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Voorwoord
Depublieke toegankelijkheid van erfgoed wordt vaak als
een voorwaarde gezienvoor de investering in het behoud
en beheer.Maar het gebrekaan zichtbaarheid van het
'dagelijkse' collectiebeheer maakt dat budgetten soms
worden teruggeschroefd ten voordele van grotere
publiekstrekkers.Nochtans zijn er voldoende argumenten
om het collectiebeleid in museaprofessioneelte organi¬
seren.Deerfgoedcollecties zijn de inspiratiebron, de dra¬
ger van vele verhalen, de basisvan het collectief geheu¬
gen waaraan het museumof de erfgoedorganisatie zijn
of haar bestaandankt. Verantwoord omgaan met de
erfgoedcollecties is dus zorgen voor de (im)materiële rijk¬
dom van de toekomst. Recenteontwikkelingen laten zien
dat eenverantwoord collectiebeheervandaag hoog op de
agendastaat, en dat het belang ervan wordt onderkend
door beleidsmakersin Nederlanden Vlaanderen.
Het debat rond collectiemobiliteit wordt ook internatio¬
naal gevoerd,en we noemenals voorbeeld het project
'Collections Mobility 2.0, Lendingfor Europe21st Centu¬
ry' van de EuropeseUnie. Museaen erfgoedorganisaties
bouwen kwaliteitszorg, risicomanagementen veiligheids¬
zorg uit in overleg met elkaar en met veiligheidsorganisa¬
ties. Het digitale tijdperk biedt bovendien nieuwe per¬
spectievenvoor het registreren en uitwisselen van
informatie over erfgoedcollecties.

De recente Nederlandsevertaling van Spectrum, dè stan¬
daard voor collectiemanagement in musea,vindt geleide¬
lijk een concrete toepassing in de musea.De resultaten
worden zichtbaar in procedures,afsprakenen collectie¬
plannen. Het verzamelbeleidwordt aangescherpten niet
alleen tussen collega-instellingen gecommuniceerd,maar
in het beste geval ook naar een breder publiek.Want erf¬
goedcollecties beherendoen we niet enkel voor een
publiek, maar op termijn ook mét een publiek!
In dit themanummer proberenwe diverseaspecten te
belichten vanuit de museumpraktijk. Met aandacht voor
de spanning tussen het (digitaal) toegankelijk maken,en
het verantwoord bewarenvoor de toekomst. Maar ook
voor het digitaal toegankelijk makenvan kwetsbaar erf¬
goed uit depots of de problematiek rond 'open depots'.
Opnieuw met de bedoeling om u, de lezer,te prikkelen,
te inspireren of om het debat aan te gaan. Maar ook een
vakblad als Museumpeil is niet onaantastbaar en moet
zich geregeld bezinnenover doelstellingen, bereik en
draagvlak.De recente ontwikkelingen in erfgoedland
makendat dit blad zijn doelstellingen moet aanscherpen
of herformuleren voor de toekomst. Wordt dus vervolgd.
De redactie houdt u op de hoogte.

Anne Milkers en Elly Pouwels
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Collectiemobiliteit binnen
coll
De same

Dr.ElsjeJanssen,
Directeur

Collectiebeleid/
Behoud en Beheer,
Musea en Erfgoed,
Stad Antwerpen

Depot Hessenhuis.
Opbergladenmet
op maat uitgesne¬
den museumfoam
met etnografische

objecten.

(Foto:Collectiebeleid/
BehoudenBeheer,
MuseaenErfgoed
Antwerpen)

ectiemanagement
nvoeging van drie verzamelingen voor het MAS in Antwerpen

Met het nieuwe MAS|Museum aan de Stroom brengt Stad Antwerpen
verschillende van haar collecties (opnieuw) samen onder één dak. Drie
musea werden gesloten en de verzamelingen zullen een nieuw onderko¬
men vinden in de opstelling of het kijkdepot van het MAS, of in één van
de externe depots. Maar wat zou naar waar gaan? De beslissing daarover
werd ingegeven door specifieke keuzesof praktische afwegingen. Verslag
van een grootschalig en gecompliceerd traject.

De verzamelingen
Deobjecten die worden tentoongesteld in het nieuwe
MASbehoren tot de historische verzameling van het
Vleeshuis,het maritiem erfgoed van het voormalige Nati¬
onaal Scheepvaartmuseum,de volkskundigevoorwerpen
van het vroegereVolkskundemuseumen niet-Europese
objecten van de collectie van het voormalige Etnografisch
Museum.Alles tezamen om en nabij 460.000 voorwerpen.
De historische verzameling in het Vleeshuistelt een grote
verscheidenheidaan objecten: schilderijen, wapens,
wapenrusting, munten en penningen, interieurelementen
en alle mogelijke artefacten uit de toegepaste kunsten,
en zelfs Egyptologiemet onder meer een sarcofaagmet
mummie. Het is niet zomaar eenverzameling, het zijn
voor het grootste gedeelte allemaal waardevolle kunst¬
werken en interessanteen kwalitatief hoogstaande
objecten.
Demaritieme collectie bestaat uit eenveelheid aan
scheepsmodellen,schilderijen, scheepsmeubilair,nauti¬
sche instrumenten, vlaggen, porselein,marinekostuums,
borstbeeldenen anderevoorwerpen. Daarnaastis er ook

/

een waardevolle collectie kaarten, scheeps-en andere
plattegronden, affiches, documenten, foto's en glasnega¬
tieven (zo'n 30.000 stuks) en 1250 lopendemeter biblio¬
theek. Eenunieke verzameling,die onder meer om de
ruim 100Chinesejonken tot ver in het buitenland wordt
benijd.
Devolkskundigeverzameling bestaat uit prenten en gra¬
fiek (in totaal zo'n 10.000stuks), papier van klein for¬
maat zoals prentkaarten, geboorte-, communie- en
rouwprentjes, foto's en dies meer,de meest diversevoor¬
werpen in hout, keramiek,porselein,pijpaarde,glas, tex¬
tiel, koper,metaal en glas, poppentheaterfiguren en -
decors,speelgoeden ca. 200 poppen.Grote delen van de
collectie zijn getuigen van het alledaagseleven.
Tenslotte is er nog de rijke en uiterst diverseverzameling
etnografica, met maskers,gebruiksvoorwerpen,pluimen-
tooien en dergelijke meer.Eengroot deel van dezever¬
maardecollectie bestaat uit zeer waardevolle, unieke en
onvervangbareobjecten en kunstvoorwerpen.
Gedurendelange tijd vormden de verschillende soorten
verzamelingensamenéén geheel. In 1864 werd in het
Steen het Museumvoor Oudhedengeopenden in 1913
werd de benedenverdiepingvan het Vleeshuisals muse¬
um in gebruik genomen (in 1919 de eersteverdieping en
in 1922 de tweede verdieping). In 1907werd het Muse¬
um voor Folkloreopgericht en in 1927 het Museumvoor
Handel en Scheepvaart.Dit laatste kreeg in 1952 onder
de naam Nationaal Scheepvaartmuseumeen definitief
onderkomen in het Steen.

Een nieuwe start
Eindejaren '90 van de vorige eeuw ontstond onder sche¬
pen voor Cultuur ErikAntonis het idee om de verzamelin¬
gen van het Vleeshuis,het Nationaal Scheepvaartmuseum
en het Volkskundemuseumopnieuw samente brengen in
een museumover de geschiedenisvan de stad. Afgezien
van het feit dat hiervoor een nieuw gebouw zou moeten
worden opgetrokken, hield dit ook in dat de verschillende
collecties gedetailleerd in kaart moestenworden
gebracht.
Bij gebrekaan een collectieplan heeft in het verleden de
groei niet steedsgestructureerd plaatsgevonden.Voor een
evenwichtige taakuitvoering van de musealefuncties is
een samenhangendcollectiebeleid echter noodzakelijk.
Wat werd bijeengebracht is dikwijls het gevolg van de
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interesseen de specialiteit van de toenmalige conserva¬
tor, van trends in het verzamelenen van wat werd aan¬
gebodendoor het publiek (en men somsniet durfde te
weigeren). Demuseabeschikten uiteraard wel over een
inkomboeken een papieren registratie aan de hand van
een fichesysteem,maar het was evident en ook te ver¬
wachten dat niet alle objecten geregistreerdwaren. Er
werd gestart met een inhaaloperatie voor collectieregi¬
stratie, en wel met gebruik van een gedigitaliseerd sys¬
teem (Adlib) dat opzoekenen onderzoekbinnen de col¬
lecties aanzienlijk zou vergemakkelijken.
Ondertussenwerd ook gewerkt aan het ontwikkelen van
eenvisie over het nieuwe museumen de bezinning over
de selectie van wat er zou worden geëxposeerd.Geduren¬
de de afgelopen tien jaar is het een actief procesgeble¬
ken van selecteren,afwegen, aftoetsen en bijsturen. Zo
werd in 2007 beslist dat óók de verzameling van het
Etnografisch Museum,dat in 1988 geopendwerd, zou
worden opgenomen in wat het nieuwe MAS|Museumaan
de Stroom zou worden. Aldus komenverschillende soor¬
ten verzamelingenopnieuw bijeen op één plek.

Keuzes maken
Kunsthistorici, historici en anderewetenschappelijk
medewerkersen specialisten bogen zich de voorbije jaren
over het inhoudelijk aspect van wat er in het nieuwe
MAS|Museumaan de Stroom zou worden geëxposeerd.
Eendenkoefening en een traject met vele uiteenlopende
facetten. Na enige tijd was duidelijk dat het Vleeshuisals
museumzou blijven en zou worden geprofileerd als
'Klank van de Stad': het museumover het muziekleven in
de stad. Deandere gebouwen daarentegenworden ont¬
ruimd. Slechts een deel van de naar schatting ca. 460.000
objecten zal worden getoond in het MAS|Museumaan de
Stroom. Dat wil dus zeggen: het grootste gedeelte van de
verzamelingen inpakken,verhuizen en elders een onder¬
komengeven.Daarvolgt dan de oefening op: wat gaat
naar waar?
Al vanaf einde jaren '90 leefde het idee dat het totaal
van de verzamelingenvan de stad Antwerpen in ogen¬
schouw moest worden genomenen dat niet telkens op de
verzameling van één enkel museummoest worden gefo¬
cust. Erwordt dan ook gesprokenvan 'Collectie Antwer¬
pen' (zie ook de beeldbankwww.collectieAntwerpen.be).
Door dezeals één groot geheel te benaderen- het erf¬
goedvalt immers onder de hoedevan één en dezelfde
stedelijke overheid - kan op eenveel constructievere
manier worden gewerkt. Erwerd gekekenof, en hoe col¬
lectiemobiliteit kon worden toegepast. Debeslissingwel¬
ke deelcollecties op welke plaats worden ondergebracht
ligt niet bij de respectievelijkeconservatorsvan de verza¬
melingen, maar wel bij de dienst Collectiebeleid/Behoud
en Beheer,in samenspraakmet de algemenedirectie. Ze
is ingegevendoor praktische afwegingen en optimaal
plaatsgebruik.
Zo verhuisdenmiddeleeuwseen Renaissanceivoortjes van
het Vleeshuisnaar het MuseumMayer van den Bergh.
Alle affiches (ook die van het Nationaal Scheepvaartmu¬
seumen het Middelheimmuseum)werden overgebracht
naar het AMVC/Letterenhuisen de tekeningen en prenten
werden meeopgenomen in de verzameling van het
Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet. Dit geldt ook
voor de Rubensgrafiek.Uit de collectie Smidt van Gelder
worden schilderijen geëxposeerdin de permanente
opstelling in het MuseumVleeshuis|Klankvan de Stad en
in het Rubenshuis.Maar ook de bibliotheken en de

archieven aanwezig in de verschillendemuseaworden
onder de loep genomen.Eendeel is overgebracht naar de
ErfgoedbibliotheekHendrik Conscience,een deel krijgt
elders onderdak,documenten gaan naar het Antwerps
stadsarchief (Felixarchief).Tot slot zijn er uit het Centraal
Museumdepot interieurelementen, afkomstig van de
afgebroken polderkerken,overgedragenaan verschillende
kerken in de stad en is er werk van gemaakt om objecten
afkomstig van het voormalige Koninklijk Paleisop de Meir
niet meer in het depot maar terug in situ te laten bewa¬
ren. Op kleine schaal zijn ook kunstwerken en voorwerpen
geschonkenof in langdurig bruikleen gegevenaan andere
musea(zoalsDesignmuseumGent, Hallepoort Brussel,en
Stedelijke MuseaDendermonde).Verzamelingendie volle¬
dig buiten het collectieprofiel van stad Antwerpen vielen,
zoals de natuurwetenschappelijke verzamelingVan
Heurck,werden overgedragenaan andere instellingen
(zoalsde Nationale Plantentuin van België Meise en de
Universiteit Gent).

Herschikken en herbestemmen
Weer terug naar de leeg te makenvoormalige museaen
de MAS-collecties. Hebbenwe de plaats om alles verant¬
woord te bewaren?Dit bleek al snel een heikel punt.
Daaromwas het nuttig om duidelijke herschikkingenen
herbestemmingente bepalen: museum,depot, kijkdepot,
studiecollectie en expertisecentrum. Demeest kwetsbare
objecten, zoals papier, hout, samengesteldematerialen en
andere, krijgen een plaats in de Compactuskasten van
het nieuwe MAS-depot. De ruimte heeft het voordeel
over een nieuwe klimaatbeheersingte beschikken.Omdat
het een Kijkdepot betreft waar bezoekersgedeeltelijk
kunnen doorwandelen,wordt hier ook een groot gedeelte
van de Volkskundecollectie zichtbaar opgesteld. Deten¬
toonstellingsruimte op de benedenverdiepingvan het
Hessenhuis- een 16de-eeuwspakhuis en thans in
gebruik door Museaen Erfgoedvan Stad Antwerpen -
werd opgehevenen is nu ingericht als depot voor de col¬
lectie scheepsmodellenen etnografica. Op de tweede ver¬
dieping van het Hessenhuisis de bibliotheek van het

DepotHessenhuis.
Grotevrijstaande
etnografische
beeldenengaas-
wandenmet
halfmodellenen
ingelijstewerken.

(Foto: Collectiebeleid/
Behouden Beheer,
Museaen Erfgoed)
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Depot Hessenhuis.
Opbergladenmet
op maat
uitgesneden

museumfoam met
etnografische
objecten.

(Foto: Collectiebeleid/
Behouden Beheer,
Museaen Erfgoed
Antwerpen)

voormalig Etnografisch Museum ingericht, zodat ze dicht
bij de verzameling blijft en verder als expertisecentrum
kan worden uitgebouwd. In het Centraal Museumdepot
(buiten de stad) zijn een aantal extra lokalen toegewezen
en worden de grote objecten van de maritieme en de
volkskundigeverzamelingenondergebracht.Omdat op
dezelfde locatie ook het nieuwe textiel restauratieatelier is
voorzien, wordt de uitgebreide collectie etnografisch tex¬
tiel eveneensnaar daar overgebracht.Alle depotkasten
van het voormalig Etnografisch Museumworden op deze
plaats heropgebouwden hergebruikt.

Organisatie op kruissnelheid
Omdat honderdduizendenobjecten niet zomaar van de
ene op de anderedag verhuisd kunnen worden en de ver¬
huizing naar drie andere locaties een omvangrijke en
gecompliceerdetaak is van drie musea,werd in het voor¬
jaar van 2009 van start gegaanmet intensievevoorberei¬
dingen. Hiervoor kon een verhuiscoördinator worden aan¬
geworven. Erwerd geselecteerdwat in eigen beheervan
de dienst Collectiebeleid/Behouden Beheerkon worden
gedaan (zoalsverpakkenen makenvan kisten en derge¬
lijke), en wat zou moeten worden uitbesteed. Erwerd op
voorhand ook rekening gehoudenmet wat in de toekomst
blijvend verpakt kon worden weggeplaatst, en wat
opnieuw zou moeten worden uitgepakt en op rekken
gelegd.Standplaatsenwerden berekendnaar grootte en
hoogte, en werden uitgetekend en genummerd.

Dehoeveelheidte verhuizen objecten kan onmogelijk op
papieren lijstjes met aanduiding van kruisjesworden bij¬
gehouden.Geziende uitzonderlijk grote omvang van de
operatie werd geopteerd om met een barcodesysteemte
werken. Hiervoor werden twee barcodemedewerkersin
dienst genomen.Erwordt op verschillende niveausmet
barcodelabelsgewerkt: objectniveau, verpakkingsniveau
(bijvoorbeeld: doos met meerdereobjecten), transportni¬
veau (verhuiskist) en daarnaast ook op plaatsniveau
(legbord of rek).
Alle objecten afkomstig van de verschillendemusea
behoudenhun eigen inventarisnummer,dat steedsvoor¬
afgegaan is door de letteraanduiding van het museum
van herkomst . Devoorwerpen die tijdens de inhaalregi-
stratie nummerloosworden aangetroffen, krijgen nog een
inventarisnummer met de museumafkorting. De nieuwe
voorwerpen die vanaf 2010 worden verworven, wordt een
MAS-inventarisnummer toegekend.Op dezemanier blij¬
ven de objecten gemakkelijk traceerbaar naar oorspronke¬
lijke verzameling. Dit is niet onbelangrijk voor toekomstig

wetenschappelijk onderzoek.Iets waar we bewust reke¬
ning mee houden.
Om het inpakken en verhuizen zo goed mogelijk te laten
verlopen, werd een algemenebruikleenstop ingevoerd.
Het is onmogelijk om naast de interne verhuisoperatie
ook nog aan actief bruikleenverkeermeete doen. De
meestemuseahebbenhier begrip voor, omdat ze ooit
zelf, op kleine of minder kleine schaal,een verplaatsing
van een collectie hebbenmeegemaakt(bijvoorbeeld voor
eenverbouwing.

Koerswijzigingen
Niet altijd evengemakkelijk, maar wellicht onvermijdelijk,
zijn de veranderingen die tijdens het afleggen van het
parcoursworden doorgevoerd.De inhoud van het verhaal
dat men wil vertellen, of de boodschapdie men wil mee¬
gevenaan de bezoeker,wordt aangepastof geactuali¬
seerd.Selectiesvan te tonen objecten en kunstwerken
worden kritisch bekeken.Keuzesworden afgewogen en
objecten worden geschrapt en al dan niet ingeruild voor
anderevoorwerpen, met de bedoeling een sterker verhaal
neer te zetten en/of binnen de vastgesteldebudgetten te
blijven. Dezewerkwijze houdt in dat een grote flexibiliteit
aan de dag moet worden gelegd.Stukken hoevenniet
meerspeciaal gerestaureerd,andere kunstwerken daar¬
door net wel. Wat nog niet meteen moest worden inge¬
pakt voor transport naar een nieuw depot, moet plots wel
worden verpakt en een plaats krijgen op een andere plek.
Lijsten moeten regelmatig worden nagekekenen aange¬
past. Mensenmoeten worden ingelicht over veranderin¬
gen, planning moet worden herzien, et cetera.
Belangrijk op zo'n moment is een goede,hechte ploeg
van medewerkerste hebben.Mensenwaar je op kan
rekenen,mensendie verstand van zaken hebbenen reke¬
ning houden met onvoorzieneomstandigheden,mensen
die ook proactief kunnen en willen meedenken.Mensen
die niet alleen rustig kunnen blijven onder de werkdruk,
maar ook hun gevoelvoor humor bewaren...

Tot slot
Stuk voor stuk worden objecten van stof ontdaan, gedes¬
infecteerd waar nodig, geconserveerdof gerestaureerd,
geregistreerd,gefotografeerd, gelabeld,verpakt, verhuisd
en ze krijgen een nieuwe standplaats. De kunstwerken en
voorwerpen die worden gepresenteerdkrijgen daarenbo¬
ven een op maat gemaakteondersteuning, sokkel of
ophangsysteem.
Stap voor stap, krijgt een nieuw museumvorm.
Het spreekt voor zich dat hoe beter men de verzamelin¬
gen kent, hoe beter er keuzeskunnen worden gemaakt.
Personenmet eenjuiste achtergrond en kennisvan de
collecties dragen hier uiteraard toe bij. Niet enkel het
wetenschappelijk werk, ook de terugkoppeling met
publiekswerkersen een klankbordgroep is daarbij van
belang.
Na vele decenniaworden verschillendemuseumverzame¬
lingen opnieuw samengebracht in een gloednieuw en
prominent gebouw. Eennieuw museum,een nieuwe kijk
op de collecties, een nieuw verhaal. Eenuitdaging die
door velen enthousiast werd aangegaan.Eentraject dat
niet altijd vanzelfsprekendof gemakkelijk is. Boeienden
spannend is het wel. Eénvast besefstaat voorop: het is
een ontzettend rijke verzameling erfgoed die het waard is
om gezien en gekoesterdte worden.
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Steekproeven en
collectiebeheer
In 2000 publiceerde het ICNde
informatiebrochure: 'De steekproef
als hulpmiddel bij collectiebeheer'.
Anno 2010 heeft de brochure nog
niets aan relevantie ingeboet. De
Erfgoedinspectieheeft de afgelopen
jaren steedsgewerkt met de steek¬
proevenals het ging om het toezicht
op de rijkscollectie. In hoofdstuk 14
van het Spectrum-N handboekvoor
collectiemanagement (versie 1.0
2007) wordt de steekproef genoemd
als een praktisch hulpmiddel voor
het uitvoeren van een audit. Met de
introductie van Spectrum in Neder¬
land heeft kwaliteitszorg in de
Nederlandsemuseaeen nieuwe
impuls gekregen.Verwacht mag
worden dat steekproevenin de toe¬
komst vaker gebruikt zullen worden
bij zelfevaluatie door musea.De
beheerdersvan natuurhistorische
collecties lopen hierin voorop.
Omdat natuurhistorische collecties

zo groot zijn, is het uitvoeren van
een audit op basisvan een represta-
tieve steekproef de meest efficiënte
manier om betrouwbare uitspraken
te kunnen doen over de staat en
registratiegraad van collecties. Nu
grote natuurhistorische verzamelin¬
gen samen het NederlandsCentrum
voor Biodiversiteit NCB/Naturalis
zullen gaan vormen, zal de steek¬
proef als hulpmiddel vaker worden
ingezet.
Steekproefmethodiek is vooral effi¬
ciënt bij verzamelingenvan gelijk¬
vormige objecten of registratiegege¬
vens groter dan 1000 items. Als de
verzameling of populatie kleiner is,
moeten nog relatief veel objecten of
data worden bekekenof gecontro¬
leerd. Is de verzameling groter, dan
kan al aan de hand van enkele tien¬
tallen objecten of data een uitspraak
worden gedaanover de gehele
populatie.
Wat vaak vergeten wordt, is dat
steekproevenuitstekend geschikt

zijn om de terugvindbaarheid van
objecten op hun standplaats vanuit
het registratiesysteemof de terug¬
vindbaarheid van objecten in het
registratiesysteemvanuit hun stand¬
plaats te controleren. Het enige wat
daarvoor nodig is, is een willekeurige
selectie van voldoende inventaris¬
nummers.
Eenefficiënt uitgevoerde steekproef
- waarbij gebruik wordt gemaakt
van aankruisformulieren - kan in een
bestekvan enkele uren worden uit¬
gevoerden geeft snel inzicht in de
staat van de collectie, de collectie-
documentatie en de registratie.

