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Dankwoord  
Als eerste wil ik mijn begeleider van de Reinwardt Academie Martijn de Ruijter willen bedanken. 

Naast de minor collectiemanagement heeft hij me mijn gehele afstudeerperiode begeleid.  Daarnaast 

wil ik ook Marijke Leek bedanken voor haar begeleiding op persoonlijk vlak tijdens de 

afstudeerperiode.  

Wat betreft dit onderzoek wil ik graag alle drieëndertig mensen bedanken die de moeite hebben 

genomen om de enquête in de vullen. Met deze enquêtes is er veel inzicht gekomen in de kleine tot 

middelgrote musea, hun tentoonstellingen, de organisaties rondom bruiklenen en diverse aspecten 

daarbinnen.  

De vijftien mensen die een interview gegeven hebben wil ik graag extra bedanken. Met de interviews 

heb ik heel veel inzicht gekregen in het reilen en zeilen rondom het bruikleenproces in diverse musea 

en de verhoudingen tussen de verschillende partijen. Ik waardeer het vooral dat iedereen bereid was 

zijn of haar mening met mij te delen, waarmee mijn onderzoek veel waardevoller werd en ik zelf 

meer inzicht heb kunnen krijgen in het werkveld.  

Daarnaast wil ik Malou Koster en Thomas Loos bedanken. Zij voerden in dezelfde periode een 

onderzoek uit naar de functie registrar en de ICT-systemen die zij in hun dagelijkse werk gebruiken. 

Zij waren zo vrijgevig om de resultaten uit hun enquête met mij te delen, zodat ik deze informatie in 

mijn onderzoek kon gebruiken. Hiermee heb ik nog meer inzicht gekregen in de functie registrar en 

hoe deze tot uiting komt in de (grotere) musea met één of meerdere registrars in dienst.  

Als laatste wil ik de mensen uit mijn omgeving bedanken die mij gesteund hebben tijdens mijn 

onderzoek. Hun motiverende woorden hielden mij gefocust op het einddoel; afstuderen.  



Inleiding  
Het organiseren van tentoonstellingen is één van de belangrijkste taken van een museum. Net als de 

zorg voor de collectie. Deze twee taken komen samen in het bruikleenproces. Een belangrijk proces, 

waarbij verschillende partijen betrokken zijn, die ieder hun eigen eisen en wensen hebben.  

Om dit proces te begeleiden is er de functie van registrar; dé persoon binnen het museum die 

logistiek, administratief en organisatorisch verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de 

bruiklenen, waarbij het zoveel mogelijk beperken van risico’s voor de collectie een zeer belangrijk 

uitgangspunt is. En hoewel er vrijwel geen musea zijn die geen bruiklenen organiseren, zijn er veel 

musea die niet een eigen registrar in hun personeelsbestand hebben. De kleinere musea in 

Nederland hebben nu eenmaal een kleinere staf en dus zijn er minder functies aanwezig om dezelfde 

taken uit te voeren als die van de grote musea. Zo hebben de musea uit dit onderzoek gemiddeld één 

tot vier medewerkers voor de gehele zorg van de collectie. Onder het collectiemanagement vallen 

vele taken, ook het bruikleenverkeer. De taken behorende bij het bruikleenproces zijn hetzelfde bij 

kleine musea als bij grote musea.  Nu is de vraag: hoe voeren de kleine musea deze taken uit met de 

weinige personeelsleden die zij in dienst hebben?  

In dit scriptieverslag krijgt u een beschrijving te lezen van het onderzoek dat ik uitvoerde van 

september 2015 tot en met mei 2016 naar het bruikleenproces in kleine tot middelgrote musea. 

Hierin staat beschreven waar dit onderzoek op is gericht, hoe deze is opgezet en uitgevoerd. Aan de 

hand van diverse literatuur en praktijkonderzoeken worden er conclusies getrokken over de 

onderwerpen: de registrar, het bruikleenproces en de organisatie hiervan in kleine musea. Vanuit 

deze conclusies worden er aanbevelingen gegeven over deze onderwerpen aan diverse partijen die 

betrokken zijn bij de praktijk van het bruikleenproces in Nederland. De onderzoeksvraag luidt: Hoe 

worden de registrars taken in de kleine musea toegepast en kan het bruikleenproces in deze 

musea bevorderd worden? 

 

Leeswijzer  
De kern van dit onderzoeksverslag bestaat uit drie hoofdstukken die betrekking hebben op de drie 

hoofdonderwerpen: de registrar, het bruikleenproces en kleine tot middelgrote musea. Ieder 

hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen. Om aan te geven welke informatie is gebruikt voor het 

schrijven van dat stuk en de statements die er in benoemd worden, is er een onderscheid gemaakt 

tussen literatuur en praktijk. Uiteraard zijn er ook aspecten die niet direct uit de literatuur of 

praktijkonderzoek te halen zijn, maar geconcludeerd zijn uit een combinatie daarvan.  

In de gehele scriptie worden een aantal vakspecifieke termen genoemd. Deze termen zijn 

opgenomen in een termenlijst waarin deze verklaard worden. Ook worden er een aantal instanties 

genoemd in het verslag. Een korte omschrijving van deze instanties zijn ook opgenomen in de 

termenlijst. Deze lijst is achterin het verslag opgenomen en is tijdens het lezen van het verslag te 

raadplegen.  

In het verslag worden er verwijzingen gemaakt naar drie veldonderzoeken. Alle exacte resultaten uit 

deze onderzoeken kunnen worden geraadpleegd in het desbetreffende onderzoeksverslag die in de 

bijlages zijn geplaatst. In de onderzoeksverslagen is vastgelegd hoe het (deel)onderzoek is opgezet, 

zijn alle resultaten te raadplegen en worden er conclusies gegeven over de specifieke onderwerpen 

uit dat deelonderzoek. 



Samenvatting 
Aan de hand van een literatuuronderzoek, twee enquêtes en interviews worden de onderwerpen; 

het bruikleenproces, de registrar en situatie in verschillende musea, uitgediept. Er is gekeken naar 

wat er over het onderwerp in theorie wordt vertelt en er is gekeken naar hoe de praktijk hier bij 

aansluit. Daarnaast is er ook geluisterd naar de mening van diverse medewerkers uit het werkveld 

om de onderwerpen van diverse kanten te belichten en eventuele verbeterpunten aan het licht te 

brengen. In het kort zijn hier de volgende conclusies uit gekomen: 

Het bruikleenproces is erg belangrijk in musea, omdat dit aansluit op de kerntaken van een museum; 

collectiezorg en tentoonstellen. In het proces heb je te maken met diverse partijen en een breed 

palet aan taken die betrekking hebben op organisatie, administratie en praktische aspecten. Om alle 

gemaakte afspraken vast te leggen worden er diverse documenten gebruikt. Een aantal aspecten, 

zoals verhoogde risico’s voor het object, de belangen van verschillende partijen en bijkomende 

kosten, kunnen het proces stagneren, maar deze kunnen grotendeels worden verminderd door het 

opbouwen van vertrouwen, het blijven ontwikkelen en delen van kennis en om de bijkomende 

kosten zoveel mogelijk te reduceren.  

De functie registrar is relatief nieuw, maar is inmiddels goed vastgesteld. Desondanks wordt de 

functie verschillend in musea ingezet. Over het algemeen bestaat de taak uit de organisatie van 

bruiklenen bij tentoonstellingen. Hierbinnen kunnen zowel de organisatorische, praktische en 

administratieve taken behoren. In dit proces heb je als registrar te maken met vele diverse partijen. 

De kwaliteiten van een goed functionerende registrar hebben betrekking op volgende punten: 

organisatie, sociale banden, praktische taken en het projectmatig werken van de 

tentoonstellingsorganisatie. 

Grote musea hebben door hun grote organisatie meer (interne) communicatie nodig, waardoor 

besluitvorming stroever verloopt. Er zijn daarnaast ook meer mensen en partijen bij het 

bruikleenproces betrokken. Door een groter budget kunnen ze voldoen aan strengere eisen en deze 

stelen ze dan ook vaak aan andere musea. De grote musea hebben te maken met een groter aantal 

bruiklenen en zetten daarom gespecialiseerde functies (registrars) in. Dit maakt dat bij de grote 

musea veel kennis over het bruikleenproces aanwezig is. Bij de kleine musea is er sprake van 

gecombineerde functies met een breed takenpakket. Vaak zijn het de collectiebeheerder of 

conservator die de bruiklenen organiseren naast de andere collectietaken. Hierdoor hebben zij een 

bredere kennis van verschillende processen, maar kennis over specifieke processen kunnen 

ontbreken.  

Ondanks enkele verschillen in de musea, zou de grootte van een museum geen invloed moeten 

hebben op het bruikleenproces. Uiteindelijk moet elke organisatie dezelfde stappen maken en zich 

daarbij houden aan de gemaakte afspraken.   

Om de bruiklenen te blijven stimuleren kunnen de vele genoemde tips, die verder in dit verslag 

genoemd worden, toegepast worden. Hierbij staan toegankelijkheid van de collectie, het opbouwen 

van vertrouwen en het zoveel mogelijk reduceren van kosten centraal.  

Kleine musea zouden zich verder kunnen professionaliseren door zichzelf verder te informeren over 

het onderwerp bruiklenen. Dit kan bijvoorbeeld bij de NRG.  

Uit het onderzoek blijkt dat functies en de daarbij behorende taken erg kunnen verschillen van 

museum tot museum. Musea kunnen hun functies en de daarbij behorende verantwoordelijkheden 

en taken vast leggen, zodat het voor de museummedewerkers zelf en andere partijen duidelijk is hoe 

de organisatie in elkaar zit.   



Probleemstelling 

Relevantie & aanleiding 
Wisselende tentoonstellingen spelen een belangrijke rol in het creëren van een groter en meer divers 

aanbod in de Nederlandse musea. Om tentoonstellingen te kunnen blijven organiseren is het van 

belang om wisselende onderwerpen te gebruiken. Dit is mede een manier om te voldoen aan de 

behoefte van de huidige populaire cultuur, waarbij entertainment, verdienmodellen en een snel 

veranderende cultuur belangrijk zijn. Variëteit in het aanbod is een manier om een zo breed mogelijk 

doelgroep te (blijven) trekken.1  

Om het aanbod van (wissel)tentoonstellingen te kunnen blijven variëren is het niet altijd mogelijk 

voor een museum om enkel uit de eigen collectie te putten. Daarom is het belangrijk voor musea om 

ook uit andere collecties te putten. Om objecten te kunnen raadplegen die ook buiten de eigen 

collectiethema’s vallen kun je als museum collectie van een andere instelling bruiklenen.  

Naast het aansnijden van nieuwe/andere thema’s kan er ook collectie geleend worden, als het 

museum het betreffende object niet in bezit heeft en deze wel een rol zou kunnen spelen in een 

tentoonstelling. Er kan als het ware geput worden uit een grotere collectie. Het perspectief van het 

museum wordt zo veel breder.  

Maar ook het uitlenen van de eigen collectie kan belangrijk zijn voor de musea, omdat hiermee de 

eigen collectie ook op andere locaties getoond kan worden en meer belangstelling kan trekken. Niet 

alleen de collectie, maar ook de naam van het museum zal door een bruikleen op meerdere plekken 

in de belangstelling komen te staan. Daarnaast wordt het object door de uitleen in een andere 

context geplaatst waarmee het in een ander perspectief belicht wordt. Het originele object kan op 

meerdere manieren aan een ander/nieuw publiek getoond worden.  

Het lenen en uitlenen van collectie wordt gezien als één van de belangrijkste taken van musea en is 

een oude traditie.2 Het zijn dan ook niet alleen de grote internationale musea waarbij bruiklenen een 

belangrijk onderdeel zijn in de tentoonstellingsorganisatie, maar ook kleine musea proberen een 

gevarieerd aanbod te tonen en hun collectie te verspreiden. Overigens hoeft een bruikleen niet 

alleen plaats te vinden tussen twee musea. Bij een bruikleen kunnen ook andere collectie beherende 

en tentoonstellende instellingen/partijen betrokken zijn.  

Omdat het lenen en uitlenen van collectie tot een vaste taak behoort bij de meeste musea is het 

bruikleenproces een altijd actueel onderwerp. Veel instanties stimuleren het lenen en uitlenen van 

collectie zoveel mogelijk.  

Ook in de museumbrief van mevrouw Bussemaker staat dat grote delen van de collecties in 

Nederlandse musea te weinig beschikbaar zijn voor het publiek en dat er nog veel meer mogelijk is 

op het gebied van samenwerking. ‘Om de zichtbaarheid van de collectie te vergroten dienen musea 

zoveel mogelijk hun collectie beschikbaar te stellen aan elkaar en aan andere partners’.3 Het uitlenen 

van de collectie is een goede manier om de zichtbaarheid ervan te vergroten. Daarnaast zijn 

bruiklenen een goed voorbeeld van samenwerking tussen twee musea en/of andere partijen. Het 

houden van bruiklenen draagt dus bij aan de situatie die mevrouw Bussemaker voor de 

                                                           
1 D. Doumas, “The Culture of Exhibitions and Conservation”, E-conservation Journal (2013), p 2. 
2 A. Weij & L. Witsen Elias, Lending to Europe, (Rotterdam: Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, 
April 2005), p 8. 
3 J. Bussemaker, museumbrief, samen werken samen sterker (Den Haag, 2013),  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/06/10/museumbrief-samen-werken-samen-
sterker, geraadpleegd 9 maart 2016, p 3-8.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/06/10/museumbrief-samen-werken-samen-sterker
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/06/10/museumbrief-samen-werken-samen-sterker


museumsector voor ogen heeft. In het hoofdstuk bruiklenen wordt verder ingegaan op het belang 

van bruiklenen in musea.   

Binnen het bruikleenproces zijn verschillende partijen actief en daarbinnen zijn vaak weer meerdere 

verschillende medewerkers betrokken. Ook heb je bij bruiklenen te maken met tentoonstellen, 

collectiezorg in meerdere varianten en een aantal juridische zaken. Om binnen deze chaos van 

mensen en organisaties overzicht te houden is er de registrar. Als professional betreffende 

bruiklenen wordt de registrar gezien als een spin in het web. De registrar wordt in principe door één 

van de partijen ingezet, maar hij/zij heeft te maken met de vele verschillende partijen en hun eisen. 

Hiermee heeft de registrar een zeer belangrijke rol in het reilen en zeilen van bruiklenen. Omdat er 

veel over bruiklenen geschreven en gesproken wordt, is de rol en zijn de taken van de registrar ook 

een actueel onderwerp. In het hoofdstuk de registrar wordt verder ingegaan op de rol en taken van 

de registrar.  

Helaas zijn bezuinigingen ook een actueel onderwerp. Dit is dan ook één van de redenen waarom het 

verdienmodel van een museum steeds belangrijker wordt. Ook de kleine musea hebben last van deze 

bezuinigingen en proberen met het aanbieden van één of meerdere gevarieerde tentoonstellingen 

meer publiek te trekken en daarmee meer geld te genereren om zo het hoofd boven water te 

houden. Uit de museumcijfers 2014 blijkt dat gemeentes het meest gekort hebben op de subsidies 

voor musea.4 Dit is over het algemeen de grootste subsidievoorziener van de kleine musea. In 

museumcijfers 2014 wordt gebruik gemaakt van de definitie voor kleine/middelgrote/grote musea 

van de Nederlandse Museumvereniging die gebaseerd is op de omzet van een museum. De kleine 

musea ondervinden gevolgen aan deze subsidiekortingen; het negatieve exploitatiesaldo wordt 

steeds groter, oftewel de musea leiden steeds meer verlies. Het genereren van meer eigen 

inkomsten is belangrijk en het creëren van wisselende tentoonstellingen kan hier aan bijdragen.  

Uit zowel deze bron als enkele andere bronnen, verder gebruikt in dit onderzoek, blijkt dat de kleine 

musea een grote groep vormen in de representatie van Nederlandse musea. Hoewel er al gesproken 

en gepubliceerd is over collectiemobiliteit, zowel nationaal als internationaal, domineren vaak de 

specifieke omstandigheden van grote kunstmusea (met beroemde objecten van een hooggeschatte 

marktwaarde) het debat.5 Overigens kan de problematiek en organisatie in een museum met weinig 

betaalde medewerkers anders zijn dan die van een museum met een grote vaste staf.6 Het is 

belangrijk om in dit debat goed te kijken naar de representatie van Nederlandse musea, wat voor een 

groot deel uit kleine musea bestaat.  

In dit onderzoek wordt speciaal aandacht besteed aan deze groep. Hierin staan de verschillen tussen 

de grote musea en de kleinere organisaties, met betrekking tot het bruikleenproces, centraal. Er 

wordt vooral gekeken naar hoe kleine musea hun bruikleenproces uitvoeren, welke factoren ervoor 

zorgen dat dit anders uitgevoerd wordt dan bij de grote musea en welke problemen kleine musea 

tegenkomen in het bruikleenproces en de verhouding met andere partijen.   

                                                           
4 Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
DeVereniging/Bestanden/MV_museumcijfers2014_LR%20web.pdf, geraadpleegd 15 maart 2016, p 1-5. 
5 Museumvereniging, uitlenen is een kans (Amsterdam 2014), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/6-
Publicaties/Rapport_MV_Bruikleenverkeer.pdf, geraadpleegd 22 februari 2016, p 12. 
6 Museumvereniging,  een pronkstuk uit de collectie (Utrecht, 2009), 
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Onderzoeksrapport%20Een%20pronkstuk%20uit%20
de%20collectie.pdf, geraadpleegd 20 maart 2016, p 8. 

http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Onderzoeksrapport%20Een%20pronkstuk%20uit%20de%20collectie.pdf
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Onderzoeksrapport%20Een%20pronkstuk%20uit%20de%20collectie.pdf


Onderwerpkeuze 
Naast de actuele relevantie van het onderwerp, zijn er een aantal redenen waarom ik voor dit 

onderwerp gekozen heb. 

Het bruikleenproces is een proces waarbij diverse aspecten uit zowel collectiezorg als tentoonstellen 

belangrijk zijn. Twee vakgebieden die ik erg interessant vind. Binnen het proces zijn een aantal 

factoren die het proces kunnen bemoeilijken, zoals de tegenstelling tussen collectiezorg en 

schaderisico’s, verschillende belangen van de verschillende betrokken partijen en de soms vele 

bijkomende kosten die het musea financieel zwaar kunnen maken en dus zoveel mogelijk beperkt 

moeten worden. Deze verschillende factoren maakt het bruikleenproces een uitdagend en divers 

project voor musea. 

Ik heb gekozen om mijn onderzoek op de kleine musea te richten, omdat ik tijdens mijn opleiding 

merkte dat ik dit een interessante groep vind. Vanuit de opleiding proberen ze je de ideale situatie 

aan te leren; richtlijnen waaraan perfect voldaan moet worden. In de praktijk merk je dat dit niet 

altijd mogelijk is. Daarnaast vind ik het een erg interessant concept om te zien hoe een beperkt 

aantal medewerkers de organisatie draaiende houden. Bepaalde processen, zoals het 

bruikleenproces, kunnen een extra grote uitdaging worden als er maar met een kleine staf gewerkt 

wordt en er aan richtlijnen gehouden moet worden die extra inspanning vereisen. Daarbij spreekt de 

veelzijdigheid van museummedewerkers in kleine musea mij erg aan. Daarom wilde ik mij in dit 

onderzoek verdiepen op deze veelzijdigheid. Een vraag die ik mijzelf hierbij stelde is: hoe ver gaat die 

veelzijdigheid en tegen welke grenzen lopen dit soort musea aan?  

  



Projectdefinitie 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van wat er wel en niet in het onderzoek wordt 

behandeld, hoe dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd en wat er met dit onderzoek bereikt wilt 

worden.  

Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is het creëren van inzicht in hoe kleinere musea hun bruiklenen 

organiseren, dit vergelijken met de grotere musea en hieruit knelpunten blootleggen. Vanuit dit 

inzicht is het mogelijk een aantal aanbevelingen te geven die de kleinere musea en ook de sector, 

kunnen toepassen om dit proces te optimaliseren.  

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het onderzoek is het verkrijgen van een zo groot 

mogelijk inzicht omtrent de onderwerpen; het bruikleenproces, de functie registrar en de kleine 

musea, om hiermee een genuanceerd en doordacht beeld te krijgen van het onderwerp. Uit dit beeld 

zullen er conclusies worden getrokken en een mening gevormd, waarmee er aanbevelingen 

geformuleerd kunnen worden voor diverse partijen die de samenwerking tussen verschillende musea 

en de professionaliteit van kleine  musea moeten bevorderen met betrekking tot bruiklenen.  

Om een duidelijk beeld te krijgen is het belangrijk dat er niet wordt uitgegaan van één perspectief of 

mening, maar die van diverse bronnen. Wat betreft het onderwerp bruiklenen betekent dit een 

diversiteit aan bronnen die kunnen vertellen wat er allemaal in het bruikleenproces aan bod komt en 

hoe dit zo optimaal uitgevoerd kan worden. Wat betreft het inzicht in de doelgroep registrars en de 

doelgroep kleine musea is het vooral belangrijk om een representatief beeld te vormen van de groep 

en de mening die de professionals hebben over deze onderwerpen.  

Oorspronkelijk is in de opzet van dit onderzoek ervoor gekozen om een praktische leidraad te 

creëren voor de doelgroep, de kleine musea, dat opgesteld zou worden aan de hand van het 

verkregen inzicht in de knel-, en verbeterpunten in het bruikleenproces van met name de kleine 

musea. Tijdens het onderzoek is ervoor gekozen om deze leidraad niet uit te werken. In plaats 

daarvan is er gekozen voor het opstellen van aanbevelingen, waarmee de diverse, later te benoemen 

partijen er zelf voor kunnen kiezen in welke mate ze deze zullen opvolgen of toepassen.  

Hiervoor is gekozen, omdat er zowel in de literatuur als in de praktijk én online er al vele leidraden 

voor het bruikleenproces of specifieke aspecten daarvan beschikbaar zijn. Deze zijn opgesteld door 

diverse kenniscentra/expertiseorganisaties, praktijkgroepen of musea zelf, gebaseerd op degelijke 

onderzoeken en de praktijk en hebben allen als doel om de gebruiker te steunen in het 

bruikleenproces en hoe dit zo correct en efficiënt mogelijk uit te voeren. Een leidraad zoals die in 

eerste instantie bedoeld was, een specifieke leidraad voor kleine musea, zou geen bijdrage leveren 

aan de bestaande leidraden. Daarnaast is er uit het onderzoek gebleken dat er niet echt behoefte is 

voor een nieuwe leidraad, omdat vele musea al met één werken die door een expertiseorganisatie of 

vanuit de praktijk is opgesteld. In plaats daarvan is er in het onderzoek meer aandacht besteed aan 

de verhouding tussen de kleine musea en andere partijen binnen het bruikleenproces. Hieruit zijn 

enkele knel- en verbeterpunten gekomen. Deze punten zijn gebruikt om de aanbevelingen te vormen 

die gericht zijn op niet alleen kleine musea, maar ook op andere partijen die een bijdrage zouden 

kunnen vormen aan het bevorderen en professionaliseren van het bruikleenproces en de 

samenwerking tussen de verschillende partijen, bij met name de kleine musea.  



In de opzet van dit onderzoek zijn deelvragen opgesteld die richting zouden moeten geven aan het 

onderzoek. Deze vragen zijn tijdens het onderzoek enigszins aangepast naar aanleiding van 

informatie die tijdens het onderzoek naar voren kwam. Van sommige aspecten werd duidelijk dat 

deze minder of juist meer uitgediept konden worden. 

In eerste instantie was het onderzoek gericht op het gehele bruikleenproces en de diverse aspecten 

daarbinnen. Dit is een erg breed onderwerp dat gedifferentieerd kan worden in vele specifieke 

processen. Tijdens dit onderzoek is er meer gespecialiseerd in de relatie tussen musea tijdens een 

bruikleen en welke invloed de grootte van de organisatie hier op heeft. Daarnaast is er in dit 

onderzoek meer aandacht gekomen voor de functies binnen de kleine musea en de vergelijking met 

de functie registrar, omdat ook de grootte van een organisatie hier veel invloed op heeft. Als laatste 

bleek ook de inhoudelijk kennis over aspecten binnen het bruikleenproces afhankelijk te zijn van de 

indeling van een organisatie en is hier meer aandacht aan besteed. Aan de hand van de informatie 

die ik tijdens het onderzoek opdeed zijn de originele vragen gespecificeerd en gedifferentieerd.  

 

Afbakening  
Dit onderzoek is gericht op twee soorten musea: de grotere musea die voor hun bruikleenproces één 

of meerdere registrars in dienst hebben en de kleinere musea die een andere personele bezetting 

hebben. Naast deze twee soorten organisatie is het onderzoek gericht op hoe een bruikleen 

georganiseerd wordt en hoe de personele bezetting hier invloed op heeft. Daarom is in dit onderzoek 

op twee manieren naar functies gekeken; de registrars en de (collectie)medewerkers van de kleine 

musea.  

Als er in dit onderzoek gesproken wordt over de registrar, wordt over het algemeen de functie 

bedoeld zoals deze beschreven is in het functieprofiel van de museumvereniging, maar er is 

daarnaast ook gekeken naar hoe de functie zich in de praktijk en in taken/werkzaamheden uit, door 

ook te kijken naar andere bronnen en praktijkonderzoek.7 Over het algemeen gaat het hier dus om 

de bruikleenmedewerker in een groot museum.  

Bij de kleine musea is er gekeken naar alle functies in het betreffende museum die verantwoordelijk 

zijn voor de taken in het bruikleenproces. Er is ook gekeken naar de vrijwilligers die hierbij betrokken 

zijn en er wordt geen onderscheid gemaakt in de titel van de diverse medewerkers. Iedereen die 

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van taken betreffende het bruikleenproces zijn opgenomen in 

dit onderzoek.  

Een bruikleen kan grensoverschrijdend zijn, oftewel dit beperkt zich niet enkel tot Nederland. De 

grote musea zullen over het algemeen meer internationale projecten hebben, maar ook kleine 

musea kunnen hiermee te maken krijgen. Toch is er gekozen om alleen naar de Nederlandse situatie 

te kijken. De uitgangspunten van dit onderzoek zijn te beperkend om naar de situatie op grotere 

schaal te kijken. Daarnaast kunnen er op grotere schaal ook grotere verschillen zitten in de aspecten 

binnen het bruikleenproces. Binnen Nederland is de situatie vergelijkbaar, al kan de grootte en 

vormgeving van een organisatie ervoor zorgen dat het proces anders georganiseerd wordt. Dit 

onderzoek beperkt zich dan ook tot de verschillen in Nederlandse musea. Verder is er in het 

                                                           
7 Nederlandse Registrars Groep/Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea, Functieprofiel Registrar (Amsterdam, 

2008), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Functieprofiel%20 
Registrar_B.pdf, geraadpleegd, 10 februari 2016, p 1-2. 
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onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen provincies, streken en randstad of geen randstad. 

Hoewel de kleinere musea meer buiten de randstad gevestigd zijn en de grote musea meer in de 

randstad, is er geprobeerd om een representatie te nemen van de kleine musea in Nederland.8 

Voor de representatie van musea in dit onderzoek is het belangrijk dat we kijken naar organisaties 

waarbij bruiklenen een regelmatig terugkomende werkzaamheid is. Het regelmatig houden van 

tijdelijke tentoonstelling indiceert dat een museum ook regelmatig te maken heeft met (inkomende) 

bruiklenen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de musea die een bepaalde mate van 

professionaliteit hebben, zoals je dat van een Nederlands museum met een wisselend aanbod van 

tentoonstellingen zou verwachten. Daarom is ervoor gekozen om in dit onderzoek enkel te kijken 

naar musea die voldoen aan de museumnorm en daarmee een geregistreerd museum zijn. Door 

opgenomen te zijn in het museumregister bewijst een museum te kunnen voldoen aan bepaalde 

uitgangspunten en daarmee een bepaalde professionaliteit. 9   

Al vele malen zijn de definities groot, middelgroot en klein museum gevallen, maar wat valt er nu 

precies onder deze definities? De museumvereniging heeft uitgangspunten aan de definitie 

gekoppeld; kleine musea hebben een maximale omzet €40.000, middelgrote musea hebben een 

omzet van minimaal €40.000 tot maximaal €3.200.000 en grote musea hebben een omzet groter dan 

€3.200.000.10 De museumvereniging heeft er dus voor gekozen om de definitie te koppelen aan een  

aspect van de financiële situatie van een museum. Een omzet zegt natuurlijk wel veel over hoe een 

museum het financieel doet en indirect of deze dan ook geliefd is bij het publiek, maar het zegt in 

principe niets over de inhoudelijke organisatie en hoe de personele bezetting is. Bijvoorbeeld; een 

organisatie die bijna volledig uit vrijwilligers bestaat kan een omzet van een miljoen realiseren. 

Financieel gezien is het dan een middelgroot museum, maar heeft misschien maar vijf professionele 

vaste medewerkers in dienst. Omdat er in dit onderzoek vooral wordt gekeken naar de organisatie en 

de functies die zich daarbinnen bewegen, is er gekozen om een andere definitie te geven aan de 

termen; kleine, middelgrote en grote musea. Het gaat hier dus om de professionele personele 

bezetting. Als we het hebben over kleine tot middelgrote musea gaat het om organisaties met 

minstens 3 tot maximaal 30 betaalde krachten. Het gaat hier om het aantal functies en dus het aantal 

medewerkers. Een medewerker hoeft niet altijd fulltime aanwezig te zijn. Het betreft dus ook 

parttime medewerkers en niet het aantal fulltime-equivalent.11 Dit betekent dat musea met meer 

dan 30 medewerkers gezien wordt als middelgrote musea tot grote musea.  

