanrakingmet sporen uit het ver¬
leden.
ErfgoedActueel, bureau voor cultu¬
reel erfgoed en educatie, heeft in
samenwerking met SLO, Instituut
voor
Leerplanontwikkeling, en
Teleac/NOTeen video en een hand¬
reiking ontwikkeld vol praktische
informatie en tips over het werken
met cultureel erfgoed in de klas. De
handreikingis geschrevenvoor leer¬
krachten van het basisonderwijs,
PABO-studentenen -docenten en
educatievemedewerkersvan cultu¬
rele instellingen. Het boekje geeft
leerkrachtenideeënhoe zij cultureel
erfgoed in hun lessen kunnen inte¬
greren. Leerkrachten kunnen de
oefeningen in het boekje gebruiken
om leerlingen goed te leren kijken
en te leren hoe zij informatie kun¬
nen zoeken,verwerkenen presente¬
ren. Het boekje geeft oefeningen
voor gebruik in de klas en lessug¬
gesties voor gebruik van de omge¬
ving van de school. De oefeningen
zijn gemakkelijk aan te passenaan
het niveau van de leerlingen. De
handreiking eindigt met praktische
tips voor een bezoekaan museaen
adressenvoor meer informatie. De
video, die dezelfdetitel als de hand¬
reiking draagt, laat zien hoede oefe¬
ningen uit het boekje in de praktijk
vorm kunnen krijgen. Enkelevoor¬
beelden van interessante museum¬
projecten zijn opgenomenals inspi¬
ratiebron om zelf aan de slag te
gaan.

Bestellen:
- Handreiking
KarinKievit
verkrijgbaar
bij SLO,afdelingverkoop,
ondervermelding
van
ISBN9032918923 en
AN 8.369.7833
telefoon(053) 484 03 05
fax (053) 430 76 92
dehandreiking
kostƒ 17,50 (exclusief
verzendkosten)
- Video
ClaartjeBunnik,BertGroenewoud,
JanneriekeHommenga,KarinKieviten
MichikoLodder
lengte:25 minuten
verkrijgbaar
bij Teleac/NOT,afdeling
klantenservice,
bestelnummer
4992
telefoon(0900) 1344
(ƒ 0,44 perminuut)
fax (035) 629 31 23
devideokostƒ 25,- (exclusief
verzendkosten)
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Register Museumpeil 0-10
(1994-1998)
Het tijdschriftMuseumpeilis in 1994 ont¬
staan. Het nul-nummeris als proefalleenin
Noord-Hollanduitgekomen.Nadat bleekdat
er eenduidelijkebehoeftewas aan het blad
werdbeslotentot eenuitgavein verschillende
provincies.Inmiddelszijn tien nummersvan
Museumpeilverschenen.Hierondertreft u
eenregisteraan op de inhoudvan die
nummers.
Artikelen in kopie of nummerswaar
u interessevoor heeft kunt u tegen
verzendkosten aanvragen bij de
Stichting Ondersteuning Musea,
Mariaplaats 23 3511 LK Utrecht,
telefoon (030) 234 38 80, fax (030)
232 86 24.

(9; 10-13)
Basisonderwijs(2; 8-9)(9; 9-10
Behoudvan synthetischematerialen
(6; 16)
Behoudstentoonstelling(6; 17-18)
Bewaaromstandigheden
fotogra¬
fisch materiaal(7; 12-14)
Bezoekcijfers(8; 12)
Bezoekersmet een handicap
(5; 11-12)
Calamiteitenplanning(3; 14-15)
(4; 7-9)
Codeof Ethics(1; 15-17)
Collectieplan,handreikingbij het
makenvan (10; 16)
Copyrighten fotoverzamelingen
(8; 15-17)
Copyrighten muziek (10;.6-7)
Cultuur en School(8; 18-21)(9; 813)(10; 8-10)
Cultureelerfgoeden publiek (8; 22)

Het registeris alsvolgt opgebouwd:
* eentrefwoordenlijst
* een lijst van artikelen, gerang¬
schikt naaronderwerp
*een lijst van besprokenpublicaties
en praktische literatuurlijsten,
gerangschiktnaaronderwerp
* LCM-info en besproken tips,
gerangschiktnaaronderwerp
Tussen haken staat eerst het num¬
mer van verschijning en vervolgens
de paginanummers.

