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Welkomstwoord
Voorzitter Sectie Collecties Hans van Keulen: De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 november
2011 in het (nieuwe museum en nieuwe depot van het) Drents Museum te Assen.
Museumtours, een preview - Amanda Vollenweider en Dirk Bertels
Twee jaar geleden is Museumtours begonnen met het ontwikkelen van ‘tentoonstellingen on
demand’. Een expositie kan dan op elk moment, vanaf elke pc bekeken worden middels een virtuele
rondleiding door de museumzalen. Aan het project werkten drie musea mee: Keramiekmuseum
Princessehof (Leeuwarden), Muiderslot (Muiden) en Museum Willet-Holthuysen (onderdeel
Amsterdam Museum). Het is de bedoeling dat elk museum de software van Museumtours zelf
gemakkelijk kan gebruiken. Men kan zelf opnames maken (hierbij is een goed camerastandpunt
belangrijker dan een goede cameraman) in de eigen exposities en deze transporteren naar de
Museumtours-software. Vanaf deze software moet het eenvoudig mogelijk zijn om de tour te
exporteren naar andere media, zoals touchscreens, websites. De inhoud van de tour kan makkelijk
worden aangevuld: de conservator voegt extra informatie toe bij de objecten in de tour. Door op
iconen op de tourplattegrond te klikken, kunnen mensen thuis meer lezen over het gekozen object.
Het grote voordeel voor de conservator is dat deze verschillende informatielagen kan aanbrengen bij
één object. Museumtours heeft verschillende voordelen: mensen kunnen enthousiast worden om
naar een expositie te gaan kijken, extra informatie te geven (meer dan op een tekstkaart past) en
musea kunnen tijdelijke tentoonstellingen na afloop in digitale vorm op hun website tonen.
Museumtours heeft een online platform (www.museumtours.nu), waarop bezoekers voorbeeldtours
kunnen bekijken, hun reactie kunnen achterlaten of tips kunnen geven. Zo kan iedereen bijdragen

aan een beter product. Het product is nu nog in de ‘pilot-fase’ en moet nog worden verbeterd.
Hiervoor zoekt Museumtours nog medewerkende musea. Doel is om Museumtours in de toekomst
tegen zo laag mogelijke kosten aan binnen- en buitenlandse musea te kunnen aanbieden.
Wilbert Helmus: Groot pluspunt ten opzichte van Google Art: er is meer informatie mogelijk in
Museumtours, bij Google Art is de info bij objecten summier. Verder kan een conservator linken naar
objecten buiten de expositie. De belevingswaarde is bij Museumtours groter, omdat het door middel
van videobeelden is opgezet. Google Art geeft tours aan de hand van foto-opnames.
Creatief omgaan met opgelegde bezuinigingen –
Saskia van Dockum, Utrechts Archief, en Hans Buurman, Gemeentemuseum Den Haag
Het regeerakkoord had een decentralisatie en een bezuiniging van 25% -wat neerkomt op zeven tonvoor het Utrechts Archief in petto. De decentralisatie is doorgevoerd, maar dankzij een sterke lobby
zijn de bezuinigingen teruggebracht tot drie ton. Het Utrechts Archief heeft uitgangspunten voor de
bezuinigingen geformuleerd; ze wilde de drie bestaande locaties en de positie in de top drie van
archiefbezoekersaantallen behouden. Op het personeel is 1,5 ton bezuinigd, onder meer door het
MT te verkleinen, over te gaan tot digitale dienstverlening, recepties samen te voegen en meer te
werken met vrijwilligers en stagiairs. Een bezuiniging van €75.000 is behaald door fondsenwerving:
het intensiveren van de relatie met de hoofdsponsor, het aanschrijven van kleine fondsen en het
nieuw leven inblazen van de vriendenvereniging. Verder is het Utrechts Archief meer gaan
samenwerken met het bedrijfleven en andere erfgoedinstellingen (collectieve promotie onder de
vlag van Museumkwartier), is de zaalverhuur geïntensiveerd en actief free publicity opgezocht. Niet
alleen is drie ton bezuinigd, er is tevens geïnvesteerd.
Het Haags Gemeentemuseum moet conform het regeerakkoord 10% bezuinigen, omgerekend acht
ton. Omdat het museum niet wil bezuinigen op het beheer en behoud van de collectie, is gekozen
voor een structurele inkomstenverhoging via het publiek. Hiervoor is een hoofd marketing en
communicatie aangesteld en is het pr-budget vergroot. Er wordt meer geadverteerd in binnen- en
buitenland en er zijn commerciëlere programma’s opgezet. Door scholen en verzorgingstehuizen
goedkope producten aan te bieden, hoopt het museum op lange termijn meer bezoekers te
genereren. Daarnaast worden bezoekers, van wie contactgegevens middels de databank van de
museumkaart zijn verkregen, door aanschrijven aangezet tot herhaalbezoek. Het aantal
tentoonstellingen is verviervoudigd en voor speciale tentoonstellingen is een verhoogde entree
ingevoerd. Relatief goedkope publiekscatalogi en ansichtkaarten hebben een prominente plek in het
museum gekregen want zij verkopen goed (vooral aan 50+vrouwen!). Het verhogen van de
inkomsten ging gepaard met het verlagen van de kosten. Zo zijn abonnementen en de secundaire
arbeidsvoorwaarden van de CAO’s doorgenomen.