De PDFis te downloaden via
http://www.icn.nl/bibliotheek/publi-
caties/pub-icn-info-04-steekproef

FrankBergevoet
ProgrammamanagerMuseometrie,
RijksdienstvoorCultureelErfgoed

vakbekwaam
toegankelijk maken
van uw collectie

INGRESSUSOntsluiting fysieke collecties, Ontsluiting digitale collectiesKwaliteitszorg, Ondersteuning, Digitale diensten

www.ingressus.nl
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Als de reserve een museum wordt■
Depotbeheer in de Stedelijke Musea Sint-Niklaas
WardBohé,
Conservator

StedelijkeMusea
Sint-Niklaas

Geïntegreerd
depotin de
permanente
presentatie.
(Foto: SteM)

De Stedelijke Musea van Sint-Niklaas bestaan uit het Mercatormuseum,
de Salons voor Schone Kunsten, het Internationaal Ex-Libriscentrum en
het SteM op de Zwijgershoek. Zij stellen een groot deel van hun reserves
open voor het publiek.
Anders dan in Nederland zijn de termen 'reserve' of 'reserves' in Vlaan¬
deren ingeburgerd om respectievelijk de niet op zaal getoonde objecten,
ondergebracht in het depot, en het depot zelf (dus de locatie waar deze
stukken bewaard worden) aan te duiden. Objecten uit de reserve(s) zijn
niet per definitie minderwaardige collectiestukken.1
In de permanente presentatie van het cultuurhistorisch
museumSteM maken bezoekerskennismet enkelegeïn¬
tegreerde depotopstellingen. Het pronkstuk is een perma¬
nent toegankelijk publiek depot dat onderdak biedt aan
ea. 1200 voorwerpen en 110schilderijen uit de museum¬
reserve.Op een museumrondleiding 'achter de schermen'
krijgen bezoekersook uitzonderlijk toegang tot het geslo¬
ten museumdepot,een nagelnieuw archeologischdepot
en een depot voor industrieel erfgoed.
Het cultuurhistorisch museumSteM vertrekt van 3 ver¬
haallijnen: 'mens en materie', 'mens en machine' en
'mens en lichaam' die de geschiedenisvan de stad Sint-
Niklaas en het Waasland illustreren van 12.000v. Chr.tot
vandaag.
In de permanente presentatie (1125m2)maakten de staf¬
medewerkerseen strenge selectie van objecten en docu¬
menten om de verhaallijnen inhoudelijk uit te werken.
Gehanteerdeselectiecriteria zijn: uniciteit van het voor¬
werp, sleutelrol in het verhaal, goedetot uitstekende toe¬
stand van het object, enzovoorts.
Daarnaastwerken we op verschillende plaatsen met de
techniek van een geïntegreerddepot. Museumobjecten
worden er niet geïsoleerdals individueel voorwerp ten¬
toongesteld, maar worden samengebrachtin eenvitrine,

rek of ladenkast.Debezoekerdie belangstelling heeft
voor dezeobjecten, kan ze op eigen initiatief bekijken.
Het 'hands on' symbool stimuleert bezoekersom deze
kleine depots zelf te openen. In een ruim bemeten en
overvloedigverlichte maatvitrine tonen wij tientallen
19de-eeuwsescheerbekkensals varianten op eenzelfde
thema. In ladenkastenin de nabijheid van een 15de-
eeuwseabdijvloer ontdekken bezoekersprachtig geres¬
taureerde stempeltegels.Twee ladenkastenonder een
vitrine met merkwaardigewassenbeeldengevenvorm aan
een mini-depot met sieraden: spiegels,kammen,diade¬
men en andere lichaamsaccessoires.

Publiek depot: permanent
toegankelijke reserves
In een haIfverduisterd depot van 276 m2(dat deel uit¬
maakt van de permanente presentatie in SteM Zwijgers-
hoek)werd een metaalconstructie neergepootzodat
bezoekerszelf de reserveskunnen ontdekken ... zonder ze
te kunnen aanraken.Dezemetaalconstructie is een een¬
voudige entresolvloer (zie figuur p. 9), zoals men ze zo
vaak in magazijnen en opslagruimtes aantreft.
Dertig strekkendemeter depotrekkenwerden bovenopde
constructie gemonteerd.Tweemetalen trappen verschaf¬
fen toegang tot de verdieping.Voor rolstoelgebruikers is
er een plateaulift. Honderdenvoorwerpen uit onze kap¬
perscollectie en de regionale erfgoedcollectiesvan de
Koninklijke OudheidkundigeKring van het Landvan Waas
liggen netjes geordendachter plexiglas.
Tegelijk krijgt de bezoekereen zicht op 110schilderijen
aan rasterwanden.Tussen17de- en 18de-eeuwseburger¬
lijke taferelen, religieuze schilderkunst, landschappenvan
allerlei slag en een imponerendeserie portretten zal men
zonder twijfel enkelevergeten pareltjes kunnen aantref¬
fen.
Erwas vroeger gewoon geen plaats om dezeschilderijen¬
collectie te tonen. Toch is dezeverzameling museum¬
waardig. Enkeledisplaysgevenmeer uitleg over datering,
kunstenaaren onderwerp van de schilderijen. Antieke
borstbeelden,haardrogersen permanenttoestellen in
allerlei formaten, een skelet van een monnik in een
doodskist en enkelemammoetbeenderenkrijgen een
vaste stek onder de metaalconstructie. Eenviertal oude
kapsalonsfleuren het geheel verder op.
Het publieke depot is een feest voor wie er plezier in
schept om curiositeiten te ontdekken. Maar ook studen-
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ten, onderzoekersen docenten komenaan hun trekken.
Op een computer in het depot krijgen ze on-line toegang
tot de museumdatabankop www.museuminzicht.be.
Bij de opbouw van het open depot werd veel aandacht
besteedaan bouwtechnische aspectenen materiaalge¬
bruik. Dezaagtanddaken laten noorderlicht binnen, maar
werden toch voorzien van films die 97°/ovan de UV-stra-
ling weren. Demetalen rekkenworden afgeschermdmet
wanden van gegoten plexiglas.Schilderijen worden opge¬
hangenaan depotrastersvan gegalvaniseerdstaal
gemonteerd met 4 a 5 cm tussenruimte tegen binnenmu¬
ren.Vier camera'sen elektronische inbraakdetectie bevei¬
ligen het depot.

Rondleidingen 'museum achter de
schermen'
Opspecialegelegenheden,zoals OpenMonumentendag,
of op aanvraagvoor groepen bezoekers,worden ook drie
gesloten depots opengesteld.Dedeur naar de gesloten
depots staat zo op een kier.
Onder begeleidingvan een gids kan men dan kennis
makenmet de belangrijke musealebasisfuncties 'behoud
en beheer' en 'wetenschappelijk onderzoek'.Men kent de
musea immersvooral door hun publiekswerking.Het
takenpakket van een registrator, collectieverantwoordelij-
ke, restaurator of een behoudsmedewerkeris voor velen
onbekendterrein.
Eenbezoekaan de gesloten depots is voor het museum¬
team een uitgelezen kansom het te hebbenover de
maatregelendie we nemenop vlak van preventievecon¬
servering (technieken,materialen, gebouwen,etc.). In een
gesloten depot van 290 m2bewarenwe ca. 2000 voor¬
werpen uit regionale erfgoedcollecties: schilderijen,
archeologica,voorwerpen uit de collecties lichaamsver¬
zorging, etcetera.
Het depot is uitgerust met aangepasteopslagmiddelen:
een milieukast voor brandgevoeligeproducten, 25
opslagrekken,een professioneelbewaarsysteemvoor
schilderijen. Er is ook een klimaatinstallatie die de tempe¬
ratuur tussen 16 en 21°Cweet te houden.
Eengespecialiseerdarcheologischdepot van 350 m2 is in
opbouw. Het depotconcept streeft ook hier naar een
evenwicht tussen goed bewaren én publiek ontsluiten
van de voorwerpen. Het archeologischdepot is een reali¬
satie van de ArcheologischeDienstWaasland,die haar
vestiging heeft in het museumcomplex.
Tenslotte is er ook nog een depot met onderhoudsruimte
van 495 m2voor het industrieel erfgoed van de museum¬
verzameling. Hier worden dubbelsvan breimachines,
bepaaldeprototypes, reserve-onderdelen,naalden, enzo¬
voort bewaard.Via een groot rolluik als afscheiding kun-

Concepttekening van het publiek depot. (Foto:SteM)

nen dezestukken aan- of afgevoerdworden. DeStedelij- . Overzichtsfotovan
ke MuseaSint-Niklaas integreren meer dan 1400 m2 . hetpubliekdepot.
depotruimte in de publiekswerking,door permanente ■ (Foto:steM)
openstelling of het organiserenvan speciale rondleidin¬
gen.
Meer informatie: http://musea.sint-niklaas.be

1 Het principe is te vergelijken met sport: wie op de reservebankzit, staat niet in het
basisteam,maar kan elk ogenblik terug opgesteld worden.

Priatn ov
consult Et training

Voorpraktischehulp,adviesentraining
- Beleidsplannen,collectieplannen
marketingplannen
- Hoekanmijnmuseumsuccesvolzijn
metweiniggeld
- Vervangingadinterim
- Coaching
- Kwaliteitszorg
- Personeelbeleid

Metverbeeldingskrachtengedrevenheid

E-mail:basnik@priatnov.nl
Website:www.priatnov.nl
PriatnovisdeondernemingvanKeesPlaisier
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Risicobeheer en risicoanalyse
De terminologie uitgelegd en op een rijtje gezet
ElkePluijmen,
Kenniscentrum
Veiligheid van de
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed

Debrandweer in
actie bij een

grote brand in het
Schutterijmuseum
in Steyl (L) in 2008

(Foto:
Zondagsnieuws)

In het erfgoedveld heerst er soms spraakverwarring over de termen die
gehanteerd worden binnen de veiligheidszorg. Het Kenniscentrum Veilig¬
heid Cultureel Erfgoed in Amersfoort heeft als missie het verzamelen,
inventariseren en verspreiden van kennis over veiligheidszorg onder erf¬
goedmedewerkers. In dit artikel volgt de visie van het Kenniscentrum,
die gedeeld wordt door collega's uit alle hoeken van het erfgoedveld.

Sinds2008 is het KenniscentrumVeiligheid Cultureel Erf¬
goed (KVCE)opgezet onder supervisievan de Koninklijke
Bibliotheek in DenHaag.Vanaf juli 2010 is het KVCE
gehuisvestbij de Rijksdienstvoor het Cultureel Erfgoed in
Amersfoort. Door dezeverhuizing kunnen we nog meer
waarmaken dat we er zijn voor het hele erfgoedveld.
Onzedoelgroep bestaat daarmeeuit medewerkersvan
musea,archieven, bibliotheken en daarnaast monumen¬
tenbeheerders,archeologen,historische verenigingen,
kerkbestuurdersen molenaars.Maar ook adviseurs,con¬
sulenten en experts kunnen bij ons terecht.
Despraakverwarring in het erfgoedveld over de gehan¬
teerde termen binnen de veiligheidszorg vloeit voort uit
de specialisatievan erfgoedmedewerkers,zeker in grote
instellingen. Devisie van het KVCEwordt gedeelddoor
collega's uit alle hoekenvan het erfgoedveld.We houden
ons aan de wettelijke termen en de termen die de hulp¬
diensten (brandweer,politie, ambulance) hanteren. In de
begrippenlijst die wij opgesteld hebbenop onze website
is de uitleg van de gehanteerdetermen te vinden.
http://www.kvce.nl/begrippenlijst/

Integrale veiligheidszorg als
uitgangspunt
Vanaf de oprichting heeft het KenniscentrumVeiligheid
gewerkt met de integrale veiligheidszorg als uitgangs-

\

punt. Dit houdt in dat wij vinden dat een instelling moet
zorgen voor de veiligheid van mensen,gebouwen,collec¬
ties en datasystemen.Dus integrale veiligheidszorg
beslaat voor grote én kleine instellingen het totaal aan
veiligheidszorgmanagementvoor de hele instelling, zowel
grote als kleine. Desystematiek hiervan moet een samen¬
hangendgeheel zijn.
Het veiligheidsbeleid wordt opgesteld met een heldere
volgorde aan plannen. Die plannen zijn:
• Het bedrijfsnoodplan (vaakcalamiteitenplan
genoemd),bestaandeuit een bedrijfshulpverlenings-
plan (BHV-plan),een collectiehulpverleningsplan
(CHV-plan)en een informatiehulpverleningsplan (IHV-
plan).
• Het beveiligingsplan: hierin wordt de 'security' tak
van de veiligheidszorg beschreven.
Bovendienfunctioneert iedere instelling in het Regionaal
Crisisplan.Dit laatste plan wordt gemaakt door de veilig¬
heidsregio in samenwerkingmet de gemeenten. In het
bedrijfsnoodplan staat beschrevenhoe de instelling past
in het crisisplan van de regio.
Voordat het beleid in het bedrijfsnoodplan kan worden
vastgesteld,moet de instelling weten waarop de plannen
gebaseerdkunnen worden: welke gevarenbedreigende
instelling, welke risico's zijn er,welke risico's zijn groter
dan andere,welke prioriteiten worden gekozenvoor het
nemenvan maatregelen?We noemendit alles bij elkaar
ook wel risicobeheer:het beheersenen verminderen van
risico's.

Risicobeheer: een dynamisch
proces
Inzicht hebben in de potentiële gevarenvoor mens,
gebouw,collectie en datasystemenis enorm belangrijk:
het is op basisvan dit inzicht dat de instelling keuzes
maakt. Beleidskeuzesen financiële, dus begrotingsgerela-
teerde keuzes.
Risicobeheeris belangrijk omdat schadeaan erfgoed
alleen voorkomen kan worden als er inzicht is in de geva¬
ren. Elkeverandering, bijvoorbeeld een tentoonstelling of
een evenement,maar ook een nieuwe maatregel (organi¬
satorisch, bouwkundig of elektronisch), kan een nieuw
risico introduceren. Steedsmoet er dus gekekenworden
of er aanpassingengedaanmoeten worden en of er nog
op de juiste manier met risico's wordt omgegaan.Vervol¬
genszal dan blijken of de genomenmaatregelen nog vol¬
doen aan de gesteldeeisen.Risicobeheeris dan ook geen
activiteit of project met een begin- en einddatum. Het is
juist een dynamischen cyclisch proces.Om dit proces
goed te laten verlopen moeten risicoanalysesgemaakt
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worden: potentiële gevarenvoor mens,gebouw,data-
systemenen het beheerdeerfgoed worden in kaart
gebracht. De risicoanalysevormt, naast de in wet- en
regelgevingvastgelegdeeisen,de basisvoor het
bedrijfsnoodplan.

Systematische risicoanalyse
Het uitvoeren van een goedeen volledige risicoanalyse
is geen eenvoudigeopgave.Het is noodzakelijk dat er
instellingsbreedop een systematischemanier aan
gewerkt wordt. Bovendienmoet ook een risicoanalyse
integraal zijn: gevarenvoor mensen,gebouwen en col¬
lecties worden in samenhangin kaart gebracht. Om een
integrale risicoanalysegoed uit te voeren is de kennis
en ervaring van diversemedewerkersin de instelling
nodig. Door de integrale aanpak kunnen verschillende
risico'svanuit verschillende disciplines tegen elkaar
worden afgewogen. Daarbij is goedecommunicatie bin¬
nen de instelling eenvoorwaarde: risico's zouden niet
verzwegenhoevente worden. Eenoverzichtelijk inci¬
dentenregistratiesysteemis onmisbaar,omdat het met
behulp van incidentenregistratie mogelijk is om berede¬
neerd prioriteiten te stellen en gericht maatregelen te
nemen.Bovendienwordt zo voorkomen dat maatrege¬
len niet op elkaar zijn afgestemd. Dit alles betekent dat
het voor een instelling het beste is, wanneer één per¬
soon de verantwoordelijkheid voor de organisatie van
het integrale risicobeheerheeft. Voor kleinere instellin¬
gen kan de link met de RIEtE(Risico-inventarisatie en -
evaluatie) in het kadervan de Arbeidsomstandigheden¬
wet (Arbowet) handig zijn.
Eengebouw waarin een erfgoedinstelling is gevestigd,
verschilt fundamenteel van ieder ander publiek toegan¬
kelijk gebouw.Het beherenvan cultureel erfgoed
brengt namelijk specifieke risico's met zich mee.Deerf¬
goedinstelling heeft immers de zorg voor diversecollec¬
ties, wellicht ook voor bruiklenen van andere erfgoed¬
beheerders.Of de instelling is een monument, waarin
misschienook roerend erfgoed wordt tentoongesteld.
Eenerfgoedinstelling moet dan ook een apart plan heb¬
ben voor hulpverlening aan collecties.
In het collectiehulpverleningsplan (CHV-plan)
omschrijft men de organisatie en proceduresvan de
collectiehulpverlening. Op basisvan de uitkomsten van
de risicoanalyseworden in het CHV-plan instructies
opgenomenhoe te reageren.
Op zijn allerbest is voor elk type calamiteit de procedu¬
re omschrevenper type object of materiaalsoort. Het is
belangrijk van tevoren afsprakenover eventuele assis¬
tentie te makenmet hulpverleningsinstellingen als
transportbedrijven, restauratieateliers,vriesveem,cala¬
miteitenservicesen kennisinstituten. Het plan moet
altijd een actuele lijst met contactgegevensvan externe
hulporganisaties bevatten. Het CHV-plan bevat ook een
up-to-date lijst met de contactgegevensvan de CHV-
ers.
De risico's voor het erfgoed, net als voor de medewer¬
kers,bezoekersen gebouw, neemt u allemaal mee in de
risicoanalyse.Eenaparte risicoanalysevoor uw erfgoed
of collecties staat dus niet op zichzelf, maar dient in
samenhangte worden uitgevoerd met bijvoorbeeld de
Risico-inventarisatie en -evaluatie in het kadervan de
Arbowet.
Denkdaarbij ook aan de (digitale) datasystemen.Hac¬
kersbijvoorbeeld kunnen een gevaarvormen voor data-
systemen.Kortsluiting in de serverruimte kan uitlopen

op een fikse brand waardoor informatie verloren kan
gaan. IT-problemenkunnen de collectieregistratie
raken,maar ook de personeelsinformatieof financiële
informatie en daarmeede bedrijfscontinuïteit in gevaar
brengen.Zorg voor een goedeback-up op een veilige
plaats: in een brandwerendekluis en/of buitenshuis.

Spectrum
In de visie van het KenniscentrumVeiligheid valt veilig¬
heidszorgonder kwaliteitszorg en daar is meteen de
aanknoping met Spectrum: Spectrum is een instrument
waarmee het collectiemanagement verbeterd kan wor¬
den en valt dus ook onder de noemer kwaliteitszorg.
In januari 2009 kreeg het KenniscentrumVeiligheid het
verzoekom procedure 11 in Spectrum: Risicobeheerte
herschrijven.
Het verzoek kwam van de werkgroep die de vertaling
van Spectrum uit het Engelshad verzorgd. Dewerk¬
groep vond procedure 11het minst goed uit de verf
gekomen. In Engelandhad men ook al gezien dat het
meer inzet vergde om de procedureRisicobeheersing
acceptabel te maken.Wij maakten een eersteaanpas¬
sing in de Nederlandseversie,gingen vervolgensterug
naar de oorspronkelijke Engelseversie en kwamen met
een nogmaalsaangepasteversie. In de afgelopen tijd
zijn verschillendeSpectrum proceduresdoor Nederland¬
se gebruikers uitgeprobeerd,maar die zijn bijvoorbeeld
gebruikt als onderleggervoor het makenvan een proto¬
col op maat voor de eigen instelling. Met de aanpassing
van procedure 11 is er voor het eerst inhoudelijk inge¬
grepen in de originele Engelseversie.
Het KenniscentrumVeiligheid heeft de aangepastever¬
sie op het NINGforum (een social media forum) van
Spectrum geplaatst met het verzoekom opmerkingen
en reacties op te sturen. Bovendienzijn de licentiehou-

SjarelEx,
directeurvan
Museum
Boijmansvan
Beuningen,bij
wateroverlastin
eenvandedepots,
juli 2007.

(Foto: Museum
Boijmans, Rotterdam)
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dersvan Spectrum in Nederlanden Vlaanderen na overleg
met de werkgroep,gevraagdte reageren.Als er met een
OpenStandaardgewerkt wordt, zoals in een NINGforum,
is dat de gebruikelijke gang van zaken.Uiteindelijk had¬
den we een tiental reacties waarvan zeven inhoudelijk.
Op 14 juni 2010 is de nieuwe versie toegelicht op de
voorjaarsdagvan de sectiesSIMIN en Collectiesvan de
Museumvereniging.
Het was verrassenddat sommige reacties uitgingen van
eenvolkomen andere opzet dan binnen Spectrumwordt
gebruikt: het KVCEheeft zich geheel aan de door makers
van Spectrum gebruikte systematiek gehoudenen is niet
afgewekenvan het format. Het is onverstandig om een
procedurete gaan beschrijvendie losgezongenzou zijn
van de overige proceduresbinnen Spectrum.
Bovendienhebbenwij de focus op collecties gehouden:
zoals hierboven beschrevengaat het Kenniscentrum
Veiligheid uit van integrale veiligheidszorg voor mensen,
gebouwen en collecties en zo is onzevisie ook op onze
website vertaald. Maar in het kadervan Spectrum en
collectiemanagement was het nodig en goed om ons te
beperkentot collecties.

• Onderde kop Wat moet zijn vastgelegdis de top-
down volgorde van Integraal veiligheidsplan, Bedrijfs¬
noodplan naar CHV-plan ingevoegd.
• Bij Risicoanalyseis aan het einde een speciaal punt
zeventoegevoegdmet als onderwerp Evaluatie.

Hoe gaan we verder?
Op de website van het KVCE,www.kvce.nl, is de allerlaat¬
ste versie van procedure 11,Risicobeheerals pdf te
downloaden.
Als we de aanpassingwillen formaliseren zal er in overleg
met de Engelsecollega's een officieel moment van accep¬
tatie moeten komen in een nieuwe versievan Spectrum.
Maar dan hebbenwe eerst een goedeterugvertaling van
het Nederlandsnaar het Engelsnodig!
Vanuit de Rijksdienstvoor het Cultureel Erfgoedkan,
zekerwanneer de primaire onderzoekstakenvan het Insti¬
tuut Collectie Nederlandvanaf januari 2011samenge¬
voegd worden binnen de programma'svan de RCE,verder
aan integratie van erfgoedbeleid gewerkt worden: veilig¬
heidszorgen collectiemanagement kunnen dan echt inte¬
graal uitgedragen worden.

Hier volgen de belangrijkste aanpassingendie zijn door¬
gevoerd:
• Onderde kop Minimumstandaard hebbenwe de
begrippenCHV(Collectiehulpverlening) en Inciden¬
tenregistratie geïntroduceerd.

Verwerking vanTabak&

tekst L#; uitleg
ONTWERP EN REALISATIE

www.tekstenuiUeq.nl

Museumadvies fë/j
adviseert en ondersteunt musea en overheden

Kwaliteitsmanagement Inspireert

Beleids- en Ondernemingsplannen Analyseert

Projectontwikkeling & Coördinatie

Fondsenwerving Onderbouwt

Interim Management Realiseert

Archimedesplantsoen 20 - 1 1098 KC Amsterdam

T 020 -694 91 74 M 06 -517 206 21

ethiissen@museumadvies.nlwww.museumadvies.nl
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Werken met Spectrum:
de ervaringen van enkele pilotmusea in Brugge en Antwerpen
Spectrum, dè standaard voor collectiemanagement in musea, werd in
2008 in een Nederlandse vertaling aangeboden. De Nederlandse verta¬
ling is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Nederland
(Landelijk Contact Museumconsulenten) en Vlaanderen (Culturele Bio¬
grafie Vlaanderen, intussen FARO,Vlaams steunpunt cultureel erfgoed)
en vond plaats in overleg met de oorspronkelijke licentiehouder Collec¬
tions Trust (UK).

CarmenHenckens,
museumconsulent
provincieH/esf-
Vlaanderen
enAnneMilkers
museumconsulent
provincieLimburg

Hoe kan Spectrum geïntroduceerd worden in een orga¬
nisatie zoals de Musea Brugge, waar drie inhoudelijk
verschillende musea onder ressorteren?
NadiaVangampelaere:Om het werken met Spectrum als
standaard voor collectiemanagement in de museaBrugge
te kunnen hanteren is het belangrijk een duidelijk zicht te
krijgen op onze organisatiestructuur. DemuseaBrugge
bestaan in het nieuwe organigram uit drie museumgroe-
pen: het Groeningemuseum,het Bruggemuseumen het
Hospitaalmuseum.Daarnaastzijn er ook de ondersteu¬
nendediensten waaronder de nieuwe dienst Collectie en
Documentatie. Dezedienst zal in de toekomst instaan
voor het behoud en beheervan de collecties van de ver¬
schillende museumgroepen.

Hoe wordt er nu omgegaan met het behoud en beheer
van de diverse collecties en hoe kan Spectrum daarbij
ondersteuning bieden?
NadiaVangampelaere:Op dit ogenblik werken de drie
museumgroepenvrij autonoom, dit betekent onder meer
dat er op vlak van collectiemanagement geen uniforme
werkwijze gebruikt wordt. Met de komst van de dienst
Collectie en Documentatie krijgt de nieuwe visie van het
museumop behoud en beheerconcreet vorm. Deafstem¬
ming tussen de drie museumgroepenwordt voor de
komendejaren dan ook een grote uitdaging.
Spectrum zal uiteraard een goed instrument zijn om te
komen tot concrete proceduresop het vlak van collectie¬
management.We zijn er ons van bewust dat deze
opdracht niet eenvoudigzal zijn, maar het streven moet
zijn om te komen tot een aantal proceduresdie het col¬
lectiebeheervan onze museaefficiënter en eenduidiger
kunnen maken.

