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Moorman-museumkarton is het alfa en
omega voor de realisatie van het delta¬
plan, waar het prenten, historische
documenten en andere waardevolle
papieren betreft. En Moorman's zuur¬
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Museumpeil nieuwe stijl
Eennieuw tijdschrift? Nee,dit is het vertrouwdeMuseum-
peil in een nieuw jasje. Na vijfjaar werd het tijd voor
een anderevormgeving. Eenvormgeving die aansluit bij
dezetijd, maar ook de inhoud van het blad weerspiegelt:
professioneel,praktijkgericht en breedgeoriënteerd.
Museumpeil informeert museummedewerkersover de
actuele gebeurtenissenen ontwikkelingen in het museale
veld.
Museumpeil is een gezamenlijke uitgave van de bureaus
van de provinciaal museumconsulenten,en wordt gratis
aangebodenaan alle relaties. Dedoor de provinciale
bureausgeproduceerdebijlagen zullen echter niet meer
verschijnen. Enerzijdshebbende afgelopenjaren ons
geleerd dat veel artikelen uit de provinciale bijlagen ook
voor musea in andere provincies interessant zijn. Ander¬
zijds bleek dat de verschijningsfrequentie - tweemaal
perjaar - de provincialebijlagenmindergeschiktmaakten
als nieuwsbrief van de museumconsulent.In het jaar
2000 zullen alleen de Friesebijlage (tweemaal) en de
Noord-Hollandsebijlage (eenmaal)nog uitkomen, daarna
zal Museumpeil uitsluitend een landelijk blad zijn. Dat
betekent niet dat Museumpeil alleen nog 'landelijke'
onderwerpenzal beschrijven.Wij houden u ook op de
hoogte van de projecten en werkzaamhedenvan de

museumconsulentenin uw provincie. Die focus zal in de
toekomst alleen maar groter worden, want vanaf vol¬
gend nummer werken we met vaste contactpersoon bij
alle consulentschappen.
Bij het vorige nummer van Museumpeilwas een enquête
gevoegd.CoriënVugts heeft de 134 geretourneerde
formulieren verwerkt en geëvalueerd.U blijkt de inhoud
van Museumpeilover het algemeenpositief te waarderen
(rapportcijfer 7,4) en stelt prijs op de 'praktische toe¬
pasbaarheid'van de artikelen. Museumpeil wordt in de
meestemuseadoor meerderemensengelezen,en bij de
respondentenwaren veel vrijwilligers, met een relatief
hoge gemiddelde leeftijd. Dehelft van de respondenten
leest naast Museumpeil ook anderevakbladen.Veertig
procent van de respondentenheeft naar aanleiding van
een artikel in Museumpeil wel eenscontact opgenomen
met een museumconsulent.
Sindshet vorige nummer bevat Museumpeiladvertenties
van bedrijven die zich richten op het musealeveld. De
opbrengst daarvan stelt ons in staat te groeien en te
werken met een vaste eindredacteur.Wij hopen dat de
nieuwe opzet van Museumpeil u bevalt, en dat wij ook
in de toekomst een bijdrage kunnen leverenaan uw
werk in het museum.
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Andere ogen, andere verhalen
Culturele diversiteit in musea

Staatssecretaris Rick van der Ploeg heeft culturele diversiteit hoog op
de politieke agenda geplaatst. De multiculturele samenleving moet
zichtbaar worden in musea, en culturele minderheden moeten meer bij
het museum worden betrokken. Culturele diversiteit is niet meer alleen
een aandachtspunt van gespecialiseerde musea, van grote musea of
van musea in grote steden. Culturele diversiteit in musea begint met
anders kijken, vraagt om andere (externe) deskundigheid en leidt tot
andere verhalen voor een autochtoon én allochtoon publiek.

Door:

LianevanderLinden,

projectleider

Interculturele

MusealeProgramma's,

Nederlandse

Museumvereniging

Cultuursymmetrie: als zij, dan wij ook
Vorig jaar, bij de presentatie van Culturele diversiteit in
Nederlandsemusea,32 intercultureleprojecten 1994-1998
(Mondriaan Stichting, NederlandseMuseumvereniging
1999) introduceerde staatssecretarisRickvan der Ploeg
een nieuwe term: cultuursymmetrie. Hij betoogde dat
als nieuwe Nederlandersworden geacht kennis te
nemenvan en begrip op te brengenvoor de Nederlandse
cultuur, dan mag ook van autochtone Nederlanders
worden gevraagdom interessete krijgen voor de cultu¬
rele achtergrond van allochtonen en voor niet-westerse
culturen in het algemeen.Bij dezebenaderingzag hij
vooral voor museaeen belangrijke rol weggelegd.Zij
zouden met hun tentoonstellingen migranten en hun
kinderen meer aansluiting kunnen bieden.Want ook al
zijn nieuwkomersniet erg bekendmet musea,dat betekent
niet dat ze zich niet willen laten verleiden. Ze willen
zich net als een autochtoon publiek in het gebodene
kunnen herkennen,maar dat betekent niet dat ze geen
belangstelling kunnen opbrengenvoor Armando of de
geschiedenisvan de stad waarin zij wonen. Omgekeerd,
zo steldeVan der Ploeg,zoudenautochtone Nederlanders

meer impulsen moeten krijgen om het niet bij het Melk¬
meisjevan Vermeeren Oudhollandseboerderijen in het
NederlandsOpenluchtmuseumte laten. Waaromzouden
zij niet óók naar Aardseschoonheid,hemelskunst
(hoogtepunten uit de islamitische cultuur ) in de Nieuwe
Kerkgaan, of naar Twintigjaar Surinaamsekunst in het
Stedelijk MuseumAmsterdam.Zo'n bezoekmaakt van
integratie tweerichtingsverkeer,zoals de in Nederland
gevoerdeinburgeringspolitiek al jaren belijdt maar die
in praktijk toch vooral neerkomtop eenzijdigeassimilatie.

Het bereik van de kunsten
Het dit jaar verschenenrapport Het bereikvandekunsten,
uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP),
bevestigt wellicht ten overvloededat allochtone
publieksgroepenweinig gebruik makenvan gesub¬
sidieerde culturele instellingen. Het valt wel op dat de
cijfers per culturele groep sterk verschillen. Zo scoren
Indische Nederlanderswat betreft cultuurparticipatie
zelfs hoger dan etnische Nederlanders.Surinaamse
mensenzijn op cultureel gebied bijna net zo actief als
autochtonen, maar de cultuurparticipatie van

in het woonoord Atatürk. Over het
eten in het woonoord en ook op het
werk bestond grote ontevredenheid,
vanaf 1973 kregende bewonersvan
Atatürk daarom de gelegenheidom
zelf te koken.Vanaf die tijd brachten
zij ook hun eigen eten mee naar het
werk, in metalen lunchboxen, die
Italiaanse arbeidersmeenamenvan
hun vakantie en verhandeldenonder
hun Turksecollega's. DeNederlandse
Dok- en ScheepvaartMaatschappij
maakte er een specialewarmhoud-
plaats voor.

Het AmsterdamsHistorisch Museum
heeft de geschiedenisvan migranten
in Amsterdameenvaste en geïnte¬
greerdeplaats gegevenin zijn nieuwe
opstelling.Ookhier leverdemet andere
ogen kijken andereverhalen op, maar
een nieuw verhaal over migratiege¬
schiedenisvraagt nu eenmaal ook
om nieuwe voorwerpen, zoals deze
lunchbox uit 1973 die werd gebruikt
door Turksezogenoemdegastarbei¬
ders.Tussen1966 en 1978 werkten
veel Turksemigranten in Amsterdam
in de scheepsbouwen vestigden zich
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Nederlandersvan Turkseen vooral van Marokkaanse
afkomst is buitengewoon laag, waarbij het cijfer dan
ook nog eensgeflatteerd is omdat het bioscoopbezoek
meetelt. Het ligt voor de hand om dezeverschillen in
relatie te zien met de verblijfsduur van de verschillende
culturele groepen. Hoe langer migranten in Nederland
wonen, hoe meer ze van het cultuuraanbod gebruik
maken. Daar komt bij dat Indische,Surinaamseen
Antilliaanse mensendoor hun koloniale geschiedenis
altijd al meer vertrouwd waren met de Nederlandse
cultuur dan Turkseen Marokkaansemigranten, die deze
historische banden niet hebben.
Eenopmerkelijke uitkomst van het onderzoek is de
trend dat gemeten naar opleidingsniveau er steeds
minder mensenaan kunst en cultuur doen.Tot voor

Charlotte Huygens,conservator
islamitisch cultuurgebied van het
WereldmuseumRotterdam (voorheen
Museumvoor Volkenkunde),pleitte
tijdens de Najaarsdagvan de NMV
voor een landelijk afgestemd presen¬
tatie- en verzamelbeleidvoor de
Islamica-Collectie Nederland.Nieuwe
aankopenmoeten in zoveel mogelijk
musealecontexten een rol kunnen
spelen.Met een blad uit een Indiaas
waarzegalbumuit de 16e eeuw

kort werd gedacht dat als migranten en hun kinderen
nou maar doorstromen naar hogere opleidingen, ze als
vanzelf ook gevestigde theaters, musea en streek-
muziekscholen gaan bezoeken.Met dit argument ver¬
klaarden verschillende instellingen waarom zij het niet
direct als hun taak zagen om actief op de multiculture¬
le samenleving in te spelen.Opleidingsniveauwas
immers een zaak van onderwijs en niet van cultuur.
Maar nu blijkt dat een hogere opleiding onvoldoende
garantie biedt voor deelnameaan conventionele cul¬
tuur (waartoe ook museaworden gerekend).Jongere
generaties hebbendaarvoor namelijk steedsminder
belangstelling dan oudere generaties, hoewel ze hoger
zijn opgeleid. Hier ligt dus wel degelijk een belangrijke
taak voor musea.
PaulSchnabel,directeur van het SCP,voegde hier
onlangs aan toe dat Nederland maar weinig weet over
en weinig belangstelling heeft voor andere culturen,
laat staan dat de Nederlandsecultuur zich erdoor laat
beïnvloeden.Pasta,rijst en couscousstaan inmiddels
vaker op tafel dan gekookte aardappelen en raï-muziek,
hiphop en REtBprijken hoog in de hitlijsten, maar daar¬
meezijn de belangrijkste cultuurinvloeden wel in kaart
gebracht. Dezeconstatering benadrukt nog eens het
belang van cultuursymmetrie, want ook al stelt de
Nederlandsecultuur zich niet erg open voor de inbreng
van migranten, toch zijn acceptatie van en begrip voor
culturele verschillen gebaat bij een kennismaking die
wederzijds is.

Een nieuwe blik op de eigen
collectie
Van der Ploegheeft gelijk dat museaeen belangrijke rol
kunnen vervullen bij cultuursymmetrie. Als bewaar¬
plaatsenvan cultureel erfgoed van diverseorigine, zijn
zij bij uitstek in staat om allochtone publieksgroepen
kennis te laten makenmet de Nederlandsecultuur en
in contact te brengen met hun culturele wortels, maar
ook om een kennismaking tot stand te brengen tussen
autochtone bezoekersen niet-westerse culturen. Boven¬
dien hebbenmuseaeen rijke, educatieve traditie waarin
herkenning van het vertrouwde en nieuwsgierigheid
naar het onbekendede belangrijkste pijlers zijn. Al deze
aspectenzijn terug te vinden in de museumcollecties:
bekenden nieuw, vroeger en nu, hier en daar.Musea

presenteren.Hoebelangrijk Maria is
in de islam blijkt bijvoorbeeld uit
haar positie in de Koran: zij is de
enige vrouw die met naam wordt
genoemd.In cultuurhistorisch verband
past het album in het universele
verhaal om in de toekomst te willen
kijken en daarbij gebruik te maken
van waarzegalbums,kaartspelenen
andere divinatie-objecten.

zijn alleen nog niet gewend om deze relaties in inter¬
cultureel perspectief te brengen en er andereverhalen
meesamente stellen.
DorineZeldersvertelde tijdens de Najaarsdag1999 van
de NederlandseMuseumvereniging (NMV), die was
gewijd aan intercultureel presenterenen verzamelen,
welk intercultureel verhaal zij met de collectie van het
ZeeuwsMuseumkan presenterenzonderdaarvoornieuwe
aankopente moeten doen. Haar nieuwe verhaal zou
beginnen met de kaurischelpenuit het Schelpenkabinet,
die andersdan veel bezoekersdenken niet zijn aange¬
spoeldop de Zeeuwsekust maar zijn meegenomenvan
de Molukkendoor deVerenigdeOost-IndischeCompagnie.
Met dezeschelpen kocht de West-Indische Compagnie
slaven in West-Afrika, die werden verhandeld op de
markt in Suriname,vanwaar deZeeuwseschepenbeladen
met tropische producten - veelvuldig verbeeld in de
museumcollectie - weer terugkeerden naar Middelburg.
Van de opbrengstenvan deze handelstransactieslieten
Zeeuwseredersen handelaars landhuizen bouwen. Ze
lieten zich schilderen en kochten dure spullen, en een
deel van dezeerfenis kwam later terecht in het Zeeuws
Museum.Dit verhaal is niet eerderverteld omdat er in
de collectie nog niet eerder naar cultuurcontacten is
gekekendie de Nederlandsegeschiedenisin een ander
perspectief plaatsen.
In Museum DeWaag in Deventerhebben lange tijd
twee borstbeeldengestaanvan Georgeen David Birnie,
een beetje weggestopt en zonder verdere uitleg. Hun

waarop Maria met Jezus staat af¬
gebeeld,kunnen bijvoorbeeld ver¬
schillende verhalen worden verteld.
Zo is de prent naar stijl en naar taal
Indo-Perzischen te vergelijken met
albums bekendvan het Osmaanse
hof (Istanbul). Deminiatuur is daarbij
te plaatsen tussen hof- en volkskunst.
Het albumblad biedt ook mogelijk¬
hedenom een onderwerp als Maria¬
verering niet alleen in christelijk,
maar ook in islamitisch perspectief te



Het gevaar van de koloniale blik
Het loont om vanuit een ander perspectief naar de col¬
lectie te kijken, zo blijkt uit bovenstaandevoorbeelden.
Eenandere bril levert andereverhalen op en corrigeert
ook het Nederland-centrischeen daarmeeook koloniale
blikveld waarmee een deel van onze collecties is ver¬
zameld. Die koloniale blik is goed te illustreren aan de
hand van een 'Indische prent' uit een universitaire col¬
lectie in Leiden.Deafbeelding is zoals veel prenten in
dit genrevan Europesemakelei en betrekkelijk cliché¬
matig van inhoud: een luie, bevallige mestiesevrouw,
gewend om zich tegoed te doen aan genotmiddelen, zo
blijkt uit de sirih-kwispedoor aan haar voeten. Het bij¬
schrift luidde jarenlang: Indischevrouw met haar slavin
die de ceintuur van haar meesteresoppoetst. Zo'n tekst
bevestigt het destijds bij Nederlandersoverheersende
beeld van de luie en heerszuchtigemestiesevrouw, die
door haar huwelijk met een Nederlandseambtenaar
deel uitmaakte van de bovenlaagvan de koloniale
samenleving.Toeneen conservatorvan Indonesische
afkomst echter de prent in handen kreeg,ontdekte deze
dat de staandevrouw helemaalgeenslavin is. Eenslavin
zou geen muilen durven dragen in de nabijheid van haar
mevrouw.Bovendiendraagt de bewuste vrouw een
slendang,een schouderdoek,wat erop wijst dat zij van
buiten komt en niet van plan of gevraagdis om te blijven.
'Nee', zei deze 'ervaringsdeskundige'pertinent, 'dit is
gewoon een huis-aan-huis-verkoopster die haar waren
aanprijst'. Met zo'n uitleg krijgt de prent ineenseen
andere,dagelijksebetekenis,en is niet langer afgeleid
van de koloniale context van stand en kleur,van koloni¬
sator en gekoloniseerde.
Dit voorbeeld geeft aan hoe belangrijk het is om bij het
onderzoekenvan onze museumcollectiesop culturele
diversiteit niet alleen wetenschappersen conservatoren,
maar ook specialisten en ervaringsdeskundigenuit de
mag dan voor de hand liggen, het is daarmeenog geen
praktijk. Tentoonstellingen als SluiersenSjaals in het

Mestiese vrouw met

huis-aan-huis-

verkoopster die haar

waren aanprijst (foto:

Koninklijk Instituut

voor Taal-, Land- en

Volkenkunde,Leiden)

onvertelde verhaal gaat over eenvooraanstaandeen
kleurrijkeplantersfamilieop Oost-Java.George,de pionier,
begon in 1860 een plantage in Indië en breidde samen
met zijn neef en hun beider kinderen het Birnie-bedrijf
uit tot 22 ondernemingen,die tabak, koffie, suiker,indigo
en rubber produceerden.Zij beproefdennieuwe land¬
bouwmethoden, legdenwaterwerken en wegen aan en
leverdeneen belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van Oost-Java.DeBirnies opereerdenals familie, met
een familiehuis in Djemberen één in Deventer.Want de
bandenmet Nederlandbleven hecht. Georgekeerdeer
na bijna twintig jaar terug, samenmet zijn Javaanse
vrouw en hun vijf kinderen.Na hun opleiding gingen
verschillendevan hen weer naar Oost-Javaen legden
daarmeemin of meer het familiepatroon vast: onderwijs
volgen in Nederlandom dan getrouwd en wel met
Nederlandsepartners naar Oost-Javaterug te gaan.