Om een kader aan te geven aan de term kleine tot middelgrote musea wordt er gesproken over het 

aantal betaalde krachten in een organisatie. In dit onderzoek wordt er in eerste instantie dan ook 

alleen naar de betaalde medewerkers in een museum gekeken en niet naar de vrijwilligers. Wel 

wordt er gekeken of er specifiek vrijwilligers ingezet worden in het bruikleenproces bij de musea, 

waarom dit gebeurt en welke verantwoordelijkheden zij hebben, omdat het voornaamste doel van 

                                                           
8 Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
DeVereniging/Bestanden/MV_museumcijfers2014_LR%20web.pdf, geraadpleegd 15 mei 2016, p 37. 
9 Museum register Nederland, Museumnorm 2015 (2015), 
https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/downloads/Museumnorm2015.pdf, geraadpleegd 3 
maart 2016, p 1-5.  
10 Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
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11 Onze taal, “taaladvies” (versie 29 juli 2011), https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/fte-betekenis, 
geraadpleegd op 20 maart 2016.  
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dit onderzoek, het creëren van inzicht in hoe het bruikleenproces uitgevoerd wordt en wie hierbij 

betrokken zijn, is. Als een museum ervoor gekozen heeft vrijwilligers hierbij te betrekken is het 

belangrijk dit ook in het onderzoek op te nemen. Verder houden we vrijwilligers buiten de 

beschouwing, omdat er vele onzekere factoren zijn, waar in een onderzoek als deze geen rekening 

mee gehouden kan worden. Zo kan het aantal werkuren per week van de vrijwilligers en de periode 

dat ze in dienst blijven zeer verschillen (veel meer dan die van vaste medewerkers), weet je niet of 

deze wel of niet opgeleid zijn en welke kennis ze wel en niet hebben voor het werk dat ze doen én 

weet je niet hoeveel verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ze hebben. Dit blijkt ook uit de 

interviews met medewerkers uit kleine musea, waarin de geïnterviewden een aantal redenen 

noemen waarom vrijwilligers een andere rol hebben in de organisatie van bruiklenen. Redenen om 

niet met vrijwilligers te werken bij het bruikleenproces waren; een tekort aan relevante kennis, 

ontbrekende/andere aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid en minder gebonden zijn aan een 

vaste dienstperiode en hoeveelheid werkdagen per week, waardoor er een bepaalde zekerheid 

ontbreekt. Daarnaast moeten er ook taken besteed blijven aan de betaalde krachten. 

Dit hoeft overigens niet altijd zo te zijn, maar dit verschilt per museum en is te gedifferentieerd om in 

dit onderzoek op te nemen. Organisaties volledig bestaande uit vrijwilligers zijn uiteraard ook in staat 

om mooie en interessante tentoonstellingen te maken, maar door de andere personele bezetting is 

het moeilijk deze te vergelijken met de organisaties met een professionele betaalde staf. Daarnaast 

kan de problematiek in een museum met een kleine staf anders zijn dan die van een museum met 

een grote staf.12 Vrijwel ieder museum werkt met vrijwilligers.13 Hierdoor kan het onderscheidt in de 

grootte van musea, betreffende de werknemers erg genuanceerd worden. Bijvoorbeeld: twee musea 

hebben 100 medewerkers. Bij de één zijn er 10 betaalde professionals tegenover 90 vrijwilligers 

aanwezig. Bij het andere museum zijn er 10 vrijwilligers tegenover 90 betaalde professionals 

werkzaam. Het aantal mensen dat werkzaam is bij het museum zegt niet genoeg over de aanwezige 

professionaliteit. Omdat we ervan uit kunnen gaan dat een betaalde medewerker een bijbehorende 

(voor)opleiding en/of ervaring heeft, kunnen we concluderen dat deze een bepaalde mate van 

professionaliteit hebben. Vrijwilligers zouden dit uiteraard ook kunnen hebben, maar die zekerheid 

heb je niet.  Het onderzoek is te beperkend om ook te kijken naar welke rol vrijwilligers innemen in 

de organisatie, welke invloed zij hier op hebben en de unieke situatie er van toepassing is op de 

musea die in dit onderzoek zijn opgenomen. Daarom wordt er alleen gekeken naar welke rol de 

vrijwilligers hebben in het bruikleenproces.  

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de diverse partijen die naast de bruikleengever of -

nemer bij het proces betrokken kunnen worden. Wat deze groep betreft wordt er verder geen 

onderscheid gemaakt in welke er wel of niet in het onderzoek worden benoemd. Immers de kleine 

musea hebben er zelf voor gekozen om met deze diverse partijen samen te werken en zijn daarom 

noemenswaardig. Er is dus enkel gekeken naar de partijen waar de kleine musea ook daadwerkelijk 

mee werken. Waar deze organisaties zijn gevestigd, hoe groot deze zijn en in welke mate de kleine 

musea met ze samenwerken heeft verder geen invloed op het opnemen van een partij in het 

onderzoek. 

                                                           
12 Museumvereniging,  een pronkstuk uit de collectie (Utrecht, 2009), 

http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Onderzoeksrapport%20Een%20pronkstuk%20uit%20
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Onderzoeksvragen 
Om dit onderzoek vorm te geven, is uitgegaan van een aantal onderzoeksvragen. Vanuit deze vragen 

zijn enkele veldonderzoeken opgezet en uitgevoerd. In dit verslag zullen deze vragen in diverse 

hoofdstukken beantwoord worden.  

Hoofdvraag: Hoe worden de registrars taken in de kleine musea toegepast en kan het 

bruikleenproces in deze musea bevorderd worden? 

Deelvragen: 

1. Welke taken horen bij het bruikleenproces? 

1.1 welke informatie is er allemaal beschikbaar over het bruikleenproces? 

1.2 welke informatie wordt er toegepast door de kleine musea in het bruikleenproces? 

2. Welke partijen zijn er betrokken bij het bruikleenproces en welke verantwoordelijkheden 

hebben zij?  

2.1 welke eisen worden er gesteld aan andere betrokken partijen door de kleinere musea? 

3. Wat is de rol van bruiklenen in het dagelijkse werk?  

3.1 hoe frequent worden er bruiklenen georganiseerd in de kleinere musea?  

4. Wat is een registrar? 

4.1 welke werkzaamheden horen bij de registrar? 

4.2 welke van deze werkzaamheden zijn ook van toepassing in de kleinere musea? 

5. Hoe wordt het bruikleenproces uitgevoerd in de kleinere musea? 

5.1 wie voert de diverse taken binnen het bruikleenproces uit?  

5.2 welke verantwoordheden hebben deze medewerkers m.b.t. het bruikleenproces?  

5.3 welke verschillen ervaren kleine musea tussen hun organisatie en die van grote musea? 

6. Welke obstakels komen kleinere musea in hun bruikleenproces tegen? 

6.1 wat is de oorzaak van deze obstakels? 

6.2 welke verbeterpunten kunnen er ondernomen worden om deze obstakels zoveel 

mogelijk te minimaliseren (aanbevelingen)?  

 

Plan van aanpak 
Dit onderzoek bestaat uit vier verschillende onderdelen met ieder een eigen werkwijze. Dit is een 

literatuuronderzoek, een algemeen veldonderzoek betreffende kleine musea (gebaseerd op de 

resultaten van een enquête), een specifiek veldonderzoek betreffende kleine musea (bestaande uit 

de resultaten uit interviews) en een veldonderzoek betreffende de functie registrar (gebaseerd op de 

resultaten van een andere enquête). De noemenswaardige informatie en resultaten verzameld uit 

deze vier onderzoeken worden in dit verslag benoemd wanneer deze van toepassing zijn op het 

onderwerp wat er in die betreffende paragraaf wordt besproken. Uit die verzamelde informatie, 

gebaseerd op de diverse onderzoeken en bronnen worden de conclusies en aanbevelingen 

geformuleerd. Wanneer de specifieke informatie van belang is in dit rapport wordt deze genoemd. 

Daarnaast is er van de drie veldonderzoeken een volledige verslaglegging opgenomen in de bijlages. 

In de korte onderzoekverslagen van de afzonderlijke veldonderzoeken is te lezen hoe deze 

onderzoeken zijn opgezet en uitgevoerd, welke onderwerpen er behandeld zijn, wat de resultaten 

van deze onderzoeken zijn en worden er conclusies gegeven over de specifieke onderwerpen uit dat 

deelonderzoek.  



Literatuuronderzoek  
In het literatuuronderzoek is er ten eerste gekeken naar de vele bronnen die zich uitlaten over 

bruiklenen in musea, welke rol dit binnen musea heeft, welke aspecten er allemaal bij komen kijken 

en hoe de taken het beste uitgevoerd kunnen worden. Uiteraard is er in dit literatuuronderzoek ook 

gekeken naar wat er geschreven is over de functie registrar en de specifieke situatie van kleine 

musea. Bij literatuur geldt vaak dat deze in de meeste gevallen wel gebaseerd is op bepaalde 

praktijken of onderzoeken, maar toch moet er kritisch gekeken worden naar de bron en de 

deskundigheid van de bron. Een bron hoeft daarnaast niet altijd representatief te zijn voor de gehele 

gemeenschap. Zo kan er geschreven worden over hoe musea hun bruiklenen uitvoeren, maar dit zou 

in de praktijk anders uit kunnen pakken. Daarnaast hoeft één bron niet representatief te zijn voor de 

gehele doelgroep en wordt er meestal in één bron, maar ook één mening belicht. Er kunnen 

verschillende meningen gevormd worden over het onderwerp en het is dan ook belangrijk te kijken 

naar zoveel mogelijk verschillende perspectieven en meningen om daaruit zelf een genuanceerd 

beeld te vormen.  

De gebruikte bronnen zijn gehaald uit diverse bibliotheken, kenniscentra en van het internet.  

Een overzicht van alle geraadpleegde literatuur vindt u in de literatuurlijst.  

Algemeen veldonderzoek kleine musea (enquêtes) 
Het doel van dit (deel)onderzoek bestond vooral uit het in beeld brengen van de doelgroep kleine tot 

middelgrote musea en hoe zij hun bruiklenen organiseren, waarbij er aandacht besteed wordt aan de 

onderwerpen: organisatie, medewerkers en hun functie, frequentie van bruiklenen, soort bruiklenen 

en (wissel)tentoonstellingen. Met als extra verdieping vragen over de onderwerpen: transport, 

verzekeringen, indemniteitsregeling, uitleenvoorwaardes en gebruikte procedures.  

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een enquête om de doelgroep te bereiken. De doelgroep 

is geselecteerd uit de lijst met geregistreerde musea.14 De enquête is naar 70 musea opgestuurd en 

door 33 musea ingevuld. De enquêtes zijn in oktober, november en december 2015 ingevuld 

geretourneerd.  

Een uitgebreide omschrijving van het onderzoek en de resultaten vindt u in bijlage één. 

Specifiek veldonderzoek kleine musea (interviews) 
Om dieper in te gaan op de relaties tussen verschillende partijen en de organisatie binnen het 

museum is er nog een veldonderzoek uitgevoerd onder de kleine musea. Hierbij is gekozen voor het 

houden van interviews, waarbij de mening van de desbetreffende persoon en praktijkvoorbeelden 

meer naar voren konden komen. Naar aanleiding van dit onderzoek is op een later moment gekozen 

om enkele extra interviews te houden, waarbij er aandacht is besteed aan de onderwerpen; 

functieomschrijving, informatievoorziening en het toepassen van bronnen. Bij deze extra interviews 

is ervoor gekozen om een klein, middelgroot en een groot museum te benaderen, waarmee er 

meerdere perspectieven worden belicht.  

Uit de responsen van de enquête uit het eerdere veldonderzoek was het mogelijk een selectie te 

maken van mensen die bereid waren mee te werken aan een interview. Daarmee voldeden de 

betreffende musea ook meteen aan de selectie-eisen voor de doelgroep met een betaalde staf van 3 

tot 30 medewerkers en worden er regelmatig wisseltentoonstellingen, en dus bruiklenen, 

georganiseerd. Er waren twaalf mensen bereid mee te werken aan een interview. De interviews 

vonden plaats in november en december 2015. De drie extra interviews hebben in mei 2016 
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plaatsgevonden.  

Een uitgebreide omschrijving van het onderzoek en de resultaten vindt u in bijlage twee. 

Veldonderzoek registrars (enquêtes)  
Dit onderzoek is gebaseerd op een enquête gerealiseerd door Thomas Loos en Malou Koster. De 

enquête is geplaatst op de LinkedIn-pagina van de Nederlandse Registrars Groep op 6 januari 2016 

en is door 21 leden van deze netwerkgroep ingevuld. De enquête bestaat uit twee delen: het 

functieprofiel van de registrar en ICT gebruik. Alleen het eerste gedeelte is voor dit onderzoek van 

belang en gebruikt.  

Een uitgebreide omschrijving van het onderzoek en de resultaten vindt u in bijlage drie. 

 

  



Het bruikleenproces 
Dit hoofdstuk gaat over alle aspecten van het bruikleenproces. In dit hoofdstuk worden de volgende 

deelvragen behandeld;  

 Welke taken horen bij het bruikleenproces? 

 Welke informatie is er allemaal beschikbaar over het bruikleenproces? 

 Welke partijen zijn er betrokken bij het bruikleenproces en welke verantwoordelijkheden 

hebben zij? 

 Wat is de rol van bruiklenen in het dagelijkse werk? 

 Hoe frequent worden er bruiklenen georganiseerd in de (kleinere) musea? 

 Welke obstakels komen (kleinere) musea in het bruikleenproces tegen? 

 Wat is de oorzaak van deze obstakels  

 Welke stappen kunnen er ondernomen worden om deze obstakels zoveel mogelijk te 

minimaliseren? 

Definitie  
Literatuur) Er is sprake van een bruikleen als er een museaal object van het ene museum door een 

ander museum geleend wordt t.b.v. een tentoonstelling. Uiteraard kunnen objecten ook door en van 

andere instellingen geleend worden. Het hoeft niet persé een museum te zijn die de tentoonstelling 

organiseert of de collectie beheert. Zo worden er ook vaak collectiestukken geleend van archieven, 

bibliotheken, kerken, particuliere verzamelaars en andere collectie beherende instellingen. De 

objecten kunnen ook voor andere doeleinden dan een tentoonstelling geleend worden. In dit 

onderzoek is er vooral gekeken naar de bruiklenen t.b.v. een tentoonstelling tussen musea onderling. 

Bruiklenen zijn een belangrijk onderdeel van collectiemobiliteit. Deze term bevat eigenlijk alle 

mobiliteit die een collectie zou kunnen doen, zoals (intern) transport, aankopen en afstoting en het 

gebruik van collecties, maar vaak wordt de term enkel geassocieerd met (internationale) 

bruiklenen.15  

Bij uitgaande bruiklenen hebben we het over het uitlenen van een object uit de eigen collectie aan 

een andere instelling. Bij inkomende bruiklenen organiseert het betreffende museum een 

tentoonstelling en naast de eigen collectie kan de instelling anderen instellingen vragen om objecten 

te verlenen. Hierbij wordt het object dus tijdelijk in hun beheer gesteld. 

De bruikleengever is de eigenaar of beheerder van het object dat wordt uitgeleend. Zij zijn dan ook 

eindverantwoordelijk en zullen de gevolgen ondervinden als er iets met het object gebeurt. Het is 

dan ook niet gek dat zij zich vooral bekommeren om de veiligheid van het object. Het object wordt 

door de bruikleennemer geleend. De conditie van het object is ook voor hen erg van belang 

aangezien zij het object in hun tentoonstelling willen gebruiken, maar de gehele organisatie rondom 

de tentoonstelling speelt voor hen ook een grote rol, waarvan het regelen van de bruiklenen een 

onderdeel is. Tijdens de bruikleenperiode zijn zij wel verantwoordelijk voor de veiligheid van het 

object en de conditionele staat waar het zich in bevindt.  

Met het bruikleenproces worden alle stappen bedoeld die genomen worden in het lenen of uitlenen 

van de objecten. Dit betekent dat het proces begint vanaf het moment dat een museum begint met 

het ontwikkelen van een tentoonstelling en erover nadenkt om bruiklenen in te zetten, tot het 

moment waarbij alle informatie en contact tussen de verschillende partijen afgehandeld en verwerkt 

is. 

                                                           
15 L. Smeets & H. Feys, collectiemobiliteit, (Brussel; 2011), p 1. 



Belangrijk om te weten is dat er bij inkomende bruiklenen over het algemeen sprake is van een 

projectmatige manier van werken. Inkomende bruiklenen zijn onderdeel van de 

tentoonstellingsorganisatie en dat kan worden gezien als een project met faseringen en een 

deadline. Dat betekent dus dat het verwerken van de inkomende bruiklenen binnen dit project en de 

bijbehorende planning valt.  

Bij uitgaande bruiklenen ben je als museum afhankelijk van de aanvragen die andere musea indienen 

en dat kun je niet gemakkelijk reguleren, tenzij je daar als museum afspraken over maakt en deze 

met collega-musea communiceert. Een museum vraagt een bruikleen aan wanneer dat voor hen van 

belang is. Het kan zo zijn dat bruikleenaanvragen het hele jaar geleidelijk binnenkomen, maar het kan 

ook voorkomen dat het museum in één maand veel aanvragen ontvangen en de andere maand 

helemaal niets.  

Belang  

Literatuur) Om het belang van bruiklenen te kunnen illustreren wil ik graag de definitie van een 

museum benoemen; ‘een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de 

gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële 

getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en 

hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.’16 Uit deze definitie komen twee van 

de belangrijkste taken van een museum naar voren: het verzamelen en bewaren van materiële en 

immateriële getuigenissen van de mensen en zijn omgeving, wat betrekking heeft op het beheren 

van collectie(s), het onderzoeken, tentoonstellen en verstrekken van informatie van/over deze 

getuigenissen heeft betrekking op de publieksfunctie in de vorm van het organiseren van 

tentoonstellingen. Kort gezegd zijn collectiebeheer en tentoonstellen de kerntaken van een museum.  

Het uitlenen/delen van collectie sluit aan op beide kerntaken en wordt dan ook als één van de 

belangrijkste taken van een (Europees) museum gezien. Het is een oude traditie.17 Door het delen 

van de collectie met andere instellingen vergroot je als museum het aantal collectiestukken dat 

tegelijkertijd getoond kan worden, waarmee automatisch een veel groter publiek bereikt wordt. Het 

uitlenen van collectie brengt de objecten van één museum naar andere locaties. Deze andere 

plaatsen kunnen het object in een andere context plaatsen en deze belichten vanuit een ander 

perspectief dan wanneer ze in het originele museum getoond worden. Daarmee vergroot het 

originele museum ook weer zijn doel om de materiële en immateriële getuigenissen met het publiek 

te delen. Zo benoemt ook het rapport “uitlenen is een kans” dat collectie in het eigen museum 

doorgaans maar één van de vele betekenissen aanspreekt.18 Het plaatsen van objecten in een andere 

context biedt een nieuwe waarde. Het lenen en uitlenen van collectie draagt daarnaast bij aan de 

kwaliteit van de expositie en verdiept de kennis van de museummedewerkers die bij de uitwisseling 

betrokken zijn.  

Daarnaast hebben musea de behoefte om te kunnen voldoen aan de huidige populaire cultuur, 

waarbij entertainment, verdienmodellen en snelle veranderingen belangrijke uitgangspunten zijn.19 

Het belang van verdienmodellen wordt ook belangrijker door de vermindering van 

overheidssubsidies. Musea moeten steeds meer eigen inkomsten genereren om zich staande te 

kunnen houden. Het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen zorgt voor een grotere variëteit in 

                                                           
16 ICOM, “museum definition” (versie 2016), http://icom.museum/the-vision/museum-definition/, 
geraadpleegd 27 februari 2016.   
17 A. Weij & L. Witsen Elias, Lending to Europe, (Rotterdam: Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, 
April 2005), p 8. 
18Museumvereniging, uitlenen is een kans (Amsterdam 2014), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/6-
Publicaties/Rapport_MV_Bruikleenverkeer.pdf, geraadpleegd 22 februari 2016, p 11.  
19 D. Doumas, “The Culture of Exhibitions and Conservation”, E-conservation Journal (November 2013), 2. 

http://icom.museum/the-vision/museum-definition/


het aanbod van tentoonstellingen, waarmee een zo breed mogelijk publiek (blijvend) getrokken kan 

worden. Om een diversiteit aan tentoonstellingen te kunnen blijven organiseren kan er naast de 

eigen collectie geput worden uit de collectie van anderen. De kans om collectie(stukken) te lenen van 

anderen is dan ook cruciaal voor musea, zowel voor grote als kleine musea.20 Om een groot publiek 

te kunnen (blijven) trekken, wordt er vaak gekozen voor onderwerpen waarvan men weet dat die 

een groot publiek aanspreken. Volgens ”uitlenen is een kans” kunnen grote musea meer populaire 

onderwerpen afwisselen met minder populaire onderwerpen.21 Middelgrote en kleine musea zullen 

misschien bepaalde collecties in het depot laten liggen, omdat maar een selectief publiek hierin 

geïnteresseerd zal zijn. 

Mevrouw Bussemaker pleit in haar museumbrief dat de collecties nog te weinig beschikbaar zijn voor 

het publiek. “Om de zichtbaarheid van de collectie te vergroten dienen musea zoveel mogelijk hun 

collectie beschikbaar te stellen aan elkaar en aan andere partners”.22 Het uitlenen van de collectie is 

een goede manier om de zichtbaarheid ervan te vergroten. Het is van belang voor Nederland dat je 

als museum je collectie (dat een onderdeel is van collectie Nederland) zoveel mogelijk beschikbaar 

stelt en de bijbehorende kennis ervan deelt met het publiek. Daarnaast noemt mevrouw Bussemaker 

dat er nog onvoldoende samenwerking tot stand komt. In de brief worden het houden van 

bruiklenen niet zozeer als samenwerking benoemt, maar er is wel degelijk sprake van een 

samenwerkingsverband van twee of soms meer musea bij een bruikleen. Daarnaast kan 

samenwerking door middel van een bruikleen het vertrouwen in een instelling vergroten, wat 

belangrijk is bij bruiklenen. Hier wordt dieper op ingegaan verder in dit hoofdstuk. Het houden van 

bruiklenen draagt bij aan zowel het vergroten van de collectietoegankelijkheid als aan de 

samenwerkingsverbanden tussen musea en andere instellingen.  

Betrokken partijen 

Literatuur) Het organiseren van een bruikleen is een samenwerking tussen een collectie beherende 

en tentoonstellende partij, maar daarnaast zijn er nog een aantal partijen bij het proces betrokken. 

Hieronder is een lijst opgesteld van de partijen die (mogelijk) bij het bruikleenproces betrokken 

worden. Al deze partijen hebben zo hun eigen wensen en belangen.  

 Bruikleengever; eigenaar of beheerder van het object. Het voornaamste belang zal het 

waarborgen van de conditie van het object zijn.  

 Bruikleennemer; ontvanger van het object. De bruikleennemer zal het object zo mooi 

mogelijk willen tentoonstellen, binnen het afgesproken budget en planning.  

 Transporteurs en/of art handlers; personen die de objecten van de ene naar de andere 

locatie verplaatsen. Optioneel kunnen de objecten ook door deze partij worden ingepakt, 

uitgepakt en in de tentoonstelling worden geplaatst. De transporteurs willen hun werk zo 

goed mogelijk uitvoeren door het object schadevrij af te leveren. Het transport hoeft 

overigens niet persé door een professionele kunsttransportbedrijf te worden gedaan. Musea 

kunnen ervoor kiezen om een object zelf of door een niet in kunst gespecialiseerd 

transportbedrijf te transporteren. Meer hierover leest u verderop in de paragraaf. 

 Verzekeringsmaatschappij; het bedrijf waarmee een verzekering is afgesloten voor de 

collectie van de musea. Bij geval van schade of vermissing van het object wordt er met hen 

                                                           
20 A. Weij & L. Witsen Elias, Lending to Europe, (Rotterdam: Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, 
April 2005), p 8. 
21 Museumvereniging, uitlenen is een kans (Amsterdam 2014), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/6-
Publicaties/Rapport_MV_Bruikleenverkeer.pdf, geraadpleegd 22 februari 2016, p 8. 
22 J. Bussemaker, museumbrief, samen werken samen sterker (Den Haag, 2011),  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/06/10/museumbrief-samen-werken-samen-
sterker, geraadpleegd 9 maart 2016. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/06/10/museumbrief-samen-werken-samen-sterker
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/06/10/museumbrief-samen-werken-samen-sterker


overlegd wat de gevolgen zijn, voornamelijk financieel. De verzekering is verder niet 

betrokken bij alle fysieke taken in het proces. Enkel bij schade zullen zij hier misschien mee te 

maken krijgen.  

 (Gast)conservator; persoon die de inhoud van een tentoonstelling maakt, extern of intern. 

De conservator wil vooral een mooie tentoonstelling neerzetten. Het hebben van bepaalde 

informatie over de objecten zou van belang kunnen zijn voor de conservator. Daarmee 

ontwikkelt hij/zij de tentoonstelling.  

 Tentoonstellingsbouwers; zij zijn verantwoordelijk voor de materiële bouw van de 

tentoonstelling en dus de plaats waar objecten komen te staan/liggen. Zij zijn er o.a. ook 

verantwoordelijk voor dat de objecten in de opstelling veilig zijn.  

Daarnaast zijn er een aantal partijen die optioneel door één of beide partijen ingeschakeld kunnen 

worden voor specifieke taken binnen het proces. Vaak zijn dit taken waarin deze partijen 

gespecialiseerd zijn. 

 Restaurator; de specialist in conserverende handelingen. Deze persoon kan ingeschakeld 

worden om het object voor, tijdens of ná de bruikleen te conserveren. Daarnaast kunnen ze 

ook ingeschakeld worden voor het opstellen van een conditierapport betreffende het object. 

Voor hen is vooral het zo goed mogelijk uitvoeren van de betreffende opdracht de 

belangrijkste taak.   

 Taxateur; diegene die een waardebepaling koppelt aan een object. Deze waardebepaling is 

vooral van belang voor de verzekering en als er een schadegeval is.  

 Originele eigenaar; deze persoon zou mogelijk nog inspraak kunnen hebben in de gang van 

zaken omtrent het object. Dit is enkel van toepassing als het betreffende museum niet de 

eigenaar, maar enkel de beheerder van het object is. Officieel betekent dit dat het museum 

het object dan in langdurig bruikleen heeft van de originele eigenaar. Daarom bestaat er de 

kans dat er met de originele eigenaar overlegd moet worden over wat er met het object 

gebeurt.  

Praktijk) Binnen deze partijen kunnen er uiteraard meerdere personen betrokken zijn. Bij de 

bruikleengever is dit vaak een conservator, collectiebeheerder of iets dergelijks. Bij de 

bruikleennemer zijn tentoonstellingsmedewerkers én collectiemedewerkers betrokken. De 

tentoonstellingsmedewerkers hebben zicht op de tentoonstelling en alle onderdelen daarbinnen, 

terwijl de collectiemedewerkers zich meer richten op het behoud van het geleende object. 

Uiteindelijk heeft de eigenaar/beheerder van het object het meeste te zeggen over alles wat het 

object betreft; hoe het moet worden tentoongesteld en welke eisen er worden gesteld aan de 

tentoonstellingsruimte, het tentoonstellingsmateriaal, het transport, verpakkingen en hanteringen. 

Vaak is het zo dat de bruikleengever het meeste weet over zijn object en aan de hand daarvan eisen 

op stelt waarmee hij/zij de risico’s zoveel mogelijk probeert te beperken. Als bruikleennemer dien je 

zo goed mogelijk aan deze eisen te voldoen. Als er niet geheel aan deze eisen voldaan kan worden, 

kan de bruikleengever ervoor kiezen om het object niet uit te lenen. Uiteraard kan er tussen de 

partijen worden overlegd over wat er wel en niet mogelijk is en daaruit wat wel en niet acceptabel is. 

Het maken van afspraken tussen de bruikleengever en -nemer is dus erg belangrijk. Naast deze 

afspraken worden er uiteraard ook afspraken gemaakt met de andere betrokken partijen. Ten eerste 

organisatorische afspraken, zoals wanneer bepaalde mensen op welke locatie aanwezig zijn, maar 

ook afspraken over welke taken er wel en niet gedaan mogen worden door de verschillende partijen 

en hoe deze taken uitgevoerd moeten worden. De meeste betrokken partijen gaan er wel vanuit dat 

bepaalde partijen kunnen voldoen aan een bepaalde professionaliteit. Zo kun je van een 

(kunst)transporteur verwachten dat die weet hoe een schilderij gehanteerd moet worden. Het 



contact tussen de partijen vraagt dus ook een mate van vertrouwen. Een museum zou zijn collectie 

niet uitlenen aan een partij waarvan ze denken dat die niet goed voor het object kan zorgen. Volgens 

“uitlenen is een kans” is het bruikleenverkeer tussen musea in eenzelfde regio of met vergelijkbare 

collecties makkelijker dan die over grenzen en sectoren heen gaat.23 Dit komt bijvoorbeeld doordat 

de instellingen elkaars werkwijze goed kennen en bekend zijn met specifieke eisen van bepaalde 

collecties. Er is simpelweg meer vertrouwen tussen de partijen. Bij het ontbreken van vertrouwen 

komen bruiklenen moeilijker of niet tot stand.  

Uit de enquête voor kleine tot middelgrote musea blijkt dat de meeste musea zoveel mogelijk taken 

in eigen hand proberen te houden en geen taken uitbesteden aan externe partijen (zie grafieken op 

de volgende pagina). Vaak is dit een geldkwestie. Het is immers zo dat alle taken die niet uitbesteed 

worden, ook geen (extra) geld kosten. De taken die wel eens uitbesteed worden, worden vooral 

gedaan door experts; 

 Transport/koerieren/verpakken door een (kunst)transportbedrijf 

 Opstellen conditierapport door een restaurateur  

 Gehele organisatie van inkomende bruiklenen binnen één tentoonstellingsproject door een 

registrar (als ZZP’er) 

 Waardebepaling door een taxateur 

 Verpakken/installeren objecten in de tentoonstelling door art handlers 

Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande bruiklenen. Enkel bij inkomende bruiklenen is het zo 

dat de bruikleengever bepaalt of er gebruik gemaakt moet worden van externe professionals en 

soms hebben ze ook een voorkeur voor welke instantie dan ingeschakeld moet worden. Voor de 

meeste instellingen is het inschakelen van een bepaalde externe partij bespreekbaar. Bij de 

uitgaande bruiklenen mag je als eigenaar/beheerder van het object beslissen of er externe partijen 

ingeschakeld moeten worden en mag je ook je voorkeur uitspreken over welke partij dit dan zou 

moeten zijn. Wederom is dit voor veel instellingen bespreekbaar tussen de partijen. Wel moet hier 

bij gezegd worden dat hoewel de bruikleengever de meeste inspraak heeft over welke partijen hij wil 

inschakelen, de bruikleennemer in de meeste gevallen financieel verantwoordelijk is voor het 

inhuren van de externe partij. Hoewel overleg tussen partijen vrijwel altijd mogelijk is, kan er toch 

frictie tussen de partijen ontstaan, omdat de ene partij eisen heeft waar de andere partij het niet 

mee eens is. Een museum zou bijvoorbeeld maar één specifieke transporteur in willen huren, terwijl 

dit voor de bruikleennemer een flinke kostenpost kan zijn.  