Wat gebeurt er met de collectie als je museum sluit? –
Annette Gaalman in gesprek met John Jaspers, Centrum Kunstlicht in de Kunst, Eindhoven, en
Jolande Otten, Scryption, Tilburg
Scryption is gesloten, omdat de gemeentelijke subsidie werd beëindigd en andere fondsen zich toen
ook terugtrokken. De schrik was groot, want het gemeente was tevreden over het museum en heeft
het besluit genomen omdat het onderdeel was in het coalitieakkoord, dat in zijn geheel een
hamerstuk was. Het Centrum Kunstlicht in de Kunst is gesloten vanwege een subsidiestop (op advies
van een externe commissie ingehuurd door de Gemeente Eindhoven om het culturele veld van die
stad door te meten) en het kwijtraken van de huisvesting.

Jaspers heeft de LAMO en de procedure afstoting van Spectrum bestudeerd, maar deze zijn bedoeld
voor het afstoten van een deel van de collectie. Verder voerde Jaspers gesprekken met het ICN en de
Vereniging Rembrandt en zocht hij naar precedenten. Slechts één keer eerder is een museum
ontmanteld, namelijk het Museum voor het IJkwezen in 2002. Jaspers heeft een commissie ingesteld,
die een projectplan heeft gemaakt dat is aangenomen door het bestuur. Er is een decision tree
gemaakt en er zijn taxaties uitgevoerd. De missie, namelijk het bevorderen van lichtkunst in brede
zin, is als uitgangspunt genomen voor de afstotingsoperatie. Doel is de collectie als geheel of in
clusters onder te brengen bij andere musea. Jaspers is hiervoor in gesprek met Duitse musea. Het
alternatief is verkopen en met de verkregen middelen het oprichten van een Cultuurfonds op Naam
bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor het verkopen van kunst is gekozen om deze te veilen.
Jaspers heeft contact met vijf veilinghuizen.
Otten kreeg slechts twee maanden de tijd om de collectie over te brengen naar een kleiner extern
depot. De collectiebeheerder meldde zich ziek omdat de emotionele belasting te groot was en Otten
heeft met vrijwilligers en twee museumconsulenten de collectie beter in kaart gebracht. Een deel is
afgestoten en de kerncollectie verhuisd. Het huurcontract van het depot is voor maximaal 2 jaar. Wat
er dan gebeurt is onzeker.
Otten raadt andere musea aan de collectieregistratie op orde te hebben. Wat zij miste is expertise op
het gebied van ontmanteling. Het lijkt haar verstandig hiervoor een commissie of comité op te
richten. Jaspers beveelt het rapport van het Museum voor het IJkwezen en de checklist die het LCM
voorbereidt aan (raadpleeg Agnes Vugts, museumconsulent Provincie Limburg)
De Blijde Boodschap van de Nieuwe Klimaatrichtlijnen Marco Martens, TU Eindhoven
Marco deed een promotieonderzoek naar de relatie tussen het soort museumgebouw, de
toegepaste klimaatcontrole en de uitwerking van deze twee zaken op verschillende soorten
kunstwerken. Bekeken werden 4 soorten gebouwen: een oud gebouw, een gebouw met alleen
temperatuurregeling, een gebouw met temperatuur- en vochtregulering, en een nieuw gebouw met
een volledige klimaatinstallatie. Nadeel van elke klimaatinstallatie is dat het veel energie kost en je
moet er ruimte voor opofferen. De vraag is onder andere, of er bezuinigd kan worden op energie
door de klimaatinstallatie minder hard te laten werken, door de parameters minder strak te stellen.
Aan de hand van verschillende soorten van objecten zijn risicofactoren bekeken: papier,
olieverfschilderijen, meubelstukken en houten beelden. Marco maakt onderscheid tussen drie
degradatiemogelijkheden: biologische, chemische en mechanische (al deze vormen van schade
kunnen het gevolg zijn van klimaatwisselingen). Laatstgenoemde is het belangrijkst in dit onderzoek
en wordt vooral veroorzaakt door fluctuaties in de relatieve luchtvochtigheid. Belangrijk om te
weten, is dat midden in een kunstwerk de reactie op veranderde vochtigheid bijna 0 is (bij een
responstijd van 2 maanden). Het gaat dus vooral om het voorkomen van schade aan de buitenkant
van een (kunst)object. Aan het oppervlak is de responstijd 6 dagen, wat wil zeggen dat de dagelijkse
schommelingen in een gebouw door bezoekers geen probleem is wanneer het klimaat wordt
hersteld na dit bezoek.
Wat is de relatie nou tussen het soort gebouw en de schade bij objecten? Wanneer het een oud
gebouw is, hoeft men verrassend genoeg alleen met de jaarschommeling rekening te houden. Dat wil
zeggen dat een oud gebouw niet snel grote extremen in temperatuur en luchtvochtigheid laat zien.
Een gebouw waarin alleen temperatuurregeling is, is het meest slecht voor kunstwerken. De ruimtes
hierin worden verwarmd in de winter. Dit zorgt voor grote veranderingen in de luchtvochtigheid (ook
dag- en nachtschommelingen). Bij een gebouw met vochtigheid- en temperatuurregeling wordt vaak
gestreefd de temperatuur rond 20 graden te houden en de luchtvochtigheid rond 50%. Verrassend
genoeg was een oud gebouw zonder een dergelijke regeling niet veel schadelijker. Het beste is