Maar hoe hecht de band van de Birnies met Deventer
ook was, Indië beklijfde slecht in Deventer.Tochmoet
RabinaBirnie er eind negentiendeeeuw een bijzondere
verschijning zijn geweest,wonend op de Brink midden
in het centrum, waar haar keuken in het souterrain
knoflook- en trassigeurenverspreidde.Georgewas een
man van aanzien,zat in regeringscommissiesen gaf tal
van lezingen,onder andere op de Deventermiddelbare
koloniale landbouwschool. Deaanwezigheidvan de
koloniale landbouwschool duidt nog eensop de sterke
band tussen Deventeren Indië.
Het museumzou over de contacten tussen Indië en
Deventerzo een tentoonstelling kunnenmaken.De
borstbeeldenvanGeorgeen Davidstaaner al, en het hele
bedrijfsarchiefvan de Birnies,compleetmet fotoalbums
en familiecorrespondentie,is ondergebrachtbij het stads¬
archief. Met het verhaalvan de Birnieskan het museum
aantonen dat de uitwisseling tussenNederlandseen
Ind(ones)ïschecultuur wel degelijk verder reikt dan de
gemiddeldeNederlanderweet. Deventeren Djember
delen een geschiedenis.



FriesMuseumen Natuur door allochtone ogen in het
GroningseNatuurmuseumzijn in dit opzicht nog steeds
een uitzondering. DeNMV zet onderwerpenals consul¬
tatie van culturele minderheden, intercultureel leren,
presenterenen verzamelenhet komendejaar dan ook
hoog op haar agenda.

Interculturele Museale Programma's
Het activiteitenplan 2000 van het project Interculturele
MusealeProgramma's(IMP)van de NMV legt het accent
op intercultureel leren in musea.In samenwerkingmet
het AlgemeenPedagogischStudiecentrum is vorig jaar
een proefproject opgezet met twee Nieuwe Leraren¬
opleidingen, vier museaen een herinneringscentrum.
Studenten en museummedewerkersontwikkelden samen
specialeleerroutesvoor het VMBO-onderwijs.VoorVMBO-
scholen is relatief weinig intercultureel lesmateriaal
beschikbaar,terwijl op dezescholende meesteallochtone
leerlingen zitten. Bovendienis het VMBO-onderwijs het
slechtst bekendmet museumbezoek.Detheorie en de
praktijk van dit project is gevat in de WorkshopInter¬
culturele MusealeLeerroutes,die deel uitmaakt van het
NMV-scholingsaanbod.
Daarnaastverschijnt na de zomer een handleiding met
veel praktische aanwijzingen waarmeemusea,maar ook

docenten, interculturele museumroutes leren maken.
Om zoveel mogelijk van eikaarservaringen te leren,
geven de NMV en de Mondriaan Stichting een vervolg
aan de evaluatie van interculturele museumprojecten.
De32 interculturele museumprojecten,beschrevenin
Culturele diversiteit In Nederlandsemusea,krijgen een
geactualiseerdevariant op Internet: twee keer per jaar
worden projecten die zijn afgerond, gewist en worden
nieuwe projecten toegevoegd.Het komendejaar zal ook
de discussieover intercultureel presenterenen verzamelen
voortgaan. Desectie PubliekFt Presentatievan de NMV
organiseert dit jaar in samenwerkingmet anderesecties
en met IMP een serie regionale studiedagenwaarbij
verschillendemuseaworden uitgenodigd om voorbeelden
van intercultureel presenterenen verzamelenuit hun
eigen praktijk ter discussiete stellen.
Culturele diversiteit in museablijkt al lang niet meer
alleen een aandachtspunt van de NMV,van een enkele
museumsectieof van een paar musea.IMP wil dan ook
graag samenmet het Landelijk Contact van Museum¬
consulenten een activiteitenprogramma opstellen dat is
toegespitst op de wensenen mogelijkhedenvan de klei¬
nere musea. Eeneerste kennismaking heeft al plaats¬
gevonden,bij deze.

Voormeer informatie

over Interculturele

MusealeProgramma's

kunt u contact opnemen

met Liane van der Linden,

tel. (020) 305 37 66,

e-mail IMP@museum

vereniging.nl

Het boek 'Culturele

diversiteit in Nederlandse

musea, 32 interculturele

projecten 1994-1998'

(Mondriaan Stichting,

NederlandseMuseumver¬

eniging, 1999) is reeds

verspreid onder de leden

van de NMV. Overige

museakunnen eengratis

exemplaar bestellen,

tel.(020)30537 60,

e-mail info@museum

vereniging.nl

Art Fix Light Systems
0%HAN£SYSTEMEN MET EN ZONDER VERLICHTING

mmmamr.,.

JSI Art Fix Systems® voert als fabrikant
van schilderij-ophangsystemen / verlich¬
tingssystemen een groot scala
aan inventieve oplossingen voor het
bevestigen van schilderijen aan wanden,
muren en plafonds.

Gaten behoren tot het verleden !

Nieuw is het all-in-one systeem:
ophangen én verlichten.

Art Fix Light Systems®: 'The finishing touch' voor iedere inrichting.

Laat u vrijblijvend adviseren.

Verrijn Stuartlaan 42E - 2288 EM Rijswijk
Postbus 639 - 2280 AP Rijswijk
Telefoon +31 (0)70 319 26 27
Telefax+31 (0)70 399 13 43
Internet: www.jsi-artfix.nl - E-mail:
jsi@jsi-artfix.nl
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■
Museumregistratie:
de nieest gestelde vragen

Musea en museumconsulenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland,
Gelderland,Overijssel,Frieslanden Groningenzijn momenteeldruk bezigmet de invoering
van het Nederlands Museumregister. Wellicht gaat u binnenkort deelnemen, of bent u
reeds begonnen met het invullen van het aanmeldingsformulier. In beide gevallen kan
het nuttig zijn eens te kijken naar de vragen van musea die u zijn voorgegaan.

3 f?M —

Namens deStichting

TexelsMuseum neemt

Jan Kuiper het

certificaat 'Geregi¬

streerd Museum' in

ontvangst (Hollands

Kaasmuseum,

Alkmaar,

15september 1999),

foto: Pieter Boersma

Door:

Mireille Pondman,

uitvoerend secretaris

van de provinciale

adviescommissies

museumregistratie en

voormalig

projectleider

museumregistratie

Noord-Holland

1. Het lukt onsnietom in te zendenbinnen
de gesteldetermijn,wat nu?
Wanneeru eenaanmeldingspakketontvangt
van de provinciaalmuseumconsulentdan
heeft u drie maandendetijd om deaanmel¬
ding in te sturen.Lukt het niet binnendie
termijn, neemdancontact op met het bureau
van de provinciaalconsulenten overlegwelke
mogelijkhedener zijn om later in te zenden.
Letwel: het is niet noodzakelijkdat u binnen
drie maandenallespiekfijn in ordehebt.Als u
bijvoorbeeldnog niet beschiktovereen
beleidsplandan is het niet nodig dat u dit in
drie maandenrealiseert.Vanbelangis dat u
het aanmeldingsformulier invult naar de
huidigestandvan zakenbinnenuw museum.

Dit kandan bijvoorbeeldleidentot eenvoorlopigeopname
in het Museumregister,waarnau driejaar detijd heeftom
alsnogte voldoenaan bepaaldebasiseisen.

2. Wordt het museumuitgeslotenvansubsidiesalswe
niet deelnemenaan het register?
Nee,op dit momentwordt het registerniet op dezewijze
gebruikt.Welgevenvele provincies aan dat ze extra
middelen willen uittrekkenvoor het ondersteunen van
voorlopig geregistreerdemusea,dus u kunt wel degelijk
financieel voordeel behalendoor deelnameaan de
museumregistratie.Het argumentdat eenaangegeven
verbeteringsprojectnoodzakelijkis voor opnamein het
Museumregister kan (potentiële) sponsorsen subsidie¬
geversovertuigenvan de noodzaakvan financiëleonder¬
steuning.

3. Wij zijn een particuliermuseum,zijnwe dangeheel
uitgeslotenvandeelname?
Dezevraagwordt vooralgestelddoor mensendie met
groot enthousiasmehun particuliereverzamelingtonen
aanpubliek,vaakin of nabij het eigenhuis.Dezemusea
spelenvaakeenbelangrijke rol in de lokale samenleving,
en werkenniet zeldenop professioneelniveau.Tochzijn
particulieremuseain principeuitgeslotenvan deelname.
Eengeregistreerdmuseumdient eenpermanenteinstelling
te zijn, ten dienste van de gemeenschap.Particulieren
kunnendat bewerkstelligendoor:
a. het museumeengoedeinstitutio-nele basiste geven,
oftewel het onder te brengen in een rechtspersoon
(meestalstichting of vereniging);en:

b.de kerncollectie(het gezichtsbepalendedeelvan de col¬
lectie) in bruikleente gevenaande rechtspersoonvoor
tenminste25 jaar.
Door het museumte laten besturen door een rechts¬
persoonis het voortbestaanervanniet meerafhankelijk
van éénof twee personen.Tenminstetweederdevan het
bestuurvan de rechtspersoondient dan ook te bestaanuit
personendie geen familie zijn van de eigenarenvan de
collectie.
Met dezemaatregelenverliest u als particulierde directe
beschikkingoveruw collectie,maarwaarborgt u het voort¬
bestaanervanvoor desamenleving.Mocht u dezestap
willen zetten dan kunt u voor adviesen begeleidingterecht
bij het bureauvan uw provinciaalmuseumconsulent.

4. Onsmuseumwerkt alleen met vrijwilligers, is
opnamein het Museumregisterdanwel haalbaar?
Jazeker,dat blijkt ookuit het aanzienlijkaantal vrijwilligers-
museadat nu reedsgeregistreerdis. Debasiseisenzijn
weliswaarvoor elkmuseumhetzelfde,maarbij toetsing
wordt bij een aantal eisen rekening gehoudenmet de
specifiekeomstandighedenwaarbinnengewerkt wordt.
Bij het onderdeel'deskundigheid'wordt gekekennaarde
kwalificatiesvan uw medewerkers.Werkt u alleenmet vrij¬
willigers dan is eenvakopleidingnietvereist,maarwordt
het eindniveauvan de basiscursussenvan het LandelijkCon¬
tact van Museumconsulentengehanteerd.Dezecursussen
zijn zeertoegankelijk,zowel financieelals in-houdelijk.
Mocht u nog geengelegenheidhebbengehadom vrij¬
willigers te vindenvoor het volgenvan dezecursussen,dan
kandat redenzijn voor eenvoorlopigeregistratie.U heeft
dandriejaar detijd om hieraante werken.

5. Kostdeelnameaan demuseumregistratiegeld?
Nee,aanhet deelnemenzelf zijn geenkostenverbonden.
Voorhet insturenvan de aanmeldingmoet u natuurlijk wel
enige verzend- en kopieerkostenmaken,en het kost u
enige tijd het aanmeldingsformulier in te vullen en de
bijlagente verzamelen.

6. Waarombezoekenjullie onsmuseumniet gewoon,
dat scheeltonseenhoopschrijfwerk?!
Het komt zekervoor dat musea in het kadervan de
museumregistratiewordenbezochtdoor de provinciaal
museumconsulentof zijn/haarmedewerkers,maardat is
altijd in aanvullingop het aanmeldingsformulieren alle
benodigdebijlagen.Museumregistratieis gebaseerdop het
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ideevan professionaliseringdoormiddelvan zelfanalyse.
Bovendiengaan we er vanuit dat een professioneel
museumeenaantalbelangrijkezakenopschrift heeft staan
(bijvoorbeeldhet beleidsplan).Debasiseisenzijn goedte
toetsenaande handvan schriftelijke informatie.

7. Onsgebouwis niet geschiktvoor klimaatbeheersing
zoalsomschrevenin de toelichtingop het aanmel¬
dingsformulier,wat nu?
Geefin het aanmeldingsformulier(of in eenbijlage)aan
hoeu tot de conclusiebent gekomendat klimaatbeheer¬
sing middelsbijvoorbeeldbe- of ontvochtigingsapparatuur
zinloosis.Heeft u dat onder- zocht met behulpvan meet¬
apparatuur?Verderis het van belangaan te gevenwat u
doet met de meestkwetsbaredelenuit de collectie(bijvoor¬
beeldtextielof papier).Heeftu daareenspecialeruimte
voor?Enhoezit het met de aanwezigekennisvan klimaat¬
beheersing,zijn er medewerkersaanwezigdie gekwalifi¬
ceerdzijn op dit gebied?Met het antwoord op dezevragen
kan de adviescommissiebekijken of u op dit moment,
binnende randvoorwaarden,het optimale heeft bereikt.

8. Hoeveelpagina'smoet het beleidsplanhebben?
Het aantal pagina'sspeeltuiteraardgeenrol. Ookde
inhoud is in principeniet ter beoordelingvan het register.
Wel moet wordenvastgesteldof inderdaadsprakeisvan
eenbeleidsplan.Volgensde normenvan het registerbe¬
staat eenbeleidsplanuit: de doelstellingvan het museum,
eendoelgroepformuleringen beleidsvoornemensop alle
(zelfgekozen)taakge- biedenvan het museum.Het
beleidsplandient duidelijk aan te gevenhoehet museum
zijn doelstellingin de komendejaren wil verwezenlijken.

9. Wij zijn een gemeentemuseumen werken
daardoorniet met een eigen beleidsplanen
financiële jaarstukken, wat nu?
Het beschikkenover een beleidsplan is een basiseisdie
geldt voor alle musea,dus ook voor gemeentemusea.Wat
betreft de financiële stukken geldt dat u die delenuit de

gemeentelijkejaarrekening kunt toesturen die betrekking
hebbenop uw museum.

10. Wij zijn alleenin de zomergeopend,moetenwe om
geregistreerdte wordenvoortaanook in dewinter
open?
Nee,het Museumregisterstelt als basiseisdat eenmuseum
tenminste 104dagdelenperjaar geopendmoet zijn, niet
dat dit elkeweektwee dagdelenmoetenzijn. Uvoldoet
ook aande normals het museumgedurendedezomer¬
maanden104dagdelenopenis.Haalt u dat ook niet, dan
kan uw museumtoch voorlopig geregistreerdworden.
Vervolgensheeft u driejaar de tijd om te bezienhoeu de
openingstijdenkunt verruimen.

11. Financiëlegarantiesvoor exploitatie van het
museumhebbenwe niet, want wij ontvangengeen
subsidie,wat nu?
Elkmuseumheeft eenof meerderebelangrijkebronnen
van inkomstenen dat hoeft niet altijd eensubsidievan
gemeente,provincieof rijk te zijn.Geefin het aanmeldings¬
formulier aanwelkefinanciëlegarantiesvoor uw museum
aanwezigzijn. Dat kan bijvoorbeeldcontributiegeldzijn
van leden (met namegeldig bij historischeverenigingen)
of inkomstenuit entreegeldof winkelverkoop.Dergelijke
bronnenvan inkomstenmoetenterug te vindenzijn in de
jaarrekening.

Tenslotte
Eenzorgvuldigetoetsing van de basiseisenvalt of staat
met de mate waarin het museum inzage geeft in de
huidige standvan zaken.Probeertu daaromzo volledig
mogelijkte zijn. Mocht u bijvoorbeeldniet beschikkenover
bepaaldebijlagen (bijvoorbeeldeenbeleidsplanof
klimaatmetingen)geefdanaltijd eentoelichting in eigen
woorden. Op die manier krijgt de provinciale advies¬
commissiemuseumregistratieeenzo volledig mogelijk
beeldvan dewijze waarop uw organisatiede museale
taken uitvoert.

Voormeer informatie kunt u contact

opnemenmet het bureauvan uw

provinciaal museumconsulent.De

volgendepersonenzijn ugraag van

dienst:

■ Stichting GeldersOudheidkundig

Contact:AnneMarie deBruijn,

DorienStijkel enMoniqueJaspars,

tel. (0575)51 1826,

e-mail stggoc@wxs.nl

■ Stichting MuseaalenHistorisch

PerspectiefNoord-Holland:

JoanPatijn,

tel. (023)531 91 39,

e-mail joanpatijn@kcnh.nl

■ Stichting Erfgoedhuis

Zuid-Holland: Mart van derSterre,

tel.(071)513 3739,

e-mail vcezh@euronet.nl

■ Stichting Kunsten Cultuur

Overijssel:LenyUytdewilligen en

AnsBorst, tel. (038) 422 50 30,

e-mail kco@kco.nl

■ Federatievan FrieseMuseaen

Oudheidkamers:Manon Borst,

tel.(058)213 91 85,

e-mail info@friesmuseum.nl

■ FederatievanMuseain deprovincie

Groningen:RoelieBroekhuis,

tel. (050)313 00 52,

e-mail fmg@castel.nl

■ BureauProvinciaalMuseum¬

consulentZeeland:WimScholten,

tel. (0118)63 1051,

e-mail bpmz@zeelandnet.nl

■ BrabantseMuseumstichting:

IngridJansen,

tel. (013)535 55 65,

e-mail bms@bart.nl

StichtingHet NederlandsMuseum-
register
DeNederlandseMuseumvereniging
(NMV)en de Stichting LandelijkCon¬
tact van Museumconsulenten(LCM)
hebbenin 1997 de museumregistratie
in Nederlandgeïntroduceerd.Gezamen¬
lijk hebbenzij eenaantal basiseisen
opgesteldwaaraanelk museum,groot
of klein, kanvoldoen.Het beheervan
het Museumregisteris sindsdit jaar
ondergebrachtbij de voor dit doel
opgerichteStichting Het Nederlands
Museumregister.
Het doel van de museumregistratieis
het zichtbaar maken, bewaken en
verbeterenvan de kwaliteit van de
Nederlandsemusea,en daarmeehet

verantwoord beheervan het culturele
erfgoed.Museadie op of bovende
minimumstandaardfunctioneren, ver¬
vullen hun musealetaak naar behoren
enwordenopgenomenin het Museum¬
register.Zij ontvangen het Certificaat
GeregistreerdMuseum.Museadie
niet voldoenaan de standaard,maar
wel de intentie uitspreken en aan¬
nemelijk makendezebinnen driejaar
door te voeren,worden voorlopig
geregistreerd.
Demuseumregistratievindt plaats per
provincie.Aanmeldingvoor opname in
het Museumregisteris alleen mogelijk
op uitnodiging van de provinciaal
museumconsulent.Dezenodigt musea
uit deel te nemenaan de registratie,

organiseertvoorlichtingsbijeenkomsten,
ondersteuntmuseabij het invullenvan
het aanmeldingsformulieren verzorgt
eeneersteanalysevan de geretour¬
neerdeaanmeldingsformulieren.De
provincialeadviescommissiesmuseum¬
registratie,waarin gezaghebbende
vertegenwoordigersvan de NMV en
het LCMzitting hebben,brengenver¬
volgensop basisvan collegialetoetsing
over elk museumadviesuit aan het
bestuur van de stichting. Het bestuur
beslist of eenmuseumin aanmerking
komt voor opname in het Museum¬
register.Voor meer informatie en de
actuele stand van zaken:
www.museumvereniging.nl.