 

                                                           
23 Museumvereniging, uitlenen is een kans (Amsterdam 2014), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/6-
Publicaties/Rapport_MV_Bruikleenverkeer.pdf, geraadpleegd 22 februari 2016, 13.  
 



 

Grafieken die aangeven hoeveel van de responsen ‘algemeen veldonderzoek kleine musea’ taken 

m.b.t. het bruikleenproces wel of niet uitbesteden aan externe partijen, gebaseerd op de 

enquêteresultaten.  

Documenten 

Literatuur) Bij een bruikleen zijn er een aantal belangrijke documenten die tijdens het proces 

opgesteld en/of toegepast worden. In deze paragraaf worden de documenten benoemd die het 

meest gebruikt worden in het bruikleenproces. 

 Bruikleenaanvraag: ieder bruikleenproces begint met een aanvraag dat door het ene 

museum wordt ingediend bij het andere museum. Door een aanvraag in te dienen wordt er 

een officieel verzoek voor het lenen van één of meerdere objecten gemaakt. Het uitwisselen 

van informatie over het betreffende object gebeurt soms ook al tussen de musea op een 

meer informele basis. Aan de hand van de officiële aanvraag, waarin vooral de motivatie 

voor de bruikleen en het betreffende object aan bod komen, wordt het verzoek beoordeeld 

door de bruikleengever. In grote lijnen worden de volgende punten in de aanvraag verwerkt; 

de aanvraagdatum, huidige locatie van de objecten, reden van aanvraag/motivatie 

(tentoonstellingsplan), bruikleenperiode, contactgegevens (van beide musea) en de 

objectgegevens (die bekend zijn), maar er kan voor gekozen worden om meer of minder 

aspecten in de aanvraag te verwerken.24 Duidelijkheid over welk object de aanvraag betreft, 

vinden de geïnterviewde medewerkers van kleine musea en mevrouw Brouwer van het 

Rijksmuseum het belangrijkst in een aanvraag.25  

Musea kunnen speciale eisen stellen aan een bruikleenaanvraag. Als een museum dit heeft, 

is het meestal te vinden op de betreffende website, zoals het volgende voorbeeld (zie 

volgende pagina).26 Zowel een aantal geïnterviewden medewerkers uit kleine musea, als de 

geïnterviewden van een middelgroot en groot museum hebben in het interview duidelijk 

gemaakt dat het tijdig indienen van een bruikleenaanvraag erg belangrijk is, zodat het 

museum de tijd heeft om de bruikleenaanvraag te verwerken en de bruikleen voor te 

bereiden.  

                                                           
24 LCM & FARO, SPECTRUM-N (2008), http://www.faronet.be/spectrum/spectrumNL-nl.1.0.pdf, geraadpleegd 
14 maart 2016, p 57-61, 220-226.  
25 W. Brouwer, hoofd Registrarsoffice Rijksmuseum geïnterviewd door T. Stet op 25 mei 2016. 
26 Rijksuniversiteit Groningen, “bruikleenprocedure”(versie 2 oktober 2015), http://www.rug.nl/society-
business/university-museum/visitor-information/loaning-conditions, geraadpleegd 24 maart 2016. 
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 Faciliteitenrapport: in dit rapport worden de 

relevante faciliteiten en voorzieningen van 

een tentoonstellingsruimte en andere ruimtes 

binnen het museum benoemd. Zaken als het 

aanwezige klimaat, hoeveelheid en sterkte 

van het licht, beveiliging en aanwezige 

faciliteiten voor intern transport zijn hierin 

verwerkt. Dit kan gebruikt worden door een 

bruikleengever om te kunnen zien aan welke 

voorwaarden het lenende museum kan 

voldoen. Daarnaast kan een faciliteitenrapport 

van de bruikleengever als leidraad dienen voor 

de faciliteiten/eisen waaraan je als 

bruikleennemer moet (proberen te) voldoen.27 

Om een faciliteitenrapport samen te stellen 

bestaan er meerdere voorbeelden en 

leidraden die je kunt gebruiken. Zo heeft de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een rapport 

gepubliceerd speciaal voor bruikleennemers 

om een faciliteitenrapport op te stellen.28 

Zowel mevrouw Bruin van het Stedelijk 

Museum Alkmaar, als mevrouw Brouwer van 

het Rijksmuseum geven aan dat het kunnen 

aantonen van de faciliteiten in een museum 

erg belangrijk is voor de beoordeling van een 

bruikleenaanvraag.  

 

                                                           
27 A. Weij & L. Witsen Elias, Lending to Europe, (Rotterdam: Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, 
April 2005), p 12. 
28 RCE, Faciliteitenrapport (Amsterdam, 2015), 
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/informatieblad_05_faciliteitenrapport.pdf, 
geraadpleegd 5 maart 2016, p 2. 

Voorbeeld voor de opzet van een 

faciliteitenrapport. Gepubliceerd door 

het RCE.  

Voorbeeld van 

voorwaarden 

betreffende de 

bruikleen-

aanvragen van de 

Rijksuniversiteits-

museum 

Groningen, 

geplaatst op hun 

website. 

http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/informatieblad_05_faciliteitenrapport.pdf


 Bruikleenovereenkomst: na overleg tussen de 

partijen worden er afspraken gemaakt over de bruikleen. 

Dit zijn uitgangspunten als de periode, de betreffende 

objecten, het transport, verzekering en andere eisen.  Al 

deze afspraken worden vastgelegd in een 

bruikleenovereenkomst dat door beide partijen 

ondertekend moet worden. Ook voor 

bruikleenovereenkomsten zijn er diverse standaarden 

gepubliceerd, onder andere door de Museumvereniging, 

die musea kunnen gebruiken in het bruikleenproces.29 30  

 Verzekeringscontract: tussen de verzekering en de 

bruikleengever of bruikleennemer zijn er ook afspraken 

gemaakt betreffende de verzekering en wat er gedaan 

wordt in geval van schade of vermissing van het object. Dit 

wordt vastgelegd in het verzekeringscontract. Vooral de 

verzekeringswaarde van het object is hierin belangrijk.   

 Conditierapport: omdat er altijd een risico is dat het 

object schade oploopt, wordt er door de meeste musea 

een conditierapport opgesteld. Hierin wordt vastgelegd 

wat de huidige conditie is van het object. Aan de hand van 

foto’s en omschrijvingen kan er dan op een later moment 

gekeken worden of het object schade heeft opgelopen, dat bestaande schade is verergerd of 

dat de conditie nog exact hetzelfde is. Ook hier kan er gekozen worden om bij overeenkomst 

tussen beide partijen het rapport te ondertekenen. Voor conditierapportage bestaan er 

genoeg voorbeelden die door musea gebruikt kunnen worden. Toch kiezen veel musea voor 

een eigen opgestelde conditierapport.  

 

 

 Bewijs van levering: door middel van een bewijs van levering wordt er door ondertekening 

van de ontvangende partij bevestigd dat de levering in goede orde is ontvangen. Vanaf dat 

moment is de ontvangende partij ook aansprakelijk voor het object.   

Naast deze documenten kunnen er in het bruikleenproces meer documenten ingezet worden. Een 

aantal voorbeelden zijn; een tentoonstellingsplan (bijvoorbeeld als bijlage in de bruikleenaanvraag), 

een objecteninformatieblad (met foto en informatie over het object, bijvoorbeeld te gebruiken als 

                                                           
29 Museumvereniging, “Modellen Leidraad” (versie 2015), 
http://www.museumvereniging.nl/voorleden/modellenenleidraden.aspx, geraadpleegd 5 maart 2016.  
30 http://www.ne-mo.org/index.php?id=110, geraadpleegd 15 mei 2016.  

Voorbeeld voor de opzet van een 

bruikleenovereenkomst. 

Gepubliceerd door NEMO.  

Voorbeeld van een methode om schade aan te duiden op een foto met bijbehorende 

legenda, te gebruiken in een conditierapport. 

http://www.museumvereniging.nl/voorleden/modellenenleidraden.aspx
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indicatie bij een ingepakt object), een eisenlijst (waarin alle facilitaire eisen van een object benoemd 

worden, bijvoorbeeld als bijlage of onderdeel van het conditierapport), een lijst met contactgegevens 

(met extra gegevens van personen die geraadpleegd kunnen worden tijdens een noodsituatie, vaak 

opgenomen in het contract) en contracten of facturen van andere partijen die te maken hebben met 

het object (waarin gemaakt afspraken in vastgelegd zijn).  

Conclusie) De documenten die in het bruikleenproces belangrijk zijn, zijn er om de gemaakte 

afspraken tussen partijen te waarborgen. Er kan op worden teruggevallen wanneer er later in het 

proces dingen onduidelijk zijn of als er onenigheid ontstaat. De documenten zijn een manier om 

afspraken en situaties vast te leggen.  

Taken 

Literatuur) Om aan te geven welke stappen er gemaakt moeten worden binnen het bruikleenproces 

volgt hierna een fasering. Deze is gebaseerd op de uitgeschreven procedures van SPECTRUM-N.31 

Hierin worden globaal de taken binnen het bruikleenproces beschreven. Voor een aantal van die 

specifieke processen binnen het bruikleenproces, heeft SPECTRUM-N ook leidraden uitgeschreven 

voor musea om te gebruiken. Dit zijn processen betreffende het transport, binnenkomst object, 

verplaatsingen, registratie, conditiecontrole, conservering, risicobeheer, verzekering, 

waardebepaling, uitgaand object en schade. Oftewel voor ieder onderdeel uit het bruikleenproces 

kunnen er nog specifieke stappen opgezocht worden. 

Uitgaande bruiklenen 

 Beoordelen bruikleenverzoek: hierbij wordt de binnengekomen bruikleenaanvraag door het 

museum beoordeeld. Het sturen van een ontvangstbevestiging is altijd wel zo netjes. Aan de 

hand van de aanvraag wordt er gekeken of het betreffende object geschikt is voor de 

betreffende bruikleen. Hierbij wordt gekeken naar de conditie van het object, of het object 

die periode beschikbaar is en het object past bij de genoemde doeleinden van de 

bruikleengever. 

 Onderhandeling en uitwisseling van informatie: voordat het verzoek volledig geaccepteerd 

wordt, wordt er vaak nog overlegd over de opstellingseisen van het object en of de 

bruikleennemer hier aan kan voldoen. Hiervoor kan een faciliteitenrapport gebruikt worden. 

Daarna wordt de definitieve beslissing van de bruikleengever doorgegeven aan de aanvrager. 

 Aanvaarding: er wordt objectinformatie aan de bruikleennemer verschaft en de definitieve 

tentoonstellingsvoorwaarden worden opgesteld. De bruikleenovereenkomst wordt door één 

van de twee partijen opgesteld en moet door beide partijen ondertekend worden.  

 Planning/voorbereiding: de bruikleengever doet een conditiecontrole (aan de hand van een 

conditierapport) van het object. Eventueel wordt deze nog geconserveerd wanneer dit nodig 

is. Het transport wordt in overleg met de betrokken partijen geregeld en er worden 

schriftelijke bewijzen opgesteld betreffende de verzekering, ontvangstbewijzen, etc. Nadat 

alles geregeld is, kan het transport plaatsvinden. Alle gegevens worden door beide partijen 

vastgelegd en gewijzigd in hun betreffende datasystemen.   

 Opvolging: tijdens de tentoonstelling kunnen bepaalde aspecten regelmatig gecontroleerd 

worden, zoals de conditie van het object, de verzekering en de 

tentoonstellingsomstandigheden. 

                                                           
31 LCM & FARO, SPECTRUM-N (2008), http://www.faronet.be/spectrum/spectrumNL-nl.1.0.pdf, geraadpleegd 
14 maart 2016, p 57-61, 220-226. 

http://www.faronet.be/spectrum/spectrumNL-nl.1.0.pdf


 Eventueel verlenging: mocht de lener het object langer in bruikleen willen, dan moet er 

opnieuw naar de overeenkomst gekeken worden en waar nodig moet deze gewijzigd 

worden. Alle betrokken partijen moeten gewijzigde afspraken opnieuw bevestigen. 

 Teruggave: ook bij de teruggave van het object moet er planning en voorbereiding 

plaatsvinden. Bij kortdurende bruiklenen is het gebruikelijk om voorafgaand aan de bruikleen 

ook de teruggave met de verschillende partijen af te spreken, maar het is ook mogelijk om 

dit te regelen bij de afloop van de bruikleenpriode. Nadat alles geregeld is, kan het transport 

plaatsvinden. Alle gegevens worden door beide partijen vastgelegd en gewijzigd in hun 

betreffende datasystemen.  

 Beëindiging: wanneer de objecten weer terug bij de bruikleengever zijn, begint het afsluiten 

van de bruikleen. Eventueel kan het factureren van diverse partijen plaatsvinden (dit kan ook 

voorafgaand aan de bruikleen) en alle informatie moet vastgelegd en opgeslagen worden. Bij 

schade aan het object treedt er een nieuw proces op m.b.t. het afhandelen van de schade bij 

de verzekering en eventueel het conserveren van het object.  

Inkomende bruiklenen 

 Start/onderzoek: bij het ontwikkelen van een tentoonstelling wordt gekeken naar welke 

objecten van belang kunnen zijn. Bij dit onderzoek kan er al contact worden opgenomen met 

de eigenaar/beheerder van het object. 

 Aanvraag: aan de hand van het tentoonstellingsontwerp wordt er een bruikleenaanvraag 

opgesteld. Hierin worden de gegevens van de objecten benoemd, zodat de bruikleengever 

weet om welke objecten het gaat, en daarnaast ook de reden waarom het museum de 

objecten wil lenen.  

 Onderhandeling & uitwisseling info: om te bepalen of een object in de tentoonstelling 

geplaatst kan worden is het voor de bruikleengever prettig een faciliteitenrapport te 

ontvangen. Als bruikleennemer probeer je zoveel mogelijk informatie te verschaffen omtrent 

de museumlocatie en de tentoonstelling, zodat er een gedegen keuze gemaakt kan worden.  

 Goedkeuring: bij goedkeuring van de bruikleenaanvraag wordt er door één van de twee 

partijen een bruikleencontract opgesteld die beide partijen moeten ondertekenen.  

 Tijdschema/planning: het transport wordt gepland en de bruikleennemer plant de interne 

logistiek rondom de tentoonstellingsplanning. Er worden schriftelijke bewijzen opgesteld 

betreffende de verzekering, ontvangstbewijzen, etc. Nadat alles geregeld is kan het transport 

plaatsvinden. Alle gegevens worden door beide partijen vastgelegd en gewijzigd in hun 

betreffende datasystemen. 

 Ontvangst: bij ontvangst van het object wordt het ontvangstbewijs getekend en wordt het 

object gecontroleerd op de conditie (aan de hand van het conditierapport). Eventueel 

worden er conserveringshandelingen uitgevoerd. Het object kan in de tentoonstelling 

geplaatst worden. Alle informatie wordt met de bruikleengever gedeeld en vastgelegd in het 

datasysteem.  

 Opvolging: tijdens de tentoonstelling wordt het object nogmaals gecontroleerd en mogelijke 

veranderingen worden met de bruikleengever gedeeld.  

 Eventueel verlenging: mocht de bruikleennemer het object langer in bruikleen willen, dan 

moet er opnieuw naar de overeenkomst gekeken worden en deze waar nodig gewijzigd 

worden. Alle betrokken partijen moeten de gewijzigde afspraken opnieuw bevestigen. 

 Teruggave & beëindiging: ook bij de teruggave van het object moet er planning en 

voorbereiding plaatsvinden. Bij kortdurende bruiklenen is het gebruikelijk om voorafgaand 

aan de bruikleen ook de teruggave met de verschillende partijen af te spreken, maar het is 



ook mogelijk om dit bij afloop van de bruikleenperiode te regelen. Er moet een transport 

geregeld zijn, conditiecontrole plaatsvinden en eventueel moeten er conserverende 

handelingen plaatsvinden. Nadat alles geregeld is, kan het transport plaatsvinden. Alle 

gegevens worden door beide partijen vastgelegd en gewijzigd in hun betreffende 

datasystemen. Bij het afsluiten van de bruikleen kan eventueel het factureren van diverse 

partijen plaatsvinden (dit kan ook voorafgaand aan de bruikleen) en alle informatie moet 

vastgelegd en opgeslagen worden. Bij schade aan het object treedt er een nieuw proces op 

m.b.t. het afhandelen van de schade bij de verzekering en het eventueel conserveren van het 

object. 

Om heel praktisch aan te geven wat nu precies de taken zijn in het proces, is het volgende 

stappenplan opgesteld.  

In het groen zijn taken aangegeven die uitbesteed kunnen worden aan de bruikleennemer zelf (voor 

de taken op locatie) en aan experts.  

In het rood zijn taken aangegeven die optioneel zijn 

Het uitgaande proces bestaat uit:  

 ontvangen en beoordelen bruikleenaanvraag.  

 bepalen of object geschikt is en tentoonstellingseisen vastleggen (+ eventueel 

conserveringshandelingen)  

 overleg met bruikleennemer, afspraken vastleggen -> bruikleencontract ondertekenen 

 het verpakken en transporteren van het object inplannen 

 het regelen van een specifieke verzekering (& bijbehorende waardebepaling) 

 opstellen van conditierapport 

 object inpakken & transporteren 

 het transport, uitpakken, de conditiecontrole en installatie op locatie begeleiden 

 het object, gemaakte afspraken tijdens tentoonstelling controleren 

 de demontage, conditiecontrole, het inpakken en transport op locatie begeleiden 

 object uitpakken, controleren op conditie & terugplaatsen in het depot  

 informatie verwerken in verslagleggingen en objectgegevens in datasysteem aanpassen 

Het inkomende proces bestaat uit:  

 tentoonstellingsontwerp met onderzoek naar objecten (+ eventueel contact over object met 

bruikleengever) 

 bruikleenaanvraag formuleren en uitsturen 

 faciliteitenrapport opstellen en uitsturen 

 overleg met bruikleengever, afspraken vastleggen -> bruikleencontract ondertekenen 

 het regelen van een specifieke verzekering (& bijbehorende waardebepaling) 

 het transport en interne logistiek bij ontvangst inplannen 

 het object transporteren 

 object ontvangen, uitpakken, controleren op conditie & monteren 

 objecten en opstelling controleren tijdens de tentoonstelling 

 object demonteren, controleren op conditie en inpakken 

 het object transporteren 

 informatie verwerken in verslagleggingen 

 

 



Over het gehele proces verspreid zijn er optioneel een paar terugkomende taken:  

 het op de hoogte stellen van de andere partij bij veranderingen van de situatie, vooral als dit 

het object betreft, en het bevestigen van de ontvangst van een object  

 conserverende handelingen bij nieuwe en/of oude schades, meest voorkomend is het object 

conserveren ter voorbereiding op de bruikleen 

 informatie *(die van belang is voor het museum) tijdens het proces vastleggen in een 

verslaglegging of datasysteem, dit betreft informatie over de planning en afspraken, maar 

bijvoorbeeld ook de standplaats van het object  

Bruikleenstimulatie  
Literatuur) Bruiklenen organiseren, zowel inkomend als uitgaand, is één van de belangrijkste taken 

van een museum en brengt vele voordelen met zich mee. Daarom is het niet gek dat er veel 

onderzoek naar gedaan is. Er is ook veel over gepubliceerd en nog altijd wordt, waarin het stimuleren 

van bruiklenen tussen musea een belangrijk uitgangspunt is. Aan de hand van een aantal diverse 

bronnen zal er een overzicht gemaakt worden van de punten die het bruikleenverkeer positief 

kunnen beïnvloeden.   

In “A report – on practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects 

among member states of the European Union” worden de volgende tips aan musea gegeven;32  

 Blijf up-to-date van ontwikkelingen in het werkveld.  

 Vorm één contactpunt voor musea waar alle museumprofessionals terecht kunnen met 

vragen. 

 Vermijd contracten met organisaties die extra bieden die niets met de originele service te 

maken hebben en andere organisaties in het veld benadelen.  

 Blijf persoonlijke contacten houden en opbouwen, omdat vertrouwen veel invloed heeft op 

het verloop van een bruikleenproces.  

Ook geeft het rapport een aantal algemene tips die op alle niveaus ingezet kunnen worden om het 

bruikleenverkeer te stimuleren. Deze tips zijn niet alleen gericht op de musea, maar ook op de 

overheid, netwerken uit het werkveld en overige betrokken partijen.  

 Nieuwe informatie moet naar de professional worden gebracht middels nationaal 

beschikbare literatuur, symposia of netwerkdagen.  

 Er moet één nationaal punt zijn voor de training van museumprofessionals betreffende 

bruiklenen.  

 Neem het bruikleenproces op in het curriculum van opleidingen voor museumprofessionals.  

Verder noemt de bron hoe de kosten voor bruiklenen gereduceerd kunnen worden aan de hand van 

vijf regelingen: het inzetten van een indemniteitsregeling door de nationale overheid, gedeelde 

aansprakelijkheid tussen musea, een realistische/bescheiden collectiewaardering, een 

realistische/bescheiden risicoanalyse en het zoveel mogelijk verminderen van transportkosten.   

 

 

                                                           
32 European Union, A report – on practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects 
among member states of the European Union, (september 2012), p 15-32. 



In “Lending to Europe” worden er tips gegeven om het bruikleenverkeer te stimuleren aan drie 

soorten instanties: de museumprofessional in de musea, de lidstaten van de Europese Unie en de 

Europese Unie zelf.33 Gezien de doelgroep van dit onderzoek, worden hier enkel de tips benoemd die 

gericht zijn op de museumprofessionals.  

 Houd je aan de ICOM code. 

 Gebruik de standaard “General principles on administration of loans” of andere bestaande 

(Europese) standaarden en gebruik het “UKRG Facilities Report” formulier als standaard voor 

faciliteitenrapporten.  

 Benoem de registrarsfunctie en zorg dat deze een schakel vormt tussen de afdeling 

tentoonstellingen en bruiklenen.  

 Accepteer dat een verzekerde waarde niet met de markt van culturele objecten hoeft mee te 

bewegen en accepteer een verzekerde waarde die lager is dan de marktwaarde.  

 Accepteer bepaalde risico’s en vraag hiervoor toestemming van de hoogste autoriteiten, 

overweeg geen verzekering te gebruiken, factureer alleen materiële schade en zie zoveel 

mogelijk af van complete afschrijving van een object. 

 Gebruik indemniteit waar mogelijk.  

 Maak gebruik van de verschillende opties van indemniteit, niet verzekeren en wel 

verzekeren. 

 Onderzoek de herkomst van een object, stel deze informatie ter beschikking en stel leners op 

de hoogte van mogelijke risico’s.  

 Probeer een actief langdurige bruiklenen beleid te handhaven en probeer zoveel mogelijk 

samen te werken. 

 Vermijd onnodige kosten en reduceer het gebruik van loan fees.  

 Maak publicaties beschikbaar voor publiek en collega’s, maar gebruik niet copyrights als een 

soort inkomen.  

 Gebruik het digitale netwerk om informatie uit te wisselen met het publiek en collega’s, 

digitaliseer je collectie en maak gebruik van beschikbare digitale collecties voor je 

tentoonstellingsontwerp en -onderzoek.  

 Stimuleer vertrouwen door in netwerken te participeren, bestaande richtlijnen te gebruiken 

en databases op te zetten en doe aan wederkerigheid betreffende je partners.  

In Nederland is “uitlenen is een kans” een betrouwbaar recentelijk onderzoeksrapport dat inzicht 

biedt in het bruikleenverkeer in Nederland en welke maatregelen er genomen kunnen worden om 

deze te stimuleren.34 De punten die in dit rapport genoemd worden, hebben betrekking op het 

verminderen van de werkdruk rondom bruiklenen. Dit betekent dat musea bruiklenen moeten 

prioriteren, aanvragen efficiënt moeten afhandelen, interne besluitvorming gestroomlijnd moet zijn 

en de overheid handvaten moet geven waarmee de musea zoveel mogelijk kansen om uit te lenen 

kunnen aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan de indemniteitsregeling, wat het mogelijk maakt om zeer 

waardevolle werken te verzekeren voor een bruikleen naar het buitenland. Het uitlenen van collectie 

moet door musea als iets positiefs worden gezien, zodat er vaker voor gekozen wordt om collectie uit 

te lenen.   

                                                           
33 A. Weij & L. Witsen Elias, Lending to Europe, (Rotterdam: Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, 
April 2005), p 8. 
34 Museumvereniging, uitlenen is een kans (Amsterdam 2014), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/6-
Publicaties/Rapport_MV_Bruikleenverkeer.pdf, geraadpleegd 22 februari 2016, p 7 & 8. 



Een manier om de bruiklenen te bevorderen is meer transparantie tussen musea omtrent de 

bruiklenen. Het rapport adviseert musea om de bruikleenvoorwaardes en hun collectie zichtbaar op 

te stellen, bijvoorbeeld online. Het minderen van kosten in een bruikleen kan gedaan worden door 

kritisch te kijken naar de verpakkings- en transportkosten, verzekeringspremies en handling fees. Bij 

bruiklenen voor het buitenland kan er beroep worden gedaan op de indemniteitsregeling.  

Conclusie) Alle gemaakte statements zijn in een tabel geplaatst.  

Tip Doelgroep Bron  

Volg ontwikkelingen Museummedewerkers A report 

Vorm één museumcontactpunt Overheid/werkveld A report 

Vermijd nadelige organisaties Museummedewerkers  A report  

Opbouwen/behouden 
persoonlijke contacten 

Museummedewerkers  A report 

Informatie/ontwikkelingen  
nationaal toedragen 

Overheid/werkveld A report 

Eén nationaal 
bruikleentrainingspunt 

Overheid/werkveld A report 

Bruiklenen opnemen in 
curricula museumopleidingen  

Overheid/opleidingsscholen A report  

Kosten reduceren 
* indemniteit 
* gedeelde aansprakelijkheid 
* collectiewaardering 
* risico-analyse 
* transport-, verpakkingkosten 
* niet/gedeeld verzekeren 
* vermijden loan fees 

Museummedewerkers  
Overheid 
Museummedewerkers  
Museummedewerkers 
Museummedewerkers 
Museummedewerkers 
Museummedewerkers 
Musea 

A report, 
Lending to Europe, 
Uitlenen is een kans 

ICOM code volgen Museummedewerkers Lending to Europe 

Gebruik standaarden Museummedewerkers Lending to Europe 

Benoem registrarsfunctie Musea Lending to europe 

Accepteer lagere 
verzekeringswaarde 

Museummedewerkers Lending to Europe 

Accepteer bepaalde risico’s Museummedewerkers Lending to Europe 

Onderzoek herkomst object & 
informeer lener 

Museummedewerkers Lending to Europe 

Actief langdurig bruikleen 
beleid 

Musea Lending to Europe 

Maak publicaties beschikbaar Musea  Lending to Europe 

Informatie uitwisselen & 
digitaliseren 

Musea/museummedewerkers Lending to Europe,  
Uitlenen is een kans 

Stimuleren vertrouwen Museummedewerkers  Lending to Europe 

Bruiklenen prioriteren Museummedewerkers Uitlenen is een kans 

Aanvragen efficiënt verwerken Museummedewerkers Uitlenen is een kans 

Stroomlijnen interne 
besluitvorming 

Musea  Uitlenen is een kans 

Wees transparant Musea Uitlenen is een kans 

 

 



Ethiek 
Het bruikleenproces verloopt niet altijd even soepel en er zijn een aantal aspecten die daar invloed 

op zouden kunnen hebben. 

Literatuur) Bij het bruikleenproces komen de twee kerntaken; tentoonstellen en collectiezorg, 

samen. In een tentoonstellingssituatie en tijdens een transport heb je over het algemeen te maken 

met bepaalde risico’s die zouden kunnen leiden tot schade bij de objecten. Om deze schades in beeld 

te brengen kan er gebruik gemaakt worden van de tien schadefactoren.35 In deze paragraaf worden 

de aspecten benoemd die door de opstellingen van objecten een hoger risico vormen, dan wanneer 

deze in het depot staat. Als een object in een depot staat is dit namelijk vaak onder ideale 

omstandigheden, betreffende het klimaat, beperkte hoeveelheid licht en beperkte toegankelijkheid 

voor mensen. Dit zijn allemaal maatregelen die het verval van objecten zoveel mogelijk verhinderen 

of vertragen.  

In een tentoonstellingsruimte zijn er vaak andere omstandigheden dan in die van een depot. Er 

kunnen maatregelen genomen worden om ook daar een stabiel klimaat te creëren, maar in sommige 

gevallen is het niet mogelijk om een ideaal stabiel klimaat te creëren, onder andere door de 

ontvangst van (veel) publiek. Tijdens openingstijden is er ook altijd licht aanwezig in de 

tentoonstellingsruimtes. De kans dat een object lichtschade krijgt, is dus aanwezig. Het gebruik van 

speciale lampen en lichtfilters (voor de ramen) zorgen ervoor dat de schade aan objecten door 

(verkeerd) licht zoveel mogelijk beperkt wordt, maar in de ruimte zal er altijd een bepaalde 

hoeveelheid licht aanwezig moeten zijn om de opstelling zichtbaar te kunnen maken voor het 

publiek. Daarnaast is er in een tentoonstelling een verhoogde kans op diefstal en vandalisme 

aanwezig, doordat het object in de opstelling toegankelijk is voor het publiek, meer dan in een depot. 

Uiteraard zijn de meeste musea voorzien van beveiligingsmaatregelingen in de 

tentoonstellingsruimtes. De mate van de diverse risico’s zijn in grote mate afhankelijk van het 

museum, de tentoonstellingsruimtes, de genomen maatregelen, het object en de opstelling hiervan.  

Ook tijdens een transport kan het object mogelijk aan klimaatverschillen en licht worden 

blootgesteld, maar ook de kans op diefstal of vandalisme is aanwezig, doordat er sprake is van een 

andere mate van beveiliging en klimatologische situatie dan die in een depot. Daarnaast is door het 

hanteren van de objecten de kans op het vallen of stoten aanwezig. Uiteraard is het voor het 

transporteren van een object gebruikelijk om deze te verpakken in een verpakking die de kans op 

schade door vallen of stoten minder groot maken en er geen blootstelling aan licht mogelijk is.  