uiteraard een nieuw gebouw met professionele klimaatinstallatie hoewel 5% procent van de
werkzame tijd de installatie niet doet wat hij zou moeten doen. Zo’n installatie is duur. Besparing
kan toch behaald worden. Wanneer de installatie slechts 1 graad lager staat of met 5 % minder
luchtvochtigheid, kan er 0-12% energie worden bespaard (afhankelijk van soort gebouw). Het wordt
pas echt interessant als er rekening wordt gehouden met seizoenen: 3-20% minder energie (winter
18 graden, zomer 22). Rekening houden met buitentemperatuur en vochtigheid buiten werpt dus
vruchten af.
Slotconclusies: passieve methode van klimaatregeling (oud gebouw, vitrines) wordt steevast
onderschat. Energieverbruik kan omlaag zonder dat de collectie hier schade van ondervindt.

Middagprogramma Auditorium
Een stolp over het huis van de commandant - Guido Abuys, conservator Kamp Westerbork
Tussen 1942 en 1945 bewoonden kampcommandant Albert Gemmeker en zijn familie de villa, die
vanaf 1939 op het terrein van Kamp Westerbork staat. In 1969 overleed de toenmalige eigenaresse
van het huis. Het pand kwam in handen van Staatsbosbeheer. Het kamp zelf werd in die tijd gesloopt.
Om sloop van het huis te voorkomen moesten familieleden in het pand blijven wonen. Sinds 1983
bestaat het Herinneringscentrum Westerbork en in de jaren negentig werd het parkachtig landschap
veranderd ten behoeve van de herinneringsfunctie. Het herinneringscentrum wilde de
commandantwoning in eigen handen krijgen en probeerde onderzoek te doen: het huis werd,
vanwege de zich ontwikkelende functie van Westerbork steeds interessanter. Het
herinneringscentrum wilde graag de woning erbij hebben, maar deze was nog altijd in bezit van
Staatsbosbeheer. Tot de laatste bewoner in juni 2007 moest worden opgenomen in het verpleeghuis.
De woning werd leeggeruimd door familie en een aantal spullen werd weggegooid. Onderzoekers

van Westerbork doken in de containers: ze reconstrueerden een stuk geschiedenis. In 2010 kreeg het
Herinneringscentrum Westerbork het pand in erfpacht.
Het pand is in zeer slechte staat: lekken, houtrot. Het is echter van groot belang om deze ‘laatste
nog ‘levende’ getuige van kamp Westerbork’ duurzaam veilig te stellen. Men wil op indringende
manier duidelijk maken wat hier heeft plaatsgevonden, maar zonder Anne-Frank taferelen (geen
bezoekers die alles zomaar kunnen aanraken). Het huis moet een dynamisch monument worden
waarbij rondleidingen starten. Ook kan het dienen als decor voor voorstellingen. Het gebied wordt in
ere hersteld (kap bomen): vroeger was Westerbork een afgelegen, kaal heideterrein. De
belevingswaarde zal daarmee stijgen.
De grote vraag is nu: hoe kan deze in slechte staat verkerende woning duurzaam worden
geconserveerd? Er ligt een idee voor een glazen overkapping met klimaatbeheersing. Eerst moet het
huis zelf worden gerestaureerd. Als tijdelijke ‘oplossing’ is er een nieuwe kap geplaatst over de
woning en worden klimaatmetingen verricht. Rijksdienst Cultureel Erfgoed wordt benaderd voor
subsidiëring van de definitieve oplossing. Er wordt gedacht over het uitschrijven van een prijsvraag
voor de beste conserveringsmethode. Doelstelling is om het huis als symbool van de naziterreur, in
ieder geval voor de komende 100 jaar veilig te stellen.