0 D
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Indehalvanhet

KoninklijkInstituutvoor

m

Selectieprocessen rond museale
collecties■
De Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten

Door:

ArjenKok,Instituut

CollectieNederland,

afdelingAdviesEt

Onderzoek

In april heeft de staatssecretaris van cultuur, Rick van der Ploeg, zijn
beleidsbrief over collectiemobiliteit aan de Tweede Kamer gestuurd. Als
bijlage was toegevoegd het concept van de 'Leidraad voor het Afstoten
van Museale Objecten'. De concept-leidraad is ontwikkeld in het kader
van het Museum Selectie Project, dat vorig jaar november werd afgerond
met het tweedaagsecongres 'Grenzenaan de Groei'.Dat er grote behoefte
is aan een leidraad bleek toen Victor Deconinck tijdens de plenaire
discussie aan de zaal vroeg of men zo'n leidraad een nuttig instrument
zou vinden. Unaniem stak men het groene papiertje in de lucht om de
vraag bevestigend te beantwoorden.

deTropenwisselen

congresgangersvan

gedachtenoverde

weerbarstigematerie,

(foto:SabineJoosten)

Grenzen aan de groei
Bij de opening van het congres Grenzenaan de Groei
vertelde Riekvan der Ploegeenanekdoteom zijn visie te
illustreren. Eenstudievriend van hem had een boeken¬
plankje waarop zijn gehele boekenbezit stond. Na
verloop van tijd raakte het plankje vol en toen moest
voor elk nieuw boek een ander boek plaatsmaken. In
theorie, zo redeneerdehij, zou zijn vriend aan het eind
van zijn levende meestwaardevolleboekenoverhouden.
Eenaardige metafoor voor het museumbedrijf, zo
bleek tijdens het congres,want er werd nog vele
malen aan gerefereerd in de workshops en discussies.
In de praktijk wil het helaas nog wel eensanders
lopen, ledereenkent het probleemvan eenvolle boeken¬
kast, maar zelden heb je de moed om het boek aan te
wijzen dat plaats moet maken voor een ander. Hoeveel
makkelijker is het op dat moment niet om die rij pockets
naar achteren te schuiven en daarvóór een nieuwe rij
boeken te beginnen? Het gekke is dat het eigenlijk op
hetzelfde neerkomt als het wegdoen van een paar
boeken, maar dan zonder te kiezen.Want de boeken
die langzaam maar zeker verdwijnen achter die nieuwe
rij ben je in zekere zin ook kwijt. Je kunt er niet meer
bij en na een poosje raken de boeken vanzelf in de
vergetelheid.
In museumdepotsgebeurt dat natuurlijk ook wel eens.
Deverzameling groeit gestaag door, maar de depot¬
ruimte blijft hetzelfde. Op een gegevenmoment is de
grens bereikt en valt er niets meer te verzinnen waar¬
mee de ruimte nog efficiënter gebruikt kan worden. En
dan wordt de eerste doos of rol of wat dan ook tussen
de stellingkasten neergezet.



Deltaplan voor het Cultuurbehoud
In de loop van dejaren negentigwerd door het Deltaplan
voor het Cultuurbehoudduidelijk dat niet alleen de con-
serveringsachterstandeen ernstige bedreiging vormde
voor het behoudvan ons cultureel erfgoed,maar dat ook
de omvang van de verzamelingen in heel veel gevallen
eenaanslagop de conditie van de voorwerpenbetekende.
Er bleek gewoon teveel te zijn verzameld.Teveelom in
de beschikbaredepotruimte op eenverantwoorde
manier op te bergen of om allemaal op zaal te tonen.
Maar ook teveel als men niet met een kwantitatieve,
maar met een kwalitatieve maatstaf beoordeelde.En
omdat de middelen om de collecties te conserverenen
te ontsluiten niet toereikend waren om elk voorwerp
ongeacht de kwaliteit te conserveren,moestener keuzes
gemaaktworden.Tenbehoevevan de Deltaplansubsidies
werd een onderscheidgemaakt in vier categorieën:A, B,
C en D.Alleen de objecten en collecties die voldeden
aan de kwalitatieve norm kwamen in aanmerking voor
een subsidie en werden geconserveerd.Maar de rest, die
niet voor een subsidie in aanmerking kwam, bleef
meestal gewoon staan.

Museum Selectie Project (MSP)
Aad Nuis was de eerste die dit fenomeen als bedreiging
van ons cultureel erfgoed belangrijk genoegvond om er
in zijn beleid expliciet aandacht voor te vragen. In zijn
nota Pantserof Ruggengraatstelde hij dat niemand
gebaat is bij ondoorzichtige bergen cultureel erfgoed en
dat derhalvede hoeveelheidvoorwerpendie we bewaren
meer in overeenstemminggebracht zou moeten worden
met de middelen die beschikbaarzijn voor het beheer.
Maar dat moet dan wel op een verantwoorde manier
gebeuren,stelde hij, en daarom gaf hij opdracht een
procedurete ontwerpen waarmeemusealevoorwerpen
volgensprofessionelenormen kunnenworden afgestoten.
Die procedurediende in de praktijk te worden getoetst
en algemeentoepasbaarte zijn in het musealeveld. Een
viertal rijkscollecties (Museum Boerhaave,Naturalis,
MuseumCatharijneconventen het Kröller-MüllerMuseum)
kreegde taak om samenmet het Instituut Collectie
Nederland (ICN)dezeklus te klaren en daarmeewas het
MuseumSelectie Project (MSP)geboren.
Binnen de projectgroep is lang gediscussieerdover de
vraag hoe zo'n afstotingsprocedure eruit zou moeten
zien. Het mocht geenmaatregelworden die van bovenaf
aan het musealeveld zou worden opgelegd.Determ
'protocol', die het ministerie aanvankelijkgebruikte om de
proceduremeeaan te duiden, riep verkeerdeassociaties
op.Wat het ookzouworden,als het niet door het museale
veld zelf gedragenkon worden, was het bij voorbaat
gedoemdte mislukken. Deprojectgroep voelde daarom
meervoor eengedragscodedie door het musealeveld
zou worden vastgesteld.
In 1991 haddende NederlandseMuseumvereniging
(NMV) en ICOM-Nederlandal een algemenegedragscode
opgesteld: de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek.
In hoofdstuk vier van de gedragslijn wordt uitgebreid
stil gestaanbij deverantwoordelijkhedenvan het museum
wanneerhet eenvoorwerpuit de collectie wil verwijderen.

Maar een praktische handleiding vormt dit hoofdstuk
niet. Erworden wel regelsgeformuleerd, maar weinig
aanwijzingen gegevenhoe die regels toe te passen.De
ervaring van de projectdeelnemerswas dat de Gedrags¬
lijn in de praktijk toch niet de handleiding vormde waar
een museumbehoefte aan heeft als het een depot moet
opruimen.

De Leidraad voor het Afstoten van
Museale Objecten
In 1996 had de RijksdienstBeeldendeKunst reedsde
Handreiking bij het afstoten van musealecollecties
gepubliceerd.Dat dezebeantwoorddeaan eenvraag
blijkt uit het feit dat de voorraad al in 1998 op was. Een
ongewijzigde herdruk was echter geengoed idee,omdat
het MSPtoen in volle gang was en waardevolle nieuwe
informatie beschikbaarkwam.Zou het niet handiger zijn
om samenmet de museadie in het MSPparticipeerden
een nieuweversiete schrijven?Dezegedachteresulteerde
uiteindelijk in de conceptversievan de Leidraadvoor het
Afstoten vanMusealeObjecten.Op het congres Grenzen
aan de groei werd de leidraad aan het musealeveld
gepresenteerd,als voorstel voor eenstandaardprocedure
die een professioneelmuseumdient te volgen bij het
afstoten van een object. Wim van der Weiden,directeur
van Naturalis en voorzitter van de projectgroep,heeft bij
die gelegenheidde concept¬
leidraadofficieel overgedragenaan de NMV. DeNMVzal
de leidraaddit jaar publicerenals Museumwijzeren hem
zo ter beschikkingstellen van de Nederlandsemusea.
Eenaantal geselecteerdemuseazal verslagdoenvan de
praktischebruikbaarheidervan,en als daar aanleiding
toe is danzal de leidraadin een later stadiumnogworden
bijgesteld.
DeLeidraadvoorhet Afstoten vanMusealeObjectenis
opgezetals eenstappenplan.Vanaf het collectiebeleids¬
plan tot enmet de nazorgwordt het procesdoorgenomen.
In eeneerderefasevan de ontwikkeling werd de leidraad
checklist genoemden eigenlijk heeft hij dat karakter nog
steeds.Het is een geheugensteunbij een activiteit die
meestal niet tot de dagelijkseroutine hoort, maar wel
preciesen zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Het
belangvan selecterenen afstoten voor de collectie
wordt gauw onderschat,want het betreft nog al eens
voorwerpen waar toch al niet of nauwelijks naar om¬
gekekenwerd omdat ze niet in de smaakof belangstel¬
ling van de conservatorvielen. De leidraadvraagt om
eenverantwoording voor het afstoten en leidt daarom
tot reflectie. De leidraadbiedt middelseen invulformulier
ook de mogelijkheid om de verschillendestappenvan het
proceste documenteren,zodat later kan worden nage¬
gaanwelke beslissingenop welke grondengenomenzijn.
De leidraad zelf geeft vanzelfsprekendgeenantwoord op
devraagof het object afgestotenkanof moet worden.
Daarvooris het museumzelf verantwoordelijk en daar¬
voor heeft het museumook de deskundigheid in huis.
De leidraad is uitsluitend bedoeldom de procedure
inzichtelijker te maken.Enom een standaard te intro¬
ducerendie het publiek het vertrouwen geeft dat met
hun cultureel erfgoed zorgvuldig omgesprongenwordt.



Ingewikkeld?
Deprojectgroep heeft zo nu en dan te horen gekregen
dat de leidraad te uitgebreid is en dat het voor veel
musea,met namekleine,teveelwerk is om dezete volgen.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Demogelijkheid om
de leidraad toe te passenmag niet afhankelijk zijn van
de grootte van het museum.Op papierziet de afstotings¬
procedureer ingewikkeld uit, maar in de praktijk zou
het nog wel eensmee kunnen vallen. Als een museum
beschikt over een helder collectieplan en ook in de

praktijk een consequentcollectiebeleid volgt, is het over
het algemeensnel duidelijk of eenvoorwerp wel of niet
binnen de collectie past.Wanneerde collectieregistratie
op orde is, kunnen veel vragen gemakkelijk worden
beantwoord. Het MSPis er steedsvanuit gegaandat
iedereendie zich met het beheervan het cultureel
erfgoed bezighoudt, betaald of vrijwillig, dat zo goed
mogelijk wil doen en daarbij dezelfdestandaard wil
hanteren. Daaromis er gewoon één leidraad gemaakt.

Het afstotingsprocesin de praktijk
Het afstotingsproces volgens de Lei¬
draad voor het Afstoten vanMuseale
Objectenbegint met het vaststellen
welke normen er worden gehanteerd
bij het afstoten. Meestal is dat de
Gedragslijnvoor MusealeBeroeps¬
ethiek. Museadie lid zijn van de
NMV en/of zijn opgenomen in het
NederlandsMuseumregisterworden
geachtzich te houdenaande gedrags¬
lijn. Als museaandere of aanvullende
uitgangspunten hanteren, dan is het
goed om vast te leggenwelke dat
zijn.
Het komt nogal eensvoor dat het
museumniet de eigenaar is van de
objecten in zijn verzameling,zoals
bijvoorbeeld de verzelfstandigde
rijksmusea.Dan is het verstandig om
tevoren met de eigenaarovereen¬
stemming te bereikenover de uit¬
gangspunten die bij het afstoten
gehanteerd zullen worden. Met name
over de vraag wat er zal gebeuren
met de opbrengst als objecten uit de
verzameling verkocht worden zal dan
een duidelijke afspraak gemaakt
moeten worden. Deprojectgroep
adviseerdeom de opbrengsten uit¬
sluitend te bestemmenvoor het aan¬
kopen, restaurerenof actief conser¬
veren van andereof nieuwe objecten,
omdat het andersverleidelijk kan
wordenom de collectie aan te spreken
als er elders op de museumbegroting
tekorten zijn.
Cruciaalbij het selecterenen afstoten
van voorwerpen uit de collectie is
het collectiebeleid van het museum.
Het collectieplan of collectiebeleids¬

plan is het belangrijkste beleids¬
document van het museumwaaraan
kan worden getoetst of het voorwerp
in de collectie past. In het collectieplan
staan de inhoudelijke en kwalitatieve
grenzenomschrevendie het museum
ten aanzienvan de collectie hanteert.
Het collectieplan zorgt ook voor de
nodige objectivering en continuïteit
in het collectiebeleid.Als het museum
nog niet over een goed collectieplan
beschikt, dan is het beter eerst een
collectieplan op te stellen en dan pas
te gaan selecteren.Degrote lijnen in
de collectie en het verzamelbeleid
bepalen in eerste instantie wat wel
en niet in de collectie past.
Maar ook de kennis en informatie op
objectniveau moet in orde zijn. Als je
een object uit de verzameling ver¬
wijdert moet je weten wat het is.
Zonder kennisvan zaken loop je het
risico de verkeerdebeslissingte
nemen. In de regel is de benodigde
deskundigheidwel in huis, maar
wanneer dat niet het geval is, doet
het museumer goed aan elders
advies in te winnen. Eentweede
mening vragen is hoe dan ook ver¬
standig omdat je je zeldenbewust
bent van je eigen blinde vlekken.
Mede daarom is de communicatie
met de buitenwereld van belang: met
de media en het publiek, maar ook
met de collega museaen anderevak¬
genoten. In veel gevallen gaat het
fout omdat er niet over een heldere
berichtgeving is nagedacht en infor¬
matie op een negatievemanier naar
buiten komt. Als er eenmaal een
negatievesfeer is ontstaan, is het

moeilijk om de stemming om te laten
slaan.Voor sommigenzal dat een
redenzijn om juist zo min mogelijk
van het afstoten te laten merken
en alles achter de schermenaf te
handelen.Maar daarmeewordt geen
bijdrage geleverdaan het maat¬
schappelijk draagvlak en bovendien is
er het risico van eenveel sterkere
negatieve publiciteit als onverhoopt
toch iets uitlekt groot.
Volgensde leidraadmoet het museum
zijn collega's in kennisstellen van de
voorgenomenafstoting en hen ver¬
volgensvoldoendetijd en gelegenheid
gevenom eventuele belangstelling
voor de objecten kenbaarte maken.
Dit is waarschijnlijk eenvan de las¬
tigste onderdelenvan de procedure,
want er wordt tijd gevraagddie het
museumlang niet altijd heeft. Toch is
het van groot belangdat de museum¬
wereld er in slaagt eengoedwerkende
vorm te vinden voor dezeuitwisseling
van informatie. DeNMV heeft het
ICNgevraagdom een digitaal plat¬
form te ontwikkelen dat musea in
staat stelt aan dezeeis te voldoen,
en daar wordt inmiddels aan
gewerkt. Dezeeis heeft te makenmet
het vertrouwendat het musealeveld
op dit punt moet opbouwenbij politiek
en publiek. Het vertrouwen dat het
musealeveld bij het afstoten van het
cultureel erfgoed geen financiële
motieven hanteert, maar inhoudelijke
redenen:het object is niet op z'n
plaats in dit museummaar kan in
een ander museumheel goed func¬
tioneren.



Over het opschonen van een
streekcollectie
Selectie en afstoting in het Historisch Museum
Den Briel
Het Historisch Museum Den Briel is een regionaal museum, dat een
historische collectie beheert en presenteert over de geschiedenisvan
Brielle en de regio (het eiland Voorne). Als zoveelstreekmuseain Nederland
is de collectie tussen 1950 en 1970 gegroeid als kool. Alle schenkingen
werden geaccepteerd,en het acquisitiebeleid was op zijn minst actief te
noemen. Dat heeft geleid tot een boeiende,sterke en mooie collectie,
maar ook tot overtollige ballast. Het museum heeft daarom een duidelijk
beleid voor selectie en afstoting geformuleerd. Bij het afstoten van
objecten wordt gebruik gemaakt van de conceptversie van de 'Leidraad
voor het Afstoten van MusealeObjecten'. Dezeleidraad biedt het museum
een checklist en geeft de volgers van het proces - bestuurlijk verant¬
woordelijken, pers - een handvat om het proces te controleren.