Deltaplanvoor het cultuurbehoud
(6; 19-20)(7; 19-20)
Depot(3; 14-15)
Erfgoed,academisch(10; 17)
Erfgoeden educatie(8; 13)
(10; 8-10)
Fotopreservering(7; 15)
Halogeenverlichting(3; 8-12)
Hoofdtelefoons(1; 19)
Insecten(10; 18)

T refwoorden
Afstoten van musealecollecties
(7; 16)
Arbeidsduurverkorting(7; 8-11)
Archeologieop School(2; 22)
Archiefbeheerbij verenigingenen
stichtingen(7; 16)
Audiovisueleprodukties(1; 22)
Auteursrecht(1; 2-7)(8; 15-17
(10; 6-7)
door:
MariannedeRijke,
consulentbehouden
beheerStichting
Ondersteuning
Musea

Belasting,BTW(5; 2-10)(6; 17)
Belasting,vennootschapsbelasting
(10; 13-15)
Basisregistratiekaarten
(5; 18)
Basisvorming(1; 20) (2; 2-6)
museumpeil,

Kerkelijk Kunstbezit,behouden
beheervan (1; 23)
Kunsten MeerWaarde(8; 13)
Kwaliteitseisenvoor archieven,
bibliothekenen musea(6; 16)
Legateren,van kunstvoorwerpen
(3; 2-6)
Leskist,Romeinenin Noord-Brabant
(9; 21)
Lichtechtheidvan kleurpotloden
(6; 16)
Meetinstrument(zelf te makenvoor
metenvan objecten)(7; 7)
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Media,adressenbestand(4; 19)
Monumenten,onderhoudenvan
,(10; 19-20)
MUSAVE
(7; 17-18)
Museaop Internet(8; 13-14)
Musea,lokaleen regionalecultuur¬
historische(9; 2-7)
Museumen publiek, syllabus(8; 23)
Museaen publieksparticipatie
(3; 13)
Museaen scholen(0; 14)
Museumeducatie(6; 6-9) (6; 10)
(7; 5-6)
Museumjaarkaart(6; 17)
Museumregister(0; 12-13)
(5; 13-14) (10; 2-5)
Museumvrijstelling,van schenkings¬
recht (8; 2-3)
Museumwinkels(4; 10-11)
MUSIP(9; 14-17)
Omgevingseducatie(2; 6-7)
Omgevingsgeschiedenis(1; 20)
(2; 2-6)
Onderwijsprojecten,Brabantse
(3; 16-17)
Passieveconserveringpapier(0; 7)
Passieveconserveringschilderijen
(0; 4-6)
Passieveconserveringvan zilveren
voorwerpen(7; 7)
Praktischetips uit Engeland(2; 19-20)
Publieksonderzoek(1; 23) (3; 13)
(4; 20) (8; 4-8) (8; 9-11)(9; 22)
Registratieen documentatie,auto¬
matisering(10; 11-12)
Registratieen documentatie,
syllabus(9; 17)(10; 18)
Restauratieoffertes,handreiking
beoordeling(9; 22)
Romeinenin de klas(9; 21)
Schenken,van kunstvoorwerpen
(3; 2-6)(8; 2-3)
Schoolmethodenen kerndoelen
(2; 8-9)
Scholenadopterenmonumenten
(8; 22)
Stabien(10; 17)
Stagiaires(0; 17-18)
Subsidiediskettes(1; 19)
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Register Museumpeil 0-10
(1994-1998)
Tentoonstellen(2; 13-17)
Tentoonstellingenop reis (3; 6)
Termenlijsten(1; 20)
Textiel, 2000:Jaarvan de (9; 18)
Themajaren(4; 2-6)(4; 14) (6; 11)
Thermohygrografen(7; 15)
TL-lampen,kleurnummers(2; 20)
Toegankelijkheidmuseum,voor
blindenen slechtzienden(9; 22)
Veiligheid (5; 16)(7; 17-18)
Verzekeringen,van collectieen
bruiklenen(6; 2-5)
Vitrinematerialen(1; 20)
Vitrines (zelf te bouwen)(8; 23)
(9; 17)
Vlaggenen Vaandels,opbergenvan
(9; 19-20)
VocabulariumMuseologicum(7; 16)
Voortgezetonderwijs (2; 8-9)
Vrijwilligers (0; 15-16) (1; 18)(2; 20)
WetWaarderingOnroerendeZaken
(7; 2-4)
Wieis wie van het cultureelerfgoed
in Nederlanden Vlaanderen
(2; 22-23)(4; 9)
Ziektewet (7; 21-24)