Bij wijze van steekproef polsten we enkelemuseadie
destijds als pilotmuseum wilden meehelpenaan de verta¬
ling: de Stedelijke MuseaBruggeen Museaen Erfgoed
van de stad Antwerpen. We vroegen de museanaar hun
visie op het werken met Spectrum op dit moment. Blijkt
het een efficiënt hulpmiddel? Of zijn er toch nog knel¬
punten waartegen men aan loopt? Uit de bevraging blijkt
dat Spectrum een handig naslaginstrument is, dat staps¬
gewijze geïntroduceerdwordt in de museumwerking.
NadiaVangampelaere,beleidsmedewerkerbehoud en
beheerMuseaBrugge,ging in eenvraaggesprekmet Car¬
men Henckensnader in op het werken met Spectrum in
de MuseaBrugge.

Hoe bent u met Spectrum in contact gekomen? De
musea Brugge beschikken als pilotmuseum over een
licentie van Spectrum, hebt u deze al gebruikt?
NadiaVangampelaere:Als kunsthistorica volgde ik de
opleiding 'postgraduaat behoudsmedewerkeractuele
kunst', daar kwam ik in contact met Spectrum als stan¬
daard voor collectiemanagement. Daarnaast is het uiter¬
aard ook zo dat Spectrumverweven zit in diverse regi¬
stratieprogramma's.Ookanderesystemenzoals het
invulboek van MovEzijn gebaseerdop Spectrum. Bij de
registratie van onze collecties worden de gegevensdan

Eenschilderij
onderdeloep
in de
BrugseMusea.

(Foto: Musea
Brugge)
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ook op een consequentewijze ingevoerd,conform de
afspraken binnen Spectrum.Op die manier wordt Spec¬
trum indirect toegepast. Concrete procedureswerden nog
niet uitgeschreven.

Is het gebruik van Spectrum ingebed in het algemene
beleid van het museum?
NadiaVangampelaere:Dedienst Collectie en Documenta¬
tie ziet de invoering van Spectrum in functie van het uit¬
werken van een aantal gerichte proceduresals éénvan
haar kerntakenvoor de komendejaren. Dezevisie is dan
ook gedragendoor de directie van de MuseaBrugge.
Er leeft een bewustzijn dat heel wat handelingen op een
meer efficiënte manier zouden kunnen verlopen en dat
daartoe goede proceduresdienen uitgeschrevente wor¬
den. Het is ook van belang om bij elke schakel in de
procedureaan te gevenwie verantwoordelijk is voor wel¬
ke stap in de procedure. Het is dan ook zo dat de dienst
Collectie en Documentatie het mandaat krijgt van de
directie om de nodige tijd en middelen uit te trekken om
het werken met Spectrum op een goedemanier te intro¬
duceren en verder op te volgen.

Hoe ziet u de concrete aanpak bij het starten
met Spectrum?
NadiaVangampelaere:Het zal er op aan komen om bij
aanvangeen prioriteitenlijst op te makenvan de proce¬
dures die voor onze museaop korte termijn het meest
toepasbaarzijn. Daarbij is het mogelijk dat meerderevan
de 21 vooropgesteldeproceduresuit Spectrumworden
gecombineerd.Concreet denkenwe bijvoorbeeld aan een
samenbrengenvan de eerstevier procedures,zijnde
'voorbereiding inkomend object', 'inkomend object',

Collectiebeheerders
aandeslagmetde
collectiein het
depotvande

Antwerpsemusea.

(Foto: Museaen
ErfgoedAntwerpen)

'inkomende bruikleen' en 'verwerving'.Op dit ogenblik
stellen we vast dat er heel wat verschillende documenten
in omloop zijn zoals bijvoorbeeld het bestaanvan meer¬
dere type conditierapporten. Dit biedt enerzijds het voor¬
deel dat er heel wat referentiemateriaal in huis aanwezig
is, anderzijdszal het een kunst zijn om te komen tot één
uniform document dat voor elk van de museumgroepen
aanvaardbaaren werkbaar is.

Op welke manier zullen de medewerkers van de muse¬
umgroepen betrokken worden in dit proces?
NadiaVangampelaere:We zullen in eerste instantie wer¬
ken met bestaandeoverlegstructuren. Het voorbereidende
werk zal geleverdworden door de dienst Collectie en
Documentatie.
Dit zal voorgelegdworden aan de overlegstructuur waar
medewerkersvan elk van de musea in vertegenwoordigd
zijn. Halfjaarlijks zal er ook een terugkoppeling gebeuren
naar de directie. Omwille van de complexiteit van onze
organisatiestructuur en de vele mensendie erbij betrok¬
ken zijn, voorzien wij ook in voldoende tijd voor een test¬
fase, zodat waar nodig kan bijgestuurd worden.

Waarin zit precies de grootste uitdaging en wat zijn de
verwachtingen?
NadiaVangampelaere: Ongetwijfeld zal het een uitda¬
ging zijn om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Op dit ogenblik gebeurt het behoud en beheervan collec¬
ties nog grotendeelsdoor de individuele musea.Bij de
musea leeft het gevoel dat ze met nieuwe manier van
werken minder greep zouden kunnen krijgen op de eigen
collectie. Het is dan ook belangrijk dat nieuwe procedures
voor elk van de betrokken museaeenverbetering beteke¬
nen. Enkelop die manier kunnen mensenblijvend gemo¬
tiveerd worden. Daarnaasthopen we ook dat door het
werken met Spectrum andere noden aan het licht kunnen
komen,bijvoorbeeld vorming voor medewerkersof het
verder ontwikkelen van een optimaal informatiebeheer¬
systeem.Zo kan er ook systematischgewerkt worden aan
een betere toekomstvisie op het vlak van collectiema¬
nagement voor de MuseaBrugge.

Spectrum-N voorziet in afspraken,proceduresen
werkwijzen voor het beherenvan museumcollecties,
en in het beherenvan een up-to-date collectie¬
informatiesysteem.
Aan de vertaling is hard gewerkt, waarbij een onder¬
scheid werd gemaakt tussen de Nederlandseen
Vlaamse(juridische) situatie. Spectrum bestaat uit
21 proceduresvoor collectiemanagement (bruiklenen,
verwerving, risicobeheer,transport, etc.) en tal van
bijgaande informatiegroepen. Tijdensde vertaling
naar het Nederlandszijn 21 Nederlandseen Vlaamse
museagevraagdom telkens een procedureuit te tes¬
ten en bemerkingendoor te geven.

Musea en Erfgoed Stad Antwerpen
introduceren Spectrum stap voor
stap in de museumpraktijk

Ookde museavan de stad Antwerpen waren bereid om
als pilotmuseum een procedureuit te testen om de verta¬
ling van 'Spectrum - standaard voor collectiemanage-
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ment' aan de praktijk te toetsen. BramJanssens,registra¬
tor voor de collectie Vleeshuis,de historische verzameling
van de stad Antwerpen, heeft momenteel het meestvoe¬
ling met Spectrum.Ook ElsjeJanssen,directeur Collectie¬
beleid/Behouden Beheervan Museaen ErfgoedStad
Antwerpen en conservatorvan de collectie Vleeshuisen
de collectie van het Stadhuis,ziet tal van mogelijkheden
in Spectrum. Eenkort gesprekmet Anne Milkers schetst
de stand van zaken.

Op welke wijze wordt Spectrum door de Antwerpse
musea structureel gehanteerd?
BramJanssens:Tot hiertoe is Spectrum in de dagelijkse
museumpraktijk vooral als naslagwerkgeraadpleegd.Het
uitschrijven van procedureswordt voorbereid maar is een
werk van een iets langere adem. Het domein waarin we
het meest met Spectrum te maken krijgen, is de registra¬
tie. DeStedelijke museaAntwerpen werken met Adlib en
dezesoftware is duidelijk gebaseerdop Spectrum.
ElsjeJanssen:Naar aanleiding van het verschijnen van de
Spectrum-vertaling hebbenwe vrij snel beslist om de
toestand van de objecten op een aangepastemanier aan
te geven in Adlib. We gebruiken voortaan de standaard¬
begrippen 'goed', 'redelijk', 'matig', 'slecht'. Dat was tot
hiertoe niet (altijd) het geval. Het preciesomschrijven van
die begrippen in een handleiding voor registratoren,
restauratoren en collectiebeheerdersis een oefening die
we uitermate belangrijk vinden voor alle museavan de
stad Antwerpen. We nemen hierbij als uitgangspunt of
een object 'presenteerbaar' is of niet. Het aangevenvan
de toestand van een object gebeurdetot hiertoe op een
eerder individuele wijze. Dit wordt nu uniform aangepakt.
Voor het collectiebeleid van de museabiedt die uniformi¬
teit een duidelijke meerwaarde,onder meer ook in functie
van de ontwikkelingen omtrent het nieuwe MAS (Muse¬
um aan de Stroom). Het consistent definiëren van de toe¬
stand van objecten kan straks het beleid rond restauratie
aansturen.

Zijn er nog andere aspecten van collectiemanagement
waarvoor Spectrum wordt ingezet?
BramJanssens:In de dagelijksemuseumpraktijk blijkt dat
we Spectrum hanteren om één en ander op te zoeken
wanneer we vragen hebbenbij bepaaldeprocedures.Deze
proceduresstaan niet noodzakelijk alle mooi op papier,
maar worden pragmatisch gehanteerd.Het opzoekenin
de van vragen rond bruiklenen, afstoten van objecten,
etc. geeft ons telkens een antwoord dat we onmiddellijk
kunnen gebruiken.Spectrum is niet te theoretisch, maar
erg toepasbaar.

Wat zijn de verwachtingen voorde toekomst?
BramJanssens:Voor bruikleenverkeerplannen we ook
nog om een procedureop te stellen die in alle Antwerpse
museakunnen worden gehanteerd.Maar ook dat is toe¬
komstmuziek.Dit wordt een proefproject dat we in over¬
leg zoudenwillen inzetten voor de Antwerpse musea.Het
streven naar uniformiteit is een voordeel, zeker met het
oog op digitalisering. Maar op dit ogenblik blijft Spec¬
trum eerder een instrument dat erg waardevol is, toepas¬
baar,maar dat we nog steedsvooral ad hoe gebruiken, in
geval van vragen. Het structureel aanpakkenvan proce¬
dures en richtlijnen omtrent collectiebeheer wordt staps¬
gewijze ingepland maar is vandaag nog niet concreet.
ElsjeJanssen:Voor het afstoten van museumobjectenis
de procedureduidelijk in Spectrum omschreven.We wij¬

zen collega's erop dat de verschillende stappen weldoor¬
dacht moeten worden gezet en gevolgd. Het is echter een
oefening die niet eenvoudig is en waar we vanuit Collec¬
tiebeleid/Behoud en Beheernog verder aan werken.

Enkele museummedewerkers
over Spectrum:

Christel Kinnaer, MIAT Gent: 'Goedeprocedureszijn
essentieel, liefst volgens internationaal geldende
professionelespelregelszoals Spectrum.'

Piet Coessens,Roger RaveelmuseumMachelen:
'Spectrum biedt de mogelijkheid van eenvoudigeen
bruikbare procedurester vervanging van gewoontes.'

Els Baetens,Stedelijke Musea Sint-Niklaas: 'Het is
een goededenkoefening om het 'Spectrum
raster'/model eenste leggen op de reedsbestaande
praktijken in het museumwant het maakt direct
duidelijk welke de knelpunten en pijnpunten in de
werking zijn.'

MuseumWacht
"Alle specialismen onder één dak"

Restauratie
van alle voorkomende materialen en objecten

Calamiteiten
calamiteitenservice en maken van calamiteitenplannen

Transport
van museale objecten (Nationaal en Internationaal)

Reiniging en desinfectie
van collecties of objecten

Opslag
geklimatiseerd en beveiligd

Advies
mbt. brandbeveiliging en veiligheid

www.museumwacht.nl
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Help het geheugen van
Hasselt te bewaren
Weinig inwoners kennenhet verwer¬
vingsbeleidvan hun stedelijk muse¬
um. Hoemaakje aan eenzo breed
mogelijk publiek bekendwatje alle¬
maal wilt verzamelen?Met eeneer¬
der ludiekeen kleurrijke folder 'Wat
past er in ons nest?' (eenallusie op
het logo van Het Stadsmus)probeert
Het Stadsmusaan Hasselaren(B)dui¬
delijk te makenwat het graagals
schenkingaanvaardt,en wat als
'collectie Hasselt'kan beschouwd
worden. Defolder is eenconcrete
toepassingvan de Spectrum-procedu¬
re 'inkomendobject': aan potentiële
schenkerswordt duidelijk gemaakt
welk soort objectenwel of niet als
schenkingin aanmerkingkomen (en
waarom).
Drie schenkersgavenons toestem¬
ming om hun persoonlijkverhaal als
voorbeeldte gebruiken.Zij omschrij¬
ven in de folder kort waarom ze hun
voorwerp aan het museumschonken,
waaropwij beknoptantwoorden
waarom het museumdit voorwerp
heeft aanvaard.Het wasvooral
belangrijk te vermeldendat het
museumniet elk voorwerp met een

link naar Hasseltin zijn collectie
opneemt.Erzijn weloverwogenselec¬
tiecriteria waaraan,via eenvaste pro¬
cedure,elkeschenkingwordt
getoetst. Opdie manier kunnenwe,
op eenobjectievemanier,voor de
schenkeremotionelevoorwerpen
weigeren.
Maar de boventoonvan de folder is
vooral een positieveuitnodiging.
Naastde drie gevarieerdevoorbeelden
proberenwe via een tabel de specifi¬
citeit van Hasseltbinnen deelcollec¬
ties te duiden.Zilverenvoorwerpen
krijgen meerbelangdoor de aanwe¬
zigheid van het wapenschildvan een
Hasseltsefamilie of het keurmerkvan
een Hasseltseedelsmid.Eenkeramiek
vaasmet onderaande stempelCDH
(CéramiqueDécorativede Hasselt)
maakt het op en top Hasselts.
Naastde voldoening dat hun schen¬
king voor de komendegeneratiesop
eenverantwoordemanierwordt
bewaard,krijgen alle schenkersjaar¬
lijks een uitnodiging voor eenexclu¬
sieveactiviteit. Deeerste in rij was
eenbezoekaan het centraal depot,
wat op veel bijval kon rekenen.
Defolder werd voor het eerstver¬
spreid tijdens de Erfgoeddagvan

2008, samenmet eeneierdopjemet
het logo van het museum.Dit eier¬
dopje krijgt vandaagelkeschenker,
eengewaardeerdegrappigegeste.
Defolder wordt blijvend ingezet bij
onze inspanningom te wijzen op het
belangvan behoudvan roerenderf¬
goed.Hierondervalt ook de tentoon¬
stellingsreeksStadsmust,waarbij een
bekendeHasselaareen tentoonstel¬
ling samensteltmet beeldendekunst
uit het depot.Onlangsstartten we,
samenmet de erfgoedcel,het project
Word Erfgoedkoning!Met al deze
initiatieven samenhopenwe dat de
Hasselaaren sympathisantenmeer
inzicht krijgen in de collectie van het
museumen het belang inzien van het
behoudvan erfgoed.
www.hetstadsmus.be;
www.erfgoedkoning.be

Ann Delbeke,
coördinator Het StadsmusHasselt

De folder 'Wat past er in onsnest?'
van het StadsmusHasselt

Neemmijmee
(enbrengeencollectiestuk terug)

*

/

_He'.Stadsmus
THUSINHASSELT

UNGEMAN;

Helphetgeheugen
vanHasselttebewaren!
SehenkHetStadsmus

I vandaagnoguwvourwerp
enkrijgditinruil: y Optimale bewaring in onsgeklimatiseerde

depot of in het museum
\J Beschrijvingen registratie in een
professioneledatabase
y. Opnamein relevante studies
V Vermeldingvan uw naambij uw
tentoongesteldevoorwerp '
. (indien u dit wenst)
V Gratis rondleiding met gidsop de |
. jaarlijkse Erfgoeddag
V Tweegratis inkomtickets voor elke
tentoonstelling waar uw schenkingte zien is
y. Gratis digitale nieuwsbrief van Het Stadsmus
V Gratis nieuwsbrief van de
Stedelijke MuseaHasselt
V Uw schenkingblijft eeuwigbeschikbaar
voor de komendegeneraties

Meerinformatie:
www.hetstadsmus.be
HetStadsmus
GuidoGezeüestraat2,3500Hasselt
TeU011239890
Fax:01126 2398
Mail:hetstadsmus@hasselt.be
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Onderzoek naar de resultaten van
de Netwerkaanpak Veiligheidszorg
Evaluatie van de subsidieregeling veiligheidszorg
Van 2006-2009 bestond er de mogelijkheid voor erfgoedbeherende
instellingen in Nederland om gebruik te maken van een tweeledige sub¬
sidieregeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap¬
pen voor het vervolmaken van hun veiligheidszorgmanagement. Enerzijds
was er de 100 procentsregeling voor het laten uitvoeren van een risico¬
analyse van hun bedrijfsvoering. Anderzijds was er de deelname aan een
Netwerkaanpak Veiligheidszorg waarbij - onder leiding van de museum¬
consulenten in de provincies - elke instelling zijn eigen calamiteitenplan
(her)schreef met daarin nadrukkelijk aandacht voor collectiehulpverle¬
ning.1 In opdracht van de Mondriaan Stichting is deze subsidieregeling
geëvalueerd. De bevindingen zijn samengevat in dit artikel.
Het onderzoek,dat in samenspraakmet LCM is gedaan,
bestond uit een internet-enquête onder alle instellingen
die aan de regeling hebbendeelgenomen,een vragenlijst
onder museumconsulentenen telefonische interviews met
externe veiligheidsdeskundigenen museumconsulenten.
In totaal zijn met de subsidieregeling ruim 500 culturele
erfgoedinstellingen bereikt. Van dezegroep hebben 124
instellingen een risicoanalysedoor een externe expert
laten uitvoeren. Erzijn met hulp van de subsidie49 net¬
werken opgezet,met een spreiding over 11provincies.
Devariatie aan deelnemendeinstellingen is groot. Het
gaat grotendeels om musea(klein, middelgroot, groot),
maar ook kerken,archieven,molens,kastelenen landgoe¬
deren hebbenvan de regeling gebruik kunnen maken.

Risicoanalyses
Risicoanalyseszijn zowel door externe experts als door de
instelling zelf uitgevoerd. Opvallendwas dat eenvrij gro¬
te groep medewerkersbeperkt tot helemaal geenzicht
had op hoe het met de veiligheidszorg binnen de eigen
instelling was gesteld, maar toch in de veronderstelling
verkeerdedat het hiermeegoed was gesteld.
De risicoanalyseslaten echter zien dat op zowel organisa¬
torisch vlak als op elektronisch en bouwkundig terrein
extra maatregelen nodig zijn of zelfs hoge prioriteit heb¬
ben. Externeveiligheidsdeskundigenbevestigendat vooral
organisatorischemaatregelen urgent zijn. Dit zijn maatre¬
gelen als
• het instellen van een interne organisatie ('crisisteam'),
die in werking treedt bij een calamiteit;
• afsprakenmet externe hulpverlenerszoals brandweer
en gespecialiseerdesalvagebedrijven(servicebedrijven
die hulp bieden bij calamiteiten aan bedrijfspanden
(red.);
• het makenvan controlerondes door de instelling om
te controleren op technische defecten van installa¬
ties;
• controleren van alarminstallaties en vrije vluchtwe¬
gen. Dit zijn maatregelen die kosteloosgenomen kun¬
nen worden.

Regionale veiligheidsnetwerken
Demeeste instellingen zijn positief over deelnameaan de
Netwerkaanpak.Belangrijke resultaten zijn het verkrijgen
van kennis over veiligheidszorg en bewustwording van
het belang hiervan (beide door bijna 60% van de instel¬
lingen genoemd).Eencalamiteitenplan en het leren
opstellen hiervan waren voor ongeveer30% van de
instellingen enkelevan de belangrijkste opbrengsten.
Wel zijn er ook knelpunten geconstateerd:
• de afronding (het opstellen en invoeren van een cala¬
miteitenplan) blijkt voor veel instellingen een lastig
procesen
• de voortzetting van de netwerken. Het is niet hele¬
maal duidelijk hoeveelnetwerken nu nog actief zijn,
maar er zijn indicaties dat een aantal netwerken niet
of nauwelijks meer bijeen komt. Debelangrijkste
reden hiervoor is dat erfgoedinstellingen huiverig zijn
het coördinatorschapvan een netwerk op zich te
nemen.

Franjola
van Hellemond-
Kreeuseler,
adviseur Musea en
Erfgoed Kunst en
Cultuur
Overijssel

Brandweer¬
oefening bij
Techniekmuseum
't HEIM.

(Fotovandeauteur)
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Tijdenshet overleg
van Netwerk-
aanpak Twente.

(Foto van de auteur)

Genomen maatregelen
Debelangrijkste elektronische en bouwkundige maatrege¬
len lijken vaak wel genomen te worden. Instellingen kun¬
nen hiervoor meestal aankloppen bij gemeenten,provin¬
cies en diversestichtingen en fondsen,waarbij de
risicoanalysemet succesals breekijzer fungeert.
Niet alle instellingen hebbenechter dezemogelijkheden.
Eenbeperktegroep instellingen valt, vanwege de finan¬
cieringswijze van de instelling, tussen wal en schip. Hier¬
voor zou een aanvullendesubsidiemogelijkheidzeer wen¬
selijk zijn, omdat het meestal om, voor musea,grote
investeringen gaat.

Calamiteitenplannen
Idealiter staan alle maatregelen beschrevenin een cala¬
miteitenplan. Demeesteerfgoedinstellingen beschikken
inmiddels over eenvolledig calamiteitenplan waarin de
resultaten uit de risicoanalysezijn verwerkt. Binnen de
instellingen die zeggenover een adequaat calamiteiten¬
plan te beschikkenzijn vooral de directie en het hoofd
van de technische dienst of de beheerder(grotere instel¬
lingen) op de hoogte van de inhoud hiervan. Betaalde
suppoostenen rondleiderszijn aanmerkelijk minder goed
op de hoogte, vrijwilligers zijn er vaak nog minder bekend
mee.Externeveiligheidsdeskundigenmenendat juist zij
een belangrijke veiligheidstaak hebben.Het lijkt een
dooddoener,maar vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. Ook
zij dienen zich bewust te zijn van de taak die zij hebben
bij een calamiteit. Het wordt aanbevolenom hier samen
duidelijke afsprakenover te makenen dezeop te nemen
in de taakomschrijvingen. Bijna een kwart van de musea
heeft echter nog geen taakomschrijvingen. Oefenmet uw
rondleiders en vrijwilligers, want zij zijn vaak het eerst ter
plaatse bij een calamiteit. Zorg dat iedereenzijn taak
kent! Gelukkig heeft bij bijna de helft van de instellingen
het calamiteitenplan wel geleid tot aanpassingof het
opstellen van taakomschrijvingen van suppoostenen
rondleiders.

Opbrengsten van de subsidie¬
regeling
Desubsidieregelingheeft zeker effect gehad2.Puntsgewijs
kunnen genoemdworden:
1. Kennisover veiligheidszorg: 60% van de deelnemers
zegt dat hun kennis over veiligheidszorg vergroot is.

2. Bewustwording en agendering: door het (zelf) maken
van een risicoanalysezijn museazich meer bewust
gewordenvan het belang van aandacht voor veilig¬
heidszorg.Tweederdevan de instellingen heeft dit
onderwerp nu structureel op de agendastaan.
3. Afspraken tussen instellingen: dit verschilt per net¬
werk. Gemaakteafsprakenkunnen zijn: gezamenlijke
oefeningen, noodvoorraad(database),elkaar de hel¬
pendehand biedenwanneer nodig.
4. Afsprakenmet externe instanties: in de meestepro¬
vincies zijn afsprakengemaakt met de brandweer
en/of met de politie, ook zijn er afsprakengemaakt
met gespecialiseerdesalvagebedrijven.
5. Adequate calamiteitenplannen: waar nog geen plan¬
nen waren zijn dezeopgesteld,waar wel plannen
lagen zijn dezeaangepasten zoveel mogelijk inge¬
voerd en geborgd binnen de organisatie.
6. Concreteveiligheidsmaatregelen:vooral noodzakelijke
elektronische (63%) en bouwkundige maatregelen
(56%) zijn door een meerderheidvan de instellingen
genomen.Nog eenseen kwart tot een derdezegt hier
op dit moment mee bezig te zijn.
Zoals hierbovenal is aangegeven,beschikkenveel instel¬
lingen inmiddels wel over een calamiteitenplan, maar
bestaat er nog behoefte aan verdere begeleiding bij de
invoering en bestendiging hiervan binnen de eigen orga¬
nisatie.