Flowcharts maken SPECTRUM handzamer - Annette Gaalman, adviseur musea Erfgoed Brabant
SPECTRUM is nu 3 jaar beschikbaar in het Nederlands. Op 1 april is in Engeland een nieuwe versie
(4.0) gelanceerd, deze zal later ook in het Nederlands beschikbaar komen. Hoe ziet deze nieuwe
versie er dan uit? SPECTRUM is opgedeeld in 2 delen. Het eerste deel bevat 21 procedures voor
collectiemanagement voor musea; het tweede deel bevat een opsomming van informatie-eenheden
(421 stuks). Dit tweede deel is weinig veranderd en blijkt in de praktijk minder relevant te zijn dan
het eerste deel. Deel 1 is wel herzien in een poging het handzamer te maken. De 21 procedures zijn
ondergebracht in stroomdiagrammen. Zodoende is dit deel teruggebracht van 250 naar 90 pagina’s.

Alle handelingen omheen een object nu makkelijk registreren middels het stroomdiagram. Je kunt via
pijlen de te nemen stappen volgen.
De Engelse versie heeft een Wiki-pagina geopend om mensen mee te laten praten over verbetering
en gebruik van het product. Voor een goede vertaling vraagt SPECTRUM hulp van mensen uit het
werkveld. Verder wordt er hier een LinkedIn-groep opgericht voor mensen die willen meepraten. Zij
kunnen dan hun ervaringen met het gebruik van SPECTRUM met elkaar delen. Een idee dat er ligt, is
om in de Nederlandse versie de juridische procedure voor het in beheer nemen van objecten in één
inleidend hoofdstuk onder te brengen. Ook het overzichtelijke stroomschema met daarin de te
nemen stappen voor inkomende objecten wordt overgenomen.

Europeana, de Digitale Collectie Nederland en mijn eigen lokale museum Sjoerd Siebinga, Delving b.v.
Europeana is een digitaal platform van de Europese Commissie dat musea, bibliotheken en andere
collecties met elkaar verbindt. Binnen de EU zijn er meer dan 16 miljoen objecten beschikbaar. Om
dit allemaal op Europeana te krijgen, liggen een aantal uitdagingen klaar. Ten eerste moet de
kwaliteit van de metadata hoog zijn, dit wil zeggen dat objecten goed in de context worden
geplaatst. De beschikbaarheid van objecten moet daarnaast een stuk beter. Dit betekent dat
culturele instellingen op de eerste plaats hun collectie goed hebben gedigitaliseerd. Deze
gedigitaliseerde objecten worden gelinkt aan een eigen website. Het is dus een vereiste dat musea
e.d. over een eigen website beschikken. Vanuit de eigen site kan dan gelinkt worden naar Europeana.
Het is daarnaast van groot belang dat alle musea één uniforme, identificeerbare spelling hanteren.
Als zoektermen Europees overeenkomen, kan er een compleet zoekresultaat worden weergegeven.
Het is voor Europeana van het allergrootste belang dat het makkelijk kan aanhaken bij andere
platforms. De grootste uitdaging ligt volgens Siebinga bij het bereiken van de kleine
musea/instellingen: 80% van het Europees cultureel erfgoed bevindt zich namelijk in deze kleine