kunstvoorwerpenaanmuseadoor
particulieren(3; 2-6)
Museaen BTW:eenfiscaalkunst¬
stukje?(5; 2-10)
DeMuseumjaarkaarten de omzet¬
belasting(BTW)(6; 17)
Fiscaletoeters en bellenbij schen¬
king aaneenmuseum(8; 2-3)
"Museaen de WetWaarderingOnroe¬
rendeZaken(7; 2-4)
Museaen vennootschapsbelasting
(10; 13-15)

* Personeelszaken
Arbeidsduurverkorting:ADV- Aller¬
lei Dingenveranderen(7; 8-11)
PrivatiseringZiektewet....Deingrij¬
pendeconsequenties:DeZiektewet
vanaf 1 maart 1996 (7; 21-24)

* Auteursrecht
Auteursrechten musea,een korte
introductie (1; 2-7)
Kiekendievenin het musealeveld:
copyright en fotoverzamelingen
(8; 15-17)
Deprijs van muziek in het museum
(10; 6-7)

* Communicatie
NetwerkCollectieNederland(NCN):
eennieuwe(door)start(10; 16-17)

Artikelen
Beleid en bedrijfsvoering

* Verzekeringen

* Presentatiebeleid

Museaen het afsluitenvan verzeke¬
ringen:wat u vooraf moet weten
(6; 2-5)

Defunctie van lokaleen regionale
cultuurhistorischemuseavoor hun
omgeving(9; 2-7)

* Museumregistratie
Museumnormeringin de praktijk
(0; 12-13)
Museumregister:Museumnormering
in Nederland(5; 13-14)
Codeof Ethics,normeringen duide¬
lijkheid (1; 15-17)
Dezin (enonzin) van museumregis¬
tratie (10; 2-5)

* Financieel beheer
Vrijgevigheid,eenzaak bij levenof
dood: Het schenkenen nalatenvan
museumpeil,

* Veiligheid
Inzicht in de eigenveiligheidszorg:
MuseumStandaardAudit Veilig¬
heidszorg(MUSAVE)
(7; 17-18)
Behoud en beheer

* Behoud/ conservering en
restauratie
Provinciaalrestauratie-atelierin
reorganisatie(0; 4-6)
PapierprojektGooisemusea(0; 7)
Het bewarenvan fotografisch mate¬
riaal (7; 12-14)
november

1998

Verantwoordopbergenvan vlaggen
en vaandels(9; 19-20)

* Publiekstaken in relatie
tot behoud
Museaandersbelicht: Halogeenverlichting in de praktijk (3; 8-12)
Reizendebehoudstentoonstelling
(6; 17-18)

* Calamiteitenplanning
Vande drup in het water?:Eendepot
in watersnood(3; 14-15)
Calamiteiten:Debelangrijkstezaken
op een rij (4; 7-9)

* Deltaplan voor het
cultuurbehoud
Het Deltaplanin percentages
(6; 19-20)
Het Deltaplanvoor niet rijksinstellin¬
gen in de tweedecultuurplanpe¬
riode (7; 19-20)

* Registratie en documentatie:
inventarisatie
Ontwerpschetsenvoor het MUSIP:
Probleemanalyseals eerstestap in
automatisering(9; 14-17)
Geautomatiseerdecollectieregistra¬
tie naQ&Aen MSDOS(10; 11-12)
Publiekstaken
(inclusief educatie)

* Onderwijs/ educatie
Museaen scholen(0; 14)
Omgevingsgeschiedenisen basis¬
vorming (2; 2-6)
Omgevingseducatiein het Gooien
de Vecht-en Eemstreek(2; 6-7)
Schoolmethodenen de kerndoelen
in het basis-en voortgezet onder¬
wijs (2; 8-9)
Brabantseonderwijsprojecten
(3; 16-17)
Museumeducatiein dejaren '90
(6; 6-9)
DeOpvreter,eeneducatiefmuse¬
umproject(6; 10)
Cultuur en School(8; 18-21)
(9; 8-13)
DeRomeinenin de klas(9; 21)

* Personeel
Vrijwilligers in kleinemusea
(0; 15-16)
Stagiairesin musea(0; 17-18)
Hulpkrachtenvoor musea:
VliegendeBrigade(1; 18)