Door:

Mark vanHattem,

conservatorHistorisch

Museum Den Briel

Collectiebeleidsplan
In de loop der tijd heeft het Historisch Museum Den
Briel veel objecten geaccepteerddie bij nader inzienniet
in de collectie thuishoren,somsals groep, in de hoop dat
'er iets van waarde' bijzat. Demeesteschenkingenen
bruiklenen werden op basisvan mondelinge afspraken
overgedragen.Deherkomstregistratiewas verre van
compleet. Het is duidelijk dat dezesituatie, alhoewel als
tijdsbeeld volkomen normaal, niet kon voortduren.
Het museumheeft daarom in 1997 een collectiebeleids¬
plan opgesteld,met als doel enige structuur in de

acquisitie en de afstoting van collectiestukkente brengen.
Want afgestoten werd er ook al - op dezelfde informele
basis.In het collectiebeleidsplan zijn de criteria
omschreven,waaraan objecten moeten voldoen willen
ze geaccepteerdworden voor de collectie. Dat betekent
in concreto dat 'selectie aan de poort' wordt toegepast.
In onsaankoopbeleidstaat de doelstellingvan het museum
centraal,niet de regionaleherkomstvan objecten.Wan¬
neerwij bijvoorbeeldalle werkenvan Martin Middelhoek,
eenBrielsschilderwerkzaamrond 1930,zoudenaankopen
die ons worden aangeboden,zou het museumbinnen

Af te stoten object:

kop en schotel, begin

20ste eeuw (foto:

Historisch Museum

Den Briel,

ten behoevevan

collectieregistratie)
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/If te stoten object:

karaf met glazen,

eerste helft 20ste

eeuw (foto: Historisch

Museum DenBrief

ten behoeve van

collectieregistratie)

enkelejarenverwordentot eenMiddelhoek-museum.Dat
is nadrukkelijkniet de bedoeling.

Herkomstonderzoek
Naastselectieaan de poort is in het collectiebeleidsplan
aangegeven,dat het regelmatigopschonenvan de
collectie tot verantwoordbeheerwordt gerekend.
Voordatdit principein de praktijkkonwordengebracht,
moestechterde enormeachterstandop het terreinvan
herkomstonderzoekwordeningehaald.In 1998 is door
de gemeentegeldter beschikkinggesteldvooreen
onderzoeksproject,dat ongeveereen halfjaar in beslag
nam.Daarbijlag het accent op het herkomstonderzoek
bijobjectendiewijdubieusachtten wanneerwijde
meetlat van de nieuw opgestelde criteria erlangs
legden.
Hetopschonenvan de collectiewordt gefaseerdaange¬
pakt.Deeerste lijstvan objectendie in aanmerking
komenvoorafstoting is inmiddelsgereed.Daarbijis
opnieuwkritischnaar de criteriagekeken.Beslotenis
dat facilitairebeperkingenniet doorslaggevendmogen
zijn.Datbetekendein ons gevalhet bewarenen restau¬
rerenvan enkelegroteremeubelstukken,die niet in ons
museumen ons depot passen.Hiervooris doorde

gemeenteeen oplossinggevondenin de vormvan
financieringvan een extern depot bij een kunstopslag-
bedrijf.

Verantwoording
Vervolgensmoet de feitelijkeeigenaarvan de collectie
een oordeelvellen.Inons geval is dat de gemeente
Brielle.Alsmuseummedewerkersen gemeenteambtenaren
kunnenwijadviseren,maar niet besluiten.Datrecht is
voorbehoudenaan het collegevan B8tWen uiteindelijk
de gemeenteraad.Het is het vooreen museumals het
onzevangrootbelangde eigenachterbanniet van ons te
vervreemden.Daaromis het adviesaan het collegeen
de raad opgesteldin overlegmet de vriendenvereniging
van het museum.Ooktwee plaatselijkehistorische
werkgroepenmet een eigencollectiezijn bij het plan
betrokken- een aantal objectenzal naar allewaar¬
schijnlijkheidin hun eigendomovergaan.Hetadviesis
inmiddelsdoorhet collegeovergenomen,en de gemeen¬
teraad is reeds informeelgeïnformeerd.Inmiddelsisook
een persbijeenkomstgeorganiseerd,waarbijzowelde
burgemeester- als politiekverantwoordelijke- als de
conservatorvan het museumhet woordhebben
gevoerd.Ditresulteerdein genuanceerde,waarheids¬
getrouwe artikelen. Het RotterdamsDagbladkopte:
Conservatoroveropschonenmuseum:het wordtgeen
uitverkoop.Enhet BrielsNieuwslandbleefgelukkigniet
achter: Beslistgeen uitverkoopinhistorischmuseum.Het
vroegtijdigen zorgvuldiginformerenvan de pers heeft
voorkomendat paniekverhalende rondezoudengaan
doen.

Uitvoering
Binnenkortzal de gemeenteraaduitspraakdoen en zal
het voorstelal dan niet ten uitvoerkunnenworden
gebracht.Alshet voorstelwordt geaccepteerd,dan zal
de lijstvan af te stoten objecten in de lokalekranten
wordengepubliceerd,ledereenkrijgtzes wekende tijd
om informatieaan te dragenoverde objecten.Met
namewordtgevraagdaan mensendie objectenhebben
geschonken,zonderdat dat ons bekendis,zichbij het
museumte melden.Het kanzijndat wijaan de hand
van nieuwegegevensbesluitenomobjecten(toch)niet
af te stoten. Bovendienzullenalleons bekendeschenkers
wordenbenaderdmet de vraagobjectenterug te nemen.
Vervolgenszullenwij ons richten tot de musea en
oudheidkamersin de regio:hebbenzij een plaats in de
collectievoordeze objecten?Daarnazullenalle andere
museainNederlandmetdezelfdevraagwordengecon¬
fronteerd.Tenslottezullen wij particuliereverzamelaars
in de regiobenaderen.Voorwaardeis dat zij serieusver¬
zamelen,en niet zozeerhandeldrijvenin oude en duis¬
tere zaken.Deobjectendie dan nog 'overzijn'worden
opnieuwgepubliceerd.Zijzullenbij inschrijvingworden
verkocht.Bewustkiezenwe ervoorgeenveilingte houden.
Deindruk'museumhoudt uitverkoop'willenwe ten
kostevan allesvermijden.HetHistorischMuseumDen
Brielwilzo open en zorgvuldigmogelijkeen moeizaam
procestot een goedeinde te brengen,dat helaas bitter
noodzakelijkis.
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Er zijn meer wegen die naar
collectieregistratie leiden...
Wat is het, door wie is het gemaakt? Wanneer is het ontstaan,
waarvoor is het gebruikt en wat is de achterliggende geschiedenis? De
antwoorden op deze vragen over museale voorwerpen zijn als het goed
is terug te vinden in de collectieregistratie. Hetzelfde geldt voor de
administratieve gegevens over de verwerving (is het een bruikleen, een
schenking en van wie hebben we het verworven?) en de actuele stand¬
plaats in het museum.

Door:

Arno Stam, consulent

documentatie Gelders

Oudheidkundig

Contact

Standaarden voor collectieregistratie
Detijd van het zelf ontwerpen van een beschrijvings-
kaart om gegevensover de eolleetie te noteren ligt al
weer ver achter ons. Erzijn inmiddels goedestandaard-
kaarten zoals de Basisregistratiekaarten de Historisch
Voorwerpkaart.Ook het zelf bouwen van een computer¬
applicatie is geen slimme investering.Afhankelijkheid
van de bouwer, gebrekkigeondersteuning en het ont¬
brekenvan updates terwijl inzichten en (technische)
ontwikkelingen doorgaan,vormen een greep uit het
lijstje 'niet doen'.Het is verstandiger om mee te doen
aanvastgesteldstandaarden.Erzijn inmiddelsverschillen¬
de programma'sop de markt die deCIDOC-en Spectrum¬
standaardenvolgen: imc-Modules, Adlib Museum,The
MuseumSystem(TMS).Dedefinities waaraan velden
moeten voldoen zijn volgens die standaard geprogram¬
meerd.Alleen op dezemanier is het (toekomstig) uit¬
wisselenen samenvoegenvan informatie mogelijk.
Het voerenvan eencorrectsysteemvan collectieregistratie
is inmiddels eenvan de basiseisenvoor opname in het
Nederlands Museumregister. Eenmuseum dient con¬
sequent en continu te zorgen voor het verantwoord
vastleggenvan tenminste de basisgegevensvan een
object: inventarisnummer,objecttrefwoord, verwervings¬
gegevensen actuele standplaats. Dit vereist planmatig
werken, en voortdurende steun van team en directie of
bestuur. Uiteindelijk gaat het om het logisch en zinvol
vastleggenvan de data, de gegevensvan de objecten
die het museumbeheert. Endie objecten vormen het
bestaansrechtvan het museum.Erzijn meerwegen die
naar een goedecollectieregistratie leiden, en er zijn ver¬
schillendeinstellingendie u daarbijvan dienst kunnenzijn.

Het museumconsulentschap in de
eigen provincie
Eenmuseumdoet er goedaanvoor de start met collectie¬
registratie allereersteensaan te kloppenbij het museum¬
consulentschapin de eigen provincie. Daar kan men
zowel terecht voor een algemeenadviesals voor een
antwoord op een specifiekevraag. Bij een aantal consu¬
lentschappen(Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland)
zijn vakconsulentenaangestelddie zich specifiek richten
op het terrein registratie en documentatie. Als het

w

consulentschap zelf onvoldoendekennis in huis heeft,
wordt u doorverwezennaar een andere instelling.
Demuseumconsulentschappenbieden regelmatig de
basiscursusRegistratieen documentatie aan, met daarbij
de door de Stichting Landelijk Contact van Museumcon¬
sulenten (LCM)ontwikkelde syllabus1.Alle aspectenvan
registratie en documentatie komen daarin aan bod: van
planning tot uitvoering (via beleidsplanen collectieplan
tot registratieplan en automatiseringsplan), de gang van
het object in eenmuseum(vanafbinnenkomsttot plaatsing
in vasteopstelling of depot),het nummerenvan museum-
voorwerpen (te gebruiken materialen en methoden), het
beschrijvenvan museumvoorwerpen(handmatige en
geautomatiseerdebeschrijvingskaarten,fotografie), het
beschrijvenvan documentairecollecties(zoalseenboeken-,
foto-, krantenknipsel- of audiovisuelecollectie), het
gebruik van trefwoorden, het toegankelijk makenvan
de collectie en niet te vergeten de automatisering van
de collectieregistratie. Decursuswordt gegevendoor een
vakconsulent of door een externe docent. Dit najaar
wordt de basiscursusaangebodenin Noord-Holland
(2 en 9 oktober in Zaandijk), Gelderland (6 en
13 november in Zaltbommel) en de regio noord (20 en
27 november in Assenen Groningen)2.

Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, afdeling
automatiseringsadviezen (RKD)
Het landelijke instituut waar u met vragen op het hele
terrein van registratie, automatisering, Internet, multi-

Arno Stam aan het

werk als docent van

de basiscursus

'Registratie en

documentatie' (foto:

GeldersOudheidkundig

Contact)
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Noten:

1) 'Syllabusbij de basiscursus

Registratie en Documen¬

tatie' / samenst. S. van den

Berg ... [et al.]. - Tilburg:

Stichting Landelijk Contact

van Museumconsulenten,

1998 (2e editie) - 126p. -

III. lit. opg. Desyllabus is

inbegrepen bij de prijs van

de basiscursusen is ook los

te bestellen (f75,- plus

verzendkosten) bij de

BrabantseMuseumstichting,

tel. (013) 535 55 65,

e-mail bms@bart.nl

2) Scholingsaanbod

Museummedewerkers

2000' / samenst.Anita van

Mil, Jelmer Prins.- Amster¬

dam: NederlandseMuseum¬

verenigingenStichting Lan¬

delijk Contact van

Museumconsulenten,2000.

- 60 p. Bij basiscursus nr.

13c is

abusievelijk Hattem in

plaats vanZaltbommel als

locatie vermeld.

3) 'MARDOC-Handleiding

voor de beschrijving van

afbeeldingen' / red.Jeanne

Hogenboom,Jan van de

Voort. - Rotterdam: MAR-

DOC,1982. - 220 p. -

(MARDOC-publicatie; 4)

4) Erzijn vierSIMIN-publicaties

verschenen.Demeest

recente is het handboek:

'Eenklein Musée imaginaire:

Voorbeeldenboekbij het

registreren vanmuseum¬

objecten' / GuusBoekhorst,

Annemiek Ouwerkerk,Jan

van de Voort. - Amsterdam:

Nederlandse Museum¬

vereniging, 1999. - 118p. -

(SIMIN-publicatie; 4)

5) 'Spectrum : TheUKMuseum

Documentation Standard

Project' / Alice Grant. -

Cambridge: TheMuseum

Documentation Association,

1996 (2nd Edition)

media en terminologie terecht kunt is het RKD,afdeling
automatiseringsadviezen.Voor informatie over colleetie-
registratieprogrammatuur, beelddigitalisering en andere
technische aangelegenhedenkunt u bij Jan van der
Starre te rade gaan.Vragen en adviezenmet betrekking
tot terminologie kunt u stellen aan Jan P.van deVoort.
Op de website van het RKDvindt u binnenkort actuele

Nederlandse Museumvereniging
(NMV)
In het najaar van 1999 organiseerdede NMV een cursus
Kiezenvan registratieprogrammatuur. Deongeveer
zestig deelnemerskonden in de praktijk kennismaken
met de al eerder genoemdedrie standaardpakketten.
Met behulp van opdrachten werden de mogelijkheden

Het gebruikvan deArt and
ArchitectureThesaurusin cultuur¬
historischemusea
Hetgebruikvan deAATvergt de nodige
kennis.Op initiatief van devakconsu¬
lentenRegistratieen Documentatieis
daaromvorig jaar het projectAAT-
gebruikin cultuurhistorischemusea
gestart.Het doelvan dit project is cul¬
tuurhistorischemuseate wijzen op de
mogelijkhedendie deAATbij collectie¬
registratiebiedt Mirjam Pragtwerd
bereidgevondenhet projectuit te voeren.
Het eerstedeelbestonduit het onder¬
brengenin deAATvan alle termen,die
groepenobjectenomvatten,uit de
MARDOC-handleidingvoorderegistratie
van afbeeldingen(=MARD0C4)3,ten¬
eindehet overschakelenvan MARDOC4
naardeAATsoepelte latenverlopen.Het

tweededeelbestonduit het schrijven
van eenhandleidingvoor het gebruik
van deAATin cultuurhistorische
musea.In de handleidingwordt staps¬
gewijsen aande handvanvoorbeelden
het zoekenen gebruikenvanAAT-
termen tijdens de collectieregistratie
beschreven.Bij elkevoorbeeldbeschrij¬
ving, gebaseerdop zowel de basisregi¬
stratie als de historischevoorwerp-
kaart, is eenkorte uitleg van eenAAT-
probleemgevoegd.Dehandleidingvoor
cultuurhistorischemuseawordt
gecombineerdmet eendoorAnnette
Gaalmangeschrevenalgemenehand¬
leidingbij deAAT.Hierinwordt ingegaan
op het nut van thesauri,deontwikkeling
van deAATenvooral op de inhouden
structuurervan.Eeneersteversievan de
gecombineerdehandleiding(algemeen

deelen deelvoor cultuurhistorische
musea)wordt zomer2000 door de
NMVgepubliceerd.Navoltooiing van
het vertaalprojectzal vervolgenseen
definitieveversieverschijnen,waaraan
ookspecifiekehandleidingenvoor
gebruikvan deAATin bibliothekenen
archievenzullenzijn toegevoegd.
Dehandleidingvormt het uitgangspunt
van het derdedeelvan het project,een
tweedaagsecursus.Dedeelnemersaan
de cursusgaanpraktischaan het werk
en lerendemogelijkhedenvan deAAT
voor het eigenmuseumkennen.Deze
cursusis reedseenmaalaangeboden.
Voorhet najaarvan 2000 (of eventueel
het voorjaar2001)staat eentweede
cursusgepland.
(Tekst:Annette GaalmanenMirjam
Pragt,RKD)

informatie over de verschillende collectieregistratiepro-
gramma's (dit deel van de website is nog in aanbouw).
Ookvoor informatie over bijvoorbeeld scanners,digitale
camera'sen dienstverlenendebedrijven kunt u terecht
op de website.
Eenbelangrijk project dat vanuit het RKDwordt geleid,
is de vertaling en introductie van de Art and Architecture
Thesaurus(AAT)in Nederland.DeAATis een thesaurus
die bij het registrerenvan voorwerpengebruikt kan wor¬
den. Het is een uitgebreide lijst van gestandaardiseerde
trefwoorden, waarin woorden die qua betekenisverwant
zijn bij elkaar worden gebracht door een hiërarchische
indeling en verwijzingen naar synoniemenen geasso¬
cieerdewoorden. Belangrijkvoordeel van dezethesaurus
is dat museaniet zelf het wiel hoevenuit te vinden
voor wat betreft terminologie en dat, bij toepassingvan
de AAT,informatie van verschillende instellingen
gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kan worden. In
Gelderland loopt een proefproject, waarbij een stagiaire
van de Reinwardt Academiede deelcollecties 'beeld¬
houwwerken' van enkeleGeldersemuseazodanig op
elkaarafstemt dat de recordssamenééndatabasekunnen
vormen. De introductie van de AATin Nederland is
momenteel in volle gang. Dedelen die reedsvertaald
zijn, wordendirect in de thesaurusmodulevan de collectie-
registratieprogrammatuuraangeboden.Naarverwachting
zal het project in het najaarvan 2001wordenafgerond.

en eigenschappenvan de programma'svanachter de
computer ontdekt. DeNMV heeft voor de deelnemers
een aantrekkelijke korting op de aanschafprijsvan regi¬
stratieprogrammatuur bedongen bij de betreffende
leveranciers.Ookandere NMV-leden kunnen van deze
regeling gebruik maken; in september2000 zullen zij
daarover nader worden geïnformeerd.
DeSectie Informatieverzorging Musea in Nederland
(SIMIN)van de NMV organiseert jaarlijks enkele bijeen¬
komsten. Doorgaansworden de lezingenvan die dagen
later aangebodenin de vorm van een bundel, afhankelijk
van het thema somsnog jarenlang te gebruiken als
naslagwerk.Daarnaastheeft SIMIN in de loop der jaren
enkelebelangrijkepublicatiessamengesteld4.Het initiatief
om Spectrum, een Engelsmodel waarin tal van pro¬
ceduresop het terrein van registratie en documentatie
in kaart zijn gebracht, te vertalen naar een in Nederland
te gebruiken versie, is door SIMIN genomen5.Het ligt op
de weg van SIMIN om vervolgenshet gebruik van de
proceduresuit Spectrumverder te stimuleren.