Voor alle mogelijke risico’s zijn er maatregelingen genomen om deze zoveel mogelijk te reduceren, 

maar het geheel uitsluiten van alle risico’s is simpelweg niet mogelijk. Daarom is het voor een 

bruikleengever zeer belangrijk om deze risicofactoren mee te nemen in de afweging om een object 

wel of niet uit te lenen. Een belangrijke vraag die men hierbij moet stellen is: hoeveel belasting, die 

bij een transport en tentoonstelling aan bod komen, kan dit object verdragen?36 Hierbij is de conditie 

van het object een belangrijk uitgangspunt. Voor lichtgevoelige objecten is het door de aanwezigheid 

van licht in een tentoonstelling altijd sprake van een mate van verval bij opstelling. Naast de vraag 

hoeveel risico acceptabel is, moet je je gaan afvragen hoeveel schade acceptabel is. In sommige 

gevallen komt deze vraag uit op een kwestie tussen het behoud van de conditie van het object 

tegenover het tentoonstellen. Hoewel schades dus reëel zijn bij het bruikleenproces, moet volgens 

de ethische code voor musea de kwaliteit van de goede zorg voor en conservering van de collectie 

                                                           
35 Government of Canada, “Agents of deterioration” (versie 22 december 2015), 
http://canada.pch.gc.ca/eng/1444330943476, geraadpleegd op 13 maart 2016. 
36 Museumvereniging, uitlenen is een kans (Amsterdam 2014), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/6-
Publicaties/Rapport_MV_Bruikleenverkeer.pdf, geraadpleegd 22 februari 2016, p 7 & 8.  

http://canada.pch.gc.ca/eng/1444330943476


geen gevaar lopen door de opstelling.37 Ook het belang van de bescherming van collectie tijdens 

tentoonstellingen, transport en in opslagruimtes tegen diefstal of beschadiging is opgenomen in de 

ethische code voor musea en hier dient ieder musea zich zo goed mogelijk voor in te zetten. ‘Er moet 

over gewaakt worden dat de bezorgdheid voor de bewaringstoestand en bewaarcondities van de 

collectie niet overruled wordt door andere intenties als wetenschappelijke interesse, publieke 

aandacht of internationale representatie. Collectiemobiliteit vertrekt vanuit de eigen 

collectiedoelstellingen en vanuit de kansen tot een beter beheer en een betere ontsluiting.’38  

Praktijk) Als bruikleengever wil je zo min mogelijk risico lopen voor je collectie. Daarom worden er 

soms strenge eisen gesteld over de tentoonstellingsruimte en het hanteren, verpakken en 

transporteren van de collectie om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Sommige musea zouden 

graag bepaalde objecten willen lenen om een mooie presentatie neer te zetten, maar kunnen door 

omstandigheden zoals een oud gebouw, beperkt budget of beperkte mankracht niet voldoen aan de 

strenge tentoonstellingseisen. De bruikleengever wil uiteraard graag dat de bruikleennemer zich aan 

de eisen houd en kan er voor kiezen om het object niet uit te lenen, wanneer hier niet aan voldaan 

kan worden. Er kan geprobeerd worden om tot een compromis te komen tussen de partijen, maar 

één van de partijen zou gefrustreerd kunnen raken wanneer dit niet lukt of er kan onenigheid tussen 

de partijen ontstaan. In de meeste gevallen zijn de partijen wel bereid om in ieder geval over de 

probleemstelling te overleggen en samen naar een oplossing te zoeken. De mate van vertrouwen in 

elkaar en de flexibiliteit van de partijen hebben veel invloed in hoeverre het probleem succesvol 

opgelost kan worden. 

Bepaalde eisen met betrekking tot objectverpakkingen, transport, beveiliging en 

tentoonstellingsmateriaal van de bruikleengever zouden ook kunnen leiden tot hogere kosten voor 

de bruikleennemer. Bijvoorbeeld door het eisen van één bepaalde kunsttransporteur, een 

restaurator of een specifieke vitrine en verlichting. Ook het vragen van loan of handling fees kan de 

bruikleennemer op de kosten jagen. Hier wordt meer op ingegaan in één van de volgende alinea’s. 

Naast de verhouding tussen bruikleengever en -nemer heb je in het bruikleenproces vaak met nog 

een aantal andere partijen te maken, ieder met hun eigen belangen. Deze belangen kunnen 

verschillen, soms zelfs botsen, en  er kan onenigheid ontstaan. Bij vrijwel iedere partijen zijn ook 

weer meerdere personen betrokken. Ook weer ieder met eigen belangen en eigen karakters. Hoewel 

het in professionele situaties niet veel voorkomt, is het ontstaan van onenigheid tussen twee 

personen mogelijk. Dit kan voorkomen bij twee personen van verschillende partijen, maar ook tussen 

collega’s van dezelfde organisatie.  

De meeste van deze situaties kunnen vermeden worden door als partij rekening te houden met de 

belangen van anderen. Ook is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze vast te 

leggen, zodat de kans op onduidelijkheden of verrassingen minder groot is. Verrassingen zoals een 

hogere factuur, een andere verpakking, een ander aflevermoment of een andere transportroute dan 

je voor ogen had, kunnen hiermee voorkomen worden. Binnen  een organisatie is het van belang dat 

iedere betrokken medewerker op de hoogte is van de gemaakte afspraken. Als medewerker ben je 

namelijk een representatie van de organisatie.  

Literatuur) Het verdienmodel wordt steeds belangrijker. Hierdoor, en door een grote werkdruk 

rondom het verwerken van bruikleenaanvragen voelen musea zich soms gedwongen om loan fees te 
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geraadpleegd 20 maart 2016, p 15.  
38 L. Smeets & H. Feys, collectiemobiliteit, (Brussel; 2011), p 53.  

http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Assets/Voor%20leden/EthischeCode_20112006.pdf


heffen.39 Loan fees kunnen bijdragen aan de eigen inkomsten van een museum, maar hierbij wordt 

het geld wel bij collega-musea gehaald. Hans Buurman van het Haags Gemeentemuseum is van 

mening dat de eigen inkomsten uit het publiek en sponsoren moet komen en niet uit collega-

musea.40 Door deze loan fees kunnen de kosten voor lenende musea erg oplopen. Naast de loan fee 

zijn er ook fees voor transport, handling en verzekering. Dit zijn net als de loan fee, taken die 

uitgevoerd worden door de bruikleengever, maar betaald moeten worden door de bruikleennemer. 

Dit zou betekenen dat naast alle kosten voor het organiseren van de tentoonstelling de musea 

kosten moeten betalen aan de bruikleengever voor hun werk betreffende de bruikleen. Dit bedrag is 

dan ook afhankelijk van de hoeveelheid werk en tijd dat er door de bruikleengever aan besteed 

wordt. Doordat de kosten voor een bruikleen veel hoger worden, kan het de collectiemobiliteit en 

onderlinge relaties verstoren. 

Praktijk) Hoewel er in eerste instantie in de interviews met medewerkers van kleine musea niet naar 

gevraagd werd, benoemde een aantal de loan fees als een mogelijk nadeel van het werken met grote 

musea. Niet alle grote musea vragen een loan fee, maar kleinere musea doen dit sowieso nooit. Het 

moeten betalen van een loan fee bij een bepaald museum, maakt de kans groter dat een klein 

museum er minder vaak voor zal kiezen om met dat museum te werken, merkt één van de 

geïnterviewden op. Het lenen van zo’n museum gaat dan veel meer geld kosten dan bij een 

andermuseum; geld dat er in kleine musea vaak niet is.  Een andere geïnterviewde merkt op dat 

wanneer grote musea loan fees gaan vragen, de middelgrote en kleine musea genoodzaakt zijn om 

dit ook te gaan doen om zo de hogere kosten op te vangen.  

Naast deze algemene ethische kwesties die kunnen voorkomen tijdens een bruikleen, zijn er enkele 

kwesties die kunnen voorkomen bij een bruikleen tussen groot en klein museum. Deze punten 

worden benoemd in het hoofdstuk vergelijking benoemd. 

Samenvatting  
Bruiklenen is het lenen en uitlenen van collecties van/naar musea. Het lenen van objecten uit andere 

collecties bieden de mogelijkheid om een breder en afwisselender tentoonstellingsaanbod te 

creëren, wat belangrijk is in een maatschappij met snel wisselende interesses en actualiteiten en 

waarbij het genereren van (meer) eigen inkomsten een vereiste is om staande te blijven. Het uitlenen 

van objecten is voor musea erg van belang om de toegankelijkheid van de collectie te vergroten, 

waarbij het genereren van een hogere collectiewaarde en waardering en het vergroten van het 

publieksbereik zeer gunstige bijkomstigheden zijn. Daarnaast is het organiseren van bruiklenen een 

efficiënte manier om samenwerkingen met  het werkveld aan te gaan.   

Doordat er met een ander museum samengewerkt wordt, moet je als museum ook rekening houden 

met de belangen van het andere museum. Verder kunnen er nog andere partijen ingeschakeld 

worden in het proces om specifieke taken uit te voeren. Dit zijn experts in die specifieke taak, maar 

iedere extra partij betekent extra belangen en organisatie waar rekening mee gehouden moet 

worden. Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende kosten. Redenen voor kleine musea om alle 

bruikleentaken zoveel mogelijk in eigen hand te houden.  
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Om alle informatie en gemaakte afspraken in beeld te kunnen brengen zijn er een aantal 

documenten die in het proces opgesteld en geraadpleegd kunnen worden. De documenten kunnen 

dienen als een naslagwerk, waarvan de vastgelegd informatie op een later moment geraadpleegd 

kunnen worden.  

De taken van een bruikleengever bestaan uit; 

 het beoordelen van een bruikleenaanvraag,  

 contacten houden/afspraken maken met het andere museum over: transport, verpakkingen, 

hanterings- en tentoonstellingseisen en planning 

 contacten houden/afspraken maken met eventuele andere partijen over: diverse eisen, 

planning, verzekering en facturering 

 intern het vertrek en terugkomst van de objecten regelen en coördineren  

 administratie  

De taken van een bruikleennemer bestaan uit; 

 voorbereiden en opstellen bruikleenaanvraag 

 contacten houden/afspraken maken/informatie uitwisselen met het andere museum over: 

faciliteiten, transport, verpakkingen, hanterings- en tentoonstellingseisen en planning 

 contacten houden/afspraken maken met eventuele andere partijen over: diverse eisen, 

planning, facturering en/of verzekering 

 intern regelen en coördineren van aankomst object, objectsituatie tijdens de tentoonstelling 

en vertrek object 

 administratie  

Het houden van bruiklenen heeft vele positieve aspecten, daarom wordt dit zoveel mogelijk 

gestimuleerd. Manieren om het bruikleenproces soepeler en effectiever te laten verlopen zijn; 

 houd (bijkomende) kosten zo beperkt mogelijk door het gebruik van: indemniteit, niet 

verzekeren, gedeelde aansprakelijkheid, realistische collectiewaardering, realistische risico 

analyse & acceptatie, beperkte transport- en verpakkingskosten en het vermijden van loan 

fees.  

 houd je al museumedewerkers op de hoogte van actualiteiten en als werkveld moeten deze 

actualiteiten nationaal toegankelijk zijn voor de museummedewerkers 

 gebruik zoveel mogelijk standaarden 

 informeer jezelf en deel deze kennis met anderen  

 wees transparant naar collega’s en publiek 

 bouw vertrouwen op door sociale contacten op te bouwen en behouden  

 centraliseer de organisatie van bruiklenen in het museum en centraliseer de 

informatievoorziening over het onderwerp in het werkveld 

Bij het bruikleenproces is er sprake van een verhoogd risico op diverse schades bij collectie. De twee 

kerntaken (tentoonstelling en collectiezorg) staan in een zekere mate tegenover elkaar. Er moet 

kritisch gekeken worden naar de mogelijke risico’s en een afweging worden gemaakt of je bereid 

bent die risico’s te nemen ten behoefte van de bruikleen. Het stellen van eisen over de 

tentoonstellingsruimte en het hanteren, verpakken en transporteren van objecten kunnen de risico’s 

op schade enigszins beperken. Deze eisen en het vragen van loan fees kan een partij flink op de 

kosten jagen. Hoge onverwachte kosten, het breken van afspraken, het stellen van onhaalbare eisen 

kunnen tot ontevredenheid van een partij leiden. Ook kunnen deze aspecten en het werken met 



diverse partijen en personen met verschillende belangen en persoonlijkheden leiden tot onenigheid. 

Ruzies stagneren het bruikleenproces en verminderen het vertrouwen tussen partijen, waarmee de 

kans op een vervolgsamenwerking minder groot is.  

  



De Registrar 
In dit hoofdstuk wordt de functie registrar geanalyseerd, zowel vanuit de literatuur, als uit de 

praktijk. Er is gekeken naar wat de functie precies inhoudt, welke taken er bij deze functie horen en 

welke kwaliteiten er bij de functie passen. In dit hoofdstuk komen de volgende deelvragen aan bod;  

 Welke taken horen bij het bruikleenproces? 

 Wat is een registrar? 

 Welke werkzaamheden horen bij de registrar? 

 Hoe wordt het bruikleenproces uitgevoerd in (de grotere) musea? 

 Wie voert de diverse taken binnen het bruikleenproces uit?  

Ontstaan functie & NRG 

Literatuur) De functie registrar is ongeveer 35 jaar geleden geïntroduceerd in het Verenigd 

Koninkrijk, waarna in 1991 de United Kingdom Registrars Group werd opgericht. Daarna heeft deze 

term zich verder geïntroduceerd in Europa en wordt nu bijna wereldwijd gehanteerd. 41 In de 

Verenigde Staten werd de term al eerder geïntroduceerd, zoals blijkt uit het onderzoekverslag; 

profile of a museum registrar, gepubliceerd in 1979.42    

In Nederland wordt in 2005 de Nederlandse Registrars Groep opgestart.43 De doelstelling van de NRG 

bestaat uit het creëren van een platform voor het delen van kennis en informatie om de 

professionaliteit van de registrar te bevorderen.44 Het bestuur van de NRG bestaat uit diverse 

collega’s uit het werkveld. Eind 2005 zitten er ongeveer 80 registrars in het bestand. De NRG is 

gebonden aan de Museumvereniging en valt officieel onder de Sectie Collecties, net als de Sectie 

Informatieverzorging Musea in Nederland (SIMIN). Omdat deze secties soms overeenkomende 

onderwerpen bespreken, wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk samen te werken. Zo wordt 

geprobeerd om bij iedere bestuursvergadering van de Sectie Collecties , een bestuurslid van de NRG 

aanwezig te laten zijn.45 Maar door bezuinigingen is de Museumvereniging op dit moment enkel 

verantwoordelijk voor het coördineren van inschrijvingen en het publiceren van aankondigingen voor 

studiedagen van de NRG. In 2007 wordt er ook in België gewerkt aan de oprichting van een registrars 

groep, maar tot op heden is er nog geen specifieke registrars groep voor de Belgische collega’s.46 Wel 

wordt er sinds 2013 door de NRG jaarlijks één netwerkdag georganiseerd voor zowel Nederlandse als 

Vlaamse collega’s.47 In 2007 wordt er door een projectgroep, ook bestaande uit diverse mensen uit 

het werkveld, gewerkt aan de definitie van de registrar en de opname van de functie in het 

functiehandboek van de Museumvereniging. In de herschrijving van het functiehandboek (2015) is 

deze functie amper veranderd.48 Inmiddels is de Nederlandse Registrars Groep uitgegroeid tot een 
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nationaal platform, waarvan het bestuur gemiddeld drie keer per jaar bijeenkomt, er gemiddeld drie 

activiteiten georganiseerd worden (waarvan één samen met de Vlaamse collega’s) en er contacten 

worden gehouden met diverse collega’s op nationaal niveau.49 Daarnaast gaan er ook ieder jaar een 

aantal afgevaardigden naar de internationale registrars bijeenkomst. Op LinkedIn heeft de groep 305 

leden en kunnen de leden met elkaar in gesprek gaan middels een forum.50  

Definitie & taken  

Er zijn diverse bronnen die ons iets vertellen over hoe de functie registrar ongeveer vormgegeven 

wordt. In deze paragraaf worden er een aantal definities uit een aantal bronnen genoemd. 

Literatuur) Zoals eerder genoemd bestaat de functie in de Verenigde Staten al langer dan 35 jaar, 

zoals blijkt uit het onderzoeksverslag; “the profile of a museumregistrar”.51 Dit verslag beschrijft een 

onderzoek dat is uitgevoerd naar de functie registrar in heel de Verenigde Staten en het profiel dat 

bij deze functie past. In de conclusie blijkt dat de hoofdtaak van de Amerikaanse registrars de 

registratie van de collectie is. De functie die hier in Nederland bekend is als registrator. De 

objectlogistiek en bruikleentaken worden in de conclusie benoemd als een bijzaak. Ook wordt er 

geconcludeerd dat de meeste registrars niet persé als registrar zijn opgeleid, maar dit door 

omstandigheden en andere ervaringen zijn gaan doen. Daaruit worden er aanbevelingen gegeven 

over hoe de (toekomstige) registrars beter opgeleid kunnen worden. Uiteraard is dit een erg 

gedateerde bron en is de kans groot dat de rol van de registrar ook in de Verenigde Staten inmiddels 

veranderd zou kunnen zijn.  

Als we dan kijken naar een meer recente bron; “Registrars Trek”, een wereldwijd platform voor de 

registrars van musea, wordt er bij de Amerikaanse Registrars ook vooral gesproken over de 

registratie en beheer van collecties. Het “papierwerk”, oftewel de administratie is hierbij de focus. De 

praktische taken, zoals het transporteren of verpakken van objecten, volgen hierop.  

De bruikleentaken wordt door beide bronnen gezien als een bijzaak op de collectieregistratie. De 

functie registrar zoals wij die nu kennen als bruikleenorganisator, klinkt als een Engelse benaming en 

komt waarschijnlijk dan ook oorspronkelijk van de Engelse term voor registrator. Door de groei in 

bruiklenen werd de functie registrar, dat begon als een specialisatie binnen het vak de registrator, 

een eigen functie. Zoals er in het artikel van “Registrars Trek” benoemd wordt, kunnen de praktische 

taken nog altijd een extra taak zijn van de registrator. Ook Gea Wold van de Museumvereniging is 

van mening dat de ontwikkeling van de term registrar een verloop is geweest, een vertakking van de 

functie registrator.52 Het verschil tussen de twee termen is nog niet altijd duidelijk. In het 

functiehandboek van de Museumvereniging worden de twee functies ook op hetzelfde niveau 

beoordeeld en zijn ze beide in functiegroep acht geplaatst.53 Dit is vermoedelijk de reden dat de 

termen voor bruikleenorganisator (registrar) en collectieadministrator (registrator) zo dicht bij elkaar 

liggen. Het is daarom ook niet onwaarschijnlijk dat de termen nog weleens door elkaar gebruikt 

worden. Zo zijn er geïnterviewde medewerkers van kleine musea die de term registrar associeerde 

met de medewerker die verantwoordelijk is voor de objectregistratie en die nog niet bekend waren 

met de term registrar als bruikleenmedewerker.  
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Binnen Europa wordt de term registrar inmiddels voornamelijk gebruikt voor diegene die 

verantwoordelijk is voor het organiseren van bruiklenen. Zo blijkt ook uit het rapport “Lending to 

Europe”, waarin diverse tips worden beschreven hoe het bruikleenverkeer in Europa gestimuleerd 

kan worden.54 Eén van de tips is het benoemen van de functie registrar binnen het museum, omdat 

deze functie een schakel tussen de collectiezorg en tentoonstelling in het museum vormt. In dit 

rapport wordt het werk van de registrar beschreven als; het managen van de praktische, 

administratieve en logistieke aspecten van het zorgen voor en verplaatsen van kunstobjecten, 

inclusief de juridische en financiële aspecten. Die rol is vooral belangrijk bij het (uit)lenen van 

objecten aan andere musea, het managen/organiseren van details in tentoonstellingen en om het 

beslissingsproces te verduidelijken en versimpelen. Het takenpakket van de registrar kan van 

museum tot museum verschillen. In de meeste gevallen hebben de taken betrekking op; het 

transport, het verpakken van collectie, de leenprocedures, de tentoonstellingsorganisatie, het 

contact houden met de bruikleennemers, de inventarisatie, de leencontracten, het voorbereiden en 

volgen van objectverplaatsingen, het beleid en procedures, de verzekering en aansprakelijkheid, de 

organisatie van koeriers en het plannen en roosteren van mensen en objectverplaatsingen. Uit deze 

opsomming blijkt dat het hier om een zeer breed takenpakket gaat, met taken die betrekking hebben 

op administratie, organisatie, sociale contacten en praktische objecttaken. 

In 2007 wordt er een projectgroep opgericht bestaande uit een aantal registrars en 

collectiebeheerders uit het werkveld, de directeur van de Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea en 

een vertegenwoordiger van het AWVN. Deze groep formuleert in opdracht van De Nederlandse 

Registrars Groep een (Nederlandse) definitie voor de term registrar, dat in 2008 gepubliceerd 

wordt.55 In de werkgroep is geprobeerd om een representatie te vormen van diverse functies m.b.t. 

collecties en bruiklenen en dat is goed gelukt. Er zijn echter alleen medewerkers betrokken van 

Nederlandse Rijksgesubsidieerde musea en daarmee is deze werkgroep niet een goede representatie 

van de bruikleen-/collectiemedewerkers in alle Nederlandse musea. 

Volgens dit functieprofiel bevat de functie alles wat met objectlogistiek te maken heeft en is 

daarmee in de meeste gevallen gesitueerd op de afdeling collectie van het museum. De functie kan 

opzichzelfstaand zijn, maar kan ook gecombineerd worden met een andere functie. Dit komt vooral 

voor in kleinere musea waar een fulltime bezetting door een registrar niet nodig is. Volgens de bron 

is de kern van de functie registrar: ‘het realiseren van een efficiënte en doelmatige objectlogistiek, 

zodanig dat wordt voldaan aan de fysieke, administratieve, verzekeringstechnische, budgettaire en 

planningovereenkomstige normen en eisen.’56 Dit hoeft niet te betekenen dat de registrar alle 

stappen binnen de objectlogistiek zelf moet uitvoeren, maar hij/zij is er wel verantwoordelijk voor 

dat dit gedegen gebeurt. De taken die bij dit kerndoel behoren zijn:  

 ‘het voorbereiden van de objectlogistiek, zodat verplaatsingen/bewegingen op een (fysiek en 

financiële) verantwoord wijze voor zowel de bruikleengever als – ontvanger zijn geregeld.  

 het coördineren van alle interne en externe objectbewegingen, zodat deze tijdig, volgens 

geldende wetgeving, richtlijnen, gemaakte afspraken en goede fysieke staat de bestemming 

bereikt.  

 het bijhouden van de object (gerelateerde) administratie, zodat het altijd bekend is waar het 

object (en de staat ervan) zich bevindt en dat de objectinformatie beschikbaar is.  
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 het afhandelen van schadegevallen aan objecten, naar tevredenheid van de bruikleengever- 

en nemer.’57 

Nogmaals; deze taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de registrar, maar het hoeft niet te 

betekenen dat de registrar deze taken persoonlijk uitvoert. De registrar kan ervoor kiezen om 

bepaalde taken te delegeren aan iemand waarvan hij/zijn weet dat die persoon dit naar behoren zal 

doen.  

In de presentatie van Brigit Maas & Arlette Swart uit 2008 wordt de rol van de registrar omschreven 

als ‘de spin in het web’.58 Dit komt onder andere doordat de registrar een dubbele taak heeft, 

namelijk de collectie-, én expositietaak, maar afhankelijk van de organisatie kan deze ook enkel een 

collectie-, of expositietaak hebben. De functie registrar heeft geen eenduidige invulling van taken; de 

functie wordt op verschillende manieren ingedeeld en is op verschillende plaatsen in de organisatie 

gepositioneerd. Daarnaast heb je als registrar door de objectlogistiek vaak met veel verschillende 

betrokken partijen te maken: interne medewerkers (depotmedewerkers, restaurateurs, 

conservatoren en/of vrijwilligers), bruikleengevers (collega-instellingen, particuliere verzamelaars, 

kunstenaars, etc.), bruikleennemers (collega-instellingen, andere tentoonstellende instellingen), 

transporteurs, verzekeringsambten en andere partijen die eventueel ingehuurd of betrokken kunnen 

worden bij het proces, zoals een restaurateur, curator, tentoonstellingsbouwer, taxateur, art 

handler, etc. Als een spin in een web, navigeert een registrar zich tussen verschillende taken en 

partijen.  

Volgens Gea Wold van de Museumvereniging is de functie registrar, na definiëring in 2008, weinig 

veranderd.59 In het functiehandboek, herschreven in 2015, wordt de functie registrar ingedeeld in 

drie niveaus; A, B en C.60 Deze niveaus zijn afhankelijk van de ervaring en verantwoordelijkheid van 

een medewerker. Deze functieomschrijving, zoals deze is opgenomen in het functiehandboek, is 

mede tot stand gekomen in overleg met de NRG en is gebaseerd op het functieprofiel. De 

bijbehorende taken van een registrar B zijn; voorbereiden en plannen logistiek, coördineren en 

realiseren logistiek, administratie en werkend netwerk/relatiebeheer. Een registrar A werkt onder 

begeleiding en heeft nul tot twee jaar ervaring. Een registrar C heeft meer dan 5 jaar ervaring, heeft 

een specialisatie en zou eventueel leiding kunnen geven aan collega’s.     

Praktijk) Zowel in de presentatie ‘de rol van de registrar’ en het rapport ‘Lending to Europe’ wordt de 

diversiteit van de registrarsfunctie benoemd, ondanks de definities die door de NRG en de 

Museumvereniging zijn vastgesteld. Er kunnen verschillen zitten tussen de verantwoordelijkheid en 

taken van een registrar, afhankelijk van de organisatie. Dit blijkt ook uit de enquêteresultaten van het 

algemeen onderzoek registrars (zie bijlage drie), waarbij de enquête is ingevuld door leden van de 

NRG. Eén van de vragen in deze enquête betreft de taken die de registrars in het museum uitvoeren, 

zie volgende pagina. Opvallend is dat er geen enkele taak door álle registrar uit het onderzoek wordt 

gedaan. Wel behoort het bijhouden van het registratiesysteem tot het takenpakket van vrijwel alle 

registrars. Hierin zien we een overeenkomst in taken tussen de registrar en de registrator. Het 

voorbereiden van uitgaande bruiklenen, opstellen van bruikleencontracten, contacten behouden met 

transporteurs en lenende/uitlenende instellingen en het regelen van verzekeringen, behoort bij de 
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meeste registrars tot de vaste taken. Het verpakken van collectie, koerieren, fysiek depotbeheer en 

juridische zaken behoren in de meeste gevallen niet bij het takenpakket van de registrars. Een reden 

hiervoor kan zijn, omdat dit wordt uitbesteed. Bijvoorbeeld het verpakken van objecten en koerieren 

door transporteurs of art handlers, het depotbeheer door collectiecollega’s en juridische zaken door 

de verzekering of een gespecialiseerd medewerker.  

 
 

a) Inkomende bruiklenen ontvangen 

b) Uitgaande bruiklenen voorbereiden 

c) Opstellen bruikleencontracten 

d) Contact met transportbedrijven 

e) Contact met lenen/uitlenende instellingen 

f) Aansturen collega’s m.b.t. logistiek 

g) Plannen van binnenkomst bruiklenen voor tentoonstelling 

h) Verpakken 

i) Bijhouden registratiesysteem 

j) Koerier reizen 

k) Aanspreekpunt voor koerier tijdens de reis 

l) Depotbeheer 

m) Juridische zaken 

n) Regelen van verzekering/indemniteit 

o) Overig  

Ook is er in de enquête gevraagd naar de inhoudelijke taakverdeling tussen registrars binnen een 

organisatie en of deze efficiënt is (zie bijlage drie). Uit de antwoorden die de registrars gaven, blijkt er 

dat er verschillende manieren zijn om de registrarstaken over meerdere medewerkers te verdelen. 

Wanneer er maar één persoon in dienst is, is er in principe geen sprake van een taakverdeling, want 

deze persoon doet alle taken binnen het bruikleenproces. De taken binnen het bruikleenproces 

kunnen over collega’s verdeeld worden aan de hand van (deel)collecties (waarbij de één 

verantwoordelijk is voor alle bruiklenen betreffende één deel van de collectie en de ander 

verantwoordelijk voor een ander deel van de collectie), per project/tentoonstelling (waarbij de 
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medewerkers alleen taken uitvoeren binnen dat tentoonstellingsproject), per taak of meerdere taken 

of per inkomend en uitgaande bruiklenen (waarbij een medewerker enkel verantwoordelijk is voor 

één van de twee). Bij enkele musea is er geen taakverdeling onder registrars, iedereen is in staat om 

alle taken binnen het proces uit te voeren. De meeste registrars die de enquête ingevuld hebben 

geven aan tevreden te zijn over de taakverdeling die in hun museum wordt toegepast.  

Afhankelijk van de kennis en ervaring van een medewerker, kan een museum ervoor kiezen om 

bepaalde taken of verantwoordelijkheden wel of niet bij deze persoon neer te leggen. Denk 

bijvoorbeeld aan het verpakken en hanteren van objecten of het opstellen van een 

bruikleencontract. Voor dit soort taken is een specifieke kennis van belang. Bij gebrek hieraan kan 

een organisatie ervoor kiezen om dit door een andere medewerker of een externe partij  te laten 

uitvoeren.  

In het tweede veldonderzoek is er gepraat met verschillende collectiemedewerkers uit kleine musea 

(zie bijlage twee). Aan hen is gevraagd wat zij denken dat de functie registrar inhoudt. Niet iedereen 

is bekend met de functie registrar, zoals die in dit onderzoek behandeld wordt, als 

bruikleenmedewerker. Sommige geïnterviewden dachten dat het om de functie registrator ging, wat 

geen onbegrijpelijke misvatting is, door de vrijwel overeenkomende benaming voor de twee functies. 