instellingen.
Hoe is deze Europese digitalisering te realiseren? Services worden zo transparant mogelijk gemaakt
en musea schakelen domeinexperts in om hun collectie te ‘adopteren’ naar Europeana. Met steun
van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is de ‘Digitale collectie Nederland’ gelanceerd. Dit platform
beantwoordt onder andere vragen over Europeana.
Delving b.v. is het bedrijf van Siebinga. Het helpt kleine musea om het zo makkelijk mogelijk te
maken aan de Europeana eisen te voldoen. Samenwerking tussen instituties is een pré en het is een
voordeel als musea werknemers opleiden in het werken met Europeana. Adviseurs en websites
moeten toegankelijk zijn, dit wil zeggen dat het goed betaalbaar moet zijn om een domeinexpert in
te huren. Delving stelt domeinstandaarden op, die ervoor zorgen dat het makkelijk wordt een
virtuele collectie te beheren. Ook doet Delving onderzoek naar statistieken: het is voor instellingen
van belang te weten welke objecten goed en juist minder goed worden gevonden. Zoektermen
kunnen zo nodig aangepast worden. Ten slotte blijkt uit de praktijk dat in Google gevonden worden
interessant is en nadrukkelijk meer bezoekers oplevert. Ook Digitale collectie Nederland (en
Europeana) zorgen voor brede bekendheid en dus meer bezoekers. Ook daarom is meedoen aan
Europeana relevant.
Beelden voor de Toekomst, stand van zaken Emjay Rechsteiner, conservator Hedendaagse Nederlandse Film, EYE Film Instituut Nederland
Nederland staat voor de taak om tussen 2007-2014 drie grote collecties digitaal te ontsluiten en te
conserveren. De collecties ‘Beeld en geluid’, ‘EYE Film’ en ‘Nationaal archief’ moeten beelden voor de
toekomst zijn. De verzameling moeten breed toegankelijk worden voor drie doelgroepen: onderwijs,
creatieve industrie en het algemeen publiek. EYE Film Instituut Nederland brengt zijn collectie in
kaart en is buitenshuis bezig met conservering en digitalisering van films, en met digitalisering van
foto’s. Bij filmdigitalisering is deze taak tweeledig. Ten eerste wordt de authentieke film
geconserveerd, dus onaangetast, opgeslagen. Ten tweede is het ook van belang, dat beelden
toegankelijk zijn voor de gestelde doelgroepen. Als back-up staat alles opgeslagen in het
Amerikaanse Laramie, Wyoming. Vanuit een basisbestand kan alles worden gemaakt en zijn er maar
liefst 80 filetypes op voorraad en direct beschikbaar. Zo is de opgeslagen film dus makkelijk voor
verschillende doeleinden bruikbaar.
EYE heeft een aantal platforms die filmbestanden toegankelijk maken voor de doelgroepen. Voor het
onderwijs is er ‘Les 2.0’. De creatieve industrie kan gebruik maken van http://thoughtequity.com.
Voor het algemeen publiek zijn er 3: instantcinema.org, filmnederland.nl en ximon.nl. De eerste is
meer museumgericht, de tweede plaatst films in hun cultuurhistorische context en geeft recensies.
Dit platform is bruikbaar voor Europeana. Ximon geeft de hele Nederlandse filmgeschiedenis.
Gebruikers kunnen feedback geven en Ximon heeft alle auteursrechten in handen. De uitdaging ligt
er voor EYE in, om alle films (dus ook die minder dan 50 jaar oud zijn) in eigen hand te krijgen. Pas
dan is het breed toegankelijk.
Uitgangspunten EYE: one size fits all, van 1895 tot nu
beschikbaar maken, long tails in hoge kwaliteit, beschikking over auteursrechten, alternatief voor
piraterij bieden door de makers een aandeel van 10% van de winst te geven. EYE sluit
overeenkomsten met de makers of erfgenamen, vraagt toestemming voor digitalisering en gebruik
voor onderwijs (DVD on demand). Concluderend stelde Rechsteiner dat Nederland voorop loopt met
dit systeem dat een oplossing biedt voor auteursrechten en zo zorgt voor een breed gedragen en
breed toegankelijke filmcollectie.

Conservator weg, kennis weg? Kennisbehoud & organisatieontwikkeling Leonie Houtman en Bart Verheijen
Leonie Houtman doet haar promotieonderzoek naar transactive memory, waarmee de leer van
kennis die mensen bezitten en kennisoverdracht worden bedoeld. Ze stelt drie vragen: Wat weet

iemand zelf, Wie kent u en Wat weten degenen die u kent? Het vragen en overdragen van kennis aan
elkaar is het ‘transactive memory system’. Houtman doet onderzoek met als onderwerp het
Hindeloopen project (opening expositie in 2013). Ze bekijkt de database materieel erfgoed, doet
onderzoek naar de objecten, maar doet boven alles taal- en netwerkonderzoek. Het doel is om een
formule te vinden waarmee kennis kan worden vergaard en, belangrijker nog, gewaarborgd. Het
leereffect van tijdelijke projecten moet worden vergroot en het is een meerwaarde wanneer kennis
niet verdwijnt als een (tijdelijke) expositie of conservator verdwijnt.
Houtman krijgt in haar onderzoek ondersteuning van Bart Verheijen, die onlineondersteuning geeft
via zijn bedrijf GuruScan. GuruScan hanteert drie stellingen: kennis zit in mensen, kennis delen staat
gelijk aan interactie en kennis delen dient de strategie. Hij stelt dat mensen sneller naar iemand toe
gaan om kennis die ontbreekt te vergaren dan dat zij een document gaan lezen. Zeker bij helemaal
vreemde domeinen blijft vakliteratuur in de kast staan. Om sneller nieuwe kennis te krijgen is het
handig om een digitaal systeem te maken. In dit systeem staan dan alle kennisbronnen (mensen) met
hun specifieke expertise. Je hoeft dan niet lang te zoeken naar wie je toe kunt stappen. Dit kan
worden toegepast op intranetdiensten van bedrijven/musea. Het wordt pas echt effectief als je
kennis van buiten de eigen bedrijfsmuren aan kunt. Dit is bijvoorbeeld erg relevant wanneer een
tijdelijke conservator weggaat en zijn kennis meeneemt. Het systeem zorgt er dan voor, dat de
persoon makkelijk kan worden benaderd. Ook kan eenmaal vergaarde kennis (n.a.v. bijvoorbeeld een
tentoonstelling) worden opgeslagen op intranet. Dit alles om een snellere en vooral effectievere
kennisoverdracht mogelijk te maken. De praktijk laat immers zien dat er zelden een nieuwe
conservator wordt ingewerkt door de oude, voordat laatstgenoemde vertrekt.