Groep Automatisering Museale
Collecties (GAMCO)
In Nederlandzijn drie automatiseringsgroepenactief
waarin museazich kunnen oriënteren op automatisering
van de collectieregistratie en waar praktijkervaringen
worden uitgewisseld. In de regio noord worden geen
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bijeenkomstengeorganiseerd,in de regio'swest en oost
wel.Voorf 15- perjaar ontvangt u uitnodigingenen ver¬
slagenvan bijeenkomsten.Doorgaanswordentwee bijeen¬
komstenperjaar georganiseerd,waarbij eenactueelthema
wordt belicht.Recentwarendat bijvoorbeelddeArt and
ArchitectureThesaurus(AAT)en de consequentiesvan de
overstapnaareennieuw softwarepakket.GAMCO-oost
presenteertmomenteeltijdens elkebijeenkomstéénvan de
standaardcollectieregistratieprogramma's.GAMCO-west
telt circa 50 leden,GAMCO-oostcirca80. DeGroepen
AutomatiseringressorterenonderSIMIN.Meer informatie
kunt u krijgenbij de coördinatoren(zieadreslijst).

Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland
(DEN)
DeVerenigingDENheeft alsdoel de toegankelijkheidvan
het Nederlandserfgoedte bevorderendoor middelvan
digitale ontsluiting. Dietoegankelijkheidmoet tot stand
komenvoor het bredepubliek,voor educatiefgebruiken
voor professioneleuitwisseling.VerenigingDENwil qua
activiteitencomplementairzijn aanNMVenRKD.Hetstreven
is de zichtbaarheidvan het cultureel erfgoedte vergroten.
Datbetekentdat DENbijvoorbeelddestandaardprogramma¬
tuur voor collectieregistratiebekijkt vanuit het aspectvan
publieksgerichtheiden geschiktheidvoor Internet.
Detweede roepingvan DENis het bevorderenvan stan¬
daarden.Standaardisatiewordt somsalseenkeurslijfervaren,
maarhet toepassenervanstructureertwerkzaamhedenen
bevorderthet doorzoekenen terugvindbaarmakenvan
informatie aanzienlijk.Standaardisatieis voor DENvan
cruciaalbelang,omdat deverenigingzich niet alleen richt
op musea,maarop de heleerfgoedsector.Bedoelingis de
informatie van bijvoorbeeldarchieven,monumentenor¬
ganisaties,bibliotheken,museaen archeologischonderzoek
aanelkaarte knopen.Dekunstdaarbij is om 'digitale
onvindbaarheid'te voorkomen,met anderewoordenom al
het bronnenmateriaalvan relevantetrefwoordente voorzien
zodat al het materiaalvia die trefwoordenteruggevonden
kanworden.DENisvan plansamenmet eenvoorhoede,
bestaandeuit grote instellingen,eenset standaardenop te
bouwen.Die instellingenhebbendemogelijkheden(geld
en menskracht)om hieraaneenbijdragete leveren.Het
strevenis om overtwee tot driejaar destandaardengefor¬
muleerdte hebben,waarnavolgenshet aanhaakmodel
andereinstellingen,dusook kleinere,kunnenmeedoen.
Internet is eenprachtig instrumentwaarmeeje overde
heggetjesvan deverschillendeafzonderlijkesectorenheen
kunt kijken.Dieverbindingkanvooralsnogniet op het
diepsteniveaugemaaktworden,bijvoorbeeldop het
niveauvan objectbeschrijving,maarwel op het hogere
niveauvan deelcollectiesen inleidende'artikelen'.Dit wil
DENgestaltegevenin devormvan de Netwijzcr Cultuur.
Diemoetvolgendjaar beschikbaarzijn, vooralsnogin de
vormvan een'goudengids'op erfgoedterreinen eencultu¬
releagenda.Eenvoorproefjeis al te vindenop dewebsite
van DEN.Erzijn vier ingangen:de genoemde'goudengids'
(bijvoorbeeld:zoekalle instellingenin mijn woonplaats),
artikelen (eentussenlaagin devormvan eendatabankmet
informatieoverthema'sop het gebiedvancultureelerfgoed),
erfgoeddigitaal (bronnenmateriaalc.q.objectbeschrijvingen

vanerfgoedinstellingendieaangeslotenzijn op deNetwijzer
Cultuur]en onderwijs(informatie met betrekkingtot ICT,
cultureel erfgoeden onderwijs).
Voor kleinere instellingen biedt DENbinnenkort de
mogelijkheidvan eenB-lidmaatschap,waarmeebijvoor¬
beelddeelnameaan lezingenen participatie in dewebsite
van DENmogelijkwordt. Ledendie (nog)niet beschikken
overeeneigenwebsitekunnenhun algemenegegevensen
tentoonstellingsinformatievia dewebsitevanDENin de
goudengids en de culturele agendavan de Netwijzer
Cultuur plaatsen.

ICT-regeling Mondriaan Stichting
DeMondriaanStichting kent ook dit jaar een regelingvoor
ondersteuning(maximaal40%)van InformatieenCommuni¬
catieTechnologie(ICT):de Tijdelijkeregelingvoorpublieks¬
gerichtedigitaliseringsprojectenbij erfgoedinstellingen.De
subsidieaanvragenvoor2000diendenvoor 1 meijongstleden
ingediendte zijn. Devoorwaardenen
achterliggendegedachtenbij dezeregelingzijn toch in¬
teressantgenoegom ze te bespreken,omdat de Mondriaan
Stichting de ervaringen,vorig jaar en dit jaar opgedaan,zal
gebruikenbij het ontwikkelenvan plannenvoor de komende
jaren. Het staat vast dat ook de komendejaren middelen
vrijgemaaktzullenwordenvoor het toegankelijkmaken
van het erfgoedmiddelsinteractievedigitale media.
Alleendigitaliseringsprojectenmet eenuitgesproken
publieksgerichtkarakterkomenvoor ondersteuningin aan¬
merking.Het gaat dus niet om wetenschappelijketoepas¬
singenof projectendie gericht zijn op devakwereld,noch
om toepassingenwaarvoorin eersteinstantie de geauto¬
matiseerderegistratievan de instelling op peil gebracht
moetworden.Vorigjaar werdenal heelwat projecten
afgewezendiegerichtwarenop het publicerenvancollecties
op Internet.Het argument hierbij wasdat eendatabaseop
zichzelf niet aantrekkelijkis voor het publiek.Het moet
gaanom projectendie in het verlengdevan het publieks-
beleid liggenen niet in het verlengdevan het collectiebe¬
leid. Het is echter niet uitgeslotendat de MondriaanStich¬
ting op basisvan de evaluatievan 1999en 2000 besluit de
nadrukop de publiekskantvan ICT-projectenenigszinsaf
te zwakkenen onderbepaaldevoorwaardencollectiege¬
richte projectentoe te laten.
Projectendie bovende omheiningvan de eigensectoruit¬
stijgen,verdienendevoorkeur.Dusprojectenwaarin bij¬
voorbeeldarchievenen museasamenwerkenom het brede
publiekte bereikenmakenin principemeerkansop een
bijdragevan de MondriaanStichting. Prioriteit ligt ook bij
projectendie nieuwedoelgroepenbereiken(onderandere
jongerenof allochtonen)of waarin samenwerkingmet het
onderwijswordt gezocht.Het zal duidelijk zijn dat het
belangvan het projectvoor de doelgroepcentraalstaat,
niet het belangvan het projectvoorde indienendeinstelling.
Bij onderwijsprojectengeldt zelfsdat didactisch-inhoudelijke
projectendevoorkeurhebbenbovendigitale toegangs¬
poortenof encyclopedieën.Projectendie momenteelbij
de MondriaanStichting zijn ingediendin het kadervan
de tijdelijke ICT-regelingvoor 2000 wordenmededoor
BureauErfgoedActueelen deVerenigingDigitaal Erfgoed
Nederlandbeoordeeld.

^£Sr *

Adreslijst

. GAMCO-noord:Meindert

Seffinga, FriesScheepvaart¬

museum Sneek,

tel. (0515)41 40 57

mGAMCO-west:LeonHomburg,

Marine-museum DenHelder,

tel. (0223) 65 73 49,

e-mail

marmus@navy.disp.mindef.nl;

Saskia van den Berg,

PurmerendsMuseum,tel.

(0299)42 8755;Arno van Os,

Museum Catharijneconvent,

tel. (030) 231 38 35,

e-mail cathconv@wxs.nl.

mGAMCO-oost:

Lia de Ceuninck van Capelle,

Hannema-de Stuers

Fundatie Wijhe,

tel. (0572) 39 1434,

e-mail hsf@wxs.nl; Arno

Stam, GeldersOudheidkundig

Contact Zutphen,

tel. (0575)51 1826,

e-mail stggoc@wxs.nl

mMondriaan Stichting,

Jacob Obrechtstraat 56,

tel.(020)6762032,

www- mondriaanfoundation.nl

mRijksbureau voor Kunst¬

historische Documentatie,

afdeling automatiserings¬

adviezen, Prins Willem

Alexanderhof 5, Den Haag,

tel. (070) 333 97 77,

www.rkd.nl

■Sectie Informatieverzorging

Musea In Nederland van de

NMV, secretariaat Christel

Kordes,Instituut Collectie

Nederland,tel. (070)307 38 04,

www.museumvereniging.nl

■ Vereniging Digitaal Erfgoed

Nederland,Johan

Muyskenweg 25, Amsterdam,

tel. (020) 462 86 73,

www.den.nl

■ Museum Documentation

Association, CambridgeUK,

www.mda.org.uken voorde

nuttige online fact sheets

www.mdocassin.demon.co.uk/

resource.htm
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■
De kosten van beelddigitalisering
van de collectie

Door:

Jan van der Starre,

Rijksbureau voor

Kunsthistorische

Documentatie,

afdeling auto¬

matiseringsadviezen

Het digitaal

fotograferen van

objecten in het Goois

Museum, Hilversum

(foto:J. Volland)

Het mogelijk gebruik van digitale beelden in een museum is afhankelijk
van de taken die het museum zichzelf stelt. Als we uitgaan van de
ICOM-definitie van een museum, dan kunnen de taken als volgt
opgesomd worden: verwerven, behouden,wetenschappelijk onderzoeken,
presenteren en informeren: en dat alles binnen de kaders van studie,
educatie en genoegen.Veel van de mogelijke functies geven op zichzelf
onvoldoende reden om over te gaan tot grootschalige beelddigitalisering,
maar in combinatie wellicht wel. De functie waarbinnen digitale beelden
(zullen) worden gebruikt bepaalt in belangrijke mate de vereiste aard
en kwaliteit: lage of hoge resolutie, detailopnames, meerdere opnames
in een context, gebruik voor een website, etc. Een museum zal voor
zijn eigen functioneren op dit terrein een informatiebeleid moeten
formuleren. Slechts op basis van de doelstellingen die daarin zijn vast¬
gelegd, is het mogelijk om een keuze te maken ten aanzien van de
inzet van middelen voor beelddigitalisering. Hierbij hoort uiteraard een
inzicht in de financiële consequenties van mogelijke beslissingen.

Model voor kostenberekening
beelddigitalisering
Het hier gepresenteerdemodel voor kostenberekening
gaat uit van een aantal stappen in het totale digitalise¬
ringsproces,en van een driedeling naar wijze van beeld¬
vastlegging:
■digitaal vanaf het object
■ traditionele fotografie vanaf het object
■vanaf bestaand beeldmateriaal
Destappen in het proceszijn in dezedriedeling op een
aantal plaatsen hetzelfde, en zullen ook dezelfde kosten
met zich meebrengen.Het model is nogeeneerstecon¬
cept, dat zeker nog verbeterd en aangevuld kanworden.
Het belangrijkste is dat het kostenbewustzijn van musea
wordt gestimuleerd, en dat museummedewerkersna¬
denkenover welke kosten bij welke activiteiten behoren.

Aannames
Tenbehoevevan de rekenvoorbeeldenis een aantal
aannamesgemaakt. Die aannamesbetreffen de perso¬
neelskostenen de benodigdetijd per handeling.
1.Salariskosten
Tenaanzien van de personeelskostenis gebruik
gemaakt van een schatting van gemiddeldesalaris¬
kosten. Elkmuseumzal daar zijn eigen bedragen,
eventueel gevarieerdnaar de verschillendeactivitei¬
ten in moeten zetten. Eenvoorbeeld:
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Het procesziet er in schemaals volgt uit:

2.1.1.Object transport
2.1.2.Object opstellen

1. Selectie
1.2 Deelcollectie
1.3 Objecten

2.1.Vanaf object 2.2.Vanaf bestaandbeeldmateriaal

Digitaal

2.1.3.1. Foto maken
2.1.3.2.Keuzemaken
2.1.3.3.Bewerken

Traditioneel

2.1.4.1. Foto maken
2.1.4.2Ontwikkelen
en/of afdrukken
2.1.4.3.Keuzemaken

2.2.1. Keuzemaken
2.2.2.Scannen
2.2.3. Bewerken

3.1. Opslaan
3.2. Converteren
3.3. Opslaan

Post Bedrag
Gemiddeldmaandsalaris(bruto) 5000
Werkgeverslasten(30°/o) 1500
Overhead(20°/o) 1300
Totaal maandbedrag 7800

Het maandbedragresulteert in eensalarislastvan
13x ƒ7800,- = f 101.400,- (incl. vakantie uitkering).
Eenjaar telt ca. 200 'werkbare' dagen van 8 uur,
hetgeen het uurbedrag op f63,- brengt.

2. Tijdper handeling
Deverschillendeactiviteiten zijn gewaardeerdop
aantal minuten dat een handeling vergt. Dit is
uiteraard een grove schatting, en zal per museum,
per deelcollectie en per object variëren.
3.Kostenapparatuur
De kostenvan apparatuur en de afschrijving daarvan
zijn niet verdisconteerd in de berekening,evenmin
als de kosten voor de noodzakelijke training van
diegenen die de systemenmoeten bedienen.
4.Selectie van objecten
Bij de berekeningvan de kostenvan selectieis uitgegaan
van eenselectievan 500 objecten(incl.vastleggingin
de registratiedatabase)uit eendeelcollectievan 1000.