Diegene die wel een omschrijving wisten te geven, benoemden de registrar als de medewerker die 

verantwoordelijk is voor de administratieve en logistieke handelingen rondom bruiklenen, waar één 

geïnterviewde aan toe voegde; ‘maar niet de praktische taken (objecthandelingen)’. Twee 

geïnterviewden wilden duidelijk maken dat de registrarstaken ook door een collectiemedewerker 

gedaan kan worden, omdat het uiteindelijk allemaal met collectie te maken heeft. Een reden dat 

deze twee mensen dit duidelijk wilden maken, is omdat de meeste collectiemedewerkers die 

geïnterviewd waren in hun museum verantwoordelijk zijn voor de bruikleentaken. Bij de meeste 

kleine musea zijn de collectiemedewerkers in zekere zin ook de registrar. Meer hierover is te lezen in 

het hoofdstuk kleine tot middelgrote musea.  

 
Grafiek met antwoorden van de geïnterviewde medewerkers van kleine musea.  

 

Bent u bekend met de functie registrar en wat deze 
inhoudt?

Ja, duidelijk

Ja, maar het is nog niet helemaal duidelijk

Nee, niet betreffende bruiklenen, wel betreffende registratie

Nee, geen idee



Functietitels  
Literatuur) Door de diversiteit aan taken die een registrar heeft en de verdeling die hierin gemaakt 

kan worden, is het ook niet heel verrassend dat er diverse titels gebruikt worden voor de 

bruikleenmedewerker in het museum. Ook kunnen de taken van de registrar een onderdeel zijn 

binnen een bredere functie. Zo wordt de diversiteit in de functie en de bijbehorende taken duidelijk 

aan de hand van een presentatie van Arlette Swart en Birgit Maas (in opdracht van de NRG en SIMIN) 

uit 2008.61 In deze presentatie worden een aantal voorbeelden gegeven van functietitels en de 

bijbehorende taken, betreffende objectlogistiek, van een aantal leden uit de Nederlandse Registrars 

Groep.  

 ‘Conservator collecties, verantwoordelijk voor: beheer, behoud & registratie van collecties én 

het bruikleenverkeer van/naar/binnen het museum.  

 Medewerker collectiebeheer, verantwoordelijk voor: afhandeling bruikleenaanvragen, 

logistiek bruiklenen (in én uit), conditierapportages, koerieren, hanteren & installeren 

objecten, interne voorbereiding & communicatie tentoonstellingen. 

 Loan Registrar/coördinator bruiklenen, verantwoordelijk voor: logistiek bruiklenen (in én uit), 

bruikleenadministratie, bewaking financiën bruikleentraject, koerieren. 

 Tentoonstelling registrar, verantwoordelijk voor: logistiek bruiklenen (inkomend), 

bruikleenadministratie, bewaking financiën bruikleentraject (inkomend), beeldmateriaal 

catalogi. 

 Junior projectleider tentoonstellingen, verantwoordelijk voor: organisatie/logistiek 

tentoonstelling, bruikleenadministratie, initiëren conditierapportage, organisatie 

tentoonstelling-tournees, onderhouden contacten, informeren/afstemming met betrokken 

partijen.  

 Collectiebeheerder, verantwoordelijk voor: logistiek bruiklenen (in én uit), 

bruikleenadministratie, koerieren, bewaking financiën bruikleentraject, aanspreekpunt 

tussen vormgever en conservator.’62  

Deze opsomming van functies en hun bijbehorende taken (betreffende bruiklenen) geeft aan hoe 

divers de benaming van deze functie kan zijn en ook dat de taken per organisatie kunnen verschillen. 

Hierbij moet wel gezegd worden dat dit een presentatie is uit 2008, het kan zijn dat er in de 

tussentijd een aantal dingen veranderd zijn.   

Ook uit het internationale platform voor Registrars; “Registrars Trek” blijkt dat de benaming en 

invulling voor de functie registrar flink kan verschillen.63 Zo zijn er in het Duits meer dan zeven 

verschillende termen voor medewerkers die te maken hebben met de taken van de registrar. Als 

conclusie noemt de website dat de benaming betrekking heeft op iedereen die verantwoordelijk is 

voor de bescherming van het Culturele Erfgoed. Dit is een erg breed statement. Uiteindelijk zijn alle 

registrars (of alle functies die te maken hebben met collectiebeheer en tentoonstellen) inderdaad 

verantwoordelijk voor de bescherming van het cultureel erfgoed, maar daarnaast zijn er ook vele 

andere medewerkers verantwoordelijk voor de bescherming van het cultureel erfgoed, zonder dat zij 

direct betrokken zijn bij het collectiebeheer en tentoonstellen in museale instellingen. De registrar is 

een functie die betrokken is bij de bescherming van het cultureel erfgoed, maar daar zijn veel meer 

                                                           
61 B. Maas & A. Swart, “de rol van de registrar” (versie 1 december 2008), 
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62 Ibidem. 
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andere professionals en non-professionals bij betrokken. Ik vind dat dit statement dan ook zeker 

genuanceerd moet worden.  

Praktijk) In de enquête, ingevuld door leden van de NRG (zie bijlage drie), is een vraag opgenomen 

over de functietitel; wat is uw functie? Al deze NRG-leden hebben in een bepaalde mate te maken 

met het organiseren van collectiemobiliteit en de bijbehorende registrarstaken. Toch werden er op 

de vraag diverse antwoorden gegeven. Ongeveer de helft van de mensen die reageerden noemt 

zichzelf ook daadwerkelijk registrar, soms in combinatie met een andere functiebenaming. In 

sommige gevallen gaat het in feite om dezelfde functie, maar is er toch gekozen voor een andere 

benaming. Bijvoorbeeld; medewerker collectiemobiliteit, coördinator bruiklenen of loan officer. De 

meeste anderen hebben een functietitel die betrekking heeft op collectiebeheer en/of 

tentoonstellen.  

In een kleinere organisatie kan ervoor gekozen worden om de functie te combineren met een andere 

functie. In de meeste gevallen is dit een vergelijkbare functie, waarbij tentoonstellen of collectiezorg 

een grote rol in spelen. Meer over combinatiefuncties is te lezen in het hoofdstuk vergelijkingen, 

paragraaf overige vergelijkingen.   

Het werk van de registrar heeft raakvlakken met diverse processen en aspecten van een organisatie. 

Dit komt onder andere doordat het een belangrijk onderdeel is van zowel collectiezorg als 

tentoonstellen. Hoewel de functie in de meeste gevallen onder de afdeling collectie valt, is het ook 

mogelijk dat de functie op andere plekken in de organisatie gesitueerd is.  

Kwaliteiten 

Literatuur) Volgens het internationale platform Registrars Trek, bestaat de kern van de functie 

registrar uit organisatie.64 De website noemt detail-georiënteerd, georganiseerd en diplomatiek als 

belangrijkste eigenschappen van een registrar. Diplomatie heeft vooral te maken met de vele 

contacten met verschillende partijen die je als registrar hebt. Daarnaast moet je als registrar divers 

ingezet kunnen worden.  

Ook in het functieprofiel van de NRG worden een aantal kwaliteiten genoemd, waaraan een goede 

registrar moet voldoen.65 Het sociale aspect van de functie wordt als belangrijkste benoemd. Als 

registrar heb je niet alleen te maken met externe partijen, maar ook met interne collega’s van 

verschillende afdelingen die betrekking hebben op; collecties, tentoonstellingen, administratie & 

financiën en organisatie. Bij uitgaande bruiklenen is het contact met de conservator één van de 

belangrijkste. Bij inkomende bruiklenen zal dit vaak de conservator of bruikleenmedewerker van het 

uitlenende museum zijn, omdat deze in de meeste gevallen de aanvraag afhandelen en verder de 

bruikleen zullen regelen vanuit de rol van bruikleengever.  Daarnaast is er natuurlijk ook de sociale 

interactie met andere collega’s van de bruikleengever of -nemer, eigenaren of beheerders van de 

collectie(s), verzekeraars, transporteurs, eventueel douane en andere externe uitvoerders, zoals een 

restaurateur belangrijk. Met deze verschillende partijen moet onderhandeld worden en afspraken 

worden gemaakt. Daarnaast noemt het functieprofiel de kennis voor het hanteren (verpakken en 

vervoeren) van collectie(s) belangrijk in het werk van de registrar.  

In het functiehandboek van de Museumvereniging wordt er verder ingegaan op de competenties van 
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de registrar.66 Hierin worden de volgende competenties genoemd: planmatig werken, omgang met 

details, resultaatgericht, effectieve communicatie en impact, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en 

klantgericht. Ook hieruit blijkt het contact met diverse partijen een belangrijk punt, maar de 

organisatiecompetenties zijn ook belangrijk in het werk van een registrar.   

Praktijk) Ook aan de geïnterviewden van de kleine tot middelgrote musea (zie bijlage twee) is 

gevraagd welke kwaliteiten of eigenschappen een registrar moet hebben om zijn/haar werk goed te 

kunnen doen. De geïnterviewden kwamen met de volgende eigenschappen: nauwkeurig, 

organisatorisch, juridisch geschoold, objectenkennis/omgang, overzicht kunnen houden, flexibel en 

rekening kunnen houden met de belangen van anderen, een soort mediator zijn. Deze 

eigenschappen sluiten aan op de organisatorische, praktische/fysieke en sociale aspecten van het 

vak, maar daarnaast wordt ook de specifieke kennis van bepaalde registrarstaken benoemd, zoals 

juridisch geschoold. Als laatste noemt één van de geïnterviewden het rekening kunnen houden met 

de belangen van anderen als een belangrijke eigenschap. Deze eigenschap wordt ook door de 

bronnen genoemd als belangrijk. Door het contact met al die verschillende partijen moet de registrar 

sociaal zijn, zich in kunnen leven in de andere partijen en rekening houden met hun wensen. 

Daarnaast moeten er binnen het bruikleenproces veel afspraken worden gemaakt waarbij de 

registrar ook de belangen van het museum moet vertegenwoordigen. Daarmee is het ook handig als 

de registrar overtuigend kan zijn. 

Bij het realiseren van diverse eisen is het daarnaast ook nuttig als je mensen hebt die flexibel ingezet 

kunnen worden en meedenken aan nieuwe oplossingen bij problemen of tegengestelde belangen. 

Deze eigenschap is als zozeer nog niet benoemd door één van de bronnen, maar vind ik belangrijk 

om genoemd te hebben. In ieder bruikleenproces moeten globaal dezelfde stappen ondernomen 

worden, maar iedere situatie, object en bruikleengever of -nemer is anders. De registrar moet zich 

kunnen aanpassen aan iedere afzonderlijke situatie, waarbij, afhankelijk van het object of betrokken 

partijen, andere randvoorwaarden en eisen van belang kunnen zijn. Zoals al door twee van de 

geïnterviewden is benoemd, is er een mate van flexibiliteit nodig en daar voeg ik oplossingsgericht 

aan toe. 

In de enquête die door leden van de NRG zijn ingevuld (zie ook bijlage drie) is er niet speciaal 

aandacht besteed aan de kwaliteiten van een registrar. Wel is er gevraagd naar wat een goede 

(voor)opleiding is voor registrars.  

                                                           
66 Ibidem, p 1-2. 



 

Hoewel de meeste registrars aangeven dat een opleiding aan de Reinwardt Academie voldoet om 

een registrar te kunnen zijn, voegen de meeste daarvan daar wel een aantal opmerkingen bij. In 

theorie of als basis is de opleiding geschikt, maar ervaring of de praktijk van het vak, kun je niet op 

school leren. Twee registrars geven aan dat bij het zijn van een geschikte registrar, het volgen van 

een specifieke opleiding niet zozeer belangrijk is, maar het bezitten van de juiste kwaliteiten wel. Er 

wordt verder niet ingegaan op welke kwaliteiten dit zijn. Bij een specifieke collectie is het volgen van 

de Reinwardt Academie niet genoeg. Op de vraag; welke opleiding vindt u het beste aansluiten bij de 

functie registrar, hebben de meeste registrars wel Reinwardt Academie genoemd, waar een aantal 

logistieke ervaring bij toevoegde.  

Conclusie) Om alle genoemde kwaliteiten inzichtelijk te maken is er een tabel gemaakt waarin alle 

kwaliteiten benoemd worden. Hier wordt in aangegeven door welke bron de kwaliteit benoemd is.  

Kwaliteit  Bron  

Georganiseerd  Registrars Trek, geïnterviewden kleine musea 

Detail-georiënteerd Registrars Trek, functieprofiel, functiehandboek 

Nauwkeurig Geïnterviewden kleine musea  

Overzicht kunnen houden Geïnterviewden kleine musea 

  

Diplomatiek/klantgericht Registrars Trek, geïnterviewden kleine musea, 
functiehandboek 

Sociaal  Functieprofiel 

Communicatief  Functieprofiel, functiehandboek 

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Functiehandboek  

  

Flexibel inzetbaar  Registrars Trek, geïnterviewden kleine musea 

Praktisch Enquête registrars 

Oplossingsgericht  Toevoeging 

Project-, planmatig kunnen werken Functieprofiel, functiehandboek  

Resultaatgericht  Functieprofiel, functiehandboek 

  

Denkt u dat een opleiding aan de Reinwardt Academie 
volstaat om een registrars te kunnen zijn?

ja nee weet ik niet



Juridisch onderlegd  Geïnterviewden kleine musea 

Kennis van materialen Geïnterviewden kleine musea, enquête 
registrars 

Kennis van objecten hanteren NRG, geïnterviewden kleine musea 

 

Samenvatting   
Zeker weten we het niet, maar het is niet onwaarschijnlijk dat de functie registrar afstamt van de 

registrator en dat er daarom een vergelijkbare term gehanteerd wordt. Onder andere in de 

Verenigde Staten kan dit betekenen dat de registrar ook nog registratiewerkzaamheden verricht. 

Over het algemeen wordt in Europa de term registrar gehanteerd voor de medewerker die 

verantwoordelijk is voor het bruikleenproces binnen een museum. Volgens de literatuur betekent dit 

dat deze verantwoordelijk is voor de praktische, administratieve en logistieke aspecten van 

collectiemobiliteit, oftewel alles omtrent objectlogistiek. Het is de taak van de registrar om dit binnen 

de budgettaire, fysieke en planningsmatige afbakeningen te doen. Door deze functieomschrijving 

heeft de registrar te maken met een breed en divers takenpakket en contacten met verschillende 

partijen.  

In de praktijk wordt de functie verschillend vormgegeven. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid 

verantwoordelijkheid, hoeveelheid bruiklenen in een instelling en hoe de organisatie in elkaar zit 

(hoeveelheid medewerkers en hun taken, kennis en ervaringen). In een organisatie met meerdere 

registrars kunnen de medewerkers op verschillende manieren ingezet worden. Een verdeling in de 

bruikleentaken zorgen ervoor dat medewerkers zich meer kunnen specialiseren, bijvoorbeeld op één 

bepaalde collectie, één tentoonstellingsproject of één taak, zoals bruikleenovereenkomsten 

opstellen. De desbetreffende medewerker zal meer kennis kunnen ontwikkelen over zijn 

‘specialisatie’. Deze specifieke kennis kan het dagelijkse werk van een registrar uiteraard 

vergemakkelijken, doordat er minder overlegd hoeft te worden met collega’s of externe experts.  

Ook kan er gekozen worden om een scheiding te maken tussen medewerkers die uitgaande of 

inkomende bruiklenen doen. Dit is geen gekke scheiding, omdat je bij inkomende bruiklenen te 

maken hebt met de collectie van een andere eigenaar of beheerder en je daarnaast te maken hebt 

met de tentoonstellingsplanning. Bij uitgaande bruiklenen gaat het om de eigen collectie en hoef je 

je niet/minder te bekommeren om de overige planning rondom een tentoonstelling.  

Binnen een organisatie kan er daarnaast ook voor gekozen worden om een registrar bepaalde taken 

en verantwoordelijk wel of niet toe te kennen, omdat ze bepaalde kennis en ervaring wel of niet 

bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het verpakken en hanteren van objecten of het opstellen van een 

bruikleencontracten, omdat er voor deze taken specifieke kennis gebaat is.  

De diversiteit aan functietitels geeft ook aan hoe divers het takenpakket bij de organisatie van een 

bruikleenproces is. De functie registrar kan daarnaast gecombineerd worden met andere 

(collectie)functies of een onderdeel zijn van een meer algemenere of bredere functie. Uiteraard is dit 

ook afhankelijk van de betreffende persoon en zijn kennis en ervaring en hoe de overige organisatie 

is ingedeeld.  

Zoals ook in het hoofdstuk het bruikleenproces naar voren kwam, is er in de organisatie van 

bruiklenen sprake van een overlapping in collectiezorg en tentoonstellen. Een registrar heeft dan ook 

raakvlak met meerdere afdelingen binnen een organisatie. De functie kan daarom ook op 

verschillende plekken binnen de organisatie gesitueerd zijn.  

De kwaliteiten waaraan een goede registrar moet voldoen slaan op drie aspecten; organisatie, 

praktische taken en sociale contacten. Daarnaast is het in sommige organisaties van belang dat de 

registrar kennis heeft van specifieke processen, bijvoorbeeld voor specifieke collecties of juridische 



processen. De kennis over collectiezorg is belangrijk, omdat de registrar verantwoordelijk is voor het 

waarborgen van de collectie. Misschien niet fysiek, maar een registrar moet wel weten welke keuzes 

gevolgen hebben voor de conditie van het object of het risico op het verval daarvan. Naast het 

correct organiseren van alle aspecten rondom het bruikleenproces is het behouden van een goede 

relatie met de diverse partijen belangrijk. Al deze kwaliteiten sluiten aan op het doel van een 

registrar; het realiseren van de objectlogistiek binnen de afgesproken fysieke, administratieve, 

budgettaire en planningsmatige afbakening.  

  

   



De situatie in verschillende musea 
In dit hoofdstuk wordt de situatie rondom de bruikleenorganisatie van zowel kleine als grote musea 

besproken, waarna een vergelijking wordt gemaakt. In dit hoofdstuk komen de volgende deelvragen 

aan bod;  

 Welke taken horen bij het bruikleenproces? 

 Welke informatie wordt er toegepast door de kleinere musea in het bruikleenproces? 

 Welke eisen worden er gesteld aan andere betrokken partijen door de kleinere musea? 

 Wat is de rol van bruiklenen in het dagelijkse werk? 

 Hoe frequent worden er bruiklenen georganiseerd in de kleinere musea? 

 Welke van de werkzaamheden van een registrar zijn ook van toepassing in de kleinere 

musea? 

 Hoe wordt het bruikleenproces uitgevoerd in de kleinere musea? 

 Wie voert de diverse taken binnen het bruikleenproces uit? 

 Welke verantwoordelijkheden hebben deze medewerkers m.b.t. het bruikleenproces? 

 Welke verschillen ervaren kleinere musea tussen hun organisatie en die van grote musea? 

 Welke obstakels komen kleinere musea in hun bruikleenproces tegen? 

 Wat is de oorzaak van deze obstakels? 

 Welke stappen kunnen ondernomen worden om deze obstakels zoveel mogelijk te 

minimaliseren? 

 

Kleine tot middelgrote musea  
In dit hoofdstuk wordt de situatie in kleine tot middelgrote musea en de organisatie rondom 

bruiklenen in beeld gebracht.  

Huidige situatie  
Literatuur) De afgelopen jaren heeft de overheid flink bezuinigd op cultuur. Dit heeft uiteraard 

gevolgen voor de musea. In het rapport Museumcijfers 2014 worden de effecten van deze 

bezuinigingen in beeld gebracht.67 Kleine musea krijgen veruit de meeste subsidies van gemeentes 

(75% van alle subsidies). Dit is ook meteen de overheidsinstantie waar de meeste bezuinigingen 

plaatsvinden (in de periode van 2011 tot 2014 gemiddeld 30% korting). In 2014 daalden zowel de 

lasten als de baten voor kleine musea, maar de lasten zijn over het algemeen hoger dan de baten en 

daarmee hebben de musea te maken met een negatief exploitatiesaldo. Musea met een negatief 

exploitatiesaldo zullen moeten zoeken naar andere manieren om inkomsten te genereren en de 

lasten waar mogelijk nog meer verlagen, om winst te kunnen maken, maar het opkrikken van de 

eigen inkomsten is niet eenvoudig voor kleine musea. Het lukt hen dan ook nog niet om de 

subsidiekortingen op te vangen. Er is geprobeerd bezuinigingen op te vangen door minder betaald 

personeel in te zetten, waar een toename van vrijwilligers tegenover staat.  

Meer over de situatie in kleine musea, in vergelijking tot die van grote musea, zijn te vinden in het 

hoofdstuk vergelijkingen, paragraaf huidige situatie.  

Praktijk) In dit onderzoek is niet gebruik gemaakt van de definitie voor de grootte van musea zoals 

die is opgesteld door de museumvereniging, maar een eigen definitie, gebaseerd op het aantal 

betaalde medewerkers in een organisatie. Uit de enquêteresultaten van het algemeen onderzoek 

                                                           
67 Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
DeVereniging/Bestanden/MV_museumcijfers2014_LR%20web.pdf, geraadpleegd 15 maart 2016, p 37-69.  



kleine musea (zie bijlage één) blijkt dat de meeste musea uit de onderzoeksgroep zes tot tien 

medewerkers in dienst heeft. Deze onderzoekgroep is in eerste instantie geselecteerd door enkel 

musea te benaderen die minimaal drie tot maximaal dertig (betaalde) medewerkers in dienst 

hebben. Er zijn slechts enkele musea met vijf of minder betaalde medewerkers. Het aantal musea 

met elf tot vijftien medewerkers en zestien of meer medewerkers is samen net zo groot als het 

aantal musea met zes tot tien medewerkers. In een organisatie met zes tot tien medewerkers zijn er 

gemiddeld twee collectiemedewerkers aanwezig. Er zijn maar een paar musea die meer dan drie 

collectiemedewerkers in dienst hebben. Over het aantal tentoonstellingsmedewerkers is de groep 

meer verdeeld. Hoewel de meeste musea twee tentoonstellingsmedewerkers in dienst hebben, 

verschillen het aantal tentoonstellingsmedewerkers in de musea erg, oplopend tot zes of meer. In 

deze medewerkerssamenstelling zet ongeveer een derde van de musea maar één persoon in om het 

bruikleenproces te regelen. De musea die twee medewerkers inzetten tijdens het bruikleenproces 

beslaan ook een derde van de totale groep. Bij de rest van de musea wordt er in het proces met drie, 

vier of zelfs meer collega’s gewerkt. Meer over welke medewerkers er betrokken worden bij de 

organisatie van bruiklenen is te lezen in de paragraaf taakverdeling.  
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Uit de museumcijfers 2014 blijkt dat de meeste musea (360 van de 415) tijdelijke tentoonstellingen 

organiseren.68 Gemiddeld organiseert een museum vier tentoonstellingen per jaar. Dit komt redelijk 

overeen met de resultaten uit de afgenomen enquête. De helft van de musea organiseren twee tot 

vier keer per jaar een tijdelijk tentoonstelling, een kwart organiseert er één per jaar en de andere 

kwart organiseert er gemiddeld vier of meer per jaar. Deze tentoonstellingen blijven bij de meeste 

musea enkele maanden tot een half jaar staan. Het kan dus zo zijn dat musea meerdere 

wisseltentoonstellingen tegelijk hebben staan.  

 

                                                           
68 Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
DeVereniging/Bestanden/MV_museumcijfers2014_LR%20web.pdf, geraadpleegd 15 maart 2016, p 19.  
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Bruiklenen  
Praktijk) Bruiklenen zijn een essentieel onderdeel binnen de museale werking, ook bij kleine musea. 

Zeker in het licht van de bezuinigingen is het blijven organiseren van tijdelijke tentoonstellingen met 

wisselende onderwerpen belangrijk, net als het genereren van meer naams-, en collectiebekendheid 

door het uitlenen van de collectie. In het algemeen onderzoek kleine musea (zie bijlage één) zijn de 

musea erg verdeeld over de hoeveelheid bruiklenen in een tijdelijke tentoonstelling. Er zijn maar een 

paar musea die weinig tot geen bruiklenen in hun tentoonstellingen gebruiken (minder dan 10%), 

maar daartegenover is er ook een groep musea dat een groot aantal bruiklenen in hun 

tentoonstellingen gebruiken (een derde van de musea zegt 80% of meer bruiklenen in een 

tentoonstelling te gebruiken).  

 

Naast het ontvangen van bruiklenen voor een tijdelijke tentoonstelling, hebben de meeste musea uit 

het onderzoek regelmatig te maken met het uitlenen van hun collectie. Er is één museum dat niet 

meer dan vijf keer per jaar een bruikleenaanvraag ontvangt, maar de overige musea hebben wel 

regelmatig te maken met het uitlenen van de eigen collectie. Hoe groot de rol is van uitgaande 

bruiklenen is nog niet helemaal duidelijk, dit kan variëren van wekelijks tot eens in de paar maanden. 
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Uiteraard hoeven bruikleenaanvragen ook niet regelmatig binnen te komen, omdat dit afhankelijk is 

van de musea die de aanvragen indienen. Er kan sprake zijn van een drukke periode met veel 

aanvragen en een rustige periode met weinig tot geen aanvragen. Als museum heb je hier niet veel 

invloed op, tenzij je dit met potentiële bruikleennemers communiceert en reguleert.  

 

Taakverdeling  
Praktijk) Hoe een organisatie is vormgegeven is afhankelijk van het aantal en deskundigheid van de 

aanwezige medewerkers. In de vorige paragraaf hebben we gezien dat er maar een select aantal 

mensen betrokken zijn bij de organisatie van een bruikleen. Bij de meeste kleine musea zijn dit er 

één tot drie.  

Bij inkomende bruiklenen is de conservator meestal (eind)verantwoordelijk. Dit is dan ook degene 

die de meeste taken binnen dit proces uitvoert. Hoewel de directeur eindverantwoordelijke is bij 

ongeveer een kwart van de musea, voert deze maar bij een paar musea daadwerkelijk 

bruikleentaken uit. De directeur is bijna nooit betrokken bij de praktische taken binnen het proces, 

maar de medewerkers die dat wel doen, moeten zich waarschijnlijk wel verantwoorden tegenover de 

directeur. Deze zou op kunnen treden als vertegenwoordiger voor het museum door als 

eindverantwoordelijke in het proces op te treden. Dit uit zich bijvoorbeeld door de directeur die 

belangrijke afspraken en documenten controleert en ondertekent, de knopen doorhakt bij 

belangrijke beslissingen en de sociale contacten onderhoud.  

Ook de collectiebeheerder is in een kwart van de musea eindverantwoordelijk voor de inkomende 

bruiklenen. In de taken zien we dat de collectiebeheerder vaak ingezet wordt, bijna net zo vaak als de 

conservator. Bij de meer praktische taken die later in het proces voorkomen wordt er vaker een 

collectiebeheerder ingeschakeld dan een conservator. Hoewel we maar een enkele keer zien dat er 

een andere medewerker eindverantwoordelijk is, wordt die wel vaak ingezet bij de meer praktische 

taken in het proces, zoals het hanteren en verpakken van het object en de administratie. Met overige 

wordt in de meeste gevallen een andere collectiemedewerker genoemd (met minder 

verantwoordelijkheden), zoals de medewerker beheer & behoud, registrator of assistent 

conservator. In enkele gevallen worden er medewerkers die geen directe connectie hebben met de 

collectiezorg ingeschakeld, zoals medewerkers van de technische dienst, assistent management of 

museale zaken. In de taakverdeling is enigszins een scheiding te ontdekken tussen organisatorische 

en praktische taken. De organisatorische taken worden bij uitsteken door het management 

uitgevoerd en de praktische taken meer aan functies uit een lagere functieschaal.69 Dit zijn over het 

algemeen functies die in het dagelijks werk meer met de praktischere taken te maken heeft, in 

                                                           
69 Museumvereniging, Functiehandboek, (Amsterdam: 2015), 44. 
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sommige gevallen was er sprake van een combinatiefunctie. In de meeste gevallen was dit een 

combinatie van de directeurs- en conservatorfunctie.  

 

 

Wie ,binnen het museum, is verantwoordelijk voor het organiseren of uitvoeren van de volgende 

taken; 

* bruikleenaanvraag: 

* contact met bruikleengever: 

* planning: 

* coördineren binnenkomst object: 

* controleren tijdens tentoonstelling: 

* coördineren vertrek object: 

* administratie/registratie: 

* andere taak: 
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Ook bij de uitgaande bruiklenen is in de meeste gevallen de conservator eindverantwoordelijk, 

gevolgd door de directeur en de collectiebeheerder. Bij een enkel museum is er een andere functie 

eindverantwoordelijk, dit zijn in alle gevallen een collectiemedewerker (registrator of medewerker 

beheer & behoud) of een projectmedewerker. Ook hier zien we dat, ondanks de 

verantwoordelijkheid van de directeur, deze meestal geen praktische taken uitvoert. Ook de inzet 

van de conservator wordt minder, naarmate de taken praktischer worden. De inzet van overige 

medewerkers wordt groter. In de meeste gevallen gaat het om een andere collectiemedewerker, 

zoals de medewerker beheer & behoud, registrator, medewerker depot of assistent conservator. in 

enkele gevallen worden er medewerkers van andere afdelingen ingezet, zoals de medewerkers 

technische dienst, medewerker financiën of office manager. Sommige musea noemen externe 

partijen, hierover meer in een volgende paragraaf. Anders dan bij inkomende bruiklenen, worden er 

bij uitgaande bruikleenproces vrijwel geen projectmedewerkers ingezet. Bij ongeveer een derde van 

de musea wordt de collectiebeheerder ingezet, maar ook diens rol wordt iets minder bij de 

praktische taken. In sommige gevallen was er sprake van een dubbele directeurs- en 

conservatorfunctie.  
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Wie is verantwoordelijk voor het organiseren of uitvoeren van de volgende taken;

* beoordelen bruikleenaanvraag:  

* bepaling geschiktheid object: 

* opzet contact bruikleennemer: 

* planning:  

* regelen verzekering & waardebepaling:  

* regelen transport: 

* conditierapport: 

* object transport klaar maken: 

* koerieren: 

* object op locatie begeleiden/controleren: 

* object terugplaatsen op standplaats: 

* administratie/registratie: 

* andere taak: 

 

Ook in de interviews met medewerkers van kleine musea (zie bijlage twee) is gevraagd hoe de 

taakverdeling in hun museum werd toegepast. Net zoals te zien is in de grafiek, was er bij ongeveer 

de helft van de musea sprake van een verdeling tussen de organisatorische en praktische taken. Bij 

de andere helft van de musea was er geen sprake van een taakverdeling, omdat  alles door één 

persoon wordt uitgevoerd. Drie musea hadden een andere taakverdeling; taken verdeeld over drie 

personen (administratief, organisatorisch/sociaal en praktisch), alle taken verdeeld over meerdere 

personen en een scheiding van inkomende en uitgaande bruiklenen.  