Conclusie
In totaal zijn met de subsidieregelingvan de Mondriaan
Stichting ruim vijfhonderd cultureel erfgoedinstellingen
bereikt. De regeling heeft bij deze instellingen in grote
mate bijgedragen aan kennisvergroting over veiligheids¬
zorg, bewustwording van het belang ervan en agendering
van het onderwerp. Hierin is zonder meer een belangrijke
stap gezet. Dedeelnemendeinstellingen hebbenmet een
andere blik naar hun eigen collectie, organisatie en
gebouwen leren kijken. Er bestaat echter nog een grote
behoefte aan begeleiding bij de implementatie en borging
van de noodzakelijkeorganisatorischemaatregelen,die
nog genomenmoeten worden.
Eenander punt van aandacht is het voortbestaan van de
netwerken en de borging van het coördinatorschap,dat
nu is ondergebracht bij de deelnemendeinstellingen.
Omdat dat geen kerntaak van de instelling is, gaat het
netwerk bij gebrekaan sturing somseen slapendbestaan
leiden. Professionelecoördinatie van de netwerken is
daarom gewenst: om veiligheidszorg op de agenda te
houden, om het calamiteitenplan continu aan te passen
en om gezamenlijk belang te vertegenwoordigen. Deze
begeleiding zou goed in netwerkverbandgerealiseerd
kunnen worden.

1 ElkePluijmen en LeonSmets, 'Netwerken veiligheidszorg in Nederlanden
Vlaanderen' in: Museumpeil 28, najaar 2007.
2 Evaluatievan een subsidieregelingEindrapportVeiligheidszorgbij erfgoedinstellin¬
gen, Researchvoor Beleid,Zoetermeer31 mei 2010, beschikbaarvia de Mondriaan
Stichting, www.mondriaanstichting.nl
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Fondsenwerving voor
conservering en registratie
Veel musea stellen regelmatig de vraag of er potjes zijn voor het laten
conserveren en/of restaureren van museale objecten. Dezevraag is niet
eenvoudig te beantwoorden, omdat er dikwijls op maat moet worden
gezocht. Er zijn maar weinig fondsen die conservering en restauratie in
algemene zin subsidiëren. Wel zijn er diverse fondsen die financieel wil¬
len bijdragen als het om specifieke objecten of materialen gaat, bijvoor¬
beeld als het objecten uit een specifieke regio betreft.
In het volgende zetten wij een aantal van die fondsen op een rij.

Landelijke fondsen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent een speciale rege¬
ling voor de restauratie van zowel roerendeals onroeren¬
de goederen.Dezemogendan niet in particuliere handen
zijn.
Als het om een museumobjectgaat met een nationale of
internationale uitstraling kan een aanvraagworden inge¬
diend bij het landelijk bureau van het fonds. Voor de res¬
tauratie en conserveringvan objecten met een regionale
of lokale uitstraling kan men aankloppenbij éénvan de
provinciale afdelingen van het PrinsBernhardCultuur¬
fonds (www.prinsbernhardcultuurfonds.nl).
DeMondriaan Stichting beheert een beperkt budget
voor het conserverenvan erfgoed, dat is geplaatst op de
lijst van deWet tot Behoudvan cultuurbezit. Op deze
lijst staan ca. 32 verzamelingenen 270 lossevoorwerpen.
Dit erfgoed bestaat doorgaansuit particulier bezit dat
van zo'n groot belang voor Nederlandwordt geacht, dat
het niet zonder toestemming van de overheid aan het
buitenland mag worden verkocht. Omdat plaatsing van
objecten op de lijst beperkingenmeebrengt voor de eige¬
naren, kunnen zij ter compensatie in aanmerking komen
voor een rijksbijdrage van maximaal 60% in de kosten
van conserveringof restauratie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij SarahMalko
(s.malko@mondriaanfoundation.nl).
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederlanden
steunt culturele instellingen, die actief zijn op het gebied
van cultuur, in zoverre dit betrekking heeft op het behoud
en verrijking van het nationaal openbaar kunstbezit.
Deelnemersspelenelke maand meevoor € 8.25 per lot
(13 trekkingen per jaar), waarvan 50% bestemd is voor
culturele instellingen. Geld dat deze instellingen kunnen
bestedenvoor de aankoop, restauratie en presentatie van
de vaste collecties en voor de aankoopen restauratie van
monumenten (www.bankgiroloterij.nl). Hiervoor heeft de
BankGiro Loterij een min of meervaste relatie met een
beperkt aantal instellingen. Men kan dus niet vrijelijk een
beroepop dit potje doen.
Bij het VSB fonds kan men alleen terecht voor de conser¬
vering en restauratie van varend erfgoed
(www.vsbfonds.nl).
Het Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds in Den
Haagverstrekt alleen subsidiesvoor de restauratie van
rijksmonumenten, die niet voor privédoeleindengebruikt
worden, zoals kerken,standbeelden,kunstvoorwerpen,

etcetera (www.mullerfonds.nl).
Musea,die in een monument zijn gevestigd kunnen voor
bouwkundige restauraties en aanpassingentenslotte
terecht bij het Nationaal Restauratie fonds (www.res-
tauratiefonds.nl) of het Bouwfonds Cultuurfonds
(www.bouwfonds.nl).

Regionale Fondsen
Nederlandkent naast nationale fondsen ook een grote
verscheidenheidaan regionale en lokale fondsen. Bij een
aantal van dezefondsen kunnen museaen oudheidka¬
mersook terecht voor conserveringen restauratie. Het
museummoet meestalwel in de desbetreffendestreek of
gemeentezijn gevestigd.
Eenvan de mooiste voorbeelden is wel de Wassenbergh-
Clarijs-Fontein Stichting in Grijpskerk.Dezestichting
verleent vrijwel uitsluitend bijdragen voor conserverings¬
projecten of restauratieprojecten van Friesemuseaen
oudheidkamers.
Bij conserveringkan worden gedacht aan conservering
van musealeobjecten, de zogenaamdeactieve conserve¬
ring, maar ook aan preventieveconservering.Onderdit
laatste kunnen vallen projecten, waarbij het gaat om in
passe-partout zetten van prenten, maar ook maatregelen
betreffende de verlichting van de geëxposeerdeobjecten,
om de luchtconditionering te regelen,algemene inrich¬
ting van depots en dergelijke. Bij restauratieprojecten
wordt gedacht aan restauratiesvan museumobjecten.
Bouwkundige restauraties en conserveringsprojectenwor¬
den financieel niet ondersteund.Voor meer informatie zie
de website www.wcfstichting.nl.

Eenvoorbeeld van een lokaal fonds is de Stichting Bon-
homme Tielens in Maastricht dat tot doel heeft om het
kunst- en cultuurbezit van Maastrichtse families te
behouden.Daartoeworden onder meer subsidiesverstrekt
voor de restauratie van kunstwerken en antiek.
Zie de website www.bonhommetielens.nl.
Anderevoorbeeldenvan regionale fondsen zijn het
J.B.Scholtenfonds en het H.S.Kammingafondsin Gronin¬
gen. Dezefondsen verlenen bijdragen aan sociale en
culturele noden in de provincie Groningen. Dit omvat een
breed scala aan activiteiten waaronder het restaureren
van bijzondere objecten (zie www.jbs-hsk.nl).
Om meervan deze regionale en lokale fondsen te trace¬
ren kunt u gebruik makenvan een aantal fondsenboeken

GirbeBuist,
adviseurMuseaen
Erfgoed,
KunstenCultuur
Overijssel
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Webpaginamet
fondsen op naam,
Prins Bernhard
Cultuurfonds

en fondsendiskettes.Zo geeft de Vereniging van Fondsen
in Nederlandtweejaarlijks het fondsenboekuit met een
overzicht van 500 particuliere fondsen en hun doelstel¬
ling. Ook hebbenzij een fondsendiskgemaakt met infor¬
matie over 600 fondsen. Uitgeverij Elseviergeeft eenver¬
gelijkbare fondsenalmanaken fondsendiskette uit. Deze
zijn meestal wel in de plaatselijke bibliotheek of bij de
provinciale museumconsulentte raadplegen.

Fondsen op naam
Behalvelandelijke, provinciale en lokale fondsen is er ook
nog een groot aantal fondsen op naam. Dezefondsen zijn
gesticht door bepaaldepersonenof families en hebben
vaak hele specifiekedoelstellingen. Zo zijn er verschillen¬
de fondsen die het behoudvan specifiekemusealeobjec¬
ten of materialen tot doel hebben.Demeestevan deze
fondsen worden beheerddoor de landelijke en provinciale
bureau'svan het PrinsBernhardCultuurfonds.

Eenselectie hieruit:
• Appie Baantjer Fonds:het financieel ondersteunen
van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend
materieel.
• Barbas-vander Klaauw Fonds:het financieel onder¬
steunen van projecten op het gebiedvan conserve¬
ring, restauratie, bestudering en het tentoonstellen
van antiek textiel.
• Bertus en Anne Luyten Block Fonds:het financieel
ondersteunenvan projecten tot de instandhouding
van orgels in Nederland.
• BuziauGeesinkFonds:het financieel ondersteunen
van projecten van kleine of particuliere museamet
een landelijke uitstraling.
• Dijkstra-van Doorn Fonds:het financieel ondersteu¬
nen van projecten op het gebied van het restaureren
of conserverenof archiverenvan historisch waarde¬
volle geschriften
• FondsVijfhonderdtien: het behoudvan voorwerpen
van geschiedenisen kunst van bijzondere culturele
waarde, die in hun oorspronkelijke context, in situ
worden bewaard en beheerd.

LOltO.

A.H.T. Fonds
Het financed ondcfstcurv van projecten op het gebiedvan k

Ci.ttw.rfoncser.cp Naa--

Aafje Heynis Fonds
Het fmanoeet ondersteunen van jonge Vbssiek geschooidemusk* met een
voorVeurvoo»zzngets.

Adèle Wickert Fonds
Het fmanoee?ondersteunen var»bijzondere projecten op het gebiedvan de 20e en
21e eeuv.semuziek. &»;envoldoende aanvragen opdü terrein, kunnen tatentvoic
jongemusici finanóeei «orden ondersteund voor het volgen van eenmasterclassof
vervoEgGptadngenin binnen- buitenland.

Adri en Greet Bos-de Jong Fonds
Het fmanoeeJondersteunen van projecten die deculturele ontwiidcekngvan
mensenm een achterstandsposibestimuleren.

Adriana Hoogcnboom Fonds
Het fmanoeet ondersteunen van de klassiekerrw>ekbeoefenng m de gemeente
Zwolle.
Per 1 januan 20X0:
Het fmanoeei ondersteunen van projecten op het gebed van cultuur tn de
gemeenten Zwole, Hattem en Heerde, met een voorkeur voor projecten op het
gebiedvan monumentenzorg, klassiekemunek en beeklendekunst.
Aanvragen worden behanofe-ddoor hef PnnsSernhara"Cirftuurfands Overyssei

Ahrend Fonds
Het ondersteunen wanbijzondere projecten op het gebiedvan industriële
vormgevingen architectuur en het ve:1enenvan beurzen aan jonge beeldend

• Fondsvoor Numismatiek: het financieel ondersteunen
van projecten op het gebiedvan de Nederlandse
munt- en penningkunde.
• JongsmaRestauratieFonds:het financieel ondersteu¬
nen van restauratie op het gebiedvan monumenten¬
zorg van pandenmet (oorspronkelijk) een woonfunc¬
tie, inclusief bijbehorende inrichting en tuinen.
Daarnaastde restauratie van boeken,handschriften
en textiel in musealecollecties.
• Meent LuytenJanssenBlock Fonds:het financieel
ondersteunenvan de aankoop, instandhouding en
restauratie van kerkelijke en religieuze roerendegoe¬
deren van (kunst)historisch belang van voor 1950.
• Prof. Dr.F.E.J.KrusemanAretz Fonds:het financieel
ondersteunenvan projecten op het gebiedvan de
geschiedenisvan de techniek, in het bijzonder op het
terrein van de informatica en de bijbehorendeappa¬
ratuur.
• Wijnand Goppel Fonds:het financieel ondersteunen
van projecten op het gebiedvan restauratie van
monumenten en voorwerpen van kunst en nijverheid.
• Willem Fontein Fonds:het financieel ondersteunen
van de restauratie van antieke of oude roerende
zaken in openbaar bezit, met een voorkeur voor klok¬
ken (uurwerken.)
Al dezecultuurfondsen op naamworden beheerddoor
het PrinsBernhardCultuur Fonds.Voor meer informatie
kan men hier terecht.

Werving van geiden door acties
Behalvehet benaderenvan fondsen kunnen museaook
geldwervingsactiesopzetten om conservering- en restau¬
ratieprojecten te bekostigen.Het Historisch Museum in
Deventerheeft wel een heel bijzondere manier gevonden
om zijn kunstschatten in ere te houden.Maar liefst 195
museumobjectenzijn dankzij meer dan 110adoptanten in
tien jaar tijd geconserveerdof gerestaureerdvoor in
totaal zo'n slordige € 106.000.Het museum is in 1995
met dit project begonnen, leder jaar hield het museum
een tentoonstelling van werken die aan een grondige
opknapbeurt toe waren. Mensen kondenvervolgenseen
object van hun gading adopteren. Dit object werd dan op
kosten van de adoptant gerestaureerdof geconserveerd.
Deadoptieprijzen varieerden daarbij van 50 tot € 3000.
Het maakte natuurlijk nogal eenverschil of het alleen om
een schoonmaakbeurtof nieuwe lijst ging of om een
complete retoucheerbeurt.
Had de adoptant eenmaal beslotenwelk object hij onder
zijn hoedenam, dan vulde hij een sehenkingsformulier in.
Hierop stonden de gegevensvan de adoptant, de gege¬
vensvan het beeld of schilderij en de afgesprokenprijs.
Toenalle restauraties waren afgerond, organiseerdehet
museumopnieuw een tentoonstelling. Adoptanten kon¬
den komen kijken hoe 'hun' schilderij of beeldwas
geworden. Ennatuurlijk zagenmensenhun eigen naam
bij het voorwerp staan. Bovendienkregenze allemaal een
persoonlijk bedankje.
Na tien jaar is het adoptieproject op een iets lager pitje
komen te staan, maar het is nog steedsmogelijk om te
adopteren.Voor meer informatie zie: www.deventermu-
sea.nl.
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Fondsen voor con¬
servering in België
In Belgiëworden de fondsen
voor het verwerven, conserve¬
ren en restaurerenvan kunst¬
en Erfgoedobjectenvoorname¬
lijk door de Koning Boudewijn-
stichting beheerd.Meer speci¬
fiek gaat het
om:
• het FondsInbev-Baillet
Latour: voor het behoud of
de restauratie van belang¬
rijke werken uit het
Belgischroerend cultureel
erfgoed
(http://www.inbevbailletla-
tour.com/; het indienen
van de kandidaatsdossiers
gebeurt via de KBS,
http://www.kbs-frb.be/ )

• FondsLéonCourtin-Mar-
celle Bouché:voor steun
voor het behoud van
kunstwerkenvan Belgische
kunstenaars(aankoop,
conservatie, restauratie)
• Erfgoedfondsvan de
Koning Boudewijnstich-
ting: voor verwerven, con¬
servering en promotie van
Belgischcultureel erfgoed
(het fonds heeft nu een
eigen dotatie en moet niet
meer beroepdoen op de
steun van de Nationale
Loterij)
• FondsRenéen Karin
Jonckheere:voor bewaring
of restauratie van cultureel
erfgoed dat van de Euro¬
pesedimensievan Brussel

getuigt: in het bijzonder
Europesekunstenaarsin
Brusselsemuseaof Brus¬
selsekunstenaarsin Euro¬
pesemusea
• FondsJacqueline Nonkels:
voor het opwaarderenvan
het Belgischesurrealisme.
SommigeVlaamseprovincies
voorzien of voorzagenmidde¬
len voor de conserveringof
restauratie van niet-
beschermdroerendcultureel
erfgoed. Het gaat hierbij ech¬
ter niet om specifieke fondsen,
maar om (tijdelijke) subsidië¬
ringsinitiatieven.

LeonSmets,stafmedewerkerFARO,
VlaamsSteunpuntCultureelErfgoed
vzw.

De Collectiewijzer
Nieuwe Stijl
Met de Collectiewijzer sloeg
het Instituut Collectie Neder¬
land (ICN) begin dit jaar een
nieuwe koers in. Met de inzet
van sociale media als Linkedin
en Twitter wordt de dialoog
met vakgenoten intensiever
gevoerd. Om de cultureel erf¬
goedsector actief te betrekken
bij de ontwikkeling en uitwis¬
seling van kennis over beheer
en behoud van roerend cultu¬
reel erfgoed wordt ingezet op
o.a. een weblog en een wiki.

In de roerend cultureel erf¬
goedsector is wel degelijk
behoefte aan eenvraagbaak
met praktische informatie.
Specialistendelen graag hun
ervaringen met elkaar en wil¬
len niet alle rapporten hoeven
door te spitten op zoek naar
voor hen relevante informa¬
tie. Zo'n anderhalfjaar geleden
werd daarom de Collectiewijzer
gepresenteerdals hét platform
over beheeren behoudvan
collecties. Ontwikkeld door het
ICN,maar nadrukkelijk bedoeld
voor de sector. Na de lancering
werd het echter al snel stil
rond de Collectiewijzer.
Het gelanceerdeplatform
bleek,om verschillende rede¬
nen, een minder vanzelfspre¬
kendeplek voor kennisuitwis¬
seling.Wijzer geworden door
dezeervaring, werd besloten
een vernieuwende koers in te

slaan. Het project Collectie¬
wijzer veranderde in een pro¬
cesCollectiewijzer, waarin een
open houding, mededeelzaam¬
heid en voortdurend experi¬
menteren, innoveren en verbe¬
teren centraal staan.
Het hele ICNwerd nauw bij de
Collectiewijzer betrokken.Vak¬
genoten uit de sector worden
gevraagdonder meer op het
weblog te publiceren en samen
te werken aan de wiki. Op die
manier moet met de Collectie¬
wijzer een open, dynamische
samenwerkingen kennisuitwis¬
seling tussen het ICNen de
Nederlandsecultureel erfgoed¬
sector op gang gebracht wor¬
den. Met aanwezigheid binnen
bestaandeplatforms en com¬
munities mengt het ICNzich
actief in het gesprekover
beheeren behoudvan cultu¬
reel erfgoed. Eigenonderzoe¬
kersen collectiebeheerders
worden mogelijkhedengebo¬
den om actief deel te nemen
aan dit gesprek.Dat kunnen ze
doen door vaker te berichten
over waar ze zelf mee bezig
zijn en ze uit te nodigen om
bijdragen en feedback te leve¬
ren. Ookde collega's binnen de
koepels,musea,archieven en
andereorganisaties die zich
met collecties bezighouden,
worden actief betrokken bij
nieuwe ontwikkelingen en pro¬
gramma's.Kennisdie is opge¬
daan in de praktijk wordt ver¬
zameld en verdiept. Het belang

van duurzameen toegankelijke
opslagvan de verzameldeken¬
nis is daarbij speerpunt.Zo
wordt aangeslotenbij ontwik¬
kelingen in de sociale media
die voor de hele gemeenschap
worden doorgevoerd.De kern
van de nieuwe Collectiewijzer
wordt gevormd door een
weblog. Hier worden ontwikke¬
lingen en trends gesignaleerd,
lopendeonderzoekenworden
toegelicht, activiteiten en
inspiratie aangeboden.Daarbij
is er volop ruimte voor de opi¬
nies en verslagenvan vakgeno¬
ten en erfgoedorganisaties:
http://blog.collectiewijzer.nl
DeCollectiewijzer heeft ook
een wiki die gaat voorzien in
actieve kennisdeling en die als
naslagwerkzal fungeren. Volg
daarom de Collectiewijzer op
Twitter om op de hoogte te
blijven van de actuele ontwik¬
kelingen: http://twitter.com/col
lectiewijzer

c►Collectiewijzer bloy
| disclaimer doc mee netwerk Dlogs hnks

eenheid in verscheidenheid - 3

in de afgelopen jaren zijn musea gewend geraakt aan een bedrijfsmatige aanpak
san de werkprocessen. Activiteiten van hel instituut worden omschreven als
producten voor doelgroepen, met succes- en risicofactoren die... I ce% hek*

<a Votgor* op Twttaf

DirecteurNMVis opMutcuaoMitits xujo DeStadschowburs begint al lekkervol te
somber overbcrobugingen op kunst rn lopenvoorhet musoamcongmv.Het
cultuurvoor»',op het niveauvan dc ICN/KOvscamit volopbrag om van de
gemeenten. Hij doei een oproepaan de leden gelegenheidgebruiktr snakenomeen
ombeiuinigingcn *... i .*■»hrtc «rrikri MuKomcirir rnqaftr af te... I.»-» hele

Debelangrijkste NLbeeldendekunstenaars Deoproepom een te krampachtige regie '
Ditdc periode1870-1009 rijn op her te laten en je neer te teggonNj de roaiite»
musewtKongrtxin dr ICNtund aanvradg. een uenr.ipprrdr aanwefighrid ophet
Cutnc><vfor year vol. UcrtUtecrdc internet is voorvoetmusea moetik. . Ie
bcrfrhtrnUien gerelateerdeberichten !trio artikel
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To use or not to use
De status van erfgoedcollecties en de implicaties van ontsluiting

Raf Schepers,
collectiebeheerder
van het Openlucht¬
museum Bokrijk

Eennaaister aan
het werk op een
originele Singer
naaimachine,
te zien in het
Openlucht¬

museum Bokrijk.

Voor een museum als het Openluchtmuseum Bokrijk, dat de laatste
decennia fors heeft ingezet op het verhogen van de belevingswaarde
voor de bezoeker, is de inzet van authentieke collectiestukken binnen de
publiekswerking erg belangrijk.
De toenmalige collectiebeheerder van het Openluchtmuseum Bokrijk, dr.
Robert Nouwen, opteerde daarom in de beleidsnota van 19981 om, naar
analogie met het Deltaplan 'Collectie Nederland' van het Nederlands
Openluchtmuseum Arnhem, de collectie van Bokrijk op te delen in vier
categorieën. Het plan vond zijn uitwerking in de periode 1999 tot en
met 2003.

Op termijn krijgt ieder collectiestuk op basisvan deze
categorieën als het ware een aparte status. Welke cate¬
gorieën onderscheidt men en welke overwegingenspelen
een rol bij het gebruik van een bepaaldcollectiestuk?
Om te bepalen tot welke categorie een bepaaldobject
behoort, was het noodzakelijk om de collectie als geheel
te overschouwen,typologisch te groeperenen te analyse¬
ren. Bij het bestuderenen taxeren van de collectiestukken
wordt regelmatig de hulp ingeroepenvan externe exper-
ten of thesisstudenten,wat voor een meer gefundeerd
oordeel zorgt. Zo kondenwe bijvoorbeeld onze omvangrij-

ke collectie wanmolens indelen op basisvan een thesis
van Annick Oris2. Het toekennenvan de A- of B-catego-
rie gebeurdeonder andere op grond van het al dan niet
gedateerdzijn van de stukken en/of de herkomst of maker
bekendwas.
In dezeverdeling onderscheidt men:

1. CategorieA: objecten - collecties die de hoogstestatus
bezitten omdat ze 'uniek' zijn. Het betreft hier zgn. top¬
stukken die zowel vanwege hun presentatie- en attractie-
waarde als wegenshun historisch - volkskundigewaarde
in feite onvervangbaarzijn.

2. Categorie B: objecten die van belang zijn vanwege hun
presentatie- en attractiewaarde of die door herkomst,
ensemble,inhoud, enz. musealebetekenishebben.Zij
worden niet noodzakelijk permanent tentoongesteld, doch
verdienen zeker hun plaats in tijdelijke musealeprojecten,
zoals bijvoorbeeld wisselingen in de permanente tentoon¬
stelling, tijdelijke tentoonstellingen, enz.

3. CategorieC: objecten die niet onder A of B horen,
maar toch belangrijk zijn voor de collectie, omdat ze deze
ondersteunen in de publiekswerking. Dezevoorwerpen
zijn vooral interessant voor de educatievecollectie en
eventueel de rekwisietencollectie.