5. Transportkosten
Bijkomendetransportkosten van objecten (bijvoor¬
beeld transport-middelen enverpakkingsmateriaal)zijn
niet opgenomen.
6.Kwaliteit digitale beelden
Wat betreft de kwaliteit van de digitale beelden, is er
vanuit gegaandat die gemiddeld zal zijn: geen top¬
kwaliteit, en ook geen 'quick-and-dirty' plaatjes. Er
wordt zo weinig mogelijk nabewerking toegepast.
7. Inspanningenfotograaf
Detijd die een fotograaf zal besteden aan een object
(opstellen, belichten, etc.) is in de voorbeeldenzo laag
mogelijk gehouden.Dit heeft uiteraard consequenties
voor de fotografische kwaliteit van die afbeeldingen.
8.Fotokosten
Als gebruik gemaakt wordt van 'traditionele' fotografie
als bronmateriaal, is uitgegaan van 20 objectenper
fotorol, en ontwikke-len afdrukkosten van f 200,- (bij
kleinbeelddia's,f 10,-)
Er is geenvoorbeeldopgenomenvan de kostenvan
gedeeltelijkeof totale uitbesteding van de digitalisatie
aan een commercieel bedrijf. Het is echter, zeker bij
grotere projecten, alleszinsde moeite waard om daar¬
voor offertes te vragen.
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Traditionele fotografie Digitale fotografie

nummer activiteit aantal kosten kostentotale nummer activiteit aantal kosten kostentotale
min.per per per kostenper min. per per per kostenper
object uur object activiteit object uur object activiteit

1.2 selectie deelcollectie 1,00 63,00 1,05 525,00 1.2 selectie deelcollectie 1,00 63,00 1,05 525,00

1.3 selectie objecten 4,00 63,00 4,20 2100,00 1.3 selectie objecten 4,00 63,00 4,20 2100,00

2.1.1 object transport 5,00 63,00 5,25 2625,00 2.1.1 object transport 5,00 63,00 5,25 2625,00

2.1.2 object opstellen 5,00 63,00 5,25 2625,00 2.1.2 object opstellen 5,00 63,00 5,25 2625,00

2.1.4.1 foto maken 2,00 63,00 2,10 1050,00 2.1.3.1 foto maken 2,00 63,00 2,10 1050,00

2.1.4.2 ontwikkelen en/ofafdrukken 2,00 63,00 10,00 5000,00 2.1.3.2 keuzemaken 2,00 63,00 2,10 1050,00

2.1.4.3 keuzemaken 5,00 63,00 2,10 1050,00 2.1.3.3 bewerken 1,00 63,00 1,05 525,00

2.2.2 scannen 2,00 63,00 5,25 2625,00 3.1 opslaanarchiefkopie 0,50 63,00 0,53 262,50

2.2.3 bewerken 0,50 63,00 2,10 1050,00 3.2 converteren 0,50 63,00 0,53 262,50

3.1 opslaanarchiefkopie 0,50 63,00 0,53 262,50 3.3 opslaan 0,50 63,00 0,53 262,50

3.2 converteren 0,50 63,00 0,53 262,50 totaal 21,50 22,58 11287,50

3.3 opslaan 0,53 262,50

totaal 27,50

00
00
00
00

19437,50

Bestaand beeldmateriaal scannen

nummer activiteit aantal
min. per
object

kosten
per
uur

kostentotale
per kostenper
I

object activiteit

| 1.2 selectie deelcollectie 1,00 63,00 1,05 525,00

1.3 selectie objecten 4,00 63,00 4,20 2100,00

2.2.1 keuzemaken 1,00 63,00 1,05 525,00

2.2.2 scannen 5,00 63,00 5,25 2625,00

2.2.3 bewerken 2,00 63,00 2,10 1050,00

3.1 opslaanarchiefkopie 0,50 63,00 0,53 262,50

3.2 converteren 0,50 63,00 0,53 262,50

3.3 opslaan 0,50 63,00 0,53 262,50

totaal 14,50 15,23 7612,50

Conclusies
Dekosten van digitalisering per object kunnen
sterk uiteenlopen, zoals in bovenstaande
rekenvoorbeelden aangegeven:
■digitale nieuwe foto f 22,58
■gescandenieuwe foto f 38,88
■scanvan bestaandefoto f 15,23
Daarbij zijn de kosten van apparatuur niet
verdisconteerd. Als we echter uitgaan van een
investering in apparatuur van ca. f 10.000,-
(eomputer: f 5000,-; digitale camera of
scanner: f 5000,-) en we nemen aan dat
daarmee in drie jaar in totaal 27.000
afbeeldingen kunnen worden gedigitaliseerd
(15 per uur, 6 uur per dag, 100 dagen per
jaar), dan komen de kosten van apparatuur
op ca. f 0,37 per afbeelding. Op het totaal
heeft een dergelijk bedrag niet veel invloed.
Er is hierbij wel uitgegaan van een bezet¬
tingsgraad van 50%. Dat veronderstelt dat
een substantiële collectie gedigitaliseerd
moet worden. Om bij hetzelfde voorbeeld te

blijven: als slechts 5.000 afbeeldingen in drie jaar
gedigitaliseerd worden, dan stijgen de kosten per
afbeelding naar ca. f 2,- en dat zijn bedragen die wel
degelijk invloed hebben op het totaal. Om echter op
een bezettingsgraad van 50% van de apparatuur te
komen, zullen veel musea moeten samenwerken.

Dit artikel is een

bewerking van een

lezing tijdens de

RKD/SIMIN

studiedag over

beelddigitalisering.

Zie ook:Mogelijkheden

en kosten van beeld¬

digitalisering in

musea/Jan van der

Starre, In: 'Beeld¬

digitalisering in musea'

(1999), SIMIN-bundel

nr. 18,p. 3-14
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■
Gedeputeerdevan cultuur

mr.D.H.Kok feliciteert

(van links naar rechts)

Marianne de Rijke,

projectleider vanMUSIP,

StevendeClercq,voorzitter

van de begeleidings¬

commissieen LeenBreure,

methodiekontwikkelaar

(foto: TonMinnen -

TSTICHT,fotobureau

Utrecht)

MUSIP in het kort
Van 1997 tot medio 1999 is in de provincie Utrecht
MUSIPuitgevoerd.Van 44 museazijn 1175deelcollec¬
ties geïnventariseerd,waarbij ook naar de samenstelling
van die deelcollecties is gekeken.Van de deelcollecties
zijn de mate van collectieregistratie, de bewaarom¬
standigheden en de conditie aangegeven.Voor het eerst
zijn op provinciale schaal de Deltaplancategorieën toe¬
gepast om de collecties cultuurhistorisch te waarde¬
ren.DeNederlandsevertaling van deArt andArchitecture
Thesaurus(AAT)is gebruikt om de collecties eenduidig
te ordenen.

Verslag symposium Museum
collecties indelen
De Utrechtse gedeputeerde mr. D.H. Kok, portefeuille¬
houder cultureel erfgoed, memoreerde de landelijke
betekenis die MUSIP inmiddels heeft gekregen. Dit
bleek ook uit de herkomst van de aanwezigen, die
vanuit het hele land en vanuit vele soorten musea,
overheden en instellingen waren toegestroomd. De
heer Kok legde nog eens de nadruk op de naam van
het symposium: Museumcollecties indelen en Museum¬
collecties in delen. In het ene geval een werkwoord
dat duidt op het indelen van deelcollecties. In het

Op weg naar digitale ontsluiting
van de Collectie Nederland■
Het MUSeum Inventarisatie Project (MUSIP)in de provincie
Utrecht is voltooid

Tijdens een symposium op 9 februari jl. in het provinciehuis van Utrecht
zijn de resultaten van het MUSeum Inventarisatie Project (MUSIP) in
de provincie Utrecht landelijk gepresenteerd. De 140 aanwezigen konden
kennis maken met de MUSIP-methodiek. Die dag werd ook het eerste
exemplaar van de publicatie over MUSIP 'Museumcollecties indelen:
MUSIP als nieuw instrument voor collectiebeheersing' aangeboden aan
Ronald van Hengstum, directeur van de Directie Cultureel Erfgoed van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Door:

Marianne de Rijke,

consulent behoud en

beheerStichting

Ondersteuning Musea

en projectleider

MUSIP
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andere geval een aanduiding van het uitgangspunt
van MUSIP: deelcollecties.
Ronaldvan Hengstum,directeur van de DirectieCultureel
Erfgoedvan het Ministerie van Onderwijs,Cultuur en
Wetenschappen,noemdeMUSIPeen geslaagdvoorbeeld
van samenwerking,waarbij alle collecties van 44 toch
zeerverschillendemuseaeenduidig in een databaseop
een betekenisvol niveau zijn beschreven.Hij ziet MUSIP
als een belangrijk instrument voor collectiemobiliteit.
"Eengoed inzicht in de samenstelling van de Collectie
Nederland maakt het een stuk makkelijker om er be¬
weging in te krijgen", aldusVan Hengstum.
Paulvan Vlijmen, directeur van Het NederlandsSpoor¬
wegmuseumen lid van de begeleidingscommissie
namensdeVereniging van Utrechtse Musea,ging ver¬
volgens in op het draagvlakdat MUSIPheeft binnen de
Utrechtse museaen inmiddels ook daarbuiten. Dit is
vooral te danken aan de voorlichting door de Stichting
OndersteuningMusea (SOM,het museumconsulent¬
schapin de provincieUtrecht),de rol van de projectmede¬
werkersen niet te vergeten de helderevormgeving van
de database,waarvoor LeenBreurevan de toenmalige
vakgroepComputer EtLetteren van de Universiteit
Utrecht uitgebreid werd bedankt.Van Vlijmen presen¬
teerde de heren Koken Van Hengstumeen 'eerste
steen': een steen uit de D-collectie geologie van het

Grenzenaan degroei in novembervorig jaar ontvingen
alle deelnemerseen door Naturalis afgestoten object.
Wellicht een aanzet tot eenverzameling van D-stukken!
StevenCoene,eenvan de drie
projectmedewerkersvan MUSIP,liet vervolgens het
MUSIP-programmazien en ging met een powerpoint-
presentatie nader in op de resultaten. Het werd duidelijk
hoe de musea,de SOMen de provincie MUSIPkunnen
gebruiken in hun beleid. Museakunnen door uitwisseling
van collectieonderdelen hun collectie en dus hun pre¬
sentatie versterken,bijvoorbeeld door zich meer te gaan
richten op hun regio. MUSIPbiedt museadie nog geen
objectregistratie hebbeneen eerste overzicht. Enmusea
die bezig zijn met het schrijven van een collectieplan
hebbenmet MUSIPalle basisonderdelenvoor zo'n plan
in handen.DeSOMzelf gaat middels vervolgprojecten
de stand van collectieregistratie, de bewaaromstandig¬
hedenen de conditie van deelcollecties kwalitatief ver¬
beteren.

MUSIP gaat door
Noord-Brabant en Groningen hebbenals eerste andere
provincies het voornemen geuit MUSIPover te nemen.
Inmiddelsworden ook in Zuid-Holland en Noord-Holland
gesprekkengevoerdover de uitvoering van MUSIP.Het
is verheugenddat het ministerie MUSIPals onderwerp

Depublicatie

'Museumcollecties

indelen:MUSIPals

nieuw instrument voor

collectiebeheersing'

kostflO,- (excl.

verzendkosten)en is

verkrijgbaarbij de

Stichting Onder¬

steuning Musea,

Postbus10058,

3505AB Utrecht,

tel.(030)23438 80,

e-mail

som@erfgoedutrecht.nl

Erisookeeninformatie¬

mapoverMUSiP

beschikbaar.Voormeer

informatieoverMUSIP

en de vervolgprojecten

kunt u op hetzelfde

adrescontact

opnemenmet

Marianne deRijke.

entacfsati

"MUSIPgeeft de museumbeheerder
inzicht in zijn eigen collectie, maar
ook in de collecties van anderen en
stelt hem daardoor in staat de col¬
lectie op verantwoorde wijze te
beherenén te beheersen".(Annemarie
Veis Heijn, directeur Nederlandse
Museumvereniging)

'In de tussentijd draagt MUSIPbij
aan het optimaliseren van de Neder¬
landsevertaling van de AAT:de rijke
bron aan trefwoorden die MUSIPis,
is heel waardevolvoor het verbeteren
en aanvullen van de vertaling..!

(Annette Gaalmanen Mirjam Pragt,
coördinator en projectmedewerker
AATbij het Rijksbureauvoor Kunst¬
historische Documentatie)

"Alleen als MUSIPin alle provincies
wordt voltooid kunnen we dit veel
geplaagdebegrip (Collectie Neder¬
land - MdR)de inhoud gevendie het
allang behoeft". (Charlotte van
Rappard,hoofdinspecteur Inspectie
Cultuurbezit)

"En daarom is de stap die de ont¬
werpersvan MUSIPhebbengezet zo

belangrijk: zij begrependat de
digitalisering van alle gegevens
betreffende collecties nooit af zal
komen,zodat er geen enkel integraal
bestandvan het roerendcultureel
erfgoed ooit kan worden gepresen¬
teerd". (RikVos,directeur Instituut
Collectie Nederland)

"Laten we hopen dat de MUSIP-stan-
daard snel landelijke dekking bereikt".
(JosTaekema,directeur Vereniging
Digitaal ErfgoedNederland)

Citaten afkomstig uit

'Museumcollecties

indelen: MUSIPals

nieuw instrument voor

collectiebeheersing.'

Universiteitsmuseum,afkomstig van de UtrechtseHeuvel¬
rug. Na afloop van het symposiumontvingen ook de
overige deelnemerseen steen uit dezecollectie. Blijk¬
baar is het organiserenvan congresseneen manier om
van D-stukken af te komen,want tijdens het congres

heeft opgenomen in de gesprekkenover de nieuw af te
sluiten cultuurconvenanten met de provincies.Zo zal
MUSIPzich als een olievlek gaan uitbreiden en komt de
digitale ontsluiting van de Collectie Nederlandsteeds
meer in zicht. Ook het Instituut Collectie Nederland
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«ÉÜf

Steven Coene,

projectmedewerker

van MUSIP,tijdens de

demonstratie van de

resultaten (foto: Ton

Minnen -T STICHT,

fotobureau Utrecht)
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heeft een steekproef uit haar collectie in MUSIP
geïnventariseerd. Er bestaat zelfs grote kans dat
MUSIPde grens over gaat. De museumconsulent van
Oost-Vlaanderen is zeer geïnteresseerd in de uitvoe¬
ring van MUSIPvoor de 88 musea in haar provincie.

MUSIP op Internet
Momenteel is MUSIPalleen bij de SOM raadpleeg¬
baar. Uiteraard is het de bedoeling dat de rijkdom
aan gegevensin MUSIPeen groter bereik krijgt middels
Internet. Dit is op verschillende manieren mogelijk.
De provincie Utrecht kent geen eigen provinciaal
museum. Op basis van MUSIPgaat de SOM daarom
een Provinciaal Digitaal Museum ontwikkelen. Het is
de bedoeling dat de museadie nog geen eigen website
hebbener een krijgen; museadie al wel een site hebben,
zullen worden gekoppeld. Van de hoogtepunten van
de deelcollecties zullen afbeeldingen worden opgeno¬
men en middels speciale programma's zullen digitale
tentoonstellingen gemaakt kunnen worden. De infor¬
matie die bestemd is voor vakpubliek (stand van
zaken omtrent collectieregistratie, toekenning Delta¬
plancategorieën e.d.) zal alleen via een wachtwoord
toegankelijk zijn.
Het MUSIP-model van deelcollectiebeschrijving zal
gebruikt worden door de Vereniging Digitaal Erfgoed
Nederland als informatielaag in de Netwijzer Cultuur.
Het is de bedoeling dat de Internetgebruiker kan
doorklikken van algemene informatie over musea
naar informatie over deelcollecties en vervolgens -
als hij op zoek is naar een specifiek object - naar de

individuele objectregistraties van musea.Tenslotte
gaat het Instituut Collectie Nederland MUSIPgebruiken
als informatiebron voor een te ontwikkelen site over
collectiemobiliteit.

Eerste vervolgproject
Inmiddels is de SOM gestart met het eerste MUSIP
vervolgproject: MUSIPEtCO.De Utrechtse musea zijn
in verschillende groepen ingedeeld, die in aanmerking
komen voor verschillende vormen van ondersteuning
op het gebied van collectieregistratie. Kleine musea
die niet beschikkenover een collectieregistratie en nog
geen computer in huis hebben, kunnen met subsidie
van de provincie en leverancierskorting software
en hardware aanschaffen. Bij de musea waar een
geautomatiseerde objectregistratie nog moet plaats¬
vinden zal intern een cursus worden gegeven. Ook
museawaar de objectregistratie niet wil vlotten krijgen
een impuls, evenals de musea die willen overstappen
op een ander registratieprogramma. De musea kun¬
nen alleen deelnemen aan het project als ze akkoord
gaan met bepaalde voorwaarden, ze dienen daartoe
een verklaring te ondertekenen. Zo wordt de voort¬
gang op langere termijn gegarandeerd. Het project
zal twee jaar duren en wordt door de provincie
gesubsidieerd. "Kortom, dit is geen einde maar een
adempauze voor het volgende bedrijf", aldus Fanny
Huisman, beleidsmedewerker cultuur van de provincie
Utrecht.



Workshop Inrichten van
vitrines in musea
Het presenterenvan de collectie is éénvan de hoofdtaken van eenmuseum.
Vitrines bieden de mogelijkheid om voorwerpen veilig en beschermd
tegen de invloeden van buitenaf te tonen. Het inrichten van vitrines kan
op zeer uiteenlopend manieren gebeuren. Er is een breed spectrum tussen
het simpelweg neerzetten van enkele objecten met een nummertje erbij
tot het bouwen van complete scènesmet een veelheid aan objecten en
ondersteunend materiaal. Maar hoe groot of beperkt de mogelijkheden
ook zijn, er zullen altijd keuzesgemaakt moeten worden omtrent het
neerzetten van de objecten, de kleur van de omgeving, het plaatsen van
informatie in tekst of beeld, de belichting en de aansluiting van de vitrine
bij het geheel. Nieuw in het cursusaanbodvan het Landelijk Contact van
Museumconsulenten: de workshop 'Inrichten van vitrines in musea'.

Zelf doen of laten doen?
In winkelbedrijven, waar het inrichten van vitrines en
etalageseen grote rol speelt, kan men beschikkenover
speciaal hiervoor opgeleide personen,de etaleurs. De
etaleursbranchehoudt zich al jaren bezig met het door¬
dacht inrichten van 'commerciële vitrines'. Er bestaan
specialeetaleursopleidingen.Musea kunnen bij gelegen¬
heid een etaleur inhuren om hun vitrines te laten
inrichten. Het is dan wel te hopen dat dezeetaleurs
beseffendat het werkenmet musealevoorwerpenspeciale
eisenstelt aan het hanteren en exposerenervan. Destaf
zal de etaleur goed moeten informeren en controleren
of er museaalverantwoord gewerkt wordt. Want naast
het presenterenvan de collectie is éénvan de andere
hoofdtaken van het museumhet behoudenvan het
cultureel erfgoed.Omdie reden kunnenwe niet zonder¬
meer gebruik makenvan technieken en materialen die
de etaleur in winkelvitrines en etalages toepast.
Het kostenaspectzal voor veel museatoch een reden
zijn om zelf de inrichting van de vitrines ter hand te
nemen.Bovendienvinden veel museummedewerkershet
gewoon leuk om te doen en geven het om die reden
liever niet uit handen.Deéén weet er meervan te
makendan de ander. "Die heeft er gevoel voor" wordt er
dan gezegd.Enhet is waar dat sommigemensenvan
zichzelf meer gevoel voor vorm, kleur en verhouding
hebbendan anderen.Dit wil echter niet zeggendat
dezekwaliteiten niet zijn aan te leren, of beter gezegd
te ontwikkelen. Ook hier geldt: oefening baart kunst.