In de enquête aan kleine musea is ook gevraagd of er vrijwilligers ingezet worden bij het 

bruikleenproces. Ruim de helft antwoordde hier ‘nee’ op, ruim een kwart antwoordde ‘ja’ en een 

enkeling werkt incidenteel met vrijwilligers in het bruikleenproces. Wanneer er wel met vrijwilligers 

gewerkt wordt zien we een duidelijke deling in het aantal personen dat ingezet worden; óf maar een 

enkeling, óf een groep van meer dan zeven personen. De taken die de vrijwilligers doen zijn enigszins 

uiteenlopend, alhoewel ze wel allemaal met de collectie te maken hebben. Transport, zowel intern 

als extern, wordt het meest door vrijwilligers gedaan. Daaropvolgend wordt de registratie door 

vrijwilligers uitgevoerd. Overige taken komen maar een enkele keer voor en hebben vaak te maken 

met één specifieke taak, zoals schoonmaakwerkzaamheden, correspondentie, conditierapporten 

opstellen of het op- en afbouwen van tentoonstellingen. 
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In de interviews met medewerkers van kleine musea (zie bijlage twee) hebben een aantal mensen 

uitgelegd waarom ze wel of niet met vrijwilligers werken. Redenen om dit niet te doen waren; een 

tekort aan relevante kennis, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid, hoeveelheid tijd die zij 

aanwezig zijn in het museum en omdat er ook taken besteed moeten blijven aan de betaalde 

krachten. Er zijn ook enkele redenen gegeven waarom er wel met vrijwilligers gewerkt wordt; omdat 

deze al lang in dienst zijn en omdat deze vaste taken hebben. Bij deze musea werden de vrijwilligers 

vooral ingezet bij registratie van de collectie en in enkele gevallen bij de fotografie en het inpakken 

van objecten. Daarnaast wordt er door twee geïnterviewden duidelijk gemaakt dat vrijwilligers enkel 

ingezet worden voor extra taken waar de vaste staf geen tijd voor heeft. Over het algemeen hebben 

de vrijwilligers dus geen groot aandeel in de organisatie van bruiklenen, maar worden bij enkele 

musea wel ingezet als ondersteuning.  
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Bij twee derde van de musea die de enquête ingevuld hebben, worden er geen taken uit het 

bruikleenproces uitbesteed aan andere partijen (zie ook hoofdstuk bruikleenproces, paragraaf 

betrokken partijen). Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande bruiklenen. Enkel bij inkomende 

bruiklenen is het zo dat de bruikleengever bepaalt of er gebruik gemaakt moet worden van externe 

professionals. Vaak is dit nog bespreekbaar met de andere partij.  De meeste kleine musea proberen 

zoveel mogelijk in eigen hand te houden, immers kost alles dat je niet hoeft uit te besteden je ook 

geen (extra) geld. De taken die wel uitbesteed worden, worden vooral gedaan door experts; 

 Transport/koerieren/verpakken door een (kunst)transportbedrijf 

 Opstellen conditierapport door een restaurateur  

 Gehele organisatie van inkomende bruiklenen binnen één tentoonstellingsproject door een 

registrar (als ZZP’er) 

 Waardebepaling door een taxateur 

 Verpakken/installeren objecten in de tentoonstelling door art handlers 

Geïnterviewde medewerkers uit kleine musea wilden duidelijk maken dat, ondanks een klein 

werkbaar team, er zoveel mogelijk aan gedaan wordt om alle taken zo goed mogelijk uit te kunnen 

voeren. Twee van de geïnterviewden noemde het; ‘roeien met de riemen die je hebt’. Ondanks deze 

inzet zijn er toch taken waar men niet altijd aan toe komt; depotbeheer, conditierapportages, 

collectieregistratie en collectieonderzoek. Ook een beperkt budget zorgt ervoor dat er enkele taken 

zijn die ze graag wel hadden willen doen, maar niet kunnen, zoals de restauratie van collectiestukken 

en het ontwikkelen van bijzondere/grote tentoonstellingen.  

Ervaringen 
Praktijk) Naast dat er aandacht is besteed aan hoe kleine musea hun bruiklenen intern organiseren, is 

er ook gekeken naar hoe de samenwerking tussen de musea verloopt. In de interviews met 

medewerkers van kleine musea (zie bijlage twee) is er gevraagd wat er opvalt aan het werken met 

een ander klein tot middelgroot museum in een bruikleen, dit zijn statements over aspecten die over 

het algemeen voorkomen. Dit hoeft niet te betekenen dat dit voor ieder “klein” museum geldt. Dit 

zijn ervaringen van de geïnterviewden die allen in een klein of middelgroot museum werken. 
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In een klein museum heb je te maken met een kleine staf. Het overleg en de besluitvorming tussen 

afdelingen is directer en verloopt sneller, oftewel de lijnen zijn korter. Doordat er snel beslissingen 

genomen kunnen worden, zijn de meeste kleine musea ook flexibeler. Als er veranderingen zijn, of er 

wordt een aanvraag gedaan op korte termijn, kunnen de musea hier vaak op ingaan en kan alles 

tijdig geregeld worden. Ook hebbende medewerkers over het algemeen meer geduld. Door het 

kleine team is er ook meer overzicht binnen de organisatie. De medewerkers zitten als het ware dicht 

op het vuur. Het contact met een ander klein museum is rechtstreekser, bij een vraag kom je direct 

bij de goede persoon en hebt in de meeste gevallen ook maar met één persoon te maken in het 

gehele proces.   

Omdat er sprake is van een klein team zijn er meer gecombineerde functies waarbij één persoon 

meerdere verschillende taken uitvoert. De kennis en ervaring van zo’n medewerker over één 

specifiek onderwerp is minder, maar vaak is er wel meer kennis over meerdere verschillende 

processen, omdat deze allemaal door deze medewerker gedaan moet worden. Door minder 

specifieke kennis en ervaring in het bruikleenproces en bijzondere situaties daarin, zijn de kleine 

musea soms minder goed voorbereid, zeker als er sprake is van een bijzondere omstandigheid, waar 

het museum nog nooit of bijna nooit mee te maken heeft gehad. De musea proberen met het team 

en de kennis die ze hebben toch alles zo goed mogelijk uit te voeren. De toewijding van het 

personeel is dan ook groot. Tussen kleine musea is er veel vertrouwen, omdat ze tot elkaar kunnen 

relateren en vaak in hetzelfde schuitje zitten.  

Samenvatting  
Financieel gaat het niet goed met de kleine musea. Ze hebben zwaar te kampen met de 

bezuinigingen en kunnen deze amper opvangen. De eigen inkomsten stijgen en de lasten dalen, maar 

dat is niet genoeg. De kleine musea wordt beperkt in het aantal professionele werkkrachten en 

proberen dit waar mogelijk op te vangen met vrijwilligers.  

De onderzoeksgroep bestaat uit musea met minimaal drie tot maximaal dertig betaalde 

medewerkers in dienst, waarvan de grootste groep uit zes tot tien medewerkers bestaan. De 

collectiezorg wordt in de meeste musea besteed aan twee medewerkers. Over het algemeen worden 

er meer medewerkers ingezet bij het tentoonstellen.  

Bij bijna alle musea is het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen een terugkomende taak en in 

de meeste gevallen zijn dit tentoonstellingen die enkele maanden in het museum blijven. De 

onderzoeksgroep verschilt nogal in de hoeveelheid bruiklenen die ze in de tijdelijke tentoonstellingen 

gebruiken, maar er zijn bijna geen musea die helemaal geen objecten van andere instellingen lenen. 

Ook hebben alle musea uit de onderzoeksgroep te maken gehad met het uitlenen van hun collectie.  

Om inkomende bruiklenen te organiseren wordt er in de meeste gevallen een conservator en/of 

collectiebeheerder ingezet die uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen. Opvallend is dat de 

conservator vaak wel de organisatorische taken doet, maar de meer praktischere taken uitbesteed 

aan een collectie collega of externe partij. De collectiebeheerder doet over het algemeen alle taken 

binnen het bruikleenproces. Een enkele keer is er ook een projectmedewerker bij de inkomende 

bruiklenen betrokken. Bij de uitgaande bruiklenen wordt de projectmedewerker vrijwel niet ingezet. 

Hier zijn wederom de directeur, conservator of collectiemedewerkers eindverantwoordelijk voor. 

Naarmate het bruikleenproces bevordert en de taken praktischer worden, neemt de betrokkenheid 

van de conservator af. Ook bij de uitgaande bruiklenen worden de praktische taken vaker aan andere 

collectiemedewerkers van het museum besteed. Het is daarnaast ook nog mogelijk om de taken over 

drie medewerkers te verdelen.  

In het bruikleenproces worden bij de meeste musea geen vrijwilligers ingezet, omdat bij hen de 

kennis of juiste aansprakelijkheid ontbreekt. Wanneer er wel vrijwilligers ingezet worden dan zijn zij 

ter ondersteuning van de betaalde medewerkers en voeren maar één soort taak uit.  
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Bij kleine musea zijn er niet zo veel medewerkers. Zowel interne als externe communicatie verloopt 

daarom vlot. Doordat interne processen en besluitvorming vlotter verloopt, zijn de musea flexibel 

ingesteld en ze zijn over het algemeen goed van vertrouwen tegenover andere musea. De 

medewerkers hebben te maken met verschillende processen en hebben daarom een breed scala aan 

kennis, maar deze kennis gaat niet altijd heel diep.  

  



60 
 

Middelgrote tot grote musea  
Om een vergelijking te kunnen maken, wordt er in deze paragraaf een globale omschrijving gegeven 

van de grotere organisaties, gebaseerd op diverse literaire bronnen en praktijkonderzoek. Deze 

paragraaf heeft overlappingen met het hoofdstuk de registrar, omdat er bij de meeste grotere musea 

één of meerdere registrar aanwezig zijn. Als we willen weten hoe de bruiklenen bij hen 

georganiseerd wordt, dan moeten we kijken naar de registrarsfunctie.  

Huidige situatie  
Literatuur) Anders dan bij de kleine musea, gaat het financieel bij de grote musea over het algemeen 

erg goed, zoals duidelijk wordt in het rapport Museumcijfers 2014.70 Uiteraard hebben zij ook te 

maken met bezuinigingen, maar deze kunnen ze aardig goed opvangen, onder andere door het 

genereren van meer eigen inkomsten. De lasten daalden en de baten groeiden flink, waardoor de 

musea een steeds groter groeiend exploitatiesaldo opbouwen. De bezoekersaantallen groeien tussen 

2011 en 2014 met 38%. De buitenlandse bezoekers zoeken vooral de grote musea op. De meeste 

grote musea zijn dan ook gevestigd in de randstad (63%). Voor het grootste gedeelte (57%) worden 

deze musea gesubsidieerd door het Rijk, waar er uiteraard ook bezuinigingen zijn, maar in de meeste 

gevallen minder dan 10% korting (gemiddeld 3%). Ook bij de grote musea worden er meer 

vrijwilligers ingezet, maar daarnaast wordt er ook 10% meer betaalde personeel ingezet.  

Meer over de situatie in grote musea, in vergelijking tot die van kleine musea, zijn te vinden in het 

hoofdstuk vergelijkingen, paragraaf huidige situatie. 

Bruiklenen 
Literatuur) In deze paragraaf kijken we naar de frequentie van bruiklenen in een organisatie. Onder 

andere door de aard van de collectie, lenen de grote (Rijks)musea veel meer collectie uit dan in.71 

Door het grote aantal bruikleenaanvragen zouden musea te maken kunnen krijgen met een grotere 

werkdruk.72 Het inzetten van meer personeel is dan ook logisch om de verwerkingscapaciteit en 

plaatsingsmogelijkheden (van de collectie) te vergroten binnen het museum. Als het museum de 

werkdruk niet meer aan kan, stokt dat de mogelijkheid om uitgaande bruiklenen te blijven uitvoeren. 

Praktijk) Uit de enquêteresultaten van het algemeen onderzoek registrars blijkt dat de meeste musea 

niet meer dan 50 bruikleenaanvragen per jaar krijgen. Als de aanvragen geleidelijk binnen zouden 

komen, betekent dit dat er niet meer dan één aanvraag per week binnen komt en verwerkt moet 

worden. Daartegenover zijn er ook een aantal musea die meer dan 100 aanvragen per jaar 

binnenkrijgen. Je zou bijna kunnen zeggen dat de aanvragen aan de lopende band binnen komen. Al 

deze aanvragen moeten uiteraard verwerkt worden. Door de grote organisatie met vele 

medewerkers, kan het verwerken van zo’n aanvraag veel tijd kosten voor het museum. Mevrouw 

Brouwer legt in het interview kort uit hoe zo’n proces bij het Rijksmuseum in elkaar zit; ‘een 

bruikleenaanvraag gaat eerst langs de conservatoren, dan kijken de restauratoren ernaar. Dan wordt 

het contract opgesteld en dat gaat langs de directie. Dit proces duurt ongeveer drie maanden per 

aanvraag. De restaurator moet bijvoorbeeld naar Lelystad reizen om de conditie van de 

aangevraagde bruiklenen te controleren.’73 Om die reden zijn er ook musea die een aanvraagperiode 

                                                           
70 Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
DeVereniging/Bestanden/MV_museumcijfers2014_LR%20web.pdf, geraadpleegd 15 maart 2016, p 37-69. 
71 M. Oomens, Loan fee: waar ligt de grens (Amsterdam, 2006), 
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Loan%20Fee,%20waar%20ligt%2
0de%20grens.pdf, geraadpleegd 18 maart 2016, p  5. 
72 S. van Ree, Navigeren door het bruikleenverkeer, een casestudy naar het bruikleenverkeer binnen het project: 
zwerfkeien: dynamiseren van collecties (Amsterdam 2014), p 24. 
73 W. Brouwer, hoofd Registrarsoffice Rijksmuseum geïnterviewd door T. Stet op 25 mei 2016. 

http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Loan%20Fee,%20waar%20ligt%20de%20grens.pdf
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Loan%20Fee,%20waar%20ligt%20de%20grens.pdf
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vaststellen. De bruikleenaanvraag moet dan langer dan de betreffende periode vóór de opening van 

de tentoonstelling waar het object in komt te staan, ingediend worden. Daarnaast kan één aanvraag 

uit meerdere objecten bestaat. In dit geval zal er nog meer werk en tijd aan besteed moeten worden, 

omdat alle objecten apart bekeken moeten worden. Meer over dit onderwerp wordt besproken in de 

paragraaf; ervaringen.  

 

Betreffende inkomende bruiklenen van grote musea, zijn er in de enquêteresultaten grote verschillen 

te ontdekken. Sommige musea lenen niet meer dan 50 keer van andere instellingen (of andere 

collectie-eigenaren/-beheerders). Daartegenover zijn er ook musea die aangeven meer dan 300 

objecten van andere beheerders te lenen voor hun tijdelijke tentoonstellingen. Uiteraard kan één 

bruikleen bestaan uit meerdere objecten. Bij een grote bruikleen kan er sprake zijn van tientallen 

objecten van één bruikleengevers, bestemt voor één tentoonstelling. De planning rondom 

inkomende bruiklenen is makkelijker te reguleren dan uitgaande bruiklenen, omdat je te maken hebt 

met een tentoonstellingsplanning dat als leidraad dient voor de bruikleenorganisatie. Uiteraard moet 

je als bruikleennemer ook wel rekening houden met de planning van je bruikleengever. 

Tentoonstellingen staan vaak al vele maanden of soms jaren in de planning, dat geeft jou als 

bruikleennemer de ruimte om de bruiklenen te organiseren.  
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Taakverdeling  
Praktijk) Door het inzetten van de functie registrar, heb je over het algemeen een duidelijk beeld van 

de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de bruiklenen in de grote musea. 

Wanneer er maar één registrar in dienst is, is ook de taakverdeling hierin duidelijk. Er zijn ook musea 

met meerdere registrars in dienst. De bruikleentaken kunnen verdeeld worden over meerdere 

medewerkers. Dit kan op verschillende manieren; 

 Per (deel)collectie 

 Per taak of takenpakket (bestaande uit vergelijkbare taken) 

 Per (tentoonstelling)project  

 Per inkomende óf uitgaande projecten 

Bij enkele musea is er geen taakverdeling onder registrars, iedereen is in staat om alle taken binnen 

het proces uit te voeren. Afhankelijk van de kennis en ervaring van een medewerker, kan een 

museum ervoor kiezen om bepaalde taken of verantwoordelijkheden wel of niet bij een betreffende 

persoon neer te leggen. Bij gebrek aan de juiste kennis van een collega kan een organisatie ervoor 

kiezen om een andere medewerker of een externe partij in te zetten voor de betreffende taak.   

Meer over de taakverdelingen in grote musea, afhankelijk van de registrarsfunctie, is te lezen in het 

hoofdstuk de registrar, paragraaf definitie en taken. 

Ervaringen 
Praktijk) Vanuit de interviews met medewerkers van kleine musea zijn er veel statements gegeven 

over de organisatie van bruiklenen in grote musea. Dit zijn statements over aspecten die in het 

algemeen voorkomen, dit hoeft niet te betekenen dat dit voor ieder “groot” museum geldt. 

Daarnaast is dit de ervaring van de geïnterviewden die allen in een klein of middelgroot museum 

werken.  

Grote musea hebben  een grotere organisatie, waarin veel verschillende medewerkers en afdelingen 

in gesitueerd zijn. Door deze grote hoeveelheid betrokken medewerkers en differentiatie, is er veel 

intern overleg nodig tussen zowel verschillende afdelingen, als functionarissen. De “lijnen” in het 

museum zijn langer en daardoor verloopt de communicatie stroever en is er meer bureaucratie 

aanwezig. Dit maakt het gehele proces iets ingewikkelder; je hebt vaak te maken met meerdere 
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functionarissen binnen één bruikleen en moet rekening houden met een langer verwerkingsproces 

van bruikleenaanvraag. Deze moet dus op tijd ingediend worden. Dit heeft ook te maken met de 

planning van de grote musea zelf, die vaak al enkele jaren vooruit gepland hebben. De grote musea 

zijn in dat opzicht goed voorbereid. 

Door de ruimte en het budget voor een groter personeelsbestand, is er ook de mogelijkheid om 

functies meer te differentiëren. Bij deze differentiatie heeft een medewerker de ruimte om zich te 

specialiseren op zijn takenpakket, dat een afgebakende vorm aanneemt. Deze ruimte tot specialisatie 

zorgt ervoor dat een medewerker, gericht op zijn/haar onderwerp meer kennis kan opdoen. Over het 

gehele museum betekent dit dat er meer kennis aanwezig is dan in een kleinere organisatie (met 

minder differentiatie). Doordat grote musea meer (uitgaande) bruiklenen organiseren doen zij over 

het algemeen meer ervaring op in het vak. Het werk wordt regelmatig uitgevoerd en wordt een 

routine. Door deze ervaring zijn zij vaker goed voorbereid in een bruikleenproces. De meeste grote 

(Rijks)musea hebben een topcollectie in huis en zijn daarom erg gewild voor musea als 

bruikleengever. De vele bruikleenaanvragen kunnen de werkdruk flink opvoeren en daarom zijn 

sommige musea genoodzaakt om een loan fee te vragen om de bruiklenen te kunnen blijven 

organiseren. Dit betekent dat het museum een financieel bedrag vraagt voor het verwerken van de 

bruikleenaanvraag.  

De grote musea hebben uiteraard ook een groter budget. Met dit budget is het voor hen mogelijk om 

meer taken uit te besteden aan externe professionals. Er worden meer middelen ingezet en er zijn 

meer (externe) partijen betrokken, waardoor het proces wat ingewikkelder wordt. Daarnaast kunnen 

de grote musea zich in de meeste gevallen aan strenge tentoonstellings-, transport- en 

verpakkingseisen houden, onder andere door dat grote budget. Die eisen stellen ze dan ook aan de 

musea die de collectie van hen lenen. Door deze eisen en het vragen van een loan fee, kan het lenen 

van een groot museum erg veel kosten met zich meedragen. 

Samenvatting  
Met de grote musea gaat het over het algemeen goed. Er komen steeds meer bezoekers en er 

worden steeds meer eigen inkomsten genereerd, waarmee de bezuinigingen opgevangen kunnen 

worden. Dit geeft hen onder andere de ruimte om meer personeel in te zetten en meer 

tentoonstellingen te ontwikkelen. Door de vele bruikleenaanvragen hebben de meeste grote musea 

te maken met een grote werkdruk rondom het verwerken van uitgaande bruiklenen, maar er worden 

ook veel inkomende bruiklenen verwerkt bij de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen.  

In het kader van de bruiklenen hebben de musea één of meerdere registrars in dienst , waarbij de 

bruikleentaken ondergebracht worden bij één of meer functies. Deze taken kunnen dan ook weer 

gedifferentieerd worden.  

De grote organisatie zorgt er mede voor er meer sprake is van bureaucratie en er meer tijd gaat 

zitten in de interne communicatie. De registrars kunnen door hun dagelijkse werk in bruiklenen veel 

ervaring op doen en worden een expert in het werk. Met een groter budget kunnen de musea meer 

externe partijen inzetten en voldoen aan hoge eisen.  
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Vergelijkingen 
In dit hoofdstuk worden de verschillen en overeenkomsten tussen grote en kleine musea benoemd, 

die invloed hebben op de verloop/organisatie vaan een bruikleen.  

Huidige situatie 
Literatuur) In de eerdere hoofdstukken zijn een aantal punten benoemd uit het rapport 

Museumcijfers 2014.74 Dit rapport is een uiteenzetting van de resultaten van het onderzoek dat 

Museana uitvoerde aan de hand van de gegevensbank, waarin musea sinds een aantal jaren hun 

kerngegevens in hebben opgeslagen. De onderzoeksgroep is een representatie van alle musea in 

Nederland. In dit onderzoek is speciaal aandacht besteed aan de verschillen tussen grote, 

middelgrote en kleine musea en de gevolgen van overheidsbezuinigingen. In dit rapport wordt de 

definitie voor grote, middelgrote en kleine musea, zoals die is vastgesteld door de 

Museumvereniging, gehanteerd. Er worden veel punten in het rapport genoemd die de verschillen 

tussen de musea verduidelijken. Om al deze punten in beeld te brengen, zijn de belangrijkste en 

relevantste punten in een tabel geplaatst. Deze gegevens zijn allemaal gemiddelden van de gehele 

groep responsen per museumklasse. De gegevens van een afzonderlijk museum kunnen afwijken van 

deze gegevens.  

Klein Middelgroot Groot 

Omzet < €400.000 Omzet €400.000 tot 
€3.200.000 

Omzet > €3.200.000 

188 responsen 111 responsen 52 responsen 

Vooral buiten Randstad Verspreid over Nederland Vooral in Randstad 

18% betaald personeel 47% betaald personeel 81% betaald personeel 

9 fte 20 fte 94 fte 

Vooral gemeentelijke subsidies Vooral gemeentelijke subsidies Vooral Rijkssubsidies 

15% kunst 
70% geschiedenis 
6% natuurhistorie 
7% wetenschap & techniek 
2% volkenkunde  

23% kunst 
58% geschiedenis 
9% natuurhistorie 
10% wetenschap & techniek 
0% volkenkunde 

46% kunst 
38% geschiedenis 
4% natuurhistorie 
10% wetenschap & techniek 
2% volkenkunde 

11.300 bezoeken 49.800 bezoeken 293.000 bezoeken 

53% eigen inkomsten 49% eigen inkomsten 53% eigen inkomsten 

7% groei in bezoekers 16% groei in bezoekers 38% groei in bezoekers 

 

Gemiddeld krijgen grote musea tien keer meer subsidie dan middelgrote musea en honderd keer 

meer subsidie dan kleine musea. Per bezoek krijgen de grote museum gemiddeld meer subsidie en 

wordt er ook meer verdiend aan eigen inkomsten per bezoek (dit is de subsidie en eigen inkomsten 

gedeeld door het aantal bezoeken). Alle musea hebben te maken met bezuinigingen, maar over het 

algemeen zitten de meeste kortingen bij de gemeentesubsidies en dit is de grootste subsidieerder 

van de groep kleine en middelgrote musea. De grote musea vangen de bezuinigingen goed op met 

eigen inkomsten, maar de kleinere musea kost dit meer moeite. Wel groeit bij alle musea de 

bezoekersaantallen, al zijn dit er bij de grote musea aanzienlijk meer. Ook is er sprake van een groei 

in vrijwilligers in alle musea. Bij kleine musea is er een daling in betaald personeel, terwijl er bij de 

grote musea juist meer betaald personeel ingezet wordt. Bij vrijwel ieder punt zitten de middelgrote 

musea tussen de twee situaties in.  

De conclusie van het rapport bestaat uit het statement dat het goed gaat met de grote musea, maar 

                                                           
74Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
DeVereniging/Bestanden/MV_museumcijfers2014_LR%20web.pdf, geraadpleegd 15 maart 2016, p 37-69. 
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dat de ontwikkelingen bij de middelgrote en kleine musea minder florissant zijn. Vooral de 

subsidiedaling hakt er bij de kleine musea in en het lukt hen vooralsnog niet om deze klap op te 

vangen.  

Ervaringen  
Praktijk) In de interviews met medewerkers van kleine musea is ook gevraagd welke verschillen er nu 

vooral naar voren kwamen in het bruikleenproces tussen grote en kleine musea. Dit zijn statements 

over aspecten die in het algemeen voorkomen. Dit hoeft niet te betekenen dat dit voor iedere 

situatie geldt. Dit zijn ervaringen van de geïnterviewden die allen in een klein of middelgroot 

museum werken.  

Bij grote musea was het belang van het verdienmodel al duidelijk, maar nu merken ook de kleinere 

musea dat dit belang groeit. Door de ontwikkelingen bij grote musea, zullen kleine musea 

automatisch moeten volgen om voor de grote musea een waardige bruikleenpartij te blijven. Kleine 

musea moeten zich kunnen meten met de grote musea, in professionaliteit en in sommige gevallen 

ook in het bruikleenbudget, om te kunnen blijven lenen. Een groot verschil tussen grote en kleine 

musea is dat de grote musea simpelweg aan alle eisen kunnen voldoen, onder andere door een 

groter budget. De kleinere musea die kunnen hier enkel naar streven en proberen met de middelen, 

mankracht en budget dat ze hebben het bruikleenproces zo goed mogelijk uit te voeren, maar ze 

lopen soms sneller tegen grenzen aan. In de grote musea zijn er meer gedifferentieerde functies 

aanwezig. Dit maakt dat er meer gespecialiseerde mensen met vakinhoudelijke kennis in de 

organisatie aanwezig zijn. In de kleine musea doen de collectiemedewerker of conservator de 

bruikleentaken naast hun eigen taken. De kennis en ervaring kan hierdoor (ook door een minder 

groot aantal te verwerken bruiklenen in het dagelijkse werk) minder zijn. Over de algemene gang van 

zaken rondom bruiklenen zijn de kleine musea vaak wel op de hoogte, maar informatie over 

specifieke situaties willen nog wel eens ontbreken. De registrars in grote musea hebben hier meer 

ervaring mee. Uiteraard is deze kennis en ervaring ook afhankelijk van het museum, de soort 

collectie en het soort bruiklenen dat ze organiseren. Daarnaast hebben de medewerkers van kleine 

musea ervaren dat door de grote organisatie het proces soms langer en ingewikkelder is dan bij de 

kleinere musea, waarbij er sprake is van een directere communicatie, tussen zowel de twee musea, 

als tussen de collega’s. Als laatste is er nog het verschil in financiële waarde van objecten. Bij grote 

musea wordt er vaker gewerkt met objecten van een (zeer) hoge financiële waarde, maar deze 

financiële waarde zou geen invloed moeten hebben op hoe er met een object wordt omgegaan. Er 

moet namelijk met alle objecten zo voorzichtig mogelijk om worden gegaan. Een object dat voor een 

groot museum niet zo bijzonder en waardevol is, kan het topstuk van een ander museum zijn. 

Ondanks dat de geïnterviewden een aantal punten hebben genoemd die duidelijk maken dat de 

bruikleenorganisatie in grote en kleine musea kunnen verschillen, willen een aantal mensen hun 

uitspraken nuanceren. Het komt namelijk vrijwel niet voor dat er door de vorm van de organisatie 

iets mis gaat in het bruikleenproces. In de meeste gevallen verloopt het bruikleenproces naar ieders 

wens. Uiteindelijk worden in beide soorten organisaties dezelfde stappen gemaakt in het 

bruikleenproces, alleen gebeurt dit op bepaalde vlakken op een andere manier. Ondanks dat kleine 

musea de bruiklenen anders organiseren, hoeft dit niet persé op te vallen bij de andere partij. De 

organisatie mag dan wel kleiner zijn, maar de medewerkers zijn net als bij de grote musea 

professionals. Uiteindelijk werken we allemaal met collectie die als waardevol wordt gezien en het 

waarborgen van deze collectie is voor iedereen van belang. Iedereen probeert zijn/haar taken binnen 

de mogelijkheden zo goed mogelijk uit te voeren. Wanneer je met een ander museum werkt, moet 

de grootte van de organisatie geen invloed hebben op de manier waarop jij of de andere partij met 

de collectie en de situatie omgaat. Als museum moet je je altijd zo professioneel mogelijk opstellen 

en altijd houden aan de ethische code voor musea.  
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Overige vergelijkingen 

Conclusie) In eerdere hoofdstukken en paragrafen zijn er al veel afzonderlijke aspecten benoemd met 

betrekking tot zowel de grote als kleine musea. In deze paragraaf worden een aantal van deze 

aspecten naast elkaar gelegd om de verschillen tussen de musea, die nog niet naar voren zijn 

gekomen tijdens de interviews, verder in beeld te brengen. De punten die in de paragrafen 

bruiklenen en taakverdeling van de vorige twee hoofdstukken zijn benoemd, zijn ook in deze 

paragraaf verwerkt, omdat deze punten met elkaar en andere te benoemen punten samenhangen en 

niet als losse aspecten gezien/behandeld kunnen worden.  