4. Categorie D: het betreft objecten die buiten het werk¬
veld van de instelling vallen of die onvoldoendemuseolo-
gischewaarde hebbenom te worden opgenomen.Deze
objecten worden eventueel in een rekwisietencollectie
opgenomen. Indien niet, worden zij afgestoten.

Inzet binnen publiekswerking:
enkele voorbeelden
Voor een museumals Bokrijk, dat de laatste decennia fors
heeft ingezet op het verhogen van de belevingswaarde
voor de bezoeker,zonder daarbij in te boeten aan authen¬
ticiteit, is de gecontroleerde inzet van collectiestukken
binnen de publiekswerking erg waardevol. Enkelepraktijk¬
voorbeelden illustreren dit: wanneer we bijvoorbeeld wil¬
len tonen hoe een modiste honderdjaar geleden hoeden
maakte, is het noodzakelijk dat zij kan werken met een
originele Singer naaimachine.Aangezienhet museumvol-
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doendevan dit soort toestellen in haar collectie heeft,
kan er een duidelijk onderscheidgemaakt worden tussen
die stukken die onder de beste klimatologische omstan¬
digheden bewaard dienen te worden, en andere die in het
museumtentoongesteld en gebruikt kunnen worden,
uiteraard onder strikte voorwaarden.
Het is vooral binnen de context van demonstratiesvan
ambachten, maar ook bij het reconstruerenvan de han¬
delingen van alledag, dat het aanwendenvan collectie-
stukken plaatsvindt. Zo wordt er gesponnenop een origi¬
neel spinnewiel, werkt de houtdraaier op een oude
houtdraaibank, gebruikt de smid de vuurbok en blaasbalg
uit een (letterlijk) eeuwenoudedorpssmidse,wordt er
gewevenop een historisch weefgetouw etcetera. Daar¬
naast moeten nog twee bijzondere gelegenhedenvermeld
te worden: tijdens de jaarlijkse Dagvan het Eetbare
Landschapwordt er ieder jaar stroop gestookt en bier
gebrouwen.Ookdit gebeurt in de originele stook- en
brouwinstaNaties,hoewel de koperenscheplepelsinmid¬
dels werden vervangendoor replica's.Voor de bezoeker
zijn dit unieke ervaringen,die alle zintuigen aanspreken,
en een grote educatievemeerwaardebieden.Op het vlak
van duiding kan het museumhier nog beter meeomgaan
dan momenteel het geval is, al zijn er valkuilen aan ver¬
bonden. Hierop verder ingaan zou ons echter te ver gaan
voor het bestekvan dit artikel.
Tochzijn we er ons als museumvan bewust dat hier een
dunne ethische scheidslijn loopt, en daarom is eenvoort¬
durende alertheid geboden. In het verledenwerden col¬
lectiestukken somsal te gretig ingezet, onder meer
omdat ze zo talrijk aanwezig waren. Zo werd een groot
aantal van onze originele houten kruiwagenssimpelweg
'opgebruikt', en moestensommigestukken zelfs afge¬
voerd worden. In dit geval zijn we overgeschakeldop
replica's om te gebruiken in de dagdagelijksewerking van
het museum.

Ook binnen de context van de living history worden soms
collectiestukken aangewend.Wanneereen bepaaldvoor¬
werp niet beschikbaaris binnen de collectie, wordt al
eensovergegaantot een doelgerichte aankoop.Typische
voorbeeldenzijn dameshandtassenof wandelstokken,die
somsworden ingeschrevenmet een R-nummer,en als
zodanig permanent ter beschikkingvan de living history
blijven. In anderegevallen gaat het om een zeer kort en
gericht gebruik van ingeschrevenstukken, bijvoorbeeld
het opspeldenvan een ordetekenvan de Leopoldsorde.
Het aanwendenvan collectiestukken gebeurt dus nooit
rechtlijnig, en vereist altijd een zorgvuldige afweging.
Indien nodig wordt het gebruik teruggeschroefd en wordt
er overgeschakeldop replica's.Topstukkenof unieke stuk¬
ken worden in ieder geval nooit aangewendvoor actief
gebruik.

1 Het museumbeleidsplanvan het OpenluchtmuseumBokrijk, 1998.
2 Annick ORIS,2001: Wanmolens in Vlaanderen.Eentypologischestudie van de wan¬
molens in het Provinciaal Openluchtmuseumvan Bokrijk (Licentiesverhandeling
K.U.Leuven).Eenwanmolen wordt gebruikt om graankorrelsen kaf te scheiden.

Het weven op een
historisch
weefgetouw in het
Openluchtmuseum.

(Foto's:Openlucht¬
museumBokrijk)
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k in beweging
uik van (originele) erfgoedobjecten in de
werking van het Museum Plantin-Moretus
Tot voor kort werden de originele drukpersen heel regelmatig gebruikt
voor drukdemonstraties in het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet.
Maar om verdere slijtage van dit kostbare erfgoed te voorkomen werd er
gezocht naar een kwaliteitsvol alternatief. Daarbij stelde het museum
zich de vraag: hoe kunnen we onze bezoekerseen unieke ervaring aan¬
bieden, zonder dat dit ten koste gaat van het oorspronkelijke industriële
erfgoed?
De typografische collectie
Dekern van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet
wordt gevormd door de enige drukkerij en uitgeverij die
bewaard is geblevenuit de zestiendeen zeventiende
eeuw.Het geheel van een rijke burgerwoning, drukkerij en
werkplaatsen, bedrijfs- en familiearchief en de verschil¬
lende collecties werd in 2005 opgenomenop de lijst van
UNESCO-werelderfgoed.Het museum is zowel een histo¬
risch huis als een museumwaar je meer te weten komt
over de geschiedenisvan de boekdrukkunst.Het drukker-
geslacht Plantin-Moretus staat in dit verhaal centraal.
Het museumbezit een indrukwekkenddrukpersenpark
met de twee oudste nog bewaard geblevendrukpersenter
wereld. Verder is er het oude lettermateriaal en letter-
gietalaam (werktuig gebruikt voor het gieten van letters,
red.) dat bewaard bleef in imposante hoeveelheden.De
kasten staan vol stempels,matrijzen, gietflessen en

massa'sloden letters. We weten dat Plantijn in 1585 over
negentig verschillende lettersoorten kon beschikken.Deze
worden bewaard in zetkasten, keurig netjes gestapeld in
talloze rekken.Onze letterkamer is dan ook letterlijk en
figuurlijk loodzwaar.Dit oude materiaal hoort tot de kost¬
baarste bezittingen van het museum.

Kijken en zelf doen!
Maar hoe laten we dat oude drukkersambacht in deze
modernetijden zien? Het museumkiest resoluut voor het
kijken en hands-on experience.Bij het complexegebeuren
van het drukken is het ervaren,meemakenen zien van
wezenlijk belang. Eentekst over druktechnieken is voor de
leekvrijwel altijd onbegrijpelijk. Maar als je het zelf hebt
gezien of gedaan,wordt het helemaal duidelijk. Het gehe¬
le publieksbegeleidendeaanbod rond druktechnieken
draait dus om zelf doen en kijken.

JiiiÉÉL.

24 " Museumpeil 34, najaar 2010



Alleen zo kunnen we de bezoekereen unieke ervaring
aanbieden.
Eénvan onze belangrijkste activiteiten is de drukdemon-
stratie. Tijdenseen drukdemowordt het drukprocesuitge¬
legd,van het makenvan de losseletters tot het afdruk¬
ken van een tekst. Alle grote en kleine bijzonderheden
komen aan bod: je ziet hoe letters gemaakt worden, hoe
ze zijn geordend in de zetkasten, hoeveelbladen er in de
tijd van Plantijn op één dag gedrukt werden, hoe de
arbeidsorganisatie in de drukkerij in elkaar zat, etcetera.
Doordat je er als toeschouwer bovenopzit, krijg je een
duidelijk beeld van het hele drukproces.

Maar daar komt natuurlijk het conflict tussen de
publiekswerkersen onze dienst Behouden Beheer.De
publiekswerkersgaan het liefst met het originele mate¬
riaal aan de slag, de conservatiespecialistenlaten alles
liefst onaangeroerdom het niet te beschadigen.Tot voor
kort gebeurdenalle drukdemonstratiesop de originele
oude persen.In december2009 werden deze,samenmet
de letterkasten en de correctorentafel, ingeschrevenop
de lijst van Vlaamsetopstukken als belangrijk industrieel
erfgoed.We moestendus op zoek naar een oplossingvoor
dit probleem.We kozenvoor een harmonisch evenwicht
tussen publiekswerkingen behoud en beheer: indien echt
nodig werken we met het oude erfgoed, waar mogelijk
gebruiken we correcte kopieënen replica's.Dezebeslis¬
sing werd genomendoor het gehele museumteam.Zo
wordt er nu standaard gebruikgemaaktvan een exacte
replica van éénvan onze zeventiendeeeuwsedrukpersen,
de Toppanpers,voor workshopsen drukdemonstraties.
Maar voor de opnamesvan de verklarendefilmpjes in de
drukkerij werd gewerkt met éénvan de originele persen.
Detotstandkoming van de Toppanpersis overigenseen
interessant verhaal. Het museumsloot in 1999 een
samenwerkingsakkoordmet het Printing Museum,Tokyo
in Japan.Dat museumwilde graag een replica van één
van onze oude persenopnemen in haar collectie. Het
museumgaf hiervoor toestemming als er niet één, maar
twee replica'swerden gemaakt. De persenwerden nauw¬
gezet geconstrueerddoor John A. Williams, drukpersen¬
bouwer. Deene staat in Tokyo,de andere in De Letter¬
berg, onze didactische zaal. Tochblevenwe
geconfronteerd met een probleem: er worden heel vaak
drukdemonstraties en workshopstegelijkertijd aange¬
vraagd.

Opzo'n moment vinden de drukdemo'snog altijd op de
oude persenplaats. Deoplossingwerd gevonden in de
herbestemmingvan de modernedrukkerij. Dezewordt
veranderd in shop en workshopruimte. We verwachten de
werken af te ronden voor de winter van dit jaar. Vanaf
dat moment kunnen we zowel workshopsals drukdemon¬
straties aanbiedenop het zelfde moment. Waar mogelijk
werken we tijdens de workshopsmet origineel materiaal.
Je kan geen tekst afdrukken op gewoon kopieerpapier,je
hebt daar dikker, absorberendpapier voor nodig. Écht
drukkersmateriaal en kwaliteitsvol papier nemenelk jaar
een flinke hap uit ons budget.Verdervinden we het heel
belangrijk om te werken met vakspecialisten.Zo worden
onze etsworkshopsgegevendoor gediplomeerdegrafici
en de drukworkshopsdoor mensendie vroeger zelf in een
drukkerij hebbengewerkt. Niets is leuker dan een work¬
shop te volgen bij een gepensioneerddrukker die vol pas¬
sie toont hoe het drukkersambachtwerd uitgevoerd.

Het museum tot leven brengen
Het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet bezit bij¬
zonder waardevol industrieel erfgoed dat het maximaal
wil beschermen.Tegelijk wil het een unieke ervaring bie¬
den aan haar bezoekers.Het combineren van de twee is
niet altijd eenvoudig. In het verleden werden de oude
persentot volle tevredenheid van onze bezoekersveel¬
vuldig gebruikt. Debetrokken museummedewerkers
beseffenal jaren dat het niet verantwoord is als je het
erfgoed optimaal wil bewaren.Daaromwerd er jaren
geledenai een kopie van een oude persgemaakt. De
erkenning van de persenals waardevol industrieel erf¬
goed gaf het museumteamdat extra duwtje in de rug om
de workshopsen drukdemonstraties te herdenken.Een
oplossingwerd gevonden in de nieuwe shop,waarvan een
gedeelte exclusief voor drukdemonstraties gebruikt zal
worden. Zo kunnen we onze bezoekersnog altijd die bij¬
zondereervaring bieden,zonder dat het ten koste gaat
van het materiaal.

Bij een kleine
drukpers in het
Museum
Plantin-Moretus.

(Foto's:Museum
Plantin-Moretus)
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dimaatrichtlijnen en het EU-project Collections Mobility

Het verhogen van de mobiliteit van museumcollecties moet de toeganke¬
lijkheid van erfgoed voor de Europeseburger vergroten. Dat heeft tevens
de invoering van nieuwe concepten, standaards en procedures op het
gebied van bruikleenverkeer in de dagelijkse museale praktijk tot gevolg.
In de afgelopen jaren is een aantal documenten verschenen op het
gebied van collectiemobiliteit. In dit artikel worden nieuwe documenten
en procedures op een rij gezet.
In juni van dit jaar verscheenhet eindrapport van de
OMCExpertWorking Group on the Mobility of Collecti¬
ons (waarbij OMCstaat voor OpenMethod of Coordinati¬
on), met als titel 'Final report and recommendationsto
the cultural affairs committee on improving the meansof
increasing the mobility of collections1.Zoals bij Europese
projecten gebruikelijk, klinkt het als een hele mondvol en
op het eerste oog behoorlijk highbrow. Eenen ander is
voortgekomen uit het framework programmeCulture
2000, waarin het belang werd onderstreept van de muse¬
umcollecties voor Europa.Museaen tentoonstellingen
speleneenvitale rol in de verspreiding van kennis over en
waardering voor Europa'srijke culturele erfgoed. Dit erf¬
goed met elkaar delen lijkt de vertegenwoordigersvan de
Europeselidstaten dan ook van groot belang om het
Europeseideaal uit te dragen en de Europeseintercultu¬
rele dialoog te bevorderen.Het erfgoed beter toegankelijk
makenvoor de Europeseburger staat in dit denkpatroon
gelijk met het aanmoedigenvan collectiemobiliteit tussen
de lidstaten. Endaarom ook met het invoerenvan nieuwe
concepten, standaardsen proceduresop het gebiedvan
bruikleenverkeerin de dagelijksemusealepraktijk.
Eencruciaal document binnen dit verhaal werd in 2005
gepubliceerd in Nederland,getiteld Lendingto Europe.
Recommendationson Collections Mobility for European
Museums.2Het presenteert een set van aanbevelingen
voor de drie niveausdie instaan voor het beleid en de
besluitvorming: op de eerste plaats de museumprofessio¬
nals, die het nauwst betrokken zijn bij de problematiek
rond collectiemobiliteit, de Europeselidstaten die het
wettelijke kader creërenen de EUzelf. Deaanbevelingen
hebbenbetrekking op een aantal specifieke gebieden,
zoals bruikleenadministratie, de rol van de registrator,
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The book Encouraging Collections
Mobility - A Way Forward for
Museums in Europe was launched on
the 25th of September at the annual
meeting of NEMO where the
participants greeted the book with
great enthusiasm.

It provides a theoretical framework for
ft.ture coNectior maragemert basedor
the growing reed for sharing cotectior
resources. The book cortextuaiises the
history of coiiecttors, illustrates coHectior
strategies for the 2:* century, ard recuses
or rew alternative ways of using collection
resources.

The book comprisesa compendium of
articles submitted bv leading European
experts covering the broad scopeof
collection research and practice. It is
intended for museum professionals,
academicsat teaching institutions, and students of musedogv and h

The 4,000 copiesof the book are now being distributed free through
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waardebepaling en (niet)verzekeren,nationale indemni¬
teitsregeling, beschermingtegen inbeslagneming,lange
termijn-bruiklenen en leenvergoeding,digitalisering enz.
Nuttig en inspirerendzijn ook de bijlagen in dit docu¬
ment, met o.a. tien redenenom bruiklenen toe te staan,
en evenveelom bruikleenaanvragente weigeren, en de
algemeneprincipesvan bruikleenadministratie en uitwis¬
seling tussen instellingen. Hierin komenonder meer de rol
van de koerier,de toelatingsvoorwaarden voor fotografi¬
sche reproductie en de afweging van modaliteiten van
luchtvervoer aan bod. Handig zijn de contract checklist
achteraan, die een hulp kan zijn bij het samenstellenvan
het bruikleencontract, en de facility report checklist.
In 2006 verscheenhet Action Plan for the EUpromotion
of MuseumCollections' Mobility and LoanStandards3
waarin verwoord werd hoe de toegang tot Europa'scultu¬
reel erfgoed vergemakkelijkt kan worden en bereikbaar
voor alle burgers,en op welke manier samenwerking,ver¬
trouwen en bruikleenpraktijk kunnen verbeterd worden
tussen de musea.Het Actieplan onderscheidt zevenoog¬
merken:
• bruikleenadministratie en -standaards;
• nationale indemniteitsregeling4;
• waardeschatting, assurantie eigen risico en
niet-verzekeren;
• onvatbaarheid voor beslaglegging;
• leenvergoedingen langdurige bruikleen;
• opbouwen van vertrouwen en netwerking, en
• last but not least: digitalisering.
Het doel met dezezevenobjectieven en de toepassing
van hogerestandaards in de bruikleenadministratie is om
uiteindelijk de voorwaarden te scheppentot kostenverla¬
ging en aldus culturele uitwisseling te bevorderen.Het
nut van dit beknopte document - waarin de essentievan
elk objectief kort wordt verklaard en directe acties voor
de diversebetrokken spelersop beleidsniveau(lidstaten,
beroepsorganisaties,overheidsadministraties,musea,etc.)
worden geformuleerd - is dat het de kernpunten van de
zevenobjectieven duidelijk formuleert waaraan vervol¬
gensdirecte acties werden verbondenvoor 2006-2007.
In het voorjaar van 2010 kwam dan de website Collecti¬
ons Mobility 2.0, Lendingfor Europe21th century op het
wereldwijde web5.Met dit digitaal platform is de eerste
van de drie doelstellingen van het project 'Collections
Mobility 2.0/Lending for Europe2009-2011' gerealiseerd.
Volgen nog dit jaar: een handboek,dat de theoretische
achtergrond biedt, en een trainingsprogramma volgens
het 'train the trainers'-principe waarin de hierbovenver¬
melde thema's aan bod komen (verzekeren,indemniteit,
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tijdelijke en langdurige bruikleen, standaardsenz.).Het
vindt plaats van 1-3 december2010 in Antwerpen, en
van 23-25 februari 2011 in Budapest).Het accent ligt op
de praktijktoepassing en de deelnemersworden geacht
collectiemobiliteit verder te promoten en aan te leren.

Het ICN,ErfgoedNederlanden het Agentschap Kunsten
en Erfgoedvan deVlaamseGemeenschapzijn als organi¬
saties bij het Collection Mobility 2.0-project betrokken,
terwijl voor Nederlandde NMV en het AmsterdamsHis¬
torisch Museum,en voor Vlaanderen het Koninklijk
Museumvoor SchoneKunstente Antwerpen als associa¬
ted partners steun verlenen.Collection Mobility 2.0. ont¬
stond vanuit de wens om de modellen die binnen het
kadervan het project 'mobility of collections' ontwikkeld
werden ook meer en beter ingang te doen vinden bij de
erfgoedinstellingen. Deprojectgroep bestaat uit een mix
van (semi-)overheidsinstelIingen en musea.Dankzij de
aanwezigheidvan registrars is het project goed vernet-
werkt met NEMO.

Nuttig voor collectiemanagement?
Europeseprojecten lijken somsop ons af te komenals
ongenodegasten.Ze staan glunderend voor de deur en
gaan ervan uit datje ze hartelijk in huis zult ontvangen,
je huidige besognesmeteen aan de kant zult schuiven en
je op hun verlangenszult concentreren. Dit kan wel eens
het geval zijn met in de tijd beperkteacties die daardoor
je planning en werkschema'skomen doorkruisen.Hier ligt
het toch wel anders,dunkt me. Het traject blijkt langdu¬
rig voorbereid en leverdetot nog toe 'en cours de route'
al wat bruikbare aanbevelingenop, ook voor wie de doel¬
stellingen van het Europeseideaal - collectiestukken op
reis sturen om de toegankelijkheid voor zoveel mogelijk
burgers te bewerkstelligen in het licht van de Europese
interculturele dialoog - niet helemaal onderschrijft. Elke
actieve erfgoedinstelling, groot of klein, wordt wel eens
benaderdvoor een bruikleen, of rekent zelf op de genero¬
siteit van het museumwaar men een bruikleenaanvraag
heeft gedaanvoor een tentoonstelling in eigen huis. Of
wenst met een collega-instelling tot een langdurige ruil
over te gaan van collectiestukken die in iederscollectie¬
plan beter passen.Bij zulke operaties houdt men het best
zelf in de hand dat alles vlekkeloosadministratief wordt
afgewerkt, tot voldoening van beide partijen. Deonder¬
liggende processenen voorwaarden kunnen best wel
complex zijn, wat bovendien nog wordt uitvergroot wan¬
neer het bruikleenverkeerinternationale dimensieskrijgt
en bijzonder waardevolle stukken gaan reizen. Daarbij
kunnen hogeverzekeringswaardenen stringente trans-
port- en bewaarcondities in het geding komen.Overeen¬
komsten tussen de Europeselidstaten op het vlak van
indemniteitsregeling en beschermingtegen inbeslagne¬
ming, om maar enkelezaken te noemen, zouden dan
financiële ontlasting en rechtszekerheidkunnen bieden.
Internationaal uniform opgesteldedocumenten zoals
bruikleencontracten en facility reports versterken het ver¬
trouwen tussen de partnerinstellingen in een correcte
afhandeling. Toch is er juist op dit terrein nog werk aan
de winkel.

Nieuwe klimaatrichtlijnen
Zowel in de bruikleenvoorwaardenals in de facility
reports worden over het algemeenstrenge eisengesteld
op het vlak van veiligheid, bewaking, lichtbeheersing en
klimaatcontrole. Vooral op klimaatgebied zijn de voor¬
waarden vaak zeer preciesen zeer streng. Dit heeft niet

alleen te makenmet de toegenomenaandacht van de
erfgoedinstellingen voor de invloed van de klimaatomge¬
ving op bewaringstoestandvan objecten. Dezebekom¬
mernis en waakzaamheidkan men alleen maar toejui¬
chen. Het heeft ook te makenmet het feit dat men al
meer dan dertig jaar hiervoor kan terugvallen op duidelij¬
ke,wetenschappelijk onderbouwde temperatuur- en RV-
waarden, in 1978 gepubliceerddoor GarryThomson in
TheMuseum Environment.Thomsonvoorziet ons van
aanbevolen - en vervolgens internationaal geaccepteerde
- RV-waardenvolgens types van objecten en materialen,
en waarvan 55% RVde meest toegepaste is.Thomson
geeft toe dat 'the choice of RH level cannot go too far
from 50 to 55% RH.The tolerance is usually quoted of
4 to 5% and is basedmore on what can be expected of
an air-conditioning plant than on what objects actually
can stand without deterioration, which is not known in
any detail'. Dezepreciezeen strikte aanbevelingengolden,
en gelden nog steedsvoor de meestesoorten collecties.
Ze bleven tot nog toe van toepassing in alle omstandig¬
heden,binnen alle soorten van gebouwen, én in de bruik¬
leenovereenkomsten.Deconsequentiesvan een te rigou¬
reuzevastlegging van de klimaatwaarde, binnen een zeer
smalle bandbreedte,vertalen zich meestal in zeer kostba¬
re organisatorischeen infrastructurele maatregelen.
Dezezijn in specifieke gevallen zekerverantwoord, waar
men te maken heeft met uiterst fragiele en zeer klimaat-
gevoelige objecten. Maar het ongenuanceerdvoorschrij¬
ven van dezelfde rigide klimaatregels voor alle objecten
die bijvoorbeeld binnen de categorie 'organisch materiaal'
of 'polychromie' vallen is de laatste jaren aan een kriti¬
sche revisie toe. Betekent dit dat men dan de oude regels
zomaar naast zich neer mag leggen?Het antwoord is
genuanceerderen complexer dan dat. Het vergt een
inzicht in het gedrag en de reactietijd van materialen, en
een goede kennisvan het 'klimaatverleden' van het indi¬
viduele object.6Hoezinvol is het om een paneelschilde¬
ring die zich eeuwenlang aan een vochtige kerkruimte
heeft aangepasten er zich behoorlijk ongeschonden
heeft kunnen handhaven,vergezeldvan een bruikleen¬
contract met de standaard museale55% klimaateis naar
een tentoonstelling te sturen of voor langdurige bruikleen
over te dragen?Het is thans de vraag óf, en op welke
wijze, dezegeëvolueerdeklimaatinzichten en -richtlijnen
geïntroduceerdzullen worden en hun vertaling zullen
krijgen tussen de best practices, concepten, standaards,
proceduresen documenten die het EuropeseCollection
Mobility project wil implementeren in de museumpraktijk
van lenen en ontlenen van collectiestukken. In het zopas
verschenenEuropesehandboekEncouragingCollections
Mobility - A \NayForward for Museumsin Europekomt
dit slechts zeer summier en in algemenetermen (reaso¬
nable environmental conditions) aan de orde in het
hoofdstuk Collections Mobility Perspectiveson Conserva¬
tion: Emphasison the Original Object.
(Het handboek is ook digitaal beschikbaarop de lending-
for-europe-website).
1 Zie: http://www.ee.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1 575_en.htm
2 http://www.lending-for-europe.eu/index.php?id=21 5
3 http://www.lending-for-europe.eu/index.php?id=21 5
4 Indemniteit betekent schadeloosstelling.Bij indemniteitsgarantie neemt de Staat
een deel van de verzekeringskostover,te vergelijken met een 'eerste risicodekking'.
Hierdoor kunnen de meestal hogeverzekeringspremiesbij tentoonstellingen aan¬
zienlijk gereduceerdworden voor de organiserendeinstelling.
5 http://www.lending-for-europe.eu/
6 Over het bepalenvan de collectienoden en van een verantwoord binnenklimaat,
het procesvan besluitvorming over het binnenklimaat en de risico's voor ons cul¬
tureel erfgoed, gaat de publicatie van B.Ankersmit, Klimaatwerk: richtlijnen voor
het musealebinnenklimaat, Amsterdam University Press, 2009;
http://www.icn.nl/actueel/nieuws/presentatie-nieuwe-klimaatrichtlijnen.
Aanbevolen lectuur!
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nside Installations
Achter
Anneke Lippens,
museumconsulent

provincie
Oost-Vlaanderen

In een inkijkje in de
documentatiekamer
van hetS.M.A.K.

de schermen kijken van kunstinstallaties
Dat het beheren van kunstinstallaties een bijzondere uitdaging vormt,
ondervindt het S.M.A.K (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent)
al sinds zijn ontstaan. Het museum gaf de bezoeker met de tentoonstel¬
ling 'Inside Installations' (05.03.2010 - 03.12.2010) een inkijk in de
complexiteit en de rijkdom van deze problematiek.