De grondbeginselen van het etaleren
In de workshop Inrichten van vitrines in museaworden
de grondbeginselenvan het etaleren behandelden
geoefend.Aan bod komen bijvoorbeeld inrichtingsstijlen,

Door:

Rik Doornberg,

museumconsulent

Stichting Museaal en

Historisch Perspectief

Noord-Holland

objectbenadering,opbouwmateriaal en het gebruik van
ondersteunendeobjecten. Het inrichten van vitrines in
museaonderscheidt zich van de winkelpraktijk omdat
het unieke en kwetsbareobjecten betreft. Daarom is er
ruim aandacht voor de eisen die uit het oogpunt van de
veiligheid en de conserveringvan objectengesteldmoeten
worden aan vitrines.
Decursusbegint al thuis: deelnemersmoeten een foto
meenemenvan een vitrine in het eigen
museum,en vertellen waarom ze er wel of niet tevreden
over zijn. Deochtend van de workshop wordt besteed

Rik Doornberg aan

het werk als docent

van de workshop

'Inrichten van vitrines

in musea' (foto:

Ellen Loozen)
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PRONKSTUKKEN TE KIJK

IBT Nederland
(Innovatieve BeheersingsTechnieken)

Postbus25244
3001HE ROTTERDAM

Telefoon:010-2443231,Telefax:010-4254723
Internet:www.rothstein.de

Maar dan moetendie waardevollekunstschattenwel veilig in vitrinesopgesteldstaan!

Anne FrankMuseum

ROTHSTEIN,type ROVA-vitrines voor verhuur Anne FrankMuseum

ROVA VERHUURSERVICE
Perfect uitgevoerde vitrines in museumkwaliteit, stof-
dicht en met stelwanden. Dé oplossing voor wissel-,
reizende- of speciale tentoonstelling; functioneel, de¬
gelijk en economisch. Wij installeren de vitrines en halen
ze weer op, waar de tentoonstelling ook plaatsvindt.
Vakkundig, betrouwbaar en op tijd.

Rijksarchief Zeeland

ROTHSTEIN, de wereldwijd erkende museuminrichter heeft
een uitgebreid leveringsprogramma:
■ Vitrines* in diverse maten en uitvoeringen (o.a. dampdicht
+ Art Sorb voor een constant klimaat)
■ Verlichting (o.a. glasfaser)
■ Wand- en presentatiesystemen
■ Depot- en archiefinrichting
■ Toebehoren
De vitrines hebben standaardmaten. Eenwijziging is geen pro¬
bleem en elke maat, kleur (RAL/NEXTEL)of uitvoering kan wor¬
den gemaakt. Ook naar architectenontwerp.
ROTHSTEINproducten zijn gegarandeerd van zéér hoge kwali¬
teit en worden tegen uiterst aantrekkelijke prijsgeleverd.
* = ROTHSTEIN-vitrinesvoldoen aan de conserveringseisenvan de ICCROM.

Nationale Bank van België

Gemeentearchief Deventer

Mariniersmuseum RotterdamGroninger Museum

Schatkamer St.Mengold

Mariniersmuseum Rotterdam

Museum Bronbeek, Arnhem



Het beoordelen van

de resultaten van de

workshop (foto:

Stichting Museaal en

Historisch Perspectief

Noord-Holland)

aan de theorie en de organisatorische kanten van het
inrichten van vitrines. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van voorbeeldenen demonstratiemateriaal. In dit blok is
er gelegenheidtot het stellen van vragen die betrekking
hebbenop de situatie in het eigen musea.
's-Middags kan de opgedanekennis gebruikt worden bij
het zelf makenvan een driedimensionalecompositie.
Alle deelnemerskrijgen een pakketje met oefenobjecten,

die op één of andere manier bij elkaar horen (gebruiks-
aardewerk,speelgoed,blikken, keukenspullenetc.). De
voorwerpenzijn niet echt oud of uniek,maar qua object¬
soort zou je ze in een museumkunnen aantreffen. In de
praktijk blijkt dat er altijd mensenzijn die vinden dat er
nu juist met de objecten die zij hebbengekregenniets
fatsoenlijks te maken is. Het vereist enige oefening om
voorwerpen niet meer te zien als ding maar als vorm.

Met dezevormen ga je spelenen
schuivenom tot een goedecompositie
te komen.Het kan bij wijze van spre¬
kenook met je boodschappenop het
aanrecht of je toiletartikelen in het
badkamerkastje.Door de resultaten
van de workshop met de hele groep
te bekijken en te besprekenaan de
hand van begrippen als ritme, blik-
geleiding,compositie,vorm, veiligheid
en informatie, leren de deelnemers
waar ze op moeten letten bij het
makenvan driedimensionalecompo¬
sities. Maar het aantrekkelijke - en
verwarrende - van het inrichten van
vitrines is dat de goedeoplossing niet
bestaat.

Het presenterenin een scène
Het inrichten van eenvitrine gaat
verder dan het op een prettig ogende
manier neerzetten van de objecten.
Tentoonstellen heeft alles te maken
met het overbrengenvan informatie.
Hoedoet u dat zo effectief mogelijk?
Door objecten in samenhangte
tonen kunt u de achtergrond en de
functie verduidelijken. Het in scène
presenteren wordt ook wel 'drama¬
tiseren' genoemd:de objecten ver¬

tellen sameneenverhaal. Bijvoor¬
beeldbij de presentatievan naaigerei:
'dame is net weggegaanen heeft
haar borduurwerkje op tafel laten
liggen'. Behalvehet naaigerei en het
borduurwerkje staat er nog een thee¬
kopje en ligt er een brilletje op een
handwerkboekje.Het plateau in de
vitrine is afgedektmet eenstuk textiel
dat een tafelkleed suggereert.Voor¬
delen van het in scènepresenteren:
■ de objecten gaan meer levenvoor

de toeschouwers;
■ de aandacht wordt meer gevestigd
op het gebruik van de voorwerpen
en minder op de esthetische kwa¬
liteit;
■ de presentatie heeft minder tekst
nodig;
■ de onderlinge samenhangtussen
objecten wordt zichtbaar;
■ de objecten kunnen vaak op een
natuurlijke manier worden neer¬
gezet.

De belichting
Omconserveringstechnischeredenen
moet u zeerzorgvuldig omgaanmet
het uitlichten van musealevoorwerpen.
Objectenin vitrinesvormenhieropgeen
uitzondering. In museazijn lampen
en/of spotjesdie in devitrine zijn
aangebrachteigenlijk altijd uit den
boze.Delampen,zelfstl-buizen,zorgen
voor eensnel oplopendetemperatuur
in de vitrine en schommelingenin de
relatieve luchtvochtigheid. Het licht-
niveau (UVen lux) moet voldoenaan
de voor de te exposerenmaterialen
voorgeschrevennormen.

Eenheiddoor kleur
Door het consequent toepassenvan
kleuren kunt u een eenheid tussen
verschillende onderdelenvan een
presentatie tot stand brengen.Veel
museagebruiken verschillende typen
vitrines. Als iederevitrine zijn eigen
kleur heeft, blijven het losseop zich¬
zelf staandeelementen.Wanneer het
exterieur en het interieur echter in
dezelfde kleur zijn gestoffeerd,
ervaart de bezoekerdit toch als een
eenheid.

Symmetrie
Om de één of andere reden zijn
mensen snel geneigd bij het eta¬
leren symmetrisch te gaan werken.
Zo ontstaat een presentatie die
statisch, streng en fantasieloos
overkomt, vooral als dezecompositie-
vorm steeds weer terugkomt. Soms
werkt een symmetrische opbouw
echter wel verhelderend, bijvoor¬
beeld als u zaken met elkaar wilt
vergelijken, zoals een servies dat in
twee verschillende kleuren is uit¬
gebracht.

Deworkshop 'Inrichten

van vitrines in musea'

wordt dit jaar nog

aangeboden in Ede

(2 oktober),Zaandijk

( 16 oktober) en

Heerenveen

(6 november).

Aanmelding bij het

bureau van de

provinciaal

museumconsulent.

Meer informatie vindt

u in de brochure

'Scholingsaanbod

Museummedewerkers

2000' van de

Nederlandse

Museumvereniging en

deStichting Landelijk

Contact van Museum¬

consulenten.
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Het Fotoproject in Noord-Holland

Door:

Nettie Cassee,

consulent behoud en

beheerStichting

Museaal en Historisch

Perspectief Noord-

Holland en project¬

leider van het

fotoproject

Het Fotoproject in

uitvoering in Museum

Meerenberg (foto:

Stichting Museaal en

Historisch Perspectief

Noord-Holland)

Het is nog niet zo lang dat foto's in brede kring erkenning krijgen,
niet alleen als onvervangbare historische documenten en bronnen¬
materiaal, maar ook als volwaardige uitingsvorm van beeldende kunst.
De belangstelling voor de ontstaansgeschiedenis van de fotografie en
de toegepaste technieken is toegenomen, en fotografische afbeeldingen
zijn als nieuwe materiaalgroep deel gaan uitmaken van museumcollecties.
Dezenieuwe aandacht betekent dat er ook gezorgd moet worden voor
goede bewaarvoorzieningen om deze zeer gevoelige materialen voor de
toekomst te behouden. De berging laat nog vaak te wensen over.
Foto's liggen nogal eens los in laden, dozen of mappen. Bij het zoeken
naar een bepaalde afbeelding raken ze gemakkelijk beschadigd en door
het hanteren wordt het zilver waaruit het beeld bestaat op den duur
aangetast. Fotoalbums bestaan vaak uit verzuurd papier, vooral de
pergamijnen tussenbladen. Negatieffilms zijn strak opgerold in kokertjes
gedaan. Dia's zitten in dozen van kunststof die weekmakers bevat.
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Het Fotoproject
In twee regio's in de provincie Noord-Holland is
momenteel een omvangrijk conserveringsproject in
uitvoering, waaraan dertien musea,gelegen in het
Gooi en in Zuid-Kennemerland, deelnemen.Het
project omvat de preventieveconserveringvan alle
fotografische materialen en wordt kortweg het foto¬
project genoemd.Het project, dat in september 1999
begon, zal in de meestemuseazeker niet voor 2001
afgerond zijn en in een aantal ervan nog geruime tijd
daarna doorlopen.
Het doel van het project is het verbeteren van de
opbergfaciliteiten, zodat de objecten zo goed mogelijk
bewaard blijven voor latere generaties. Niet alleen
voor foto's, maar ook voor glasnegatieven, lantaarn¬
plaatjes, dia's, negatieven etc. moest een goede berging
worden gezocht. Als voorwerpen (van welke aard dan
ook) goed opgeborgen zijn, in de voor die voorwerpen
juiste voorzieningen en omstandigheden, zal de toe¬
stand ervan nauwelijks achteruit gaan en is er in de
toekomst veel minder conservering en restauratie
nodig.
Van alle objecten waaraan conservering nodig is,
wordt een conditieformulier ingevuld. Hierdoor krijgt
elk museum inzicht in wat er aan conservering en
eventueel restauratie nodig is op korte en op langere
termijn, zoals bijvoorbeeld behandeling van foto's
met scheurtjes en van foto's die opgeplakt zijn op
strobordkarton.

Voorgeschiedenis van het
fotoproject
Het initiatief kwam van de museumconsulentenBirgitta
Fijen en FerryWalberg, die de collecties op dit gebied
in 'hun' museazagengroeien,terwijl er nog onvoldoende
aandacht was voor goede bewaarvoorzieningen. Al
snel ontstonden plannen om tot een gezamenlijk pro¬
ject te komen,waarbij onder meer de fotorestaurator
Michiel Kort en de papierrestaurator Basvan Velzen
werden betrokken. Het project is voorbereid en wordt

proefproject uitgevoerd, in MuseumMeerenbergte
Santpoort (gestart in september 1998).Aan de hand van
de ervaringen tijdens dit proefproject werd de project¬
opzet uitgewerkt. Voor het totale project, waarvan de
kosten op ruim f 520.000,- werden begroot, is subsidie
verkregenvan de Mondriaan Stichting en van de pro¬
vincie Noord-Holland. Voor Kasteel-MuseumSypes-
teyn, dat als enige van de deelnemendeGooisemuseain
Utrecht ligt, heeft de provincie Utrecht subsidieverleend.
Dit houdt in dat de museazelf niet meer dan 10%van
de kosten behoevenbij te dragen.

Uitvoering
Van meet af aan was duidelijk dat de uitvoering van
het project door de museummedewerkerszelf ter
hand moest worden genomen, wilde het financieel
haalbaar zijn. In alle deelnemende musea is een foto¬
werkgroep geformeerd van (vrijwillige) medewerkers
die op vaste tijden, meestal enkele dagen per week, aan
het project werken. Dezorg voor de interne organisatie
ligt bij de musea. In alle musea is het project in volle
gang.
Het project ging in vier etappes van start, gespreid
over een aantal maanden.Voorafgaand aan de start
kregen alle medewerkers aan het project met enkele
musea tegelijk een inleidende cursusdag, waarin onder
meer aandacht werd besteed aan de geschiedenisvan
de fotografie, de meest voorkomende negentiende- en
twintigste-eeuwse technieken, mogelijke vormen van
schade, hoe het materiaal gehanteerd moet worden
en wat de beste bewaarcondities zijn. Belangrijk is
dat iedereen zich bewust wordt van het unieke en
onvervangbare karakter van de objecten die worden
geconserveerd. Dit vereist voorzichtigheid, nauw¬
gezetheid, respect en concentratie, vanaf het begin
tot het eind. De cursus werd gegeven door de twee
projectmedewerkers, papierrestauratoren met veel
kennis van fotografische materialen.
Daarnahebbende medewerkersper individueel museum
instructie en begeleiding voor de verschillende onder-

Het bewarenvan fotografisch
materiaal
In Museumpeil nummer 7 (juni 1997)
verscheeneen artikel van de hand
van Hansde Herder,directeur van
het Nationaal FotorestauratieAtelier
te Rotterdam,met als titel Het
bewarenvan fotografisch materiaal.
Hij beschreefhierin welke factoren
een rol spelen bij het achteruitgaan
van fotografisch materiaal, met

namewarmte en vocht. De preven¬
tieve conservering,(het verantwoord
opbergenvan dit materiaal) noemde
hij een ingewikkelde zaak. Dit komt
door de diversiteit aan fotografische
procédésen de verscheidenheidaan
dragersvan fotografisch beeld. De
bekendsteprocédészijn daguerréo¬
typieën, albumine-, collodium-, en
gelatinedrukken.Voorbeeldenvan
fotografische beelddragers zijn

glas-, nitraat- en acetaatnegatieven,
lantaarnplaatjes, diapositieven,
afdrukken op papier en polyethyleen,
in zwartwit of in kleur.Zij vereisen
veelal specifiekeopbergvoorzieningen
en klimatologische omstandigheden
die afwijken van de voor museumcol¬
lecties gebruikelijke waarden. Eenrol
speelt ook dat het dikwijls om grote
aantallen objecten gaat.

georganiseerdvanuit de Stichting Museaal en Historisch delen gekregen van de projectmedewerkers Tessa
PerspectiefNoord-Holland, waarin het museumconsu¬ Rietveld en HadassaKoning. Momenteel werken de
lentschap is ondergebracht.Omzo'n omvangrijk project museummedewerkersvoor een groot deel zelfstandig
te kunnen begroten en voorbereidenwerd eerst een door aan het project. Probleemgevallenleggen zij opzij
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Eendoosmet foto's,

opgezetopkartonen

in eenpolyesterhoesje

gestoken.Lange

strokenkartonmet in

hetmiddeneen

wigvormigevouwzijn

tussendestapels

geschoven.Zevoor¬

komendat defoto's

kunnenverschuiven,

(foto:Stichting

MuseaalenHistorisch

PerspectiefNoord-

Holland)

voor de projectmedewerkersdie op gezette tijden terug¬
komen en verdere begeleiding geven.Ookfotorestaurator
Michiel Kort is bij de uitvoeringvan het project betrokken.
Met zijn uitgebreide kennis en ervaringis hij achterwacht
voor de projectmedewerkers.Gevallendie voor hen pro¬
blematisch zijn, kunnen aan hem worden voorgelegd.