Veruit het belangrijkste verschil is in dit verslag al een aantal keer genoemd; de gecentraliseerde 

registrarsfunctie in de grote musea en de combinatiefunctie in de kleine musea.  

In een kleine organisatie moeten dezelfde taken uitgevoerd worden als in een groot museum, 

ongeacht de grootte en aard van het museum.75 Al is dit vaak wel in een kleinere hoeveelheid. Al 

deze taken moeten verdeeld worden over de hoeveelheid beschikbare medewerkers. Bij grote 

musea betekent dit vaak dat er ruimte is om één soort takengroep door meerdere medewerkers te 

laten uitvoeren en is er meer ruimte voor differentiatie in die taken. Wanneer er meerdere registrars 

in dienst zijn van een groot museum, kunnen deze taken ook weer onderverdeeld worden. Hierbij 

wordt niet persé een scheiding gemaakt tussen organisatorische en praktische taken, zoals bij de 

kleinere musea vaak wordt gedaan, maar tussen verschillende onderwerpen zoals (deel)collecties en 

projecten. Er kan ook voor gekozen worden om de inkomende en uitgaande bruikleentaken te 

scheiden en te verdelen over de registrars. Hoe groter het aantal medewerkers, des te groter de 

mogelijkheid voor specialisatie.   

Bij kleine musea is een medewerker vaker genoodzaakt om meerdere verschillende taken uit te 

voeren. Een klein museum heeft vooral generalisten met allround-functies in huis, waarbij de 

medewerker kennis moet hebben van al de verschillende processen die in zijn werk voorkomen. Dit 

geldt overigens ook voor leidinggevende functies (bij zowel de grote als kleine musea), omdat deze 

medewerkers kennis moeten hebben van alle onderwerpen waar zijn/haar afdeling zich mee bezig 

houdt en alle taken die hierbinnen worden gedaan. Dit wordt ook weleens een paraplu-functie 

genoemd, omdat het een overkoepelende functie betreft. Een generalist zal zich over het algemeen 

meer thuis voelen in een kleiner museum, maar iemand die zich graag specialiseert is beter op zijn 

plek in een groter museum. 

De functies in kleine musea kunnen worden gezien als combinatiefuncties, waarbij één medewerker 

meerdere functies bekleedt en de werkzaamheden combineert. Dit komt voor bij 

collectiemedewerkers, maar ook bij andere functies in de kleine musea. De registrarstaken worden 

meestal bij de conservator en/of collectiemedewerker ondergebracht. Een conservator is in zijn 

dagelijks werk al betrokken bij zowel de collectie als bij het ontwikkelen van tentoonstellingen. 

Zijn/haar betrokkenheid bij het bruikleenproces, met name bij de inkomende bruiklenen, is dan ook 

een logische vervolg. Collectiemedewerkers zijn er in verschillende vormen met verschillende 

verantwoordelijkheden, maar uiteindelijk dragen ze allemaal in een vorm bij aan de zorg van 

collecties. Omdat dit één van de belangrijkste uitgangspunten is van een bruikleenproces en omdat 

je bij uitgaande bruiklenen te maken hebt met de eigen collectie is de betrokkenheid van de 

collectiemedewerker ook een verstandige. In de kleine musea worden de bruikleentaken in sommige 

gevallen ook gecentraliseerd bij één persoon, net als bij een registrar, maar er zijn ook musea die de 

taken verdelen onder twee of meerdere personen. Wanneer deze taken verdeeld worden, zien we 

wel duidelijk dat er gekozen wordt om de administratieve en/of organisatorische taken (voornamelijk 

                                                           
75 C. van Katwijk, Voorbeelden van functies in musea en indicaties van functieniveaus (1994), p 13.  
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sociale contacten) en de praktische taken te scheiden. Uit de interviews met medewerkers van kleine 

musea blijkt dat de invulling van functies in een organisatie erg afhankelijk kunnen zijn van de 

betreffende organisatie, hoe deze zijn doelstellingen wil waarmaken en waar prioriteiten worden 

gelegd.  

De grote (Rijks)musea hebben over het algemeen te maken met grotere aantallen bruiklenen, veel 

meer dan de kleinere musea. Vooral de werkdruk rondom het verwerken van bruikleenaanvragen is 

groot.76 Bij kleine musea wordt er meer geleend van andere instellingen dan uitgeleend vanuit de 

eigen collectie.77 Dit maakt dat bij grote musea één of meerdere fulltime functies er een dagtaak aan 

hebben om de organisatie van bruiklenen rond te krijgen. Voor de meeste kleine musea geldt dat ze 

nooit een volledige functie kunnen vullen, enkel met bruikleentaken. Daarom wordt deze taak er bij 

gedaan door een functionaris dat het museum tot zijn beschikking heeft. Hun dagelijkse werk bestaat 

ook niet alleen uit bruiklenen organiseren, maar vaak uit nog veel meer andere taken, waar ze ook 

allemaal kennis over en ervaring in moeten hebben. Hierbij wil de specifieke kennis over specifieke 

onderwerpen er wel eens bij in schieten. Het is simpelweg niet mogelijk om van ieder onderwerp een 

expert te zijn. Er worden keuzes gemaakt in welke informatie wel en niet relevant zijn voor de 

dagelijkse werking. Taken die niet regelmatig aan de orde zijn, behoren niet automatisch tot de 

aanwezige kennis.  

Als registrar heb je dagelijks te maken met de organisatie van bruiklenen, waardoor je hier heel veel 

ervaring in opbouwt. Bij elke nieuwe situatie groeit deze ervaring en de bijbehorende kennis. 

Daarnaast hebben registrars ook veel contacten met transporteurs en collega’s uit zowel het eigen 

museum, als uit andere musea waar ze hun kennis mee kunnen delen. Het opdoen van ervaring 

wordt als een van de belangrijkste aspecten van het werk van een registrar gezien. Een goede 

registrar is bekend met de praktijk en kan zich dan ook goed aanpassen aan verschillende situaties in 

het bruikleenproces. De bruikleenmedewerkers in kleine musea maken in hun werk minder 

bruikleensituaties mee en doen hier dus veel minder ervaring in op.  

Samenvatting  
Financieel gaat het niet goed met de kleine musea. Ze hebben zwaar te kampen met de 

bezuinigingen en kunnen deze amper opvangen. De eigen inkomsten stijgen en de lasten dalen, maar 

dat is niet genoeg. De kleine musea worden beperkt in het aantal professionele werkkrachten en 

proberen dit waar mogelijk op te vangen met vrijwilligers. Met de grote musea gaat het over het 

algemeen wel heel goed. Het groeiende aantal bezoekers en eigen inkomsten, maakt het voor hen 

mogelijk om de bezuinigingen op te vangen.  

De onderzoeksgroep bestaat uit musea met minimaal drie tot maximaal dertig betaalde 

medewerkers in dienst, waarvan de grootste groep uit zes tot tien medewerkers bestaan. De 

collectiezorg wordt in de meeste musea gedaan door twee medewerkers. Over het algemeen 

worden er meer medewerkers ingezet bij het tentoonstellen.  

Bij bijna alle musea is het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen een terugkomende taak en in 

de meeste gevallen zijn dit tentoonstellingen die enkele maanden in het museum blijven. De 

onderzoeksgroep verschilt nogal in de hoeveelheid bruiklenen die ze in de tijdelijke tentoonstellingen 

gebruiken, maar er zijn bijna geen musea die helemaal geen objecten van andere instellingen lenen. 

Ook hebben alle musea uit de onderzoeksgroep te maken gehad met het uitlenen van hun collectie.  

                                                           
76 S. van Ree, Navigeren door het bruikleenverkeer, een casestudy naar het bruikleenverkeer binnen het project: 
zwerfkeien: dynamiseren van collecties (Amsterdam 2014), p 24. 
77 M. Oomens, Loan fee: waar ligt de grens (Amsterdam, 2006), 
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Loan%20Fee,%20waar%20ligt%2
0de%20grens.pdf, geraadpleegd 18 maart 2016, p  5. 

http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Loan%20Fee,%20waar%20ligt%20de%20grens.pdf
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Loan%20Fee,%20waar%20ligt%20de%20grens.pdf
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Om inkomende bruiklenen te organiseren wordt er in de meeste gevallen een conservator en/of 

collectiebeheerder ingezet die uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen. Opvallend is dat de 

conservator vaak wel de organisatorische taken doet, maar de meer praktischere taken uitbesteed 

wordt aan een collectie collega of externe partij. De collectiebeheerder doet over het algemeen alle 

taken binnen het bruikleenproces. Een enkele keer is er ook een projectmedewerker bij de 

inkomende bruiklenen betrokken. Bij de uitgaande bruiklenen wordt de projectmedewerker vrijwel 

niet ingezet. Hier zijn wederom de directeur, conservator of collectiemedewerkers 

eindverantwoordelijk voor. Naarmate het bruikleenproces vordert en de taken praktischer worden, 

neemt de betrokkenheid van de conservator af. Ook bij de uitgaande bruiklenen worden de 

praktische taken vaker aan andere collectiemedewerkers van het museum besteed. Het is daarnaast 

ook nog mogelijk om de taken over drie medewerkers te verdelen.  

In het bruikleenproces worden bij de meeste musea geen vrijwilligers ingezet, omdat bij hen de 

kennis of juiste aansprakelijkheid ontbreekt. Wanneer er wel vrijwilligers ingezet worden dan zijn zij 

ter ondersteuning van de betaalde medewerkers en voeren maar één soort taak uit.  

Bij de grote musea is er meer ruimte en budget om medewerkers te zetten op de organisatie van 

bruiklenen. Doordat zij te maken hebben met grote aantallen van (voornamelijk uitgaande) 

bruiklenen hebben zij ook te maken met een grotere werkdruk. In principe zijn de registrar 

verantwoordelijk voor het organiseren van het gehele bruikleenproces, maar wanneer er meerdere 

in dienst zijn, kan er gekozen worden om de taken verder te differentiëren. Registrars kunnen zich 

specialiseren. In de kleine musea is deze specialisatie meestal niet mogelijk. Medewerkers zijn eerder 

genoodzaakt om functies te combineren.  

Bij kleine musea zijn er niet zo veel medewerkers. Zowel interne als externe communicatie verloopt 

daarom vlot. Doordat interne processen en besluitvorming vlotter verloopt, zijn de musea flexibel 

ingesteld en over het algemeen goed van vertrouwen tegenover andere musea. De medewerkers 

hebben te maken met verschillende processen en hebben daarom een breed scala aan kennis, maar 

deze kennis gaat niet altijd heel diep.  

Het tegenovergestelde geldt voor de grote musea. Er is sprake van een grote en gedifferentieerde 

organisatie waarbij er veel intern communiceert moet worden. De registrars registrars kunnen door 

hun dagelijkse werk in bruiklenen veel ervaring op doen en worden een expert in het werk. Met een 

groter budget kunnen de musea meer externe partijen inzetten en voldoen aan hoge eisen. 
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Conclusies 

Het bruikleenproces 
Het bruikleenproces is zeer belangrijk voor musea en brengt vele positieve aspecten met zich mee. 

Het proces bestaat uit een breed scala aan taken die raakvlakken hebben met diverse afdelingen 

binnen een organisatie en er zijn een aantal verschillende partijen bij betrokken. Dit en een aantal 

andere redenen zijn aspecten die ervoor kunnen zorgen dat het proces verstoord of bemoeilijkt 

wordt, met stagnatie in bruiklenen als gevolg. Omdat het zeer van belang is dat men (steeds meer) 

bruiklenen blijven organiseren, is het belangrijk te kijken naar welke stappen er ondernomen kunnen 

worden om dit te realiseren. De grote kostenpost kan voor musea een reden zijn om minder/geen 

bruiklenen te doen. Het reduceren van de kosten op zoveel mogelijk manieren is belangrijk. 

Onduidelijkheden en onenigheid in het bruikleenproces kan door het maken en vastleggen van 

afspraken worden vermeden. Transparantie over relevante informatie en het opbouwen van een 

vertrouwensband dragen hier ook aan bij. 

Om ook het werkveld te blijven stimuleren is het belangrijk dat de museummedewerkers zichzelf en 

anderen op de hoogte houden van ontwikkelingen en actualiteiten. De overheid, 

praktijkverenigingen en informatieplatformen zijn mede verantwoordelijk voor het blijven 

ontwikkelen van het werkveld en dat alle nodige informatie voor musea toegankelijk en toepasbaar 

zijn. Het is ieders verantwoordelijkheid dat het organiseren van bruiklenen een vaste taak blijft en 

waar mogelijk een grotere rol gaat spelen in het dagelijkse werk van de musea. 

De registrar 
Registrar is de benaming die wordt gebruikt voor de functionaris die verantwoordelijk is voor het 

organiseren van bruiklenen. Hiertoe behoren de taken; het organiseren en plannen (in overleg met 

betrokken partijen) van de objectlogistiek, administreren van informatie en opstellen van 

documentatie en het daadwerkelijk uitvoeren van de objectverplaatsingen, inclusief het verpakken, 

controleren van de conditie en plaatsen van het object op de plaats van bestemming (monteren). Het 

is aan de registrar om deze taken uit te voeren, of te delegeren aan een collega of externe partij, 

binnen het afgesproken budget, fysieke mogelijkheden, afgesproken planning en met inachtneming 

van de belangen van betrokken partijen.  

De functie kan op diverse manieren worden vormgegeven. Van een registrar die enkel 

verantwoordelijk is voor de organisatie van uitgaande bruiklenen van de schilderijencollectie, tot een 

collectiemedewerker die naast de organisatie van bruiklenen ook verantwoordelijk is voor het 

ontwikkelen en uitvoeren van het collectiebeleid, preventieve conservering, collectie hulpverlening, 

depotbeheer, collectieregistratie en het af-, en opbouwen van tentoonstellingen (met betrekking tot 

collectie). Hoe de functie precies wordt vormgegeven is afhankelijk van de organisatie waarvan het 

onderdeel is. Belangrijke factoren zijn de rol van bruiklenen in de organisatie, de hoeveelheid aan en 

kennis/ervaring van overige medewerkers en doelstelling/uitgangspunten van de organisatie.  

De situatie in verschillende musea 
Kleine musea willen het net zo goed doen als grote musea, maar lopen tegen grenzen aan. Ten eerste 

hebben ze te maken met een beperkte staf. Met de beperkte hoeveelheid mensen, proberen ze alle 

nodige taken van een museumorganisatie te realiseren. Sommige taken kunnen er daar bij 

inschieten. De combinatie van functies en breed scala aan taken maken het voor de 

museummedewerkers lastig om op hetzelfde niveau als grote musea te komen. De medewerkers 

kunnen zich niet specialiseren en daarom ontbreekt er nog wel eens bepaalde kennis. Deze kennis 

kunnen ze in de meeste gevallen ook niet bij hun eigen collega’s halen, omdat deze vaak ook niet de 

ruimte hebben om zich te specialiseren. Daarnaast kan het soms ook voorkomen dat maar één 
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iemand in het museum zich met dat onderwerp bezig houdt. Bij het ontbreken van kennis moeten de 

museummedewerkers een beroep doen op collega’s uit andere musea, experts of andere platformen 

uit het werkveld. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat bij het wegvallen van een collega, 

zijn/haar taken niet door andere collega’s over genomen kunnen worden.  

Museummedewerkers uit een grote organisatie kunnen in de meeste gevallen terugvallen op hun 

collega’s. Omdat er meer met dezelfde functies ingezet worden, zijn er ook meer mensen die 

dezelfde taken uit kunnen voeren. Wanneer een medewerkers iets niet weet of wegvalt, kan er op de 

andere collega’s worden teruggevallen.   

Uit de interviews blijkt dat nog niet alle medewerkers uit kleine musea weten wat de functie registrar 

inhoudt, terwijl ze er in hun werk wel mee te maken kunnen krijgen. Ook zijn de meeste niet bekend 

met de NRG en wat zij doen. Dit indiceert dat de museummedewerkers niet goed op de hoogte zijn 

van alle actualiteiten binnen het werkveld, met name betreffende het bruikleenproces.  

Eindconclusie  
Met de enquêtes, interviews en diverse bronnen is een goed overzicht ontstaan van hoe de kleinere 

musea hun bruiklenen organiseren. Uit een vergelijkende werkwijze is ook de situatie in grote musea 

rondom het organiseren van bruiklenen in beeld gebracht, waarna een vergelijking is gemaakt. 

Hieruit is op te maken dat er in kleine musea dezelfde taken uitgevoerd worden, maar in een 

mindere mate. De museummedewerkers van kleine musea doen de bruiklenen naast hun andere 

brede takenpakket en daarom is hun kennisgebied ook erg breed, maar niet gespecialiseerd in 

specifieke processen. Ondanks dat de kleinere musea geen registrars in dienst hebben, wordt  het 

bruikleenproces over het algemeen goed uitgevoerd en ervaren de musea geen problemen. Toch zijn 

er een aantal manieren waardoor het proces in zowel de kleine als de grotere musea geoptimaliseerd 

kunnen worden. Voor de kleine musea is het vooral belangrijk dat zij zich nog iets meer proberen te 

professionaliseren. Daarnaast kunnen de kleine musea, net als de grotere musea gebruik maken van 

de expertise van diverse platformen, waaronder de NRG.   
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Aanbevelingen 
Aan de hand van gemaakte conclusies, zijn er verbeterpunten te benoemen. Welke dit zijn en hoe de 

verbeteringen toegepast kunnen worden, zijn in dit hoofdstuk opgenomen. De aanbevelingen 

hebben betrekking op een aantal aspecten uit het bruikleenproces bij kleine musea die verbetert 

zouden kunnen worden. De aanbevelingen hebben niet alleen betrekking op kleine musea, maar ook 

op de middelgrote en grote musea en diverse instanties uit het werkveld.  

In het hoofdstuk ethiek werden een aantal algemene mogelijke problemen genoemd die in musea 

voor kunnen komen bij het organiseren van bruiklenen, voor alle soorten musea en andere 

betrokken partijen. Omdat je bij bruiklenen te maken hebt met bepaalde verhoogde risico’s, moet er 

een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het veilig stellen van de collectie en de kans op 

schade ten behoefte van een bruikleen. Om het stagneren van bruiklenen te voorkomen, moet men 

bereid zijn bepaalde risico’s te accepteren. De diverse bronnen, eerder benoemd in het verslag, 

hebben dit als tip benoemd.   

De meeste problemen die betrekking hebben op het werken met de diverse partijen en hun 

belangen, kunnen vermeden worden door gebruik te maken van heldere en open communicatie en 

vooral het rekening houden met elkaars belangen. Ook hier sluiten de diverse bronnen op aan. Een 

goede communicatie uit zich in het delen van alle mogelijke informatie van een instelling met zijn 

collegamusea. Hoe meer informatie een instelling heeft, hoe beter hij voorbereid is. Daarnaast heeft 

communicatie betrekking op het formuleren van afspraken. Hoe meer afspraken er gemaakt zijn, hoe 

minder verrassingen er zullen zijn. Daarnaast kan er bij onduidelijkheden worden teruggevallen op 

deze afspraken in de documentatie. 

Zowel in eerdere onderzoeken, als in dit onderzoek is gebleken dat het vertrouwen in een partij bij 

een bruikleen erg belangrijk is. Dit kan door een eerdere goede ervaring, het opbouwen van sociale 

contacten, maar ook door het gebruiken van standaarden. Dat geeft partijen zekerheid over de 

kennis met de materie en het toont aan dat partijen weten hoe daarmee om te gaan. Ditzelfde geldt 

voor het toepassen van gestandaardiseerde richtlijnen. Als musea kunnen aantonen te kunnen 

voldoen aan bepaalde richtlijnen, weet een partij dat het museum een professionele partner is.  

Veel kleine musea geven aan dat het kostenplaatje van een bruikleen hen tegen kan werken. Het 

zoveel mogelijk reduceren van de bijkomende kosten van een bruikleen is voor hun erg van belang 

om tentoonstellingen te kunnen blijven organiseren. Niet alleen de kleine musea zelf zullen de 

diverse tips hiervoor moeten gaan toepassen, maar het is ook van belang dat hun bruikleenpartners, 

dus andere musea (ook de grote), hier aan mee werken. Zeker als bruikleengever hebben zij veel 

invloed op het kostenplaatje van de bruikleennemer.  

Museummedewerkers van zowel kleine als grote musea moeten zich bewust worden van de vele 

manieren waarop bruiklenen vergemakkelijkt en gestimuleerd kunnen worden. Daarnaast moeten 

de museummedewerkers deze tips zoveel mogelijk toepassen.  

Wat de functie registrar inhoudt, is in principe duidelijk in beeld gebracht. Toch weten veel 

museummedewerkers van kleine musea niet wat de functie inhoud. Omdat ze wel hiermee te maken 

hebben, is het belangrijk dat ze weten wat de functie inhoud. Inhoudelijk weten ze wel voldoende 

van de taken van een registrar af, omdat ze zelf de bruiklenen organiseren, maar ik denk dat het 

belangrijk is dat ze weten hoe de functie wordt vormgegeven in de grote musea. 

Aansluitend daarop zien we in de kleine musea dat bepaalde informatie rondom bruiklenen wel eens 

ontbreken, doordat de bruiklenen maar een klein onderdeel in het dagelijkse werk is. Het is 

belangrijk dat men weet wat er in het bruikleenproces aan bod komt; de basis informatie. De meeste 

medewerkers weten dit wel. Bij specifieke situaties is die kennis er vaak niet. Dit hoeft ook niet, want 

het zou te veel gevraagd zijn als die medewerkers over alle specifieke processen alle kennis zouden 
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hebben, maar het is wel belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen als ze het niet weten. Ze 

kunnen uiteraard bouwen op hun eigen netwerk. Soms is deze niet toereikend genoeg. Het vragen 

aan experts is niet altijd mogelijk, of er zijn kosten aan verbonden.  

De medewerkers van kleine musea, zouden net als de registrars uit grote musea gebruik kunnen 

maken van netwerkgroepen en informatieplatformen, zoals de sectie collecties, SIMIN en de NRG. De 

NRG is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met bruiklenen, dus ook de 

conservatoren en collectiemedewerkers uit kleine musea. Ze moeten weten dat ook zij terecht 

kunnen bij deze groep. In eerste instantie kunnen de museummedewerkers terughoudend zijn, 

omdat zij “officieel” geen registrar zijn. Maar omdat ze wel degelijk de bruiklenen organiseren, horen 

zij net zo goed tot de groep.  

Museummedewerkers moeten zichzelf informeren en actualiteiten volgen over de functie registrar 

en het onderwerp bruiklenen. Dit kunnen ze doen door zich aan te sluiten bij platformen zoals de 

NRG en zich meer verdiepen in het werkveld van de registrars.  

Vanuit de verschillende platformen kan er gekeken worden naar hoe zij de doelgroep van kleine 

museum medewerkers kunnen bereiken, omdat dit op dit moment nog niet geheel lukt. Het is van 

belang voor het hele werkveld dat alle musea weten waar ze hun informatie vandaan kunnen halen. 

Dit moet gebeuren van de musea zelf, maar de netwerkgroepen kunnen dit stimuleren door zelf de 

informatie naar de musea toe te brengen of in ieder geval ervoor zorgen dat de medewerkers 

bekend zijn met de desbetreffende platform.  

Netwerkgroepen moeten zich bewust worden van de rol die museummedewerkers van kleine 

musea in het werkveld innemen en hun marketing gaan verbreden op deze doelgroep. Aanvullend 

kunnen de diverse platformen onderzoek doen naar de informatiebronnen die de doelgroep kleine 

musea op dit moment toepassen en waar er mogelijkheden liggen om deze doelgroep (beter) te 

bereiken.   

Kleine musea doen hun best om zich te meten met de grotere musea, maar lopen tegen beperkingen 

aan. Toch kunnen de medewerkers zich op bepaalde vlakken iets meer professionaliseren. Dit kan 

onder andere door zichzelf te informeren of te weten waar ze de informatie kunnen vinden, om dit 

op een later moment te kunnen raadplegen. Maar daarnaast moeten zijn zich in kunnen leven in de 

belangen van de grote musea als andere partij. Dit kan het beste door zichzelf zoveel mogelijk te 

laten informeren over het museum waar ze mee werken in een bruikleen. Vaak hebben de musea al 

veel belangrijke informatie rondom de bruiklenen op hun website staan. De kleine musea kunnen 

zich hiermee meer voorbereiden op een bruikleen, waarmee ook het verloop van de bruikleen 

soepeler zal verlopen. Ook het toepassen van de eerder genoemde algemene tips zouden de kleine 

musea veel kunnen helpen om tot een niveau te komen waar ook de grote musea mee samen 

zouden willen werken.  

Kleine musea moeten zich, waar mogelijk verder professionaliteit, zodat ze een waardige partner 

zijn voor andere musea. Museumprofessionals kunnen zich verder professionaliseren door zichzelf 

te informeren, actualiteiten te volgen en een breder netwerk op te bouwen binnen de 

verschillende vakgebieden waar hij/zij mee te maken heeft.   

In dit onderzoek hebben we gezien dat functies erg kunnen verschillen. Daarom is het verstandig 

voor een instelling om alle functies binnen de instelling en de taken en verantwoordelijkheden die 

daarbij horen vast te leggen. Zo’n document kan als naslagwerk dienen dat op een later moment, 

wanneer de functie door iemand anders over genomen moet worden, geraadpleegd kan worden. 

Ook is het verstandig om het bruikleenproces, zoals die in jouw betreffende museum wordt 

toegepast, vast te leggen. Daarmee heb je een naslagwerk van de uit te voeren taken en de 

verschillende verantwoordelijkheden van de museummedewerkers hebben en kun je die op een 
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later moment raadplegen. Het is belangrijk dat men weet, ook bij het wegvallen van een collega, 

welke stappen er ondernomen worden en hoe dit gedaan wordt.  

Musea moeten hun functies en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden vastleggen in 

een documentatie, zodat deze een duidelijke vorm aan nemen en raadpleegbaar zijn, wanneer 

nodig.  

 

Reflectie  
In dit onderzoek is gestreefd om enkel bronnen te gebruiken die relevant en recent zijn. Een enkele 

keer is er een oude bron gebruikt om de situatie van eerdere tijden te schetsen. Over het algemeen 

zijn de gebruikte bronnen zeer relevant. Dit zijn bronnen die door bekende professionele instellingen 

zijn gepubliceerd, zoals het RCE, de NMV en de NRG. De gebruikte rapporten zijn gebaseerd op 

andere betrouwbare bronnen en vaak zijn de ervaringen van professionals ook in het onderzoek 

opgenomen. Betreffende enkele onderwerpen in de scriptie zijn er bewust meerdere bronnen naast 

elkaar gelegd om de statements te vergelijken om deze overzichtelijk te verwerken in het verslag.  

Betreffende de drie veldonderzoeken bleken het gebruik van de enquête en het houden van 

interviews zeer nuttig. Door het gebruik van de enquête in het eerste veldonderzoek kleine musea 

konden de gegevens van veel musea verwerkt worden. Met de cijfers is de doelgroep kleine musea 

inzichtelijk gemaakt op het gebied van bruikleenorganisatie en specifieke aspecten daarbinnen. Uit 

de resultaten bleek wel dat een van de vragen niet geheel de juiste antwoordopties had om nuttig te 

zijn. Dit was een inschattingsfout die ik maakte door niet genoeg te weten van hoeveelheden 

bruiklenen. Als snel merkte ik dat deze fout gemaakt is, door de resultaten, maar ook tijdens het 

schrijven van de scriptie door literatuur en de resultaten van het onderzoek van Malou Koster en 

Thomas Loos, waarin ook de hoeveelheid bruiklenen genoemd werden.  

Bij de interviews is vooral de mening van de collectiemedewerkers van kleine musea goed naar voren 

gekomen. In de interviews kunnen de geïnterviewde meer uitweiden over bepaalde onderwerpen en 

dat deden ze ook graag. Met de vragen gingen de collectiemedewerkers zelf ook goed nadenken over 

hun functie en hoe de organisatie van bruiklenen uitgevoerd wordt. In de interviews kwamen de 

verschillende verhoudingen tussen partijen in een bruikleen goed naar voren. Ook enkele problemen 

waar ik in eerste instantie geen zicht op had, kwamen naar voren. De geïnterviewden gaven ook aan 

geïnteresseerd te zijn in de resultaten van dit onderzoek, de functie registrar en meer informatie 

over bepaalde aspecten in het bruikleenproces.  

Het onderzoek van Malou Koster en Thomas Loos sloot goed aan mijn onderzoek en de aspecten die 

ik nog verder wilde onderzoeken. Zelf was ik ook bezig met het ontwikkelen van een enquête voor 

registrars die ik wilde plaatsen op de LinkedInsite. Maar toen de enquête van Malou en Thomas 

verscheen, ben ik gaan kijken of het anders kon. Doordat onze onderzoeken zoveel overlapping had, 

was het handiger om de resultaten van Malou en Thomas te gebruiken dan het uitsturen van een 

vrijwel dezelfde enquête. Onder het mom van samenwerken hebben wij elkaar kunnen steunen in 

ons onderzoek. De reflectie op de resultaten heb ik wel zelf verwerkt en deze heb ik in de scriptie 

toegepast. Vanuit deze drie veldonderzoek had ik genoeg informatie om naast de literatuur een 

goede reflectie over het gehele onderwerp te maken.  

Enkele onderwerpen hadden enigszins meer uitgediept kunnen worden. Zo heb ik in mijn onderzoek 

niet de rol van de vrijwilligers in de organisatie of de functieschalen van diverse functies, waarmee 

het niveau van de functie kan worden geïndiceerd, opgenomen. Ook kom er meer worden ingegaan 

op de andere partijen die bij het proces betrokken zijn en wat zij vinden van de samenwerking met 
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de grote en kleine musea, oftewel het proces belichten vanuit een ander perspectief. De tijd en 

middelen waren alleen te beperkend om op een van deze onderwerpen verder in te gaan.  

Na verkregen feedback is ervoor gekozen om de te behandelen onderwerpen van groot naar klein in 

het verslag te verwerken. Er is begonnen met het bruikleenproces, omdat dit een zeer breed 

onderwerp is. Daarna wordt ingezoomed op de bruikleenmedewerker (registrar), waarna de situatie 

in verschillende musea is bekeken. In de situatieschets van kleine en grote musea worden dezelfde 

subonderwerpen gesproken, zodat er een duidelijke vergelijking gemaakt kan worden. Om aan te 

geven welke onderwerpen er in de hoofdstukken besproken werden, zijn de bijbehorende 

deelvragen opgenomen.  