Decollectie van het S.M.A.K.bevat meer dan 1800 wer¬
ken van 1945 tot nu. De installaties vormen een bijzonder
onderdeelvan de collectie, met een belangrijke impact op
het collectiemanagement. Detentoonstelling Inside
Installations confronteert een tiental installaties uit de
collectie met elkaar en met de ruimte waarin ze zich
bevinden.
Mag een bezoekerde installatie betreden?Mogen ver¬
gankelijke materialen vervangenworden? Enwat moet
het museumdoen als bepaaldematerialen niet meer
bestaan?Wat te doen als één van de monitoren van de
installatie Battered Tearsvan DennisOppenheimhet
begeeft?Want de productie van beeldbuizen is stopgezet.
De kunstenaarOppenheimgaf gelukkig zelf aan dat het
museum in dat geval een flatscreen in de monitor mag
plaatsen,maar mag zeker niet de vorm van de monitor
zelfveranderen. Maar wat als de kunstenaar overleden is
en je als museumdie vragen niet meer kan stellen?

Een blik achter de schermen in de
documentatiekamer
Het S.M.A.K.vroeg aan twee jonge architecten, Thomas
DeRidderen Joris DeSchepper,om de problematiek te
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visualiseren.Zij maakten achter de schermenkennismet
de complexe installatiedossiersen de veelheid aan infor¬
matie die meestalverborgen blijft voor de toeschouwer.
Dit resulteerde in een documentatiekamer.Debezoeker
stapte letterlijk in een soort grote kijkdoos,aan de bin¬
nenkant behangenmet uittreksels uit kunstenaarsdos¬
siers.Dedooszelf verwijst naar de kunstenaarsdozendie
het S.M.A.K.heeft aangelegdmet reservemateriaal;in
twee daarvan kanje een blik werpen.Wie de kunstenaar
zelf aan het woord wilde zien, kon enkelevideogetuige¬
nissenvan de kunstenaarsvolgen of kijken hoe een
installatie stukje voor stukje wordt opgebouwd.
Wie nog dieper wilde graven, kon aan de buitenzijde van
de kamer een aantal complexe installatiedossiers inkijken.
Door te bladeren in het lijvige dossier (een honderdtal
bladzijden) van de installatie Visual Therapyvan PaulThek
(1933-1988) besefje pas hoe groot de uitdaging is om
installaties in een musealecontext te beheren.Je zag hoe
minutieus de richtlijnen voor verpakking en opstelling van
dit werk zijn gedocumenteerd,welke onderdelen - van
een gele plastic badeendtot een zitbank - nog in goede
staat verkeren en welke minder.Je las welke behandelin¬
gen het museumal heeft uitgevoerd en op welke onder¬
delen, welk reservemateriaalbeschikbaaris, en waar,
wanneer en hoe het werk al is opgesteld.

Focus op onzichtbare processen
Inside Installations focust dus op het werk achter de
schermenvan het museum.Hoegaat een museumom
met installaties die voor een zeer specifieke ruimte wer¬
den ontworpen? Kanmen hiervan alsnog afwijken en het
werk ergensandersopstellen? Hoeworden installaties
gedocumenteerd?Volstaan plannen en foto's om de exac¬
te opstelling van een installatie achteraf te kunnen
reconstrueren?
De installatie PIG(Piecein Ghent) van JasonRhoades
(1965-2006) kwam tot stand tijdens de tentoonstelling
This is the show and the show is many things in 1994. De
installatie oogt zeer chaotisch, maar toch is de opstelling
allesbehalvewillekeurig. Elkvoorwerp verwijst naar een
element uit het LamGodsvan de GebroedersVan Eyck-
de titel Piecein Ghent verwijst hierbij naar Altar Piecein
de GentseSint-Baafskathedraal. Dejacuzzi vervangt de
fontein, de rechtvaardige rechtersworden motorrijders en
de frieten die over het geheel verspreid liggen, wijzen op
de verfijnde olieverftechniek van de vijftiende-eeuwse
schilders.Detelevisie in de installatie staat afgesteld op
MTVof JIM, het engelenkoor.
JasonRhoadesbepaaldeéén strak te volgen scenariovoor
de opstelling van PIG.Dezeinstructies waren in de ten¬
toonstelling bij het werk opgehangen.Toch rijzen er nog
vragen bij de heropbouw.Mogen de frieten zomaar ver-
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vangen worden door andere?Wat als bepaaldeonderde¬
len beschadigdzijn en vervangenmoeten worden?
Voor het opstellen van de installatie Draaiboekvoor de
Schatbewaarder(1996) van Honoré d'O zijn meerdere
scenario'smogelijk. Tijdens Inside Installations zou Hono¬
ré d'O de installatie vijf keer opbouwen in de ruimte. Hij
deedaanpassingen,haaldematerialen weg en plaatste er
andere bij. Eenprocesdat nauwgezet werd opgevolgd en
gedocumenteerddoor het S.M.A.K..Met dezescenario's
kan het werk ook zonder de aanwezigheidvan de kunste¬
naar in de toekomst worden opgesteld.
FrederikaHuys,hoofd behoud en beheervan het S.M.A.K.
benadrukt het belang van het samenwerkenmet de kun¬
stenaar: 'We moeten voor elk instaIlatiewerk streven naar
een niet-gepersonaliseerdehandleiding, omdat dit op
lange termijn de enige garantie is voor een optimaal
beheeren behoud. Dit vraagt dat de museummedewer¬
kers,samenmet de kunstenaar,zich tot in detail verdie¬
pen in de installatie, alle mogelijkhedenoverlopen en dit
procesnauwkeurig documenteren en beschrijven.Het is
voor beide partijen een boeiendezoektocht naar ant¬
woorden op complexevraagstukken.'

Een Europees onderzoeksproject
Detentoonstelling was eenvervolg op het Europese
onderzoeksprojectInside Installations: Preservationand
Presentationof Installation Art dat tussen 2004 en 2007
uitgevoerd werd. Het S.M.A.K.was samenmet onder meer
Tate Modern in Londenen ReinaSofia in Madrid één van
de actieve partners. Het ICN, Instituut Collectie Neder¬
land, was de beheerdervan dit Europeseproject.
Dit project bestond uit drie grote luiken. Drieëndertig
complexe kunstinstallaties werden opnieuw geïnstalleerd,
onderzocht en gedocumenteerd.Alle partners werkten
samenaan het ontwikkelen van richtlijnen en instrumen¬
ten binnen vijf onderzoeksthema's:behoud, kunstenaars¬
participatie, documentatie en archivering, theorie en
semantiek, kennisbeheeren informatie-uitwisseling. Door
workshopsen evenementenwerd een aanzienlijke hoe¬
veelheid kennis en expertise opgebouwd bij de verschil¬
lende musea.Alle informatie werd gebundeld op de web¬
site www.inside-installations.org en vond ook zijn
neerslagin de publicatie 'inside installation. Preservation
and Presentationof Installation Art'.

Departners uit het netwerk beslisten ook om verder te
werken in het project Practicx om alle informatie die
achter de schermenvan de museummurenvan de ver¬
schillende partners wordt opgebouwd toegankelijk te
makenen eenvertaalslag te maken naar het brede
publiek.Wordt dus vervolgd.

Bron:
www.inside-installations.org

De installatie PIG
(Piecein Ghent)
vanJason Rhoades.

(Allefoto's:S.M.A.K.)

De installatie
Draaiboek voor de
Schatbewaarder
van Honoré d'O.
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STEKen de opleidingen voor conservering in Nederland
WouterHijnberg,
HELICON
conservation
supportbv,
Alphena/dRijn

30

entieve conservering als
uste keuze
Middelen zoals geld of tijd kunnen maar één keer worden besteed. De
beslissing om bijvoorbeeld middelen vrij te maken voor een mooie vorm¬
geving is indirect een keuze om die middelen niet te besteden aan pre¬
ventieve conservering. Kiezen op basis van routine en goed gevoel is snel
en gemakkelijk, maar in het geval van preventieve conservering is het
van belang dat de keuze bewust en met het oog op de lange termijn
gemaakt wordt. De STïchting Erfgoed Kennis (STEK)wil hieraan een
bijdrage leveren.

Genoeg kennisoverdracht?
In april jl. is de STiehtingErfgoedKennis(STEK)opgericht.
Het initiatief heeft de sympathie van onder andere het
Landelijk Contact Museumconsulenten,het Nationaal
Archief, RestauratorenNederland,TNO,Helicon, Erfgoed
Nederlanden het KenniscentrumVeiligheidszorg.
De initiatiefnemers van de stichting makenzich sterk
voor de kennisoverdrachtop het gebiedvan preventieve
conservering, in het hedenen in de toekomst. Voordat de
stichting daadwerkelijk werd opgericht is bij vele instan¬
ties en organisaties die zich bezighoudenmet beheeren
behoud gepolst wat hun ideeën hierbij waren. Naastveel
instemmende reacties kwam ook een aantal reacties met
de mededelingdat de zorg onterecht is. In Nederlandzijn
tenslotte al drie opleidingen op het gebiedvan preventie¬
ve conservering,namelijk die aan de Universiteit van
Amsterdam,aan de Reinwardt Academieen de Opleiding
tot Behoudsmedewerkerbij het Nationaal Archief.
Raadplegingvan de programma'svan dezeopleidingen
leert ons het volgende.
Deopleiding aan de Universiteit van Amsterdam bestaat
uit twee onderdelen: een minor waarin preventievecon¬
servering helemaal niet wordt genoemden een master
die bestaat uit vijf onderdelen.Eenklein onderwerp in het
tweede onderdeel is preventieveconservering.Voor het
gehele tweede deel is 20 punten te verkrijgen op een
totaal van 120 punten. In dezeopleiding ligt dus aller¬
minst de nadruk op preventieveconservering.
In het programmavan de minor Conserveringsspecialist
van de Reinwardt Academiewordt de term preventieve
conserveringniet eensgenoemd.
DeOpleiding tot Behoudsmedewerkeris een opleiding die
gericht is op preventieveconservering.Dezeopleiding
bestaat uit slechts 30 lesdagenen is alleen toegankelijk
voor mensendie reedswerkzaamzijn in het erfgoedveld.
Natuurlijk ontwikkelen ook dezeopleidingen zichzelf en
vinden er aanpassingenin programma'splaats. Belangrijk
om te realiseren is dat hierbij de opleidingsstructuur lei¬
dend is in de beslissingof, en hoe een onderwerp in de
lesprogramma'swordt opgenomen,en niet de ontwikke¬
lingen of behoeften in het veld. Het is begrijpelijk dat het
uiterst moeilijk is om binnen een bepaaldeorganisatie
met bestaandestructuren en afhankelijk van gereguleerde
geldstromenvolledig blanco naar een probleemte kijken.
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In dit artikel wil ik proberenzonder enige belemmeringen
naar de behoefte te kijken.

Schadefactoren
Onswerkveld is het behoudenvan ons erfgoed. Met ons
erfgoed bedoelenwe over het algemeenzowel roerende
als onroerendegoederen.Het onroerend erfgoed krijgt al
veel aandacht o.a. met de modernewet op monumen¬
tenzorg. Hier richt ik me met name op het roerend erf¬
goed.
Behoudenvan erfgoed staat gelijk aan het voorkomen
van schade.Voorkomen is synoniemmet preventie. Dit
leidt tot mijn eerstestelling: preventieveconservering is
de kern van behoud en beheer.
Preventieveconservering is een mooie kreet. Het betekent
het voorkomenvan schade,en dus het verlies van waar¬
de. Maar wat veroorzaakt waardeverlies?In het kadervan
risicoanalysezijn internationaal de negenoorzakenvan
verval wel bekend.Eengeheugenopfrisser:de grootste
schadefactor bij objecten wordt gevormddoor fysieke
krachten zoals schokken,trillingen, etc. veroorzaakt door
het hanteren van voorwerpen. Danzijn er nog de vanda¬
len en verplaatsers.Mensendie objecten wegpakkenen
ze dan beschadigenbij de verplaatsing.
Brandstaat op de derde plaats: de schadeis over het
algemeenniet meer 'ongedaan' te maken.
Bij water denkenwe aan de absoluut tastbare verschij¬
ningsvormvan regenof overstroming.
Verder is er nog de biologische aantasting door insecten,
schimmelsen knaagdieren.
Ervindt somsook verontreiniging plaats door invloeden
van de omgeving die op het object inwerken, zoals stof
en gassen.Straling is eveneenseen factor, door de directe
inwerking van bijvoorbeeld licht op objecten.
Tenslotte noem ik de bekendstetwee oorzaken,verkeerde
temperatuur en verkeerderelatieve vochtigheid. Met
namevan deze laatste twee aspectendenkenwe inmid¬
dels veel te weten. Hier wijkt het beeld echter flink af van
de werkelijkheid. We meten temperatuur en vochtigheid
van de lucht in de buurt van objecten. Maar over de snel¬
heid van reactie en intensiteit van vervorming of vocht-
transport door een object zelf weten we nog bitter wei¬
nig.



Ervaringsgetallen
Dezenegen internationaal gebruikte schadefaetorenwil
ik uitbreiden met de volgende vijf:
• logistiek: hoe kom je bij de objecten, hoe is de bewe¬
ging in een pand
• de collectie, de aard van de voorwerpen zelf;
• de inrichting van het gebouw en van het depot;
• het gebouw zelf als schil rond de collectie, rond de
tentoonstelling en rond het voorwerp;
• en tot slot de organisatie waarbinnen wordt gewerkt.
Dat kan zijn de organisatie van het museumof van
de tentoonstelling of van het transport al naar
gelang de structuren ter plaatse.
Ter introductie van de problematiek van behoud en
beheervragen wij deelnemersaan onze workshopsom de
door hen zelf geformuleerde oorzakenvan schadeonder
te brengen in eenvan de 14 schadecategorieën.De resul¬
taten zijn vervat in figuur 1.
Opvallend is de tweede plaats van de schadefactor Orga¬
nisatie. Pasop de posities 3, 4 en 5 komen factoren als
klimaat en biologische aantasting. Terwijl deze in het
algemeen in de opleidingen de meesteaandacht krijgen.

Kennis
Het benoemenvan schadefaetorenleidt direct tot de
vraag hoe voorkomen kan worden dat de schade inder¬
daad optreedt. Het antwoord is kort en krachtig: door
kennis over de schadefaetorenzelf.

Debenodigde kennisgebiedenkunnen we als volgt
omschrijven:
• Invloedenvan buitenaf, herkomst van deze invloeden,
de werking van deze invloeden en de gevoeligheid
van object oftewel objectkennis en materiaalkennis.
• Organisatiezoals projectmanagement,budgetbeheer,
samen kunnen werken en communicatie.
• Logistiekomvat de routes die je moet nemen,de
registratie die nodig is om het traject te begeleiden,
de transportmiddelen en de verpakkingen
• Omgevingsfactorenzijn onder andere de locatie waar
het voorwerp zich bevindt, voorschriften waar aan
voldaan moet worden, gebouw, inrichting en veilig¬
heid.
• Decontext van het object. Waarom of waardoor is
het voorwerp behouden,hoe is het gebruikt en gaat
het gebruikt worden.
• Ookwettelijk hebbenwe een zorgplicht. Dezezorg
omvat veiligheid voor het voorwerp, veiligheid voor
de mensen veiligheid voor de organisatie, vormgege¬
ven in risicobeheer,bedrijfshulpverlening en collectie¬
hulpverlening.

Om dit allemaal te kunnen doen en om te voorkomen dat
we steedsweer alles opnieuw moeten doen, is het beheer
en gebruik van gegevensnoodzakelijk inclusief begrip van
software, hardware en processen.In een woord: informa¬
tiebeheer.
Alles heeft met elkaar te maken.Om het voorwerp te
begrijpen moeten we iets weten over het verleden, over
de context ervan. Die context heeft altijd te makenmet
een omgeving. Het voortbestaan vindt plaats in een
omgeving en het object is daar naartoe gebracht door
middel van een logistiek proces.Dewens om iets (of
niets) te doen met een object komt voort uit een organi¬
satie en leidt weer tot een logistiek traject met zijn eigen
veiligheidsrisico's en logistieke karakteristieken.Dit alles

leidt tot, of is gebaseerdop, informatie die vervolgens
aan elkaar moet worden gekoppeldom gericht op de
voorliggende situatie te kunnen worden toegepast.
Dezecomplexiteit leidt tot mijn tweede stelling: preven¬
tieve conservering is te veelomvattend om er 'eventjes bij •
te doen'.Logischgevolgd door stelling drie: preventieve
conservering is eenvak apart

Een oproep aan het opleidingenveld "
Zonder opleidingen op alle niveauszal er in dit vak apart
geen innovatie plaatsvinden.Geenzinvolle innovatie zon¬
der afstemming. Maar ook: geenzinvolle opleiding zon¬
der afstemming. Juist op deze harmonisatie van de oplei- .
dingen gaat het een en ander mis. Idealiter zouden
opleidingen moeten zijn afgestemd op de behoefte uit
het werkveld en op elkaar.Het is buitengewoon jammer
dat wij in beheeren behoud geen mogelijkheid hebben
om schoolverlatersaan te trekken. Dit komt voor een niet
onbelangrijk deel door de volledige onzichtbaarheid van
ons vakgebied.Endezeonzichtbaarheid is weer een
gevolg van versnippering. Ik zou een ieder die betrokke¬
nen is bij de drie opleidingen die zich bezighoudenmet
het behoudvan ons materiële erfgoed willen oproepen te ■
vergeten wat voor programma'sze allemaal hebbenen
eerst eensde tijd te nemenom voor een blanco blad
papier te gaan zitten. Daarop in kaart te brengenwat ons
werkveld werkelijk aan kennis nodig heeft en daar vervol¬
gensde vraag bij stellen wie in ons werkveld over welke
kennismoet beschikken.Hiervoor kan uitstekend worden
voortgeborduurd op het werk dat door Restauratoren
Nederland in het project Beroeps-en Competentieprofie- .
len is uitgevoerd. Als dan ook nog in kaart wordt
gebracht welke kwantiteit aan professionalsonze markt
nodig heeft, kan begonnenworden met de vormgeving
van de opleidingen. Opleidingen die interessant zijn voor
schoolverlatersen de weg via MBOen HBOnaar Univer¬
siteit mogelijk houden.Alleen dan kunnen wij het enorme
potentieel 'handen met kennis' koppelenaan de giganti¬
sche bergenwerk die op alle niveaus in beheeren behoud .
verzet moeten worden. Onswerk is te mooi om het te
claimen voor de select few.
Dit inventariseren en van de bodemopbouwen moet
natuurlijk niet door iedere opleiding zelf worden uitge¬
voerd. Dit kan alleen maar in nauwe samenwerking tus¬
sen de opleidingen en het werkveld. Namenshet werk¬
veld, verzameld in STEK,zeg ik al bij voorbaat volledige
medewerking toe. ri.' Staafdiagrammet

• descorevan 14
■ schadefaetoren.
■ (Bron: Helicon)
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RFID-technologiebij standplaatsregistratie
in het GemeentemuseumDen Haag
SusanAdam,
conservator
collecties

Gemeentemuseum
DenHaag

Deachterzijdevan
detag waaropde
chipzichtbaaris.

In het najaar van 2009 is het Gemeentemuseum Den Haag gestart met
het omvangrijke project Standplaatsregistratie. De ruim 135.000 objec¬
ten en 8000 standplaatsen worden tijdens dit project voorzien van een
RFID(Radio Frequency IDentification)-tag en de standplaats van alle
kunstwerken wordt door het scannen van de tags geregistreerd in het
collectieregistratieprogramma Adlib. Alle objectverplaatsingen - zowel
binnen het museum als daarbuiten - zullen in de toekomst worden vast¬
gelegd, waardoor voortaan elk object kan worden getraceerd.
Het Gemeentemuseumheeft een gevarieerdecollectie:
schilderijen, beelden,werken op papier,kunstnijverheid,
mode en muziekinstrumenten.Alle collecties worden in
huis bewaard. Het museumbeschikt over verscheidene
kleinere depots in de keldervan het Berlage-gebouwen
één grote ruimte onder het naastgelegenmuseumMuse-
on, waar de schilderijen, een deel van de meubelenen de
modeworden bewaard.
In 1997 en 1998, tijdens een grootscheepseverbouwing
en herinrichting van het museumgebouw,werd het pro¬
ject basisregistratievoltooid. Alle objecten kregeneen
unieke code (het objectnummer) en de basisgegevensvan
ieder object werden gecontroleerd, gestandaardiseerden
opgeslagenin Adlib. Het grootste deel van de collectie is
tijdens het project basisregistratie geregistreerden gefo¬
tografeerd. Standplaatsgegevenszijn in de meestegeval¬
len niet ingevoerd.Dedepots zijn echter zo ingericht dat
de objecten snel te vinden zijn. Daarnaastworden voor
sommige collecties de standplaatsen handmatig bijge¬
houden op inventariskaarten of digitale lijsten. Eengeau¬
tomatiseerd standplaatssysteem,waarin ook (tijdelijke)
verplaatsingen geregistreerd kunnen worden, was dan ook
een lang gekoesterdewens van het museumen is een
logisch vervolg op het project Basisregistratie.Daarom
startte het museummet een onderzoeknaar de mogelijk¬
hedenom tot een goed standplaatsregistratiesysteemte
komen.

De toepassing van RFID-technologie
Beslotenwerd om gebruik te makenvan de moderne
RFID-technologie.Object- en standplaatsinformatie kan

ammM

hierbij worden opgeslagenin een tag en ter plaatse uit¬
gelezenworden met een RFID-reader,de gMuseumTrac-
ker.1Dezetechniek biedt het museumniet alleen de
mogelijkheid om op efficiënte en eenvoudigewijze objec¬
ten aan hun standplaats te koppelen,belangrijk is ook dat
verplaatsingen snel kunnen worden geregistreerdzonder
eerdereof vaste standplaatsgegevenste verliezen. Daar¬
naast is een groot voordeel van RFIDten opzichte van
bijvoorbeeld barcodesdat de tags contactloos en met
meerdereobjecten tegelijk gelezen kunnen worden door
middel van bijvoorbeeld poortjes of een leestafel.