Middagprogramma Dealing Room
Nieuwe ontwikkelingen in LED- Filip van der Heijden, Lichtvormgevers b.v.

De vraag die centraal stond in de lezing is of LED toepasbaar is in ruimtes zoals musea, waar hoge
prestaties worden verwacht. Hiervoor werden de kwaliteitscriteria kleurtemperatuur,
kleurweergave, levensduur en energieverbruik in acht genomen.
De kleurtemperatuur geeft -uitgedrukt in graden Kelvin- aan of het licht warm, neutraal of koud is. Bij
het dimmen van halogeen wordt de kleur warmer en dit maakt het uitlichten van objecten lastig. Een
voordeel van LED is dat de kleurtemperatuur bij het dimmen gelijk blijft.
De kleurweergave, uitgedrukt in Ra, geeft aan of de lichtbron alle kleuren van het lichtspectrum goed
weergeeft. LED bevat alle kleuren van het spectrum en heeft dus een goede kleurweergave. De
kleurweergave van halogeen is perfect (100 Ra), van HID lampen goed (80 Ra) en van LED zeer goed
(90 Ra). Een bijkomend voordeel van LED is dat het uv en infrarood eruit filtert, waardoor het licht
niet schadelijk is voor de objecten. De levensduur van een lichtbron is afhankelijk van de toepassing
van belang. LED gaat tot 50.000 uur mee. De kleurtemperatuur en kleurweergave blijven tot het eind
nagenoeg gelijk. De onderhoud- en vervangingskosten kunnen door gebruik van LED aanzienlijk
worden verlaagd. LED is de meest energiezuinige lichtbron. Lichtvormgevers heeft de belichting in
het Museum van de Stroom in Antwerpen gedaan. De hier gebruikte LED lampen zijn 70% zuiniger
dan halogeen, waardoor per spot per jaar €137 wordt bezuinigd. De armatuur is hiermee in vier tot
vijf jaar terugverdiend. In de toekomst wordt LED compacter en beter stuurbaar. Van der Heijden
raadt musea aan niet hierop te wachten, maar nu al over te stappen op LED, omdat het loont. De
komende tijd zullen er nog verbeteringen komen maar deze ontwikkeling zal niet meer zo groot en zo
snel zijn als in de periode tot op heden. Het gebruik van goede LED-lampen van gerenommeerde
fabrikanten is een voorwaarde om dit type verlichting optimaal te laten functioneren. Philips is een
van de belangrijkste fabrikanten die meedenken met de consument (=het museum).
Green Key: milieuzorg en duurzaamheid in het Nederlands Openluchtmuseum –
Paul van Kempen, milieucoördinator NOM
Het Nederlands Openluchtmuseum voldoet aan een aantal criteria en heeft hiermee de Green Key,
een duurzaamheiderkenning, verkregen. Van Kempen vertelde hoe dit is bereikt. Allereerst
benadrukte hij dat duurzaamheid niet alleen gaat om geld besparen, maar dat het besef dat wij iets
moeten nalaten centraal staat. Om tot verbetering te komen is meten noodzakelijk. Een van de
onderdelen van de Green Key is dan ook de zogenaamde milieu-impact: een berekening van de
milieukosten per bezoeker. Er moet inzicht worden verkregen over onder meer het verbruik van gas,
water en elektriciteit, op de heffingen en belastingen, op de effecten op de omgeving en op emissies.
Pas wanneer de kosten bekend zijn, kunnen ze verlaagd worden. Zo moet kritisch worden gekeken
naar heffingsgrondslag, zuiveringsheffing en rioleringsheffing. Omdat hiervoor soms te veel betaald
wordt, schuilen hier potentiële besparingsmogelijkheden. Het is verstandig contracten en
leveranciers te controleren. Samen duurzaam inkopen is de oplossing. Zo heeft het Nederlands
Openluchtmuseum met het Paleis het Loo en het Kröller Müller Museum een zeer scherpe prijs voor
groene energie bedongen. Het besef dat duurzaam niet perse duurder is, maar leidt tot investeringen
is belangrijk. Beleid is nodig om vast te stellen welke terugverdientijd van investeringen acceptabel is.
Duurzaamheid leidt tot winst voor het museum en voor het milieu. De winst voor het museum ligt in
de verlaging van directe kosten, het realiseren van besparingen en positieve pr. Het milieu is gebaat
bij het verlaagde verbruik en de verminderde CO2-uitstoot.
Het gebruik van replica’s versus originelen- Teresien da Silva, hoofd collecties Anne Frankhuis
Het verhaal van Anne Frank en de mensen in haar omgeving wordt verteld op de plek waar ze
woonden, werkten en hielpen. De beleving van de authentieke omgeving staat dan ook centraal bij
een bezoek aan het Anne Frankhuis. Tegelijkertijd wil het museum, dat jaarlijks een miljoen
bezoekers ontvangt, huis en collectie waarborgen voor de toekomst. Dit leidt tot spanningsvelden en
discussies over het gebruik van replica’s versus originelen. De originele boekenkast biedt in geopende
toestand toegang tot het achterhuis. De beleving van de smalle doorgang naar het achterhuis is een
hoogtepunt van het bezoek aan het museum. Hoewel de conditie van de kast volgens de