* Tentoonstellen
Tentoonstellenin de praktijk: vallen
en opstaan(2; 13-17)
Museaandersbelicht: Halogeenverlichting in de praktijk (3; 8-12)
Thema-enjubeljaren: eenaanwinst?
(4; 2-6)
1996Jaarvan het Industrieel
Erfgoed(4; 14)
EvenementVrouw en Arbeid 18981998: 'Laatzien watje kan: het vak¬
werk van vrouwen' (6; 11)
WouterKabouteren anderesprook¬
jestentoonstellingen(7; 5-6)

* Publiek
Museumals publiekstrekker:Onder¬
zoek van AdMar(4; 20)
BTB,wat moet ik daar mee?:Bezoe¬
kers met een handicap(5; 11)
Welkomegasten:museum,gastheer
en bezoekersmet een handicap
(5; 12)
RegionaalpublieksonderzoekZuidKennemerland(8; 4-8)
Publiekvoor museain Zeeland
(8; 9-11)

* Voorzieningen
Museumwinkels:Samenvattingvan
eenstudiedag(4; 10-11)
Eendatabankvoor publiciteitsgegevens: De BMSMEDIA-diskette
(4; 19)

Besproken publicaties
Bedrijfsvoering
Voorbeeldenvan functies in musea
en indicatiesvan functieniveaus,
KeesPlaisier,Carolinevan Katwijk
(eindred.),NMV-LCM,Rotterdam
1994(1; 8)

Behoud en beheer

* Behoud/ conservering en
restauratie
Gidsvoor Behouden Beheervan
KerkelijkKunstbezit:Eenpraktische
handleiding,Miekevan Zanten,
StichtingKerkelijkKunstbezitin
Nederland,DenHaag1994 (1; 23)
Kunst...stof tot nadenken:Proble¬
men bij het behoudvan syntheti¬
schematerialen,J.A.Mosk,W.G.Th.
Roelofs,Th.B.Oosten(red.),Amster¬
dam 1996 (CL-publicatie24) (6; 16)
Onderzoeknaarde lichtechtheid
van kleurpotloden,onderzoeksrap¬
port CL,Amsterdam1996 (6; 16)
CL-kwaliteitseisenvoor archieven,
bibliothekenen musea,Amsterdam
1996 (6; 16)
Handreikingbij het afstotenvan
musealecollecties,RBK,DenHaag
1996 (7; 16)
Archiefbeheerbij verenigingenen
stichtingen,E.Pelzers,S.E.M.van
Doornmalen,J. Hofman,Samsom
H.D.TjeenkWillink BV,Alphenaan
den Rijn 1996 (7; 16-17)
Hetgedeeldeerfgoed,Josde Haan,
SCP,Rijswijk 1997 (8; 22)
Handreikingbeoordelingrestaura¬
tieoffertes (9; 22)
Handreikingbij het makenvan een
collectieplan,ICN/LCM,1998
(10; 19)
Monumentenonderhouden.Gids
voor uw monument,StichtingFede¬
ratie MonumentenwachtNederland,
1998(10; 19-20)

* Publiekstaken
(inclusief educatie)
PraktijkDossier:Begeleidingvan
audiovisueleprodukties,Martin
Meulenberg,Alphenaanden
Rijn/Zaventem1994 (1; 22)
HandleidingPublieksonderzoekcul¬
turele instellingen,HarryGanzenboom, Letty Ranshuysen,Boekman¬
stichting Amsterdam1994 (1; 23)
(3; 13)
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Museaen publieksparticipatie,Riet
de Leeuw(red.),RBK,DenHaag
1994 (3; 13)
Handreikingaan musea:hoe het
museummeertoegankelijkte
makenvoor blinden en slechtzien¬
den, StichtingKubesZeist, 1996
(9; 22)
Archeologieop school:Hetaanbod
in basis-en voortgezet onderwijs,
M. de Reuver(red.),Archeologisch
InformatieCentrum,Leiden1994
(2; 22)
HetGroot UtrechtOntdekhoek,
FederatieStichtsCultureelErfgoed,
ProvincialeVW Utrecht,Universiteit
Utrecht,Utrecht 1994 (2; 23-24)
Scholenadopterenmonumenten:
Eenhandleidingvoor docentenen
anderebetrokkenenvoor het
gebruik van de historischeomge¬
ving in het onderwijs, NienkePool,
NCM/RdMz,1997(8; 22)
Goedbekeken.Werkenmet cultu¬
reelerfgoed in het basisonderwijs,
KarinKievit,SLO/Teleac/NOT,1998
(10; 20)