In 2009 werd gestart met de eerste fase: het coderenvan
alle 8000 standplaatsen.Aan elke mogelijke standplaats
is een unieke code toegekendop basisvan een stan¬
daardcodering: de Historie HouseModule.2Daarbinnenis
onderscheidgemaakt tussenvaste en mobiele standplaat¬
sen.Vaste standplaatsenzijn bijvoorbeeld de wand of het
plafond waar een object aan is bevestigd,de vloer waar¬
op het object staat of de (vaste)stelIingkast, het rek of
de lade waarin het kunstwerk zich bevindt. Mobiele
standplaatsenzijn verplaatsbaar,zoals vitrines, kratten en
kledingrekken.Alle standplaatsenzijn tijdens de codering
voorzien van tags in de vorm van etiketten. Dezezijn in
kunststof houdersop de standplaatsenaangebracht,op
vooraf vastgestelde locaties. Zo kunnen de tags op de
tentoonstellingszalen gewoon meeworden geschilderd
omdat altijd duidelijk is op welke plaats en hoogte de tag
zich bevindt. Detags op de metalen stellingkasten in de
depots zijn op een magneetstrip geplakt. Dit omdat een
metalen ondergrond het infraroodsignaal verstoort waar¬
meede tag moet worden uitgelezen. Demagneet zorgt
ervoor dat dit wel mogelijk is.

Codering van objecten
Na het bepalenvan de standplaatsenworden de 135.000
objecten gecodeerd.Deunieke code die in de tag wordt
opgeslagenis het unieke objectnummer. Het overgrote
deel van de objecten kan worden voorzien van een tag. In
veel gevallen betreft het een etiket in creditcard-formaat
(hoe groter de tag, hoe groter afstand waarin de tag kan
worden uitgelezen) met daarin een RFID-chip.Het object¬
nummer wordt met een printer in de chip geschreven.De
tags (van zuurvrij papier en met een lijmlaag die geen
schadeaan het object toebrengt) worden achterop schil¬
derijen en passe-partoutsvan prenten en tekeningen
bevestigdof worden op zuurvrije labels geplakt en aan de
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voorwerpen gehangen.Ookde meubelenkunnen aan de
onderzijde worden voorzien van een etiket.
Voor de modecolleetiezijn specialetags van kunststof
aangeschaft,een druppelvorm aan een katoenen koordje
die in de kleding kan worden genaaid. Deze'druppels'
worden niet met een printer beschreven,maar met een
blokantenne. Helaaszijn er ook objecten waar het beves¬
tigen van een tag aan het object onmogelijk is, zoals bij
zeer kwetsbaar glaswerk en porselein.De kansdat de tag
het object beschadigt, is te groot. Van dezeobjecten kan
het nummer dus niet rechtstreeksvan de tag worden
gescandmaar moet dezehandmatig in de gMuseumTrac-
ker3worden ingevoerd.
Na het aanbrengenvan de tags op de standplaatsen en
objecten worden beide gegevensaan elkaar gekoppeld
met de gMuseumTracker.Door de tags te scannenmet de
gMuseumTrackerwordt het object gekoppeldaan de
standplaats. Er kan hierbij onderscheidworden gemaakt
tussen de vaste standplaats (de bewaarplek in het depot)
en de huidige standplaats (bijvoorbeeld in een tentoon¬
stellingszaal of het restauratieatelier). Denieuwe infor¬
matie wordt gelijktijdig verwerkt in het collectieregistra¬
tiesysteemAdlib en is dan ook binnen enkeleseconden
zichtbaar voor de Adlib-gebruikers in het museum.Nadat
het object is gecodeerd,kan door middel van het scannen
van de tag met de gMuseumTrackeralle objectinformatie
inclusief foto op locatie worden geraadpleegd.

De praktijk
Momenteel werken verschillende teams van projectmede¬
werkers aan het coderenvan alle collecties en het aan¬
brengenvan de tags op de kunstwerken.Tegelijkertijd
voeren de projectmedewerkerseen extra controle uit. Alle
basisgegevensin Adlib worden nagekekenen zonodig
aangevuld.Voorwerpendie nog niet geïnventariseerdblij¬
ken,worden nu alsnog beschreven.Omdat heel systema¬
tisch en secuur alle depots worden aangepakt, is de ver¬
wachting gerechtvaardigddat na afloop van het project
alle objecten in het museumzijn getraceerd en geregi¬
streerd.
Als de kunstwerken gecodeerdzijn en voorzien van een
tag, is het bijhouden van de verplaatsingen een volgende
stap: het project Standplaatsregistratie staat of valt
uiteraard met de precisie en discipline waarmeede muta¬
ties worden bijgehouden.Alle depotbeheerdersen collec¬
tiemedewerkerskrijgen de beschikkingover een
gMuseumTrackeren zullen alle verplaatsingen moeten
bijhouden, niet alleen in het depot maar ook op zaal of
bijvoorbeeld naar het foto-, passepartout- of restauratie¬
atelier. Eeneenvoudigehandeling (het scannenvan de
standplaatstag en de objecttag en de koppeling vindt met
één druk op de knop plaats) moet dit makkelijk en werk¬
baar maken.

Ie secondenaan een bezoekerlaten weten of een object
op dat moment op zaal tentoongesteld is, dan wel op reis
is of in het depot is opgeborgen.
Wellicht plaatsenwe in de toekomst poortjes in ons
gebouw en wordt de tag uitgelezen op het moment dat
iemand met een kunstwerk door het poortje loopt. Het
verplaatsenvan objecten zou hiermee niet meer altijd
met de gMuseumTrackerhoeven,maar gaat dan vrijwel
vanzelf. Ookvoor de veiligheid van de kunstwerken zijn
diversetoepassingendenkbaar: er kan gedacht worden
aan een alarmsignaal dat afgaat wanneer iemand met
een kunstwerk ongewenst het pand verlaat of aan het
traceren van kunstwerken tijdens calamiteiten. Kortom,
het standplaatsregistratieproject is voor het Gemeente¬
museumDenHaagslechts een begin van een toekomst
vol mogelijkheden.

DegMuseumTrackeris een compacte handheld computer waarmee RFID-tagskun¬
nen worden uitgelezen
DeHistorie HouseModule is ontwikkeld door Helicon conservation support BV.Het
betreft een locatieregistratiesysteem,speciaal bedoeldvoor historische gebouwen.
Zie onder andere FoekjeBoersmaen Kirsten deVries, Collectiemanagement.Histo¬
rie Housemethodiek,Alphen aan de Rijn 2005
DegMuseumTrackeris voorzien van een softwareprogramma dat speciaalvoor het
GemeentemuseumDenHaag is ontwikkeld door NavisumBV.Dit programmazorgt
ervoor dat standplaatsen en objecten makkelijk gecodeerd,gekoppelden verplaatst
kunnen worden én zorgt voor de link naar ons collectieregistratiesysteemAdlib. Medewerkerdiede

tagopdestand¬
plaatsscantmet
detracker.

(Beidefoto's:
Gemeentemuseum
DenHaag)

In de toekomst
Het zal nog enige jaren duren voor het project is afge¬
rond. Het coderen en aanbrengenvan de tags en het sys¬
tematisch controleren van de gegevensvan alle 135.000
objecten vergt veel tijd. Regelmatigmoeten objecten
worden geïdentificeerd of nieuwe beschrijvingenworden
gemaakt. Desondanksbiedt de RFID-technologie ons vele
mogelijkheden.We weten na afronding van dit project
niet alleen precieswat we in huis hebben,maar ook
weten we exact waar elk object zich bevindt. Dit is niet
alleen handig voor de depotmedewerkers;ook de mede¬
werkersvan de informatiebalie kunnen voortaan in enke-
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Normen voor verpakking en transport■
De entree van collectiebeheer in normeringsland
CindyZalm,
voorzitter
Nederlandse
RegistrarsGroep
enprojectmanager
nieuwbouwdepot
Amsterdams

HistorischMuseum

Normen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Vaak wor¬
den zij opgesteld om een bepaalde kwaliteitsgarantie te kunnen waar¬
borgen. Zeer belangrijk zijn ze als ze onze veiligheid moeten garanderen■■
zoals bij het Duitse TUV of ons eigen KEMA-keur. De norm wordt dan
meer een pakket van eisen waaraan een product of dienst moet voldoen,
In de medische sector vind je dit veel terug. Apparatuur en middelen
moeten aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Binnen Europa kennen we
er ook een groot aantal, waardoor de uitwisselbaarheid tussen de ver¬
schillende landen moet verbeteren, bijvoorbeeld voor stopcontacten en
stekkers. Nieuw is de introductie van Europese normen in museumland:
deze is recentelijk in een stroomversnelling gekomen.

Demusealewereld is geen branchewaar sprake is van
een groot aantal normen dat onze werkwijze bepaalt.
Collectiebeheerwordt doorgaansbeschouwdals maat¬
werk en kan verschillen naar de aard van de collectie
en/of de instelling. Door het ontbreken van een museum-
wet is in Nederlandook nooit de behoefte gevoeld om
wetgeving verder uit te werken in normen of richtlijnen.
Tochzijn er op het gebiedvan collectiebeheer wel een
aantal normen en richtlijnen geformuleerd: van oudsher
de meest concrete waren wel de richtlijnen voor verlich¬
ting en voor museaalbinnenklimaat. Dezelaatste is
onlangs door het ICNvervangendoor een nieuwe publi¬
catie die geenset van vaste waardes biedt waaraan het
klimaat moet voldoen, maar die veel meer een methode is
om te komen tot het realiserenvan het juiste klimaat
voor een specifieke collectie en gebouw.Met de richtlij¬
nen voor musealeverlichting gebeurdeal eerder iets ver¬
gelijkbaars.De in 2009 verschenenLichtlijnen van het
ICNgeven heel helder de relatie tussenverlichtingssterk¬
te, verlichtingsduur en verkleuring weer zonder maxima
aan dezewaarden te koppelen.Erwordt beschrevenhoe
een collectiebeheerdertot verantwoord beleid kan komen
voor het gewenste behoud. Dit beleid kan voor iedere col¬
lectie, en in theorie zelfs voor ieder object, andersuitval¬
len.

Die keuzeom veel meer naar het proceste kijken dat
wordt doorlopen dan een ijkpunt te creërenmet een aan¬
tal minimumwaarden, zie je eigenlijk steedsweer terug.
Het geldt bij uitstek voor Spectrum.Geennorm of richt¬
lijn op zichzelf, maar een handboekvoor het opstellen
van proceduresvoor het beherenvan een collectie. In dit
handboekwordt wel degelijk een norm gesteld: namelijk
voor de proceduresdie een instelling minimaal zou moe¬
ten vastleggen en voor wat minimaal in een bepaalde
procedurezou moeten worden vastgelegd.
Aan de opnamevan een museum in het Museumregister
is ook een normering gekoppeld.Niet ieder museumkan
zich zomaar laten registreren. Er zit een toetsing aan
vast, waarna een museumal dan niet wordt toegelaten
tot het register. Detoetsing bestaat uit het invullen van
een vragenlijst en het verstrekkenvan een aantal docu¬
menten. Ermoeten door de organisatie keuzeszijn

gemaakt en worden onderbouwd in de vorm van bijvoor¬
beeld een collectieplan. Er is daarbij meer dan één ant¬
woord mogelijk, maar ook hier gaat het vooral om het
doorlopen proces.

Europese norm voor verpakking en
transport
Ookde normcommissievoor het opstellen van een Euro¬
pesenorm voor verpakking en transport heeft de keus
gemaakt om geenvaste waarden voor te schrijven voor
beide,maar een procedurete omschrijven die gevolgd
moet worden. Er is gekozenom de opdracht in tweeën te
knippen en één norm op te stellen voor verpakking en één
voor transport. Hoewel beide onlosmakelijk met elkaar
verbondenzijn, maakt het de informatie overzichtelijker
en makkelijker te raadplegenen wordt het mogelijk om
op kortere termijn in ieder geval eenvan beide te publi¬
ceren.
DeEuropesenorm voor verpakking en transport is een
initiatief vanuit de EuropeseUnie. Normen kunnen op
drie verschillende niveausworden ontwikkeld: landelijk,
Europeesof mondiaal. Normen die op een hoger niveau
worden ontwikkeld, worden ook altijd op de lagere
niveausgeïmplementeerd,tenzij zij strijdig zijn met de
lokale wetgeving of wanneer binnen het gebied van het
lagere niveau al stringentere normen van kracht zijn. De
normen worden ontwikkeld door normaliseringinstituten.
In Nederland is de belangrijkste het NederlandsNormali¬
satie Instituur (het NNI), voor Europais een van de groot¬
ste instituten het CEN(Comité Européende Normali¬
sation). Hun normen worden aangeduid met nummersdie
vooraf worden gegaandoor respectievelijk de letters NEN
en EN.Zo is NEN2728:2006 de laatste update van de
Nederlandsenorm voor permanent houdbaar papier.
Mondiaal kennenwe vooral de ISO-normen(International
Organisation for Standardization).

Vertegenwoordiging door de NRG
Eennorm heeft niet de kracht van wet en heeft geen
juridische status. Partijen kunnen zich vrijwillig verplich¬
ten zich aan de norm te houden. Eennorm kan pasjuridi¬
schestatus verkrijgen als zij op een andere manier onder¬
deel wordt van een overeenkomst.Bijvoorbeeldwanneer
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nemen in zowel de Nederlandseals de Europesecommis¬
sie. Zij kon en kan dit doen dankzij de steun van NMV en
ICN.Nu we eenjaar of vier verder zijn, is de balans bin¬
nen beide commissieswel verbeterd maar blijven com¬
merciële partijen een belangrijke rol spelen.

Ontwikkeling van normen voor
behoud van cultureel erfgoed
De normen voor verpakking en transport zijn slechts een
onderdeelvan de Europesecommissiedie zich bezig
houdt met het ontwikkelen van normen voor behoud van
cultureel erfgoed. Binnen andere commissieswordt ook
gewerkt aan normen en richtlijnen voor onder meer het
binnenklimaat in erfgoedinstellingen, evaluatiemethoden
voor conserveringsbehandelingen,terminologie, conserve-
ringsplanning, veiligheid bij het gebruik van cultureel erf¬
goed en materiaalgebruik ten behoevevan conservering.
De komendejaren zullen nieuwe normen in een steeds
hoger tempo worden vastgesteld. Iederevier jaar moeten
bestaandenormen worden getoetst en eventueel worden
aangepast.

Hetverplaatsen
vaneengroot
schutterstukin
hetAmsterdams
HistorischMuseum.
(Foto:AHM)

De norm voor verpakking zal waarschijnlijk dit najaar in
Europaworden verspreidvoor stemming. Bij een positief
resultaat betekent dit dat de norm in 2011zal worden
geïmplementeerd.DeNRGzal dan samenmet NMV, ICN
(nu RCE)en LCMkijken hoe we de norm zo goed mogelijk
bekend kunnen maken bij Nederlandsecollectiebeheer¬
ders en registrars. Naar verwachting zijn er nog wel een
jaar of twee gemoeid met het voltooien van de norm
voor transport.

een leverancierze onderdeelmaakt van de leveringsvoor¬
waarden, of wanneer partijen in een overeenkomstvast¬
leggen zich aan een norm te houden.Overhedenkunnen
in hun wetgeving ook partijen verplichten zich aan een
norm te houden.
Wanneereen norm ontwikkeld wordt, nodigt het verant¬
woordelijke normaliseringinstituut experts uit het veld uit
om plaats te nemen in een commissiedie belast wordt
met het schrijven van de norm. In het geval van de nor¬
men voor verpakking en transport ligt dezeverantwoor¬
delijkheid bij het CEN.Dezeheeft dus een Europesecom¬
missie in het leven geroepen.De ledenworden geworven
via de landelijke normaliseringinstituten. Dit wordt zo
gedaanomdat men streeft naar een bredeafspiegeling
van betrokkenenvanuit alle Europeselidstaten. De lande¬
lijke normaliseringinstituten vaardigen niet alleen experts
af, maar vormen doorgaansook een eigen landelijke
commissiedie de werkzaamhedenin Europeesverband
volgt en de concept-normen beoordeelt. Dezecommissie
stemt straks over de normen en kan daarmeeop afstand
dus ook een belangrijke bijdrage leveren.Alleen afgevaar¬
digden van dezecommissiekunnen hun land vertegen¬
woordigen op het Europeseniveau.
In Nederland is het zo geregelddat experts die meepra¬
ten in de landelijke commissie,de kosten delen die
gemoeid zijn met het managenen functioneren van die
zelfde commissie. In Nederlandbetekendedit aanvanke¬
lijk bij de oprichting een oververtegenwoordigingvan
commerciële partijen. Erwaren geen museabereid
gevondengeld en tijd te investeren in het ontwikkelen
van normen. DeNederlandseRegistrarsGroep (NRG),
onderdeelvan de NMV-Sectie Collecties, is van mening
dat het niet wenselijk is dat alleen leveranciersmeepra¬
ten over normen die straks ongetwijfeld bepalendworden
voor onze dagelijksewerkzaamhedenen die direct te
maken hebbenmet onze zorgplicht voor het roerendcul¬
tureel erfgoed. Daaromheeft zij besloten wel plaats te
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Museums matter! De rol van de
musea in de maatschappij
De EuropeanMuseumAdvisors Conference(EMAC)in Helsinki, 2-5 juni 2010

MariannedeRijke,
provinciaal

museumconsulent
Utrecht

Dit jaar werd voor de achtste keer de European Museum Advisors Confe¬
rence (EMAC) gehouden. EMAC is een Europeescongres voor die landen
die museumadviseurs als beroepsgroep kennen. Dit jaar was Finland
gastland. Het centrale thema van het congres was 'Museums matter!'
oftewel: de sociale rol van musea en hun impact op de maatschappij.
Finland kent 1000 museawaarvan er 300 aangemerkt
kunnen worden als professioneel.Erzijn 21 provinciale
museadie ook als taak hebben kleinere museaondersteu¬
ning en advieste geven.Bovendienbieden zij een scho¬
lingsprogrammaaan.
In Helsinki kwamen 55 deelnemersuit 11 landen bijeen
voor 30 lezingen en 10 excursiesen bijzondere avondont¬
vangsten. Deorganisatie lag in handenvan de National
Boardof Antiquities en het Helsinki City Museum.Traditi¬
oneel is de delegatie uit Nederlandeenvan de grotere en,
sinds het adviseurschapin Engelandsterk is afgebouwd,
zelfs de laatste jaren de grootste. Deelnamevan de
Nederlandsemuseumadviseurswerd grotendeelsvergoed
door een Europeessubsidievan Grundtvig in het kader
van hun 'life long learning' programma.

Resolutie van Middelburg
Het centrale thema van het congreswas de sociale rol
van museaen hun impact op de maatschappij. Eenthema
dat ook in Nederlandactueel is gezien de resolutie die is
aangenomenin Middelburg tijdens het laatste NMV-
museumcongres.'De Nederlandsemuseagaan proactief
de gemeenschapen de politiek benaderenom, vanuit
onze kerntaken en met respectvoor onze authenticiteit,
plannen en programma'ste ontwikkelen ter ondersteu¬
ning van sociaal-maatschappelijkeopdrachten en projec¬
ten. Hiermeeverwacht de musealebranche dat er een
wederkerigheid met de gemeenschapen de politiek ont¬
staat, met anderewoorden, dat de politiek met haar
meedenkt over de gemeenschappelijkeopdrachten en de
benodigdevoorwaarden daarvoor schept.'Aangezienhet
merendeelvan de kleine en middelgrote museaniet aan¬
wezig was op het congres is goedvoor te stellen dat het
voor de meestemuseanog niet duidelijk is hoe zij precies
die sociaal-maatschappelijke rol kunnen vervullen. Welke
voorbeelden hiervan werden in Helsinki besprokenen
welke kunnen als inspiratie dienen?

Reorganisatie en hervorming
In Noorwegenhebbengrote musealereorganisaties
plaatsgevondenwaarbij meerderemuseasamengevoegd
zijn tot kleinere eenhedenmet een goede professionele
en financiële basis.Dit ging niet zonder slag of stoot en
het zal geenverbazing wekken dat vooral het loslaten
van eigen koninkrijkjes gevoelig lag! Erzijn ook 24
musealenetwerken opgezet gebaseerdop eenvakinhou¬
delijk thema (zoalscollectieregistratie, conservering)of
naar type museum(zoalsmaritiem, of landhuizen).
In Denemarkenging men nog een stap verder en daar is

het aantal provincies en gemeentessterk gereduceerd.Dit
alles heeft een grote invloed gehad op de musea,die ook
in aantal teruggebracht zijn, maar die tevens een grotere
rol hebbengekregenin de maatschappij waarbij educatie
een speerpunt is geworden. Demuseaworden nu symbo¬
lisch 'vuurtorens' genoemdomdat ze een wegwijsfunctie
in de gemeenschaphebbengekregen.Als we kijken naar
Nederlandmet zijn vele kleine museaen oudheidkamers
merkenwe een toenemende kloof tussen de grote musea
en de kleintjes die vaak niet meer meekomenin de toe¬
nemendeprofessionaliteitseisenen de digitale nieuwe
wereld. Dehele goedeuitzonderingen uiteraard daarge¬
laten! Het is niet zozeerdat in Scandinaviëmuseater
ziele zijn gegaan,als wel dat er grotere bestuurseenheden
zijn gekomenwaardoor er een grotere armslag in dage¬
lijkse werkzaamhedenen financiën is ontstaan. Iets om in
Nederland- als adviseur in ieder geval - van te dromen.

Waardering van musea
Hoewaardeerje feitelijk musea?Dat museacultureel van
waarde zijn voor een gemeente,economischvan invloed
zijn bij toerisme mag verondersteld zijn, maar welk klein
museumkan hier actief op inspelen?Museaworden kwa¬
litatief gemeten onder anderevia Museumregistratie,
maar wat blijft daarvan hangen bij het brede publiek?
Welk museumheeft in zijn missiehet sociale of economi¬
sche belang opgenomen?Is er naast een kwaliteitskeu¬
ring eigenlijk niet ook een behoefte aan een manier om
de rol van een museum in een regio af te kunnen meten?
In Engelandis hier inmiddels een stappenplanvoor opge¬
zet. Onderdeelhiervan is een marktonderzoek,waarbij de
culturele behoefte van de omgeving in kaart wordt
gebracht. Demusealemissie,visie en doelen worden
onder de loep genomenwaarbij het sociale belang wordt
omgezet in producten en gewenste uitkomsten. Bij de
lokale overheid wordt bekekenwat men het waard vindt
om in museate investerenen wat zij daarvoor terug ver¬
langen. Het opzetten van een netwerk en het managen
van de relaties is hierbij erg belangrijk.

Publieksbegeleiding: in het museum
en digitaal
Nu bijna alle museaver gevorderdzijn met de collectiere¬
gistratie, is eenvolgende stap die registratie in breder
verband op het web aan te bieden. Dit kan bij Europeana
(Europeseportal voor bibliotheken, archieven en musea)
maar ook op een provinciale erfgoedsite en de eigen
museumsite.Aangevuld met verhalen en de met de
mogelijkheid het publiek zelf informatie aan te laten vul-

Hetaffichemet de
aankondigingvan
deEMACin
Finland.
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len wordt de (potentiële) bezoekersteedsmeer op zijn
wenken bediend.Dit vereist wel dat er goed nagedacht
wordt over de vorm waarin men de collectie op het web
aanbiedt. Collectieregistratie op orde hebben is één ding
maar het vervolgensvoor een breder publiek aanbieden
vereist aanvullende informatie die veelal niet in de data¬
basezit. Enhoe is de kwaliteit van de digitale afbeeldin¬
gen?Enals men nog steedsbang is dat daarna niemand
meer echt in het museumop bezoekkomt, dan heeft
men toch de aansluiting op het web de afgelopen jaren
goed gemist!
Ter plekke in het museumwordt door de verwende
bezoekersteedsmeerverwacht aan sociale vaardigheden
van de rondleider. Desterk veranderendesamenleving
vraagt ook een aanpassingvan de scholingsprogramma's.
Eennieuwe opleiding in Vlaanderenvoor museumgidsen
besteedt ruim aandacht aan competenties,groepsdyna¬
miek en het museumals instituut in de maatschappij.

Sociale cohesie en andere idealen
Musealeactiviteiten om sociale cohesiete bevorderenen
aandacht te schenkenaan de diversiteit in de samenle¬
ving worden steedsmeer aangeboden.Dit kan zover gaan
dat een complete achterstandswijk door de komst van
een museumtotaal wordt opgekrikt, zoals in Bilbao met
de komst van het GuggenheimMuseum.Ookcultuur en
zorg komt steedsmeer onder de aandacht waarbij
samengewerktwordt met zorginstellingen zoals in Man¬
chester waar kunst zelfs op 'doktersvoorschrift' plaats¬
vindt ('Arts on prescription') in samenwerkingmet de
geestelijke gezondheids- en sociale hulpdienst.
Vanuit Portugal ging de bijdrage zover,dat museaworden
gezienals plekkendie mensenhelpen hun eigen leven en
de omgeving anders te laten waarnemen.Omgangmet
minderheden,de multiculturele samenlevingen basis¬
principesvan die samenlevingzoals respect kunnen (en
moeten?)door de museaworden uitgedragen. 'Vraag niet
wat een gemeenschapvoor het museumkan doen, maar
wat het museumkan betekenenvoor de gemeenschap.'
Benieuwdwat de mediterrane blik op de museaons
brengt bij het volgende EMACin 2012, als Portugal gast¬
land is!