restauratoren goed is, veroorzaakt de continue stroom bezoekers die langs de kast schuifelt wel
schade. Er is in deze situatie echter geen ruimte om de kast in een vitrine te plaatsen of af te
schermen met plexiglas. Wanneer de kast meer open staat, is het laatste wel mogelijk, maar de
beleving van de smalle doorgang is dan verdwenen. Een definitief besluit over de toekomst van de
kast is nog niet genomen. In de voormalige kamer van Anne hangen plaatjes die zij daar zelf heeft
opgehangen. Onlangs zijn het behang in de kamer en de plaatjes gerestaureerd. Er is toen
overwogen de plaatjes te vervangen door facsimile’s. Hier is van afgezien, omdat de authentieke
documenten de beleving intenser maken, iets wat is bevestigd door publieksonderzoek.
In één zaal van het museum worden de dagboeken van Anne en de door haar hieruit
overgeschreven stukken getoond. Ook hier speelde de discussie over origineel versus replica. Omdat
de dagboeken nergens zoveel betekenis kunnen hebben als in het Anne Frankhuis, is ervoor gekozen
de originele stukken te presenteren en het licht terug te brengen tot acht lux.
Glasnegatieven in beeld: een stappenplan voor het ontsluiten van glasnegatievencollectiesCharlotte van Dijk, Gelders Erfgoed
Toen Van Dijk studeerde aan de Reinwardt Academie was zij reeds directeur van het Voerman
Museum. Met de deelcollectie van 3000 glasnegatieven kon Van Dijk moeilijk uit de voeten. Om een
impuls te geven aan de toegankelijkheid van glasnegatieven schreef zij voor haar afstuderen de
handleiding Glasnegatieven in beeld: een stappenplan voor het ontsluiten van
glasnegatievencollecties. Samen met Spectrum kan het boekje een sjabloon zijn voor een project en
proces van digitalisering. In het boekje wordt verwezen naar procedures in Spectrum en naar
specialistische literatuur. De handleiding is te downloaden op de website van Digitaal Erfgoed
Nederland en van Erfgoed 2.0. Zoals de titel aangeeft is de handleiding een stappenplan voor het
ontsluiten van glasnegatievencollecties. Het plan bevat acht stappen: herkennen, registreren,
selecteren, plannen, financieren, conserveren&hanteren&opslaan, rechtspositie en digitaliseren. De
stap herkennen dient om de collectie te leren kennen en is de basis voor de vervolgstappen. De
registratie is onder meer van belang voor het vastleggen van identificatiegegevens en standplaatsen.
Bij de selectie wordt bepaald of een glasnegatief binnen het beleid past, nagegaan of er ethische
kwesties in het geding zijn en bepaald voor wie en hoe het negatief wordt getoond. Plannen omvat
het maken van een projectplan. De stap financieren behelst het maken van een begroting van de
digitaliseringkosten. Conserveren, hanteren en opslaan heeft het behoud van de glasnegatieven tot
doel. Onder de stap rechtspositie vallen het controleren van het eigendomsrecht, het auteursrecht,
het persoonlijkheidsrecht en het portretrecht. Voor het digitaliseren wordt een scanner of DSCR
camera gebruikt. De digitale beelden worden op internet vraaggericht toegankelijk gemaakt.
Hiermee wordt voorkomen dat de originele kwetsbare glasnegatieven onnodig worden gebruikt.
De volgorde van de stappen is niet dwingend, maar ligt wel voor de hand.