Welke manieren van opbergen zijn
gekozen?
Voor de verschillende soorten objecten zijn de volgende
opbergmethodengekozen.Elkefoto wordt opgezet op
karton met polyester fotohoekjes. Het geheel gaat in
een polyester hoesje, zodat de foto's geraadpleegd

door het langs elkaar schuivenvoorkomen. Defourflaps
gaan in bijpassendeondiepe glasnegatiefdozen.Deveel
voorkomendehouten bewaardozenvoor lantaarnplaatjes
kunnenmet enige aanpassingengehandhaafdblijven.
Voor de acetaatnegatieven zijn insteekbladen van
polyethyleen beschikbaar,waar ze in stroken worden
ingestoken.Debladen komenvervolgens in mappenof
dozen te liggen.Van elk blad met negatievenwordt
eerst een contactafdruk gemaakt, om het zoekente
vergemakkelijken.Diapositievengaan in polyester
insteekbladenmet een indeling voor dia's. De bladen
worden in een hangsysteemopgenomen.
Oudefotoalbums vormen een probleem.Het papier is

. kunnen worden zonder ze aan te raken en zonder dat

. hoekjeskunnen omvouwen of scheurenkunnen ont-
■ staan. Op de achterkant van het opzetkarton worden
gegevensovergenomendie op de achterkant van de■
foto staan. Dehoesjesworden geborgen in de bekende
. platte prentendozen,die ontwikkeld zijn door het
■ Gemeentearchief Amsterdam. De kartons en de
■ bijbehorende hoezenzijn er in drie standaardformaten:
kwart-, half- en heel-doosvullend.■
Glasnegatievenworden alleen aan de glaszijde stofvrij
. gemaakt, en lantaarnplaatjes aan beide zijden. De
■ glasnegatievenworden geborgen in zogenaamdefour-
■ flaps, eenenveloppevan speciaalpapier.Zo wordt schade■

30■ Depot

Het depot waar de fotografische materialen bewaard
worden,moet dejuiste temperatuur en vochtigheidsgraad

vaak sterk verzuurd. Uitgangspunt is dat het album met
de foto's als één object moet worden beschouwden
daaromintact moet blijven. Eenmogelijkheidis om tussen
de bladeneen laagmelinex(polyesterfolie)aan te brengen,
waardoorde beeldzijdein elk gevalniet meer in aanraking
komt met het zure spinnenwebpapier.Demeer recente
albums met zelfklevendebladen, die nu al bijna niet
meer los te halen zijn zonder de foto's te beschadigen,
worden ontmanteld.



hebben. Kort gezegd is voor fotografische materialen
bij voorkeureentamelijk lage luchtvochtigheiden een lage
temperatuur gewenst.Voor negatiefmateriaalzelfs zo
laag mogelijk. In bijna geen enkele instelling is zo'n
permanent droog en koel depot voorhanden. In de loop
van het project moet een oplossingvoor dit probleem
worden gezocht, een oplossingdie financieel haalbaar
is.Wellicht kan er een oplossingvoor meerderemusea
gezamenlijk worden gevonden,bijvoorbeeld voor de
negatieven.Dit wordt nog onderzocht.

Registratie
Niet alleen de preventieveconservering,maar ook het
inventariserenvan het vele materiaal, een traject dat er
eigenlijk aan vooraf hoort te gaan, is een heel karwei.
Voor zover dit nog niet het geval is, dient de basis¬
registratie in orde te zijn als het project gereed is. Door
de nieuwe wijze van berging staat en valt het kunnen
terugvinden van het fotografisch materiaal met een
goede registratie. In enkelevan de musea is men bezig

de afbeeldingente digitaliseren,waardoorde toegankelijk¬
heid natuurlijk aanzienlijk wordt vergroot.

Voorlopige conclusie
Deeerste geluiden zijn over het geheel genomenzeer
positief. Met groot enthousiasmewordt er in de musea
gewerkt. Maar er zijn ook knelpunten. Zo is het niet
overal mogelijk permanent werkruimte beschikbaarte
hebbenen moeten de materialen 's avondsworden
weggeborgen.Erzijn nogal eenste weinig materialen
aangeleverdof in een enkel geval van een bepaald
onderdeel teveel. Dit komt deels doordat tellingen
alleen op schattingen gebaseerdkondenworden, deels
omdat in het vooronderzoekgeen onderverdeling in
fotoformaten heeft plaats gehad en deelsomdat er
somsopeensnog een doos of lade met fotografische
inhoud tevoorschijn komt. In alle gevallen verdienen de
museummedewerkersalle lof voor het vele werk dat al
is verzet en het gestaagdoorgaan met de uitvoering
van het project.

Voormeer

informatie kunt u

contact opnemen met

Nettie Cassee,tel./fax

(023)534 04 77
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De Nederlandse Federatie van
Vrienden van Musea

Nederland is een land van verenigingen en stichtingen met nobele doelstellingen.
Een deel daarvan steunt een culturele instelling. Zo zijn er vriendenorganisaties
van orkesten, van gebouwen, maar ook van musea. Nederland telt circa 1200
musea, 400 daarvan hebben een vriendenvereniging of -stichting. Samen verenigen
zij ruim 200.000 vrienden. Dezevrienden verlenen allemaal steun aan hun museum,
maar doen dat op de meest uiteenlopende manieren. Soms incasseert het bestuur
alleen de bijdragen van de vrienden en probeert daarvan nuttige aankopen voor
het museum te realiseren. Bij andere verenigingen zijn de vrienden daadwerkelijk
actief in het museum en helpen bij de inrichting van tentoonstellingen, exploiteren
de museumwinkel en verrichten diensten als suppoost.

Door:

HansMoolenbel,

bestuurslid Nederlandse

Federatievan

VriendenvanMusea

i

deNederlandse
Federa
Vrienden
vanMusea

:

Handboek

Doelstelling
In 1982werd de NederlandseFederatievanVriendenvan
Musea(NFVM)opgericht met het doel het vriendenwerk
van museain Nederlandte ondersteunen.Dedoelstelling
staat heldergeformuleerdin de statuten: het behartigen
van de belangenvan rechtspersonendiezichhet verlenen
van steun in de meestuitgebreidezin deswoordsaan een
museumten doel stellen.Naastbelangenbehartigingstelt
de NFVMzich ten doel het verhogenvan de deskundig¬
heidvan en het gevenvan steunaan die rechtspersonen.

Ware vriendschap is wederzijds
In de beginjarenzocht de NFVMnog naar de wijze waar¬
op zij haar doelstellingenvorm kon geven.Deactiviteiten
beperktenzich tot biedenvan een ontmoetingspunt
voor het uitwisselen van ervaringen.
In 1989 verscheenhet boekje Warevriendschapis
wederzijds,met als ondertitel: vriendenkringen van
musea in Nederland.Dezepublicatie was samengesteld
door twee studenten van de Reinwardt Academie.Het
Cultuurfonds van de Bankvoor NederlandseGemeenten
stelde de benodigdefondsen ter beschikking.Het doel
van de studie was om een 'helicopterview' te krijgen
van het vrijwilligerswerk voor musea in Nederland.Nog
niet eerderwas zo grootschalig onderzoekgedaannaar
het werk van vriendenorganisaties.
Het onderzoekbracht ook aan het licht welke onder¬
steuning dezevriendenkringen nodig hebben.Op basis
daarvan heeft de NFVM in 1990 een beleidsplan
geformuleerd en kwamen de volgende aandachtsvelden
duidelijker in beeld:
■ ondersteuning van aangeslotenorganisaties;
■ handreiking aan vriendenorganisaties in oprichting;
■ bevorderingvan deskundigheidvan de besturenvan
vriendenorganisaties.
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Praktische ondersteuning
Vooral de handreiking aan nieuwe vriendenorganisaties
werd voortvarendaangepakt.Erverscheeneen uitgebreid
informatiepakket, waarin uiteenlopende onderwerpen
als oprichting, bestuur,statuten en ledenwerving aan de
orde kwamen. In de jaren 1994-1995 organiseerdede
NFVMeen ledenwerfactie. Alle vriendenorganisaties,
ook niet leden, kondendaaraanmeedoen.Het resultaat
was een toename van ca. 10.000vrienden in Nederland.
Ennatuurlijk vondendaardoorook eenaantal verenigingen
de weg naar de NFVM.Het huidige bestuur heeft in
1999 een nieuw, losbladig, handboeksamengesteld:
Handboekvoor vriendenorganisatiesvanNederlandse
musea.Daarin zijn alle onderwerpendie voor vrienden¬
organisatiesvan belang zijn gebundeld.Het handboek
heeft inmiddels zijn nut bewezenen zal binnenkort
worden voorzien van de eerste uitbreiding.
Tenminste driemaal per jaar verschijnt het Federatie-
bulletin. Daarin staat natuurlijk het nieuws uit de
NFVM,zoals de resultaten van enquêtes,berichten over
de vriendendagenen mededelingenvan het bestuur.
Maar ook ontwikkelingen in de museumwerelden
berichten uit vriendenorganisatiesvinden daarin een
plaats.

Vriendendagen
Tweemaalper jaar organiseert het bestuur een ontmoe¬
ting voor alle leden. Dezeontmoetingenvinden plaats in
steedseenander(aangesloten)museum.Daardoormaken

de leden op een afwisselendemanier kennis met de
activiteiten van 'collega's'.Tijdensde bijeenkomst in het
voorjaar vindt de officiële jaarvergadering plaats. Zowel
tijdens de voorjaarsvergaderingals in de najaarsbijeen¬
komst staat een actueel thema centraal.Zo is er in de
afgelopenjaren aandacht geweestvoor ledenwerving,
visie op publiek in de toekomst, fondsenwerving en
taken en verantwoordelijkheden van en voor vrijwilli¬
gers. In de voorjaarsvergadering2000 (13 mei) staat de
ontwikkelingen rond de museumjaarkaartcentraal en
wordt een nieuwe publicatie over fondsenwerving
gepresenteerd.
Voor de zesdekeerwordt ook de GerardEverspenning
uitgereikt. Dezeonderscheiding is genoemdnaar de eer¬
ste voorzitter van de NFVMen wordt eens in de twee
jaar uitgereikt aan een persoon,instelling of organisatie
die zich voor het functioneren of de oprichting van
vriendenkringen van museabijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt, ledereenkan daarvoor kandidaten aan¬
melden.Het bestuur baseertzich in zijn keuzeop het
adviesvan een onafhankelijke jury.

In de 18 jaar van haar bestaan is de NFVMuitgegroeid
tot een organisatie die de belangenvan meer dan 200
vriendenkringen behartigt, zowel naar de overheid als
naar overkoepelendemuseumorganisaties.De leden
weten zich gesteund door een actief bestuur.Voor de
dagelijksepraktijk is er eensecretariaat,dat is gehuisvest
in het kantoor van de NederlandseMuseumvereniging.

Voormeer informatie

kunt u contact

opnemen met Anneke

Hogeweg,secretaris

van de Nederlandse

Federatie van

Vrienden van Musea,

Postbus74683,

1070BRAmsterdam.

Op woensdagen kunt

u haar telefonisch

bereiken op nummer

(020)305 37 67. Het

lidmaatschap kost,

afhankelijk van het

aantal leden,jaarlijks

tussen de f50,- en

f250,-.

Bij het secretariaat kunt u de
volgendepublicatiesbestellen:
■ 'Vriendenorganisatiesvan musea,
Statuten van een stichting en van
een vereniging', de Nederlandse
Federatievan Vrienden van Musea,
1992 (gratis voor leden, voor
niet-leden f 7,50)

■ 'Fiscaleaspectenvan museaen
hun vriendenorganisaties',de
NederlandseFederatievan Vrien¬
den van Musea, 1996 (voor leden
f 10,-, voor niet-leden f 20,-)

■ 'Handboek voor vriendenorga¬
nisaties van Nederlandsemusea',
de NederlandseFederatievan
Vrienden van Musea, 1999 (gratis
voor leden,voor niet-leden f 50,-)

www.bruns.nl
info@bruns.nl

33



Het Platform Kleine Musea

Door:

FransFox,

klankbordgroep

Platvorm Kleine

Musea

Directeuren en beheerders van kleine musea vervullen vaak een
'allround' functie waarin zij geacht worden alles te weten. Weinig
specialisme en veel generalisme. Weinig onderlinge samenhang en geen
organisatie. Met deze constatering opperden enkele museumdirecteuren
in 1997 het idee om iets te gaan doen aan krachtenbundeling van
kleine musea. Onder supervisie van de Nederlandse Museumvereniging
(NMV) werd het Platform Kleine Musea opgericht.

Deklankbordgroep,

boven v.Ln.r.Jenny

Mulder en Walter

Lodewijk,onder vl.n.r.

RobKreszner,

Janine Nauta,

EvaTromp(bureau

NMV), FransFox en

ClarissaRiemersma

(bureau NMV).

Rik Doornberg

ontbreekt op de foto.

Voormeer informatie

kunt u contact

opnemenmet de NMV

tel. (020) 305 37 60,

e-mail info@museum-

vereniging.nl

(EvaTrompof

ClarissaRiemersma)

• Het Platform heeft als doel directeuren en beheerders
■ van kleine museauit de ledencategorieënL4, L5 en L6
van de NMV bij elkaar te brengen.Dit gebeurt door het■
organiserenvan bijeenkomstenwaarin actuele onder-
. werpen met betrekking tot de specifieke problematiek
■ van bovengenoemdegroepen ter sprakekomen.Daar¬
naast worden, waar mogelijk en gewenst, vormen van
samenwerkingontwikkeld waarbij de deelnemerseen
. klankbord vormen voor eikaars kennis,wensenen
. mogelijkheden.Verderstreeft het Platformnaarversterking
■ van bedrijfsbeheeren naarverbeteringen/of intensivering
van de onderlinge dienstverlening. In de nieuwe opzet
wordt per jaar één Platformdag georganiseerdmet een
. specifiek thema (de eerstvolgendedag is maandag 19
. juni a.s.over Culturele en KunstzinnigeVorming) en één
■ ontmoetingsdag waarbij men bijvoorbeeld een tentoon¬
stelling bij éénvan de kleine museagaat bezoekenen■
als het ware in de keukenvan een collega kan kijken.
. Bij beide bijeenkomsten krijgt de deelnemerpraktische
• informatie over het museummanagement.Hierbij is het
■ van belang dat niet alleen externe deskundigenals

sprekersoptreden, maar ook beheerdersen directeuren
van kleine musea.Daarbij zijn de bijeenkomstenvan het
Platform ook gezellig en kan men allerlei ervaringen en
nieuwtjes uitwisselen. Het Platform geeft tevens één¬
maal per jaar een nieuwsbrief uit, waarin een overzicht
is opgenomenvan de thema's die op de bijeenkomsten
zijn besproken.Het Platform treedt binnen de NMV op
als belangenbehartigervan de kleine museaen als
klankbord voor het bureau en het bestuur.

De activiteiten van het Platform worden door de
NMV voorbereid in samenwerking met een klankbord¬
groep, waarvan de volgende personen deel uitmaken:
Frans Fox (Nederlands Vestingmuseum, Naarden),
Rob Kreszner (Gorcums Museum, Gorinchem), Walter
Lodewijk (Veluws Museum, Harderwijk), Jenny Mulder
(Museum In 't Houten Huis, De Rijp), Janine Nauta
(Museum Crimpenerhof, Krimpen aan den IJssel)en
Rik Doornberg (Stichting Landelijk Contact van
Museumconsulenten).
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Museum
ADLIBMuseumis hetsoftwarepakketvoorprofessioneel
collectie-managementin musea.

COMPLEET

ADLIBMuseum is een zeervolledig systeemmet een uitgebreide functionaliteit voor
optimaal collectiebeheer. Het beschikt over een ingebouwdethesaurusmogelijkheid en
beeldintegratie evenals een koppeling naar externe bestandenzoalsWord- en Excel-
documentenen Internet pagina's.EenInter/intranet-module is eveneensbeschikbaar
met uitgebreide zoekmogelijkhedenzoalszoekenvia thesaurus en indexlijsten.Veel zorg
is besteedaan het gebruik van internationale standaardenzodat de mogelijkhedenvoor
het uitwisselen van gegevensmaximaalzijn. Omdit te blijven ontwikkelen en te stimu¬
leren is ADLIB Information Systemsactief lid van CIMI (Consortiumfor the Interchange
of Museum Information (CIMI).

GEBRUIKSVRIENDELIJK

ADLIBMuseum is bijzondergebruiksvriendelijk.Overzichtelijketabbladen, intuïtieve
interfaces, zorgvuldigestyling en contextgevoelige helptekstenzorgenervoor dat het
werken metADLIBaltijd aangenaam,maarvooral efficiënt verloopt. Deuitgebreide
validatie-mogelijkhedenzorgener op een eenvoudigemaar doeltreffende manier voor
dat de invoer correct geschiedt. Hierdoorontstaan consistente bestandendie de basis
zijn van elke goede retrieval.

KEUZE MOGELIJKHEDEN

ADLIBMuseumBasisis de compacte kant & klare versie en omvat alle velden uit
'Basisregistratie voor collectie voorwerpen en beeldmateriaal'. Het pakket beschikt over
eenvolledig geïntegreerdethesaurus en de mogelijkheidom afbeeldingen in het bestand
op te nemen.
ADLIBMuseumStandaard.De'CIDOCGuidelinesfor MuseumObject Information' zijn de
basisvoor dezeapplicatie. Verder is het pakketvoorzienvan een groot aantal velden uit
SPECTRUM.Het pakket is bovendienvoorzienvan een op de ISBNbeschrijvingregels
gebaseerdbibliotheek bestanden beschikt over mogelijkhedenomde applicatie aan uw
specifieke wensen en eisen aante passen.
ADLIBMuseumPlus is gelijk aan de
standaard versie maar uitgebreid met
deADLIB Bibliotheek-applicatie.
Debibliotheek-applicatie is verder
uitte breiden met lossemodules
voor uitleningen, besteladministratie
en tijdschriftenbeheer.

Voormeer informatie kunt u contact opnemen
met:Martijn van der Bruggen

SOFTWARE VOOR FLEXIBEL www.adlibso
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ontwerp: van hillo verschaeren architecten
i.o.v. : nationaalpark de hoge veluwe
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