Diversen

* Wie-is-wie
Wieis wie van het cultureelerfgoed
in Nederlanden Vlaanderen,Adriaan
Linters,StichtingAlgemeen-Neder¬
landsCongres,Brussel1994 (1; 2223);tweededruk (4; 9)

* Wat-is-wat
VocabulariumMuseologicum:2500
termen op het gebiedvan museaal
beheer,behoud,beleiden commu¬
nicatie,LysbethCroisetvan Uchelen-Brouwer,PrimaveraPers,Leiden
1996 (7; 16)

Praktische literatuurlijsten
registratieen documentatie
(5; 20-23)
behouden beheer(3; 20-24)
publiekstaken(4; 21-24)

Register Museumpeil 0-10
(1994-1998)

LCM-info

Besproken tips

Behoud en beheer

Bedrijfsvoering

* Behoud/ conservering en
restauratie
Hetdozenproject(1; 9)
Het project 'klimaatbeheersing'in de
afrondingsfase(1; 10-11)
RestauratorenRegister(2; 12)
SyllabusBehouden Beheervan
MusealeCollecties(5; 17)
Thermohygrografenproject(7; 15)
Projectfotopreservering(7; 15)
Hetglazen museum(8; 23) en Zelf
te bouwenmuseumvitrines(9; 17)
Kruipendeinsectenin het museum
(10; 18)
* Registratieen documentatie
Nieuwebasisregistratiekaarten
(5; 18)
Syllabusregistratieen documentatie
(9; 17)
Publiekstaken
SyllabusMuseumen publiek (8; 23)

Subsidiediskettes(1; 19)
NederlandseOrganisatiesVrijwilli¬
gerswerkgebundeld(2; 20)
Thematipsvoor de museumwinkel
(4; 12-13)
Kunst& MeerWaarde:meerwaarde
voor kunst en cultuur (8; 13)
Behoud en beheer

* Behoud/ conservering en
restauratie
Wijziging kleurnummersPhilips
TL lampen(2; 20)
Passieveconserveringvan zilveren
voorwerpen met behulpvan kunst¬
stoffolies (7; 7)
Dit moet u w/meten (7; 7)
AcademischErfgoed(10; 17)
Stabien.StichtingService-en Advies¬
bureauIndustrieelErfgoedNeder¬
land (10; 17)
* Registratieen documentatie
Termenlijsten(1; 20)

Cursussen
Landelijkebasis-en bijscholingvoor
museummedewerkers(1; 14-15)
Basisen bijscholingvoor museum¬
medewerkers(3; 19)
Diversen
Pilot-projectMuseumnormeringop
de langebaangeschoven(2; 10-11)
Platformcultuurhistorie (2; 12)
ICOM-conferentie:impressiesvan
eendeelnemer(4; 15-17)
DerdeEuropeseconferentievan
museumconsulenten:Impressies
van eenenthousiaste,zij het enigs¬
zins uitgeputte deelnemer(6; 12-15)

Publiekstaken
(inclusief educatie)
Hoofdtelefoonsin de presentatie
(1; 19)
Basisvormingen omgevingsgeschie¬
denis(1; 20)
Reizendetentoonstellingen
(1; 21-22)
Praktischetips uit Engeland
(2; 19-20)
ErfgoedActueel,bureauvoor cultu¬
reelerfgoeden educatie(8; 13)
Toegangspoortvoor museaop Inter¬
net: 'HollandMuseums'(8; 13-14)
2000:Jaarvan de textiel (9; 18)
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De publieke sector is
voortdurend in beweging.

Daarom:
VB Deloitte & Touche.
VB Deloitte & Touche is marktleider in de publieke sector.
Met de kennis en ervaring van het (internationale) bedrijfsleven van
Deloitte & Touche is de divisie VB Deloitte & Touche nog beter in
staat om overheden en non-profitorganisaties

te adviseren.

VB Deloitte & Touche biedt full-service dienstverlening met
de mentaliteit en snelheid die de publieke sector van ons mag ver¬
wachten: Ondernemend & Alert.
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Telefoon070 - 337 35 35, fax 070 - 337 36 36.
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