Sociale Media en collectievorming – Davida de Hond – Afgestudeerde Reinwardt Academie
Maatschappelijke ontwikkelingen waarop musea volgens De Hond zouden moeten inhaken zijn:
mondialisering, digitalisering van de leefwereld, het toenemende belang van delen en de overgang
van aanbod- naar vraaggericht. Aan deze ontwikkelingen koppelde De Hond de nieuwe generatie
cultuurgebruikers, opgesplitst in de digital natives (geboren in het digitale tijdperk), digital
immigrants (geïntroduceerd in de digitale wereld), mensen met een missie (een expertise die
gebruikt kan worden) en nieuwe Nederlanders (met een ander cultuurbesef en andere manieren van
communiceren). De vraag of elk museum mee moet gaan in de nieuwste ontwikkelingen in de sociale
media beantwoordt De Hond negatief. Ze noemt als voorbeeld de wijdverspreide pda’s, die in
sommige musea op een teleurstelling uitliepen. Alleen een gerichte toepassing van sociale media
maakt kans op succes. Geslaagde projecten zijn Click!, een project van het Brooklyn Museum waarbij
het publiek objecten voor een tentoonstelling selecteerde, en het vervolgproject Click on the
comments, waarbij het publiek informatie aan objecten kon toevoegen. Verder noemt De Hond
Google Art en Museumtours. De kerntaken van het museum, namelijk behoud & beheer, onderzoek
en communicatie, blijven hetzelfde. Wel meent De Hond dat in de toekomst een verschuiving zal
plaatsvinden van de autoriteit (het museum) als content provider naar de autoriteit als platform
provider. Voor collecties betekent dit dat er meer participatief verzameld zal worden, de
collectiemobiliteit zal vergroten en netwerken meer ingezet zullen worden ten behoeve van
onderzoek.
Momenteel onderzoekt De Hond hoe de waarden van een museumbezoek gemeten kunnen worden.
Haar eerste bevinding is dat musea sleutelmomenten kunnen faciliteren en triggeren en dat musea
zich de bewerkstelliging van deze momenten ten doel moeten stellen.
Aanraken a.u.b.: over de rol die aanraking kan en zou moeten hebben bij museale beleving –
Sophie de Weger, laureaat Samuel von Quicchenbergprijs

Het is De Weger opgevallen dat in we in musea ervaren door zien en horen maar dat het tastorgaan
niet geprikkeld wordt. Dit terwijl aanraking een grote rol speelt bij het leren kennen van de wereld
om ons heen. De tendens is dat museumbezoeken belevingen moeten zijn en De Weger heeft de rol
die aanraking zou kunnen spelen bij de museale beleving onderzocht. De Weger heeft
overdrachtsmiddelen onderverdeeld in multimedia en hands-on. Hands-on heeft ze opgesplitst in
replica’s en echte objecten. Een museum waar echte objecten voor hands-on presentaties worden
gebruikt, is het V&A. Uit onderzoek naar leermethoden door Kolb en Pine&Gillmore is gebleken dat
je wanneer je iets aanraakt, je je hiervan na 2 weken nog 90% kunt herinneren. Bij horen en zien ligt
dit percentage beduidend lager. Door het integreren van de tastzin, zou een museumbezoek dus veel
meer kunnen beklijven. De Weger heeft gesproken met medewerkers uit verschillende musea.
Hoewel deze het idee om objecten uit de collectie te laten betasten door bezoekers niet toejuichen,
sluiten zij de mogelijkheid ook niet uit. Bij de keuze een object niet of wel te laten aanraken, spelen
verschillende overwegingen een rol. Meegenomen wordt of een object een unicum is of dat er veel
van zijn. In het eerste geval is aanraking vrijwel uitgesloten, maar indien er veel objecten van een
zelfde soort zijn, kan ervoor worden gekozen een selectie beschikbaar te stellen voor de handen van
bezoekers. Daarnaast hangt de relevantie van aanraking af van het onderwerp van de
tentoonstelling. Bij een tentoonstelling over kleur voegt aanraking weinig toe aan de ervaring. De
Weger meent dat als alle overwegingen in balans worden gebracht, aanraking toepasbaar is in de
museale presentatie.

Majelle Janssen, Josephina de Fouw, notulisten.