Musea en hun connecties
Demuseadie hun verzamelterrein nog steedsals een
hobby zien en zich niet bekommerenom samenwerkings¬
verbandenwaardoor men sterker komt te staan zijn
gelukkig steedsmeer in de minderheid. Dezeontwikkeling
wordt ook in toenemendemate bevorderddoor allerlei
subsidieprogramma'svan overheden,die samenwerking
met andere (culturele) partners als eenvoorwaarde stel¬
len. Steedsmeer cultuurhuizen komen in kleinere
gemeentestot stand waarbij er interessantecombinaties
ontstaan met banken,bibliotheken, historische verenigin¬
gen,VW's, kunstuitlenen en musea.Verder is er volop
aandacht voor volkscultuur dat in het kadervan de cul¬
tuurparticipatie nu wordt ingezet om mensensamente
binden en door projecten aandacht te vragen voor zaken
als identiteit en globalisering.
Toch is het nog wel zo, dat met name in de kleine, soms
geheel op basisvan vrijwilligers gerunde museamen
opgeslokt wordt door de alledaagsebeslommeringenen
men te weinig bedenkt wat de positie is van het museum
in de maatschappij in het algemeen,en in de plaatselijke
samenleving in het bijzonder.Sluit men met de program¬
mering aan bij wat er sociaal-maatschappelijk plaatselijk

speelt?Worden nieuwe doelgroepenook bereikt? Denkt
men er weieensover om projecten met lokale kunste¬
naarsop te gaan zetten? Reflecteert het museumsowie¬
so weieensover hoe de presentatie overkomt op de
plaatselijke bevolking?Vragen die over het algemeen nog
te weinig gesteld worden bij (vaak kleinere) museaen die
in een samenlevingwaarbij steedsmeer keus is en varia¬
tie wordt verwacht toch echt aan de orde zijn.
Demuseumconsulentenvan Nederlanden Vlaanderen
zijn vol inspiratie teruggekomenvan dit congres: neem
dus contact met hen op en laat u zich ook inspireren!

Zie voor alle presentaties:
http://www.nba.fi/en/emac_2010_presentations

Presentaties in
Espoo,in het
WeeGee
ExhibitionCenter.

Eenmuur vol met
commentaren van
deelnemers tijdens
de conferentie
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Profess
Bernadette
van Beek,

plv. coördinator
Collectiewacht,
GeldersErfgoed
en Susannevan
den Beukel,
coördinator
Collectiewacht,
GeldersErfgoed

Kate van Lookeren
Campagne is
Collectiewachter
Glasen Keramiek.

ectiewacht in Gelderland
ionalisering in collectiebeheer op maat
De Collectiewacht komt voort uit de ervaringen van voormalig adviseurs
behoud en beheer van collecties in musea binnen Gelders Erfgoed Hans
Piena en Marysa Otte. Zij merkten dat hun adviezen vaak weinig effect
hadden of te laat kwamen en namen daarom het initiatief tot de
oprichting van de Collectiewacht. De pijlers waarop deze service aan
Gelderse musea rust zijn preventie, bescherming, continuïteit en meet¬
bare resultaten.
Omde conditie van een collectie op lange termijn te
behoudenen te verbeteren is een planmatige aanpak,
inzicht in en kennisvan die collectie nodig. Enniet te
vergeten, de betrokkenheidvan museummedewerkers.
Maar museableken het in de loop van de tijd steeds
drukker te krijgen met het inrichten van tentoonstellin¬
gen, rondleidingen, ontvangsten etc., zodat de behoud¬
en beheertakener vaak bij in schoten.
Vanuit dit idee hebbenHansPienaen MarysaOtte, voor¬
malig materiaaldeskundigeen houtrestaurator, respectie¬
velijk consulent behoud en beheervan GeldersErfgoed,al
in 2004 het initiatief genomende Collectiewacht op te
richten. Subsidiegeverszijn de provincie Gelderland,de
Mondriaan Stichting en het PrinsBernhardCultuurfonds.
Eenzestal Collectiewachters,allen restauratoren, zijn
geselecteerd.Zij zijn gespecialiseerdop het gebied van
hout, boekenEtpapier,glas Etkeramiek,metaal, schilde¬
rijen Etgepolychromeerdeobjecten en textiel. Gelders
Erfgoedsluit contracten met hen én de deelnemende
musea.
In enkele pilots is de opzet van de Collectiewacht uitge¬
test en dezebleken goed aan te sluiten bij de behoeften
van de collectiebeheerders.Ook de benodigdetijd voor de
nulmeting en abonnementsbezoekenkwam redelijk over¬
een met de werkelijkheid. Omdat de meestemusea in
Gelderlandmet Adlib werken, is er een specialeAdlib-
module ontworpen op initiatief van het GeldersErfgoed.
Deeerste resultaten zijn hierin sinds 2008 vastgelegd en
15 instellingen hebben inmiddels 20 materiaalkeuzes
gemaakt. Destartfase loopt tot eind 2012.

Het doel van de Collectiewacht
DeCollectiewacht Gelderland is een serviceaan Gelderse
musea.Het is de bedoeling dat door dezeservicede staat
van de erfgoedcollecties op peil wordt gehouden.Depij¬
lers waarop de Collectiewacht rust, zijn preventie,
bescherming,continuïteit en meetbare resultaten.
DeCollectiewachters onderzoekende verschillende deel¬
collecties waarvoor de museaeen abonnement hebben
afgesloten. Dit gebeurt zoveel mogelijk en bij voorkeur
samenmet een of meerderemuseummedewerkers.De
museummedewerkerkrijgt veel informatie van de materi¬
aaldeskundigen.Men leert hierdoor meer over de objec¬
ten. Overde constructie, de materialen en hun gevoelig¬
hedenen de meestvoorkomendeschadesen men leert
tegelijkertijd de ernst van de schade in te schatten. De
museummedewerkerzal hierdoor beter zijn signalerende
functie kunnen uitvoeren en het spreekt voor zich dat een
verdieping van kennis over de objecten zijn betrokkenheid
zal vergroten.
Door middel van onderzoekenwordt de staat van de col¬
lectie in beeld gebracht. De informatie van de restaurato¬
ren wordt digitaal gekoppeldaan de collectieregistratie.
Met dezegegevensheeft de erfgoedinstelling een onder¬
bouwing voor subsidieaanvragenin de hand. Men weet
heel nauwkeurig welke objecten restauratie behoevenen
wat er nodig is om de omstandighedenwaarin objecten
geborgenof tentoongesteld zijn, te verbeteren.
Een laatste voordeel van de Collectiewacht is, dat de col¬
lectieregistratie structureel wordt bijgehouden,verbeterd
en verdiept.

De opzet van de Collectiewacht
DeCollectiewacht is een abonnementsysteemmet een
looptijd van vijfjaar. Eenmuseumkan één of meer keu¬
zesmaken tussen zescategorieën materiaal: hout, boeken
Etpapier,glas Etkeramiek,metaal, schilderijen Etgepoly¬
chromeerdeobjecten en textiel.
Het museumsluit een contract met GeldersErfgoed,
waarin de keuzeis opgenomen.Daarnavolgt een nulme¬
ting door de Collectiewachter waarbij vijf urgenties wor¬
den vastgelegd.Het belangrijkste criterium voor het vast¬
stellen van de urgentiegraad is het dreigendeverlies van
materiaal of onderdelenvan het object.
DeCollectiewachter maakt hiervan een inschatting.
Als de collectie klein is, kan elk object afzonderlijk beke¬
ken worden. Als de collectie hiervoor te groot is, wordt
alleen de kerncollectie bekeken,of wordt de nulmeting
steekproefsgewijsuitgevoerd.
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Voor de nulmeting wordt gebruik gemaakt van gegevens
vanuit de eolleetieregistratie. Het museum levert de
benodigdegegevensvia Adlib export aan. DeCollectie-
wachter vult dezegegevensaan met zijn bevindingen.
Hierna ontvangt het museumeen rapport met een indi¬
catie over de conditie van hun collectie en een overzicht
van benodigdeuren voor conserveringen restauratie. Dit
rapport kan onder andereals basisdienen voor een res¬
tauratieofferte, of het benaderenvan fondsen om subsi¬
dies te verkrijgen.
Na de nulmeting volgen de jaarlijkse abonnementsbezoe-
ken. Men gaat uit van 16 uur per jaar per materiaalsoort.
Mocht er meer onderzoekof adviesnodig zijn, dan kan
het museumaltijd de Collectiewachter extra inhuren op
eigen kosten. Na elke ronde abonnementsbezoekenvolgt
eenverslag,zodat te volgen is hoe de urgenties verschui¬
ven. Opdezemanier kan in de loop van de jaren een con¬
ditiehistorie opgebouwden nagekekenworden.
DeCollectiewacht wordt zoveel mogelijk op maat aange¬
boden. In een enkel geval blijkt, dat de omstandigheden
waarin de collectie geborgen is, zo beroerd is, dat men
eerst besluit dezete verbeteren.Samenmet de collectie¬
beheerderwordt dan afgesprokenwat er preciesonder¬
zocht wordt en hoe het museumzelf de achteruitgang
kan tegengaan. DeCollectiewachters begeleidenhierin de
medewerkers,geven praktische aanwijzingen hoe de
objecten te hanteren, hoe te ondersteunen in opslag of
tijdens de tentoonstelling en hoe dit te documenteren.
Het doel is niet de restauratie van objecten maar vooral
het voorkomenvan verder verval. Hoemeer aandacht
dezepreventieveconserveringkrijgt des te minder res¬
tauratie nodig is en dat scheelt op lange termijn veel
kosten.
Decoördinatie van de Collectiewacht is in handenvan
GeldersErfgoed.Decoördinator Collectiewacht brengt de
musea in contact met de materiaaldeskundigen,begeleidt
deze,waakt voor een uniforme output, evalueert dit met
de museumdirectie en de collectie- en gebouwenbeheer¬
der en stelt in samenspraakdaarmeeper jaar de doelen
vast.

Ook voor erfgoedinstellingen buiten
de musea
Alle Geldersemuseadie beschikkenover een digitale
basisregistratievan hun collectie kunnen een abonne¬
ment nemenop de Collectiewacht. In Gelderlandgaat het
om 81 geregistreerdemuseaen drie die de status voorlo¬
pig geregistreerdhebben.

DeCollectiewacht staat echter in principe open voor
deelnamevan alle cultureel erfgoedinstellingen. De laat¬
ste tijd komen er ook aanvragenbinnen van andere erf¬
goedinstellingen dan musea,bijvoorbeeld kloostersen
kerken,archiefdiensten en bibliotheken. Voorop staat dat
de collectie digitaal geregistreerden toegankelijk moet
zijn.

www.collectiewacht.nl

HansPiena,
meubelrestaura¬
teur,iseenvande
initiatiefnemers
vande
Collectiewacht.

(Bron: folder
Collectiewacht)

Collectiewachter
MichielLangeveld
ismetaalrestaura¬
tor endocent
metaalrestauratie.
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Nieuws uit Nederland
Scholingsaanbod LCM
Het seholingsaanbodvan LCMzal u voortaan aangeboden
worden in kleine porties en niet in eenjaarversie. Daartoe
wordt de scholingspaginaop www.museumconsulent.nl
aangepast.Ookzal dan via eenAgenda in een oogopslag
duidelijk zijn welke cursussenop de rol staan.

Publicatie:
Over passie en professie; Een eeuw
publieksbegeleiding in de
Nederlandse musea
Het heden is slechts begrijpelijk wanneer je het verleden
kent. Dat geldt ook museumeducatie.Begin twintigste
eeuw werd in museaal gesprokenover interactie en dia¬
loog, vraaggericht werken, 'outreachwerk' en 'social
inclusion'.Uiteraard was de terminologie en het beschik¬
bare gereedschapdestijds anders,maar er valt veel te
leren van de ervaringen die de afgelopen 100jaar zijn
opgedaan.

Omdie reden heeft Cultuurnetwerk Nederlandsamenmet
ErfgoedNederlandeen uitgebreid onderzoeknaar de
Nederlandsemuseumeducatieverricht. Het resultaat,
Over passieen professie;Eeneeuw publieksbegeleidingin
de Nederlandsemusea,geeft inzicht in het verloop van
de professionaliseringvan het educatieve museumwerk
en vele andere aspectendie voor de ontwikkeling van
museumeducatievan belang zijn. De inhoud is gebaseerd
op literatuuronderzoek en op tal van gesprekken,inter¬
views en dubbelinterviews met personendie vroeger en
nu een prominente rol hebbengespeeldin de museum¬
educatie. Depublicatie bevat tevens fraaie portretten van
hen, gemaakt door Michiel van Nieuwkerk.

Bestellen kan via: Cultuurnetwerk Nederland
(www.cultuurnetwerk.nl)

Nieuws uit Vlaanderen
STAM - Stadsmuseum Gent
Op 8 oktober 2010 opendeSTAM,het nieuwe dynamisch
museumover Gent. Het is eenveelzijdig kruispunt waar
inwoners, gebruikersen (internationale) bezoekersgefas¬
cineerd raken door Gent en door stedelijkheid wereldwijd.
Het STAMis een perfecte introductie tot Gent: je vindt er
het geheugenvan de stad, de polsslagvan de hedendaag¬
se stad én een blik op de toekomst. Daarnaverwijst het
STAMje door naar de stad zelf, want die is het absolute
topstuk van het Stadsmuseum.Je vindt het STAMin de
grondig gerenoveerdeBijloke-abdij met een hedendaags
entreegebouw.Het verhaal van de stad wordt er uit de
doekengedaanaan de hand van sprekendestukken uit de
brede collectie Gent.Vanuit het verleden bekijkt het
STAMhet hedenen schetst het een beeldvan de toe¬
komst. Dit alles in een historisch kadermet een eigentijd¬
se aanpak,net als Gent zelf.

In de toekomstzaal presenteert het STAMgrote steden¬
bouwkundige ontwikkelingen. Detijdelijke tentoonstellin¬
gen zullen het begrip 'stedelijkheid' bevattelijk maken.
Het STAMis dus meer dan een museum.Als erfgoed¬
forum wil het doorverwijzen naar andere erfgoedspelers
die Gent tot Gent maken.Samenmet hen zal het STAM
het Gentseerfgoed blijvend onder de aandacht brengen.

Het STAMwil een platform zijn voor een actief erfgoed-
beleid. Maar als intro op Gent gaat het STAMbreder dan
erfgoed alleen en wordt het een toegangspoort tot de
hele stad. Eencultuurtoeristisch informatiepunt maakt er
dan ook deel van uit.
STAM- StadsmuseumGent
Bijlokesite - Godshuizenlaan2 - B-9000 Gent,
T +32 (0)9 269 87 90 - F+32 (0)9 233 07 09;
stam@gent.be - www.stamgent.be

Katoen Natie bouwt een depot voor
kunst en erfgoed
KatoenNatie is een wereldwijd actieveVlaamse logistieke
dienstverlener.Degroep biedt logistieke diensten met
toegevoegdewaarde aan voor een beperkt aantal indus¬
trieën. Omeen antwoord te biedenaan het structurele
tekort aan geschikte opslagruimte, ontwikkelt Katoen
Natie op dit moment een depot voor kunst en erfgoed,
waarin kunstverzamelaars,museaen andere erfgoed¬
beheerdersruimte kunnen huren. Het KatoenNatie depot,
gelegen in de Antwerpse haven,wordt een duurzame,
goedgeïsoleerdeen beveiligde passieveopslagplaatswaar
de objecten op de ideale temperatuur en relatieve voch¬
tigheid worden geconserveerd.Naast opslag zullen ook
tal van diensten worden aangebodenzoals restauratie,
registratie en digitalisering, verpakken,desinfectering,
etcetera. Het depot zal midden 2011operationeel zijn.
Vandaagwordt er bij Katoen Natie al hedendaagsekunst
en erfgoed opgeslagenin omstandighedendie zoveel
mogelijk trachten tegemoet te komen aan de museale
eisen.
Voor meer informatie omtrent het geplandedepot van
Katoen Natie, neemt u contact op met Wim Ledegen,
Katoen Natie, tel. +32 3 570 4007 wim.ledegen@katoen-
natie.com.

Vormingsaanbod 2011 verschenen
Devormingsbrochuremet het aanbodvoor het jaar 2011
van de consulenten van de provincies,Vlaamsegemeen¬
schapscommissieen FARO- Vlaams steunpunt cultureel
erfgoed is net verschenen.U vindt dezebrochure in digi¬
tale vorm op de websitesvan de diensten cultureel erf¬
goedvan elke provincie. Op de website van Farowordt
het aanbod telkens enkeleweken voorafgaand aan de
datum gepubliceerd in de kalender.U kunt de brochure
ook in papierenvorm opvragen bij de consulent van uw
provincie. Degegevensvindt u achteraan dit blad.
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Nieuwe uitgave: 't Zit in de familie
Dezebrochure verschijnt in aanloop naar het evenement
Erfgoeddag2011en reikt ideeënen tips aan voor erf¬
goedinstellingen om gezinnen te begeleidenen te betrek¬
ken bij hun activiteiten. Waarom zijn gezinnen zo'n
belangrijke doelgroep?Hoegeef je kinderen een stem in
je werking? Enhoe steun je ouders bij de begeleidingvan
hun kinderen?U leest het in dezebrochure, die de voor¬
gaande uitgave All in: cultureel erfgoed voor het hele
gezin opvolgt, 't Zit in de familie is een uitgave van Erf¬
goeddagen FAROen kan gratis worden gedownload via
www.faronet.be.

Publicatie: Erfgoeddepots.
Uit het oog - in het hart
Ronddezetijd verschijnt de publicatie Erfgoeddepots.Uit
het oog - in het hart, een initiatief van de 5 Vlaamse
provincies en de VlaamseGemeenschapscommissieBrus¬
sel (VGC).In het kadervan het cultureel-erfgoeddeereet
van 2008 zijn iedere provincie en deVGCvolop bezig met
de uitbouw van een regionaal depotbeleid. Deerfgoed¬
diensten van de provincies en deVGCbrengen niet enkel
de noden en kansenqua erfgoeddepots in kaart, ze zet¬
ten op vele plaatsen tevens concrete stappen richting
performant erfgoedbeheer.Binnen dezecontext is
besloten tot een publicatie met aanbevelingenbij het
bouwen, verbouwen en inrichten van een erfgoeddepot.
Al wie op enig moment betrokken wordt bij de beslissing
tot hetzij de aanpassingvan een bestaanderfgoeddepot
hetzij de start van een nieuw depot, vindt in deze publi¬
catie tal van aandachtspunten die hierbij nuttig en zinvol
kunnen zijn. U kunt een gratis exemplaarvan de publica¬
tie opvragenbij uw museumconsulentof bij FARO.

Collectiemanagement: doe de test!
Eengoed registratiesysteem is een kapitale hulp voor
beherenvan uw collectie. Hoeeffectief en efficiënt
beheert u de informatie over uw collectie? Omeen snelle
blik op de situatie te krijgen werd een drietal jaren gele¬
den de brochure 'Collectiemanagement in de praktijk. Het
belang van registratie voor het informatiebeheer van uw
collectie' uitgegeven door de voorganger van FARO,Cul¬
turele Biografie Vlaanderen.Het boekje nodigt u uit om
zelf de test te doen, met behulp van een aantal concrete
vragen en telkens drie antwoordmogelijkheden, die u aan
het einde van de (korte) rit confronteren met de stand
van zaken in uw eigen instelling. Daaropvolgt een aantal
aanbevelingenen tips, gelardeerdmet een reeksgetuige¬
nissenvan grote en kleine musea.Eenlijstje van litera¬
tuur en websites sluit de brochure af. Enkelde contact¬
adressenachteraan hebbende tand des tijds niet
overleefd, maar de inhoud en bruikbaarheid van het
boekje zijn nog bijzonder actueel.
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Museumconsulenten in Vlaanderen

OOST-VLAANDEREN
Anneke Lippens
T (+32) 09 267 72 52
E anneke.lippens@oost-vlaanderen.be
MiekeVan Doorselaer
T (+32) 09 267 72 85
E mieke.van.doorselaer@oost-vlaanderen.be

WEST-VLAANDEREN
CarmenHenckens
T (+32) 050 40 34 44
E earmen.henekens@west-vlaanderen.be

ANTWERPEN
FrankHerman
T (+32) 03 240 64 29
E frank.herman@admin.provant.be

LIMBURG
Anne Milkers
T (+32) 01123 75 80
E amilkers@limburg.be

VLAAMS-BRABANT
RebeccaSehoeters
T (+32) 016 26 76 19
E rebecca.sehoeters@vlaamsbrabant.be

VLAAMSEGEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PeggyVoesterzoons
T (+32) 02 208 02 94
E peggy.voesterzoons@vgc.be

FARO,VLAAMSSTEUNPUNTVOORCULTUREELERFGOED
LeonSmets,consulent behouden beheer
E leon.smets@faronet.be
T (+32) 02 213 10 70
HildegardeVan Genechten,
consulent publiekswerking
E hildegarde.vangenechten@faronet.be
T (+32) 02 213 10 71

Museumconsulenten in Nederland

GRONINGEN

FRIESLAND

DRENTHE

OVERIJSSEL

GELDERLAND

FLEVOLAND

UTRECHT

Roeli Broekhuis
MuseumhuisGroningen
T (+31) 050 313 00 52
E r.broekhuis@
museumhuisgroningen.nl

Mirjam Pragt
Museumfederatie Fryslan
T (+31) 058 213 91 85
E mpragt@museumfederatiefryslan.nl

PimWitteveen
Drents Plateau
T (+31) 0592 30 59 34
E p.witteveen@drentsplateau.nl

Girbe Buist
Stichting Kunst EtCultuur Overijssel
T (+31) 038 422 50 30
E g.buist@kco.nl

Functie nog open
E info@gelderserfgoed.nl

André Geurts
Nieuw LandErfgoedCentrum
T (+31) 0320 260 799
E a.geurts@nieuwlanderfgoed.nl

Marianne de Rijke
LandschapErfgoedUtrecht
T (+31) 030 220 55 34
E m.derijke@
landschaperfgoedutrecht.nl

NOORD-HOLLAND

ZUID-HOLLAND

ZEELAND

Stichting Cultureel Erfgoed
Noord-Holland
T (+31) 023 553 14 98
E info@cultureelerfgoednh.nl

Judith Tegelaers
Stichting ErfgoedhuisZuid-Holland
T (+31) 015 215 43 50
E tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl

LeoAdriaanse
Stichting Cultureel ErfgoedZeeland
T (+31) 011867 08 70
E lcm.adriaanse@scez.nl

NOORD-BRABANT
Annette Gaalman
ErfgoedBrabant
T (+31) 073 615 62 62
Eannettegaalman@erfgoedbrabant.nl

LIMBURG AgnesVugts
Huisvoor de KunstenLimburg
T (+31) 0475 39 92 74
E avugts@hklimburg.nl

LandelijkContact van Museumconsulenten(LCM)
Secretariaat:Judith Tegelaers
p/a. ErfgoedhuisZuid-Holland
OudeDelft 116
Postbus3092, 2601 DBDelft
T (+31) 015 215 43 50
I www.museumconsulenten.nl
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"Onze collectieregistratie is goed op orde
dankzij Adlib Museum. Daardoor kunnen de
andere afdelingen in ons museum de informatie
in Adlib ook gebruiken. Presentatie en educatie,
conservering en restauratie hebben allemaal
toegang tot dezelfde gegevens. Wel zo efficiënt".

Adlib software isal decennia toonaangevend in informatie-, collectie-, kennismanagement
en archiefbeheer.Adlib applicaties staan bekendom hun gebruiksgemak,overzichtelijkheid en
flexibiliteit. Belof e-mail voor meer informatie of voor een geheelvrijblijvende demonstratie.

Software voor musea, bibliotheken en archieven.

• /T

Adlib Information Systems
Postbus1436, 3600 BKMaarssen
Tel:(+31) (0)346 -58 68 00
E-mail: sales@adlibsoft.com
Internet: www.adlibsoft.com
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