 

Afkortingen  
 Nederlandse museumvereniging (NMV): de museumvereniging is er voor het belang van de 

musea in Nederland en heeft als doel een positief imago voor musea te creëren, de kwaliteit 

in de branche te bevorderen en het museumbezoek te stimuleren.78  

 Nederlandse Registrars Groep (NRG): een platform voor registrar dat kennis en informatie 

uitwisselt om professionaliteit te bevorderen. Tevens wil de werkgroep werken aan het 

formuleren van nationale richtlijnen m.b.t. het bruikleenproces.79  
 Reinwardt Academie (RWA): de academie biedt twee opleidingen die men opleid tot allround 

erfgoedprofessional. Ook is er de mogelijkheid binnen de opleiding te specialiseren op het 

gebied van ondernemerschap, publiek, educatie, archieven en collectie.80  

  

                                                           
78 Museumvereniging, “Doel en kernactiviteiten” (versie 2015), 
http://www.museumvereniging.nl/Devereniging/Doelenkernactiviteiten.aspx, geraadpleegd 5 maart 2016. 
79 Museumvereniging, “Nederlandse Registrars Groep” (versie 2016), 
http://www.museumvereniging.nl/Bijeenkomsten/Secties/RegistrarsGroep(NRG).aspx, geraadpleegd 5 maart 
2016.  
80 AHK, “Reinwardt academie” (versie januari 2016), http://www.ahk.nl/reinwardt/bachelor/opbouw/, 
geraadpleegd 5 maart 2016.  

http://www.museumvereniging.nl/Devereniging/Doelenkernactiviteiten.aspx
http://www.museumvereniging.nl/Bijeenkomsten/Secties/RegistrarsGroep(NRG).aspx
http://www.ahk.nl/reinwardt/bachelor/opbouw/
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Woordenlijst  
Om een duidelijk beeld te krijgen van de gebruikte definities is er een woordenlijst opgesteld met 

daarin een betekenis van alle gebruikte definities van dit verslag.  

 Art Handler: dit is een Engelse term voor iemand die verstand heeft van het correct hanteren 

van kunst of museale objecten. Het is origineel een Engelse benaming, maar wordt door veel 

Nederlandse museumprofessionals gebruikt om de professionele objecthanteerders mee aan 

te duiden.  

 Bruikleen: het tijdelijk (uit)lenen van een object aan/van een andere instelling (voornamelijk 

musea) t.b.v. een tentoonstelling. 

 Bruikleengever: de eigenaar of beheerder van een object dat wordt uitgeleend.  

 Bruikleennemer: de ontvanger van een object dat wordt uitgeleend.  

 Bruikleenproces: het geheel aan de vele stappen die gezet moeten worden bij het (uit)lenen 

van een object. Van bruikleenaanvraag tot en met de afhandeling tussen de verschillende 

partijen na terugkomst van het object.  

 Collectiebeheer: beleid ten aanzien van de collectie/verzameling. Dit beleid omvat zowel het 

verzamelen en afstoten als ook het administratief beheer en het fysiek beheer. Het 

collectiebeleid vindt zijn neerslag in het collectieplan.81 

 Collectiebeheerder: de functionaris in het museum die belast is met de preventieve 

conservering van de collectie. (Preventieve conservering is het geheel aan maatregelen en 

handelingen dat erop gericht is een zo ideaal mogelijke omgeving te scheppen voor het 

bewaren en tentoonstellen van voorwerpen, met als doel verval zoveel mogelijk te 

verhinderen of vertragen.)82 

 Collectiemobiliteit: het uitwisselen van objecten en collecties tussen musea (en andere 

collectiebeheerders).83  

 Conditierapport: het rapport waarin een conditiebeschrijving is opgenomen van het 

betreffende object, dat als ondersteuning kan bieden bij vervolgende conditiecontroles en 

waarin de conditie van een object gedurende het bruikleenproces wordt gevolgd en 

vastgelegd.  

 Conservator/Restaurator: specialist in conserverende handelingen, actief én preventief.84 

Medewerker die medeverantwoordelijk is voor het collectiemanagement in het museum en 

het uitvoeren van collectie onderzoek t.b.v. de collectie en tentoonstellingen.85  

 Curator: in het Nederlands vaak conservator genoemd, tentoonstellingsmaker. Het gaat 

daarbij vooral om externen die worden uitgenodigd om in een kunstmuseum een 

tentoonstelling te maken.86 Niet te verwarren met de conservator die zich bezighoudt met het 

beheer van de collectie.  

                                                           
81 Mensch Museological Consulting, Erfgoedtermen (Amsterdam: April 2013), p 27.  
82 ICOM, Ethische Code voor musea (Amsterdam, 2006), 
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Assets/Voor%20leden/EthischeCode_20112006.pdf, 
geraadpleegd 20 maart 2016, p 15. 
83 Mensch Museological Consulting, Erfgoedtermen (Amsterdam: April 2013), p 29  
84 LCM & FARO, SPECTRUM-N (2008), http://www.faronet.be/spectrum/spectrumNL-nl.1.0.pdf, geraadpleegd 
14 maart 2016, p 57-61, p 12.  
85 Museumvereniging, Functiehandboek (Amsterdam, 2015), 45.  
86 Mensch Museological Consulting, Erfgoedtermen (Amsterdam: April 2013), p 49 

http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Assets/Voor%20leden/EthischeCode_20112006.pdf
http://www.faronet.be/spectrum/spectrumNL-nl.1.0.pdf
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 Faciliteitenrapport: rapport dat wordt opgemaakt door de bruikleennemer met gedetailleerde 

informatie over de tentoonstellingsruimte, de bewaaromstandigheden en de wijze van 

presenteren voor de bruikleenaanvraag.87  
 Functie: een min of meer duurzaam en samenhangend geheel van werkzaamheden door een 

medewerker te verrichten.88 

 Gastconservator: een extern persoon die wordt uitgenodigd een tentoonstelling te maken.89 
 Geregistreerd museum: museum die op of boven de minimumstandaard (museumnorm) 

functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het 

museumregister.90 

 Groot museum: omzet groter dan €3,2 miljoen.91 Binnen dit onderzoek wordt er een andere 

definitie gekoppeld aan de grootte van musea. Deze definitie wordt uitgelegd in het 

hoofdstuk projectdefinitie, afbakeningen.   

 Klein museum: omzet kleiner dan €40.000.92 Binnen dit onderzoek wordt er een andere 

definitie gekoppeld aan de grootte van musea. Deze definitie wordt uitgelegd in het 

hoofdstuk projectdefinitie, afbakeningen.   

 Koerier: een (collectie)medewerker/registrar dat tijdens het bruikleenproces wordt ingezet 

om het object (of meerdere objecten) tijdens een reis te begeleiden en vaak ook wordt 

ingezet voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden op locatie, zoals het uitpakken en het 

controleren van de conditie van het object. 

 Loan fee: de heffing op bruiklenen die boven op de kosten komt die voortvloeien uit de 

bruikleen.93  

 Middelgroot museum: omzet van €40.000 tot €3.200.000.94 Binnen dit onderzoek wordt er 

een andere definitie gekoppeld aan de grootte van musea. Deze definitie wordt uitgelegd in 

het hoofdstuk projectdefinitie, afbakeningen.   

 Museummedewerker: een medewerker van een museum. Hierbij wordt iedereen die 

werkzaam is in een museum gerekend, ook de vrijwilligers. Er wordt hier onderscheidt 

gemaakt met de museumprofessional.  

 Museumprofessional: al dan niet bezoldigd personeel van musea en instellingen dat een 

gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd of een gelijkwaardige deskundigheid bezit, relevant 

voor het beheer en de activiteiten van een museum.95  

                                                           
87 Spectrum-N, Standaard voor collectiemanagement in musea, (2008), 
http://www.faronet.be/spectrum/spectrumNL-nl.1.0.pdf, geraadpleegd 11 december 2015, p 31. 
88 C. van Katwijk, Voorbeelden van functies in musea en indicaties van functieniveaus (1994), p 93.  
89 Mensch Museological Consulting, Erfgoedtermen (Amsterdam: April 2013), p 67 
90 Museumvereniging, “museumregister Nederland” (versie 2015), 
http://www.museumvereniging.nl/voorleden/museumregisternederland.aspx, geraadpleegd 10 januari 2016. 
91 Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
DeVereniging/Bestanden/MV_museumcijfers2014_LR%20web.pdf, geraadpleegd 15 maart 2016, p 37. 
92 Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
DeVereniging/Bestanden/MV_museumcijfers2014_LR%20web.pdf, geraadpleegd 15 maart 2016, p 37. 
93 M. Oomens, Loan fee: waar ligt de grens (Amsterdam, 2006), 
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Loan%20Fee,%20waar%20ligt%2
0de%20grens.pdf, geraadpleegd 18 maart 2016, p 3.   
94 Stichting Museana, Museumcijfers 2014 (Amsterdam 2015), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/1-
DeVereniging/Bestanden/MV_museumcijfers2014_LR%20web.pdf, geraadpleegd 15 maart 2016, p 37. 
95 Mensch Museological Consulting, Erfgoedtermen (Amsterdam: April 2013), p 118 

http://www.faronet.be/spectrum/spectrumNL-nl.1.0.pdf
http://www.museumvereniging.nl/voorleden/museumregisternederland.aspx
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Loan%20Fee,%20waar%20ligt%20de%20grens.pdf
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Loan%20Fee,%20waar%20ligt%20de%20grens.pdf
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 Objectlogistiek: het standplaatsen en verplaatsingen van objecten tussen locaties.96 

 Particuliere verzamelaar: een onafhankelijk persoon die een (kunst)collectie beheert.  

 Presentatie/tentoonstelling/expositie: een, meestal geordend, geheel van voorwerpen, 

opgesteld ter bezichtiging.97  
 Registrar: een medewerker verantwoordelijk voor het realiseren van een efficiënte en 

doelmatige objectlogistiek, waarbij wordt voldaan aan fysieke, administratieve, 

verzekeringstechnische, budgettaire en planning overeenkomstige normen en eisen.98 Verder 

in het verslag is een uitgebreidere omschrijving gemaakt van de functie en de taken die 

daarbij horen.  

 Registratie (als deel van het administratief beheer van de collectie): inboeken van wezenlijke 

gegevens van een voorwerp of groep voorwerpen in een register en het onwisbaar 

aanbrengen van een inventarisnummer op dit voorwerp of groep voorwerpen. Doel van 

registratie is het vastleggen van eigendomsrecht, identiteit en toestand van het voorwerp of 

groep voorwerpen op moment van registratie.99 

 Registrator: de medewerker verantwoordelijk voor het registreren en documenteren van 

objecten en materialen en het uitvoeren van (literatuur)onderzoek over de collectie van het 

museum.100 

 Tentoonstellingscoördinator: verantwoordelijke voor het maken van een presentatie of 

tentoonstelling. De term curator wordt ook weleens gehanteerd. Hier benadrukt het de 

technische, uitvoerende kant. Dit werk is meestal teamwork. 101 In dit onderzoek wordt de 

projectleider als uiteindelijke verantwoordelijke benoemd die het geheel aan werkzaamheden 

rondom de tentoonstelling coördineert en aanspreekpunt is van verschillende betrokken 

partijen in het project. 

 Tentoonstellingsmaker: verantwoordelijke voor het maken van een presentatie of 

tentoonstelling. De term curator wordt ook weleens gehanteerd.102 In dit onderzoek wordt 

met tentoonstellingsmaker de tentoonstellingsbouwers bedoeld. Dit zijn diegene die de 

materialen voor een tentoonstelling ontwikkelen.  

 Tijdelijke tentoonstelling: een presentatie die enkel voor een bepaalde tijd wordt 

geëxposeerd. Doorgaans wordt hier kortlopende tentoonstellingen mee bedoeld. 

  

                                                           
96 Nederlandse Registrars Groep/Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea, Functieprofiel Registrar (Amsterdam, 
2008), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Functieprofiel%20 
Registrar_B.pdf, geraadpleegd, 10 februari 2016, p 1-2. 
97 Mensch Museological Consulting, Erfgoedtermen (Amsterdam: April 2013), p 147 
98 Nederlandse Registrars Groep/Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea, Functieprofiel Registrar (Amsterdam, 

2008), http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Functieprofiel%20 

Registrar_B.pdf, geraadpleegd, 10 februari 2016, p 1-2. 
99 Mensch Museological Consulting, Erfgoedtermen (Amsterdam: April 2013), p 136 
100 Museumvereniging, “Functiehandboek” (Amsterdam, 2015), p 37.  
101 Mensch Museological Consulting, Erfgoedtermen (Amsterdam: April 2013), p 147 
102 Mensch Museological Consulting, Erfgoedtermen (Amsterdam: April 2013), p 147 

http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Functieprofiel%20Registrar_B.pdf
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Functieprofiel%20Registrar_B.pdf
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Functieprofiel%20Registrar_B.pdf
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Documents/Sectie%20Collecties/Functieprofiel%20Registrar_B.pdf
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Bijlage 1: algemeen veldonderzoek kleine musea (enquêtes) 
Onderzoeksverslag 1: enquête bruiklenen in kleine tot middelgrote musea 

Onderzoek door: Tessy Stet  

19 januari 2016 

 

Introductie. 

Doel van het onderzoek: het doel van dit oriënterende onderzoek is het in beeld brengen van de 

doelgroep: kleine tot middelgrote musea en hoe deze musea hun bruiklenen organiseren. Er is in dit 

onderzoek gekeken naar organisatie, medewerkers en hun functie, frequentie van bruiklenen, soort 

bruiklenen en (wissel)tentoonstellingen. Daarnaast is er verdieping aangebracht binnen het 

onderwerp bruikleenprocessen over de aspecten: transport, verzekeringen, indemniteitsregeling, 

uitleenvoorwaardes en gebruikte procedures.  

Plan van aanpak: er is gekozen voor een enquête, die naar diverse collectiemedewerkers, werkzaam 

in een klein tot middelgroot museum, zijn opgestuurd. In de enquête worden vragen gesteld die 

betrekking hebben op de 10 onderwerpen. Een enquête is een laagdrempelige manier om een 

grotere groep te bereiken. De enquête duurt 10 tot 20 minuten om in te vullen. 

Omdat dit onderzoek vooral gericht is op de organisatie is er gekozen om een definitie van 

kleine/middelgrote musea toe te passen dat gebaseerd is op het aantal werknemers binnen de 

organisatie. Er is een selectie gemaakt van musea die minstens 3 tot maximaal 30 medewerkers in 

dienst hebben.  

Vanuit het museumregister, waarin alle geregistreerde musea die voldoen aan de museumnorm zijn 

opgenomen, is een selectie gemaakt van musea.103 Hieruit is een selectie gemaakt van 89 musea, die 

vermoedelijk voldoen aan de eisen van het aantal medewerkers en aantoonbaar verschillende 

tentoonstellingen organiseren. 

Respons: van de geselecteerde 89 musea is de enquête naar 70 musea verstuurd. In drie maanden 

tijd is de enquête door 33 musea ingevuld en retour gestuurd, waarvan een enkeling niet bleek te 

voldoen aan het limiet van 30 medewerkers. Deze enquêtes zijn niet opgenomen in de resultaten. De 

overige 30 enquêtes zijn opgenomen in deze resultaten. De antwoorden van de verschillende musea 

zijn anoniem verwerkt in het rapport.   

Musea die zijn opgenomen in het onderzoeksresultaat:  

1. West Fries Museum, Hoorn,    http://wfm.nl/  

2. Airborne Museum, Arnhem,   http://www.airbornemuseum.com/  

3. Aboriginal Art Museum Utrecht, Utrecht,  http://www.aamu.nl/   

4. Cuypershuis, Roermond,    http://www.cuypershuisroermond.nl/  

5. Gorcum’s Museum, Gorinchem,   http://www.gorcumsmuseum.nl/  

6. Het Dolhuys, Haarlem,     http://www.hetdolhuys.nl/  

7. Huis Doorn, Doorn,     http://www.huisdoorn.nl/  

8. Japanmuseum Sieboldhuis, Leiden,   http://www.sieboldhuis.org/  

9. Het Schip, Amsterdam,     http://www.hetschip.nl/  

10. Heerenveen Museum, Heerenveen,   http://www.heerenveenmuseum.nl/  

                                                           
103 https://www.museumregisternederland.nl/Geregistreerdemusea.aspx 

http://wfm.nl/
http://www.airbornemuseum.com/
http://www.aamu.nl/
http://www.cuypershuisroermond.nl/
http://www.gorcumsmuseum.nl/
http://www.hetdolhuys.nl/
http://www.huisdoorn.nl/
http://www.sieboldhuis.org/
http://www.hetschip.nl/
http://www.heerenveenmuseum.nl/
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11. De Domijnen, Sittard,     http://www.hetdomein.nl/  

12. Museum aan het Vrijthof, Maastricht,   http://www.museumaanhetvrijthof.nl/  

13. Marine museum, Den Helder,    http://www.marinemuseum.nl/  

14. Henriëtte Polak Museum & Stedelijk Museum, Zutphen, http://www.museazutphen.nl/  

15. Natuurhistorisch Museum, Maastricht,   http://nhmmaastricht.nl/  

16. Natuurmuseum Brabant, Tilburg,   http://www.natuurmuseumbrabant.nl/  

17. Leder- en Schoenenmuseum, Waalwijk,   http://www.schoenenmuseum.nl/  

18. Het Hoogeland, Warffum,    http://www.hethoogeland.com/  

19. Persmuseum, Amsterdam,    http://persmuseum.nl/  

20. Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch, ’s Hertogenbosch, http://sm-s.nl/  

21. Kranenburgh, Bergen (NH),    http://www.kranenburgh.nl/  

22. Schunck, Heerlen,     http://schunck.nl/  

23. Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam,  http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/  

24. Stedelijk Museum Zwolle, Zwolle,   http://www.stedelijkmuseumzwolle.nl/  

25. Rijksuniversiteit museum, Groningen,   http://www.rug.nl/society-

business/university-museum/  

26. Verzetsmuseum, Amsterdam,              https://www.verzetsmuseum.org/museum 

/nl/museum  

27. Veenkoloniaal Museum, Veendam,   http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/  

28. Wereldmuseum, Rotterdam,    https://www.wereldmuseum.nl/  

29. MuZEEum, Vlissingen,     http://www.muzeeum.nl/  

30. Eindhoven museum, Eindhoven,  http://eindhovenmuseum.nl/  

 

Musea die wel de enquête hebben ingevuld, maar die helaas niet voldeden aan de eisen aan de 

doelgroep.  

1. Textielmuseum, Tilburg,    http://www.textielmuseum.nl/  

2. Drents Museum, Assen,    http://www.drentsmuseum.nl/  

3. Zaans Museum, Zaandam   http://zaansmuseum.nl/  

 

  

http://www.hetdomein.nl/
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http://sm-s.nl/
http://www.kranenburgh.nl/
http://schunck.nl/
http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/
http://www.stedelijkmuseumzwolle.nl/
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http://eindhovenmuseum.nl/
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Resultaten. 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten per vraag uitgebeeld in een diagram of omschreven. 

In de enquête zijn zowel open als meerkeuze vragen gegeven. In veel vragen was het mogelijk om 

meerdere antwoorden te geven. Daarnaast zijn niet alle vragen door alle musea volledig of goed 

ingevuld. Dit betekend dat bij niet alle vragen er evenveel antwoorden als responsen zijn.  

Deel 1  

1. Organisatie  

1.  Hoeveel betaalde medewerkers heeft het museum? (30 responsen)  

 
Uit de resultaten zien we dat de grootste groep wordt vertegenwoordigd door organisaties 

met 6 tot 10 en 11 tot 15 medewerkers.  

 

2. Hoeveel medewerkers zijn werkzaam op de afdeling collecties of hebben 

werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de zorg voor collecties? (31 responsen) 

 
Hier zien we dat de meeste kleine musea 1 tot 3 collectiemedewerkers in dienst hebben. Een 

enkele keer zijn dit er meer dan 3.  
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3. Hoeveel medewerkers zijn werkzaam op de afdeling tentoonstellingen/presentaties of 

hebben werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het onderhouden en ontwikkelen van 

presentaties, expositie en tentoonstellingen? (29 responsen) 

 
Opmerkingen:  

* het aantal medewerkers kan per tentoonstelling verschillen. 

* er zijn 3 vaste medewerkers, waarbij er tot 5 mannen van de technische dienst incidenteel 

ingezet kunnen worden voor het op- en afbouwen van tentoonstellingen. 

 

In vergelijking met het aantal collectiemedewerkers zijn er gemiddeld meer 

tentoonstellingsmedewerkers in dienst bij de musea. We zien ook een grotere verspreiding in 

het aantal tentoonstellingsmedewerkers tussen de musea. Van 1 medewerker tot meer dan 

6 tentoonstellingsmedewerkers per museum.  

 

4. Wie/welke functies zijn er betrokken bij het bruikleenproces in het museum? (67 

responsen) 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 > 6

Aantal tentoonstellingsmedewerkers

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Bruikleenmedewerkers



85 
 

Collectie: 

* collectiebeheerder wordt in de helft van de keren ook hoofd/manager/coördinator 

collecties of collectiemedewerker genoemd, maar dit wordt als eenzelfde functie gezien.  

Overig:  

* financieel medewerker 

* coördinator museale zaken 

* management assistent 

* secretaresse 

* assistent 

* medewerker collectie en tentoonstellingen  

* hoofd presentatie en collecties  

* curator/projectleider 

* fotograaf 

* medewerker techniek  

 

Het zijn vooral de conservator en/of collectiebeheerder die betrokken zijn bij het 

bruikleenproces. In vrijwel alle gevallen van de responsies worden er meerdere werknemers 

betrokken bij het bruikleenproces. Hoeveel medewerkers dit zijn is te zien in de volgende 

diagram.  

De overige werknemers zijn op te delen in 3 soorten werknemers, waarvan er in enkele 

gevallen meerdere responsies dezelfde noemden. Organisatorische medewerkers, zoals een 

management assistent of secretaresse. Inhoudelijk zijn het bijvoorbeeld het hoofd collectie 

en tentoonstellingen en medewerker collectie en tentoonstellingen of curator die worden 

ingezet. Voor enkele praktische taken worden er in sommige gevallen een fotograaf of 

technisch medewerker ingezet.  

Opvallend is dat er twee musea zijn die binnen hun “kleine” bezetting een eigen registrar in 

dienst hebben.  

 

Hoeveel medewerkers worden ingezet bij het bruikleenproces? (30 responsen) 

 
Opmerking: 

* 4 keer wordt aangegeven dat er incidenteel een extra medewerker ingeschakeld wordt.  

We zien dat het bruikleenproces in een aantal musea volledig door één persoon wordt 

uitgevoerd, maar bij de meeste musea is het een samenwerkingsverband tussen meerdere 

collectiemedewerkers of een samenwerking tussen collectiemedewerkers, 
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tentoonstellingsmedewerkers en in enkele gevallen ook medewerkers met een andere 

functie binnen het museum.  

 

5. Wie/welke functie is hoofdverantwoordelijk voor het organiseren van uitgaande 

bruiklenen? (36 responsen) 

 
Collectie: 

* collectiebeheerder wordt een aantal keer ook hoofd/manager/coördinator collecties of 

collectiemedewerker genoemd, maar dit wordt als eenzelfde functie gezien. 

Overig: 

* coördinator museale zaken 

* collectieregistrator  

* medewerker beheer & behoud 

* projectleider of projectmedewerker 

 

In de meeste gevallen is de conservator de hoofdverantwoordelijke voor het bruikleenproces 

bij uitgaande bruiklenen, maar er zijn ook genoeg gevallen waarbij de directeur of 

collectiebeheerder hoofdverantwoordelijk is. In enkele gevallen zijn er twee functies 

genoemd, waarbij zij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben of er sprake is van een 

combinatiefunctie, bijvoorbeeld een directeur die ook conservator van het museum is.  

 

6. Wie/welke functie is hoofdverantwoordelijk voor het organiseren van inkomende 

bruiklenen? (40 responsen)  
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Collectie: 

* collectiebeheerder wordt een aantal keer ook hoofd/manager/coördinator collecties of 

collectiemedewerker genoemd, maar dit wordt als eenzelfde functie gezien. 

Overig:  

* coördinator museale zaken  

* medewerker beheer en behoud 

* registrar  

 

Bij 25 van de 30 musea ligt de verantwoordelijkheid voor uitgaande en inkomende 

bruiklenen bij dezelfde persoon.  

Ook bij de inkomende bruiklenen zien we dat de conservator het vaakst verantwoordelijk is 

voor de bruiklenen. Daarna volgen de directeur en collectiebeheerder. Wel zien we dat bij 

inkomende bruiklenen er vaker een projectmedewerker verantwoordelijk wordt gesteld.  

In enkele gevallen zijn er twee functies genoemd, waarbij zij een gedeelde 

verantwoordelijkheid hebben of er sprake is van een combinatiefunctie, bijvoorbeeld een 

directeur die ook conservator van het museum is.  

 

7. Worden er ook vrijwilligers ingezet om het bruikleenproces uit te voeren? (30 responsen) 

 
Het grootste deel van de musea geeft aan niet te werken met vrijwilligers. Het andere deel 

werkt wel of incidenteel met vrijwilligers.  
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Zo, ja: hoeveel vrijwilligers worden hierbij betrokken? (8 responsen) 

 
Opmerkingen: 

* 4 keer wordt aangegeven dat de inzet van vrijwilligers per project in aantal kunnen 

verschillen.  

* enkele responsies hebben geen aantallen genoemd.  

 

De meeste musea die vrijwilligers inzetten, zetten er maar enkele in bij het bruikleenproces 

en houden daarbij hun inzet beperkt tot enkele ondersteunende taken. Er zijn enkele musea 

die meerdere vrijwilligers regelmatig inzetten om taken uit te voeren die van belang zijn in 

het bruikleenproces.  

 

Wat is hun rol hierin en welke verantwoordelijkheden hebben zij in het museum? (32 

responsen) 

 
Overig (antwoorden zijn ieder één keer genoemd): 

* specifieke kennis (van soorten collecties) 

* schoonmaakwerkzaamheden  

* het regelen van bruiklenen 

* correspondentie 

* controle van bruiklenen (op locatie) 

* conditierapporten opstellen  
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De taken die de vrijwilligers uitvoeren zijn meer praktisch uitvoerbare taken. Organisatorisch 

worden er vrijwel geen vrijwilligers ingezet. Vrijwilligers worden ingezet op momenten dat er 

handen te kort komen of als de betreffende taak tot het vaste takenpakket van de vrijwilliger 

behoort. Enkele musea geven aan dat het hier om vrijwilligers gaan die getraind zijn om 

objecten te hanteren en/of verpakken en waarbij een bepaalde mate van vertrouwen is 

vanuit het museum naar de vrijwilliger(s). Ook wordt gezegd dat hoewel enkele kleine taken 

worden uitbesteed aan de vrijwilligers de verantwoordelijkheid bij de betreffende 

medewerkers, bijvoorbeeld conservator of collectiebeheerder, ligt. In sommige gevallen 

betekent dit dat de vrijwilligers altijd onder het toeziend oog van de verantwoordelijke 

medewerker te werk gaan.  
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2. Tentoonstellingen  

1. Hoeveel tentoonstellingen/exposities heeft uw instelling op dit moment staan? (29 

responsen)  

 
Hier zien we dat de meeste musea enkele tentoonstellingen hebben staan. Vaak zijn dit 

er niet meer dan 3. Bij musea met meerdere opstellingen is er vaak sprake van een 

combinatie van vaste en tijdelijke opstellingen.  

 

2. Hoe vaak wordt er gemiddeld een wissel/tijdelijke tentoonstelling georganiseerd 

binnen de instelling? (32 responsen) 

 
Anders:  

* 7 keer per jaar  

 

De meeste musea geven aan 2 keer of meer per jaar een tentoonstelling te organiseren. 

Vaak gaat het hierbij om tijdelijke tentoonstellingen.  
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3. Hoe lang blijven deze tentoonstellingen gemiddeld staan? (39 responsen) 

 
Anders:  

* de tijdsduur is erg variërend.  

 

We zien hier een duidelijke piek bij de tentoonstellingen van enkele maanden. Bijna geen 

enkel museum organiseert tentoonstellingen die korter dan enkele maanden duren. Als 

we het hebben over tijdelijke tentoonstellingen dan duren deze enkele maanden tot 

maximaal een jaar.  
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3. Inkomende bruiklenen 

1. Hoe vaak wordt er gemiddeld objecten geleend van een andere instelling/particuliere 

verzamelaar/kunstenaar voor tijdelijke tentoonstellingen?  

Vul een schatting in van het percentage bruiklenen (in vergelijking tot de eigen 

collectie) in deze tentoonstellingen. Hierbij betekend 0%: geen bruiklenen en 100%: 

alle gebruikte objecten in de tentoonstelling zijn bruiklenen. (37 responsen) 

 
Anders: 

* 2 keer wordt aangegeven dat het percentage bruiklenen kan verschillen tussen (bijna) 

0 % tot (bijna) 100%.  

* 4 keer wordt aangegeven dat het aantal bruiklenen afhankelijk is van de 

tentoonstelling. 

 

Opmerkingen:  

* tentoonstellingen bestaande uit historische en kunstobjecten worden samengesteld uit 

eigen collectie en worden daarna aangevuld met bruiklenen van kunst uit andere musea 

en galeries.  

* één museum geeft aan na het verkrijgen van een nieuwe tentoonstellingsruimte het 

aantal bruiklenen van 10% naar 80% is gegaan.  

* één museum geeft aan dat er bij hun tentoonstellingen altijd wordt gecombineerd met 

eigen collectie. De verhouding met bruiklenen verschilt per keer.  

* één museum geeft aan dat er bijna altijd objecten geleend worden van andere 

instellingen, maar het moeilijk is om een gemiddeld te noemen, omdat dit per 

tentoonstelling erg wisselt.  

* één museum geeft aan weinig bruiklenen nodig te hebben.  

* twee musea geven aan dat het afhankelijk is van het onderwerp of de aard van de 

expositie hoeveel objecten er in bruikleen genomen worden.  

* twee musea geven aan dat een tentoonstelling met 100% bruiklenen vaak een 

tentoonstelling is van één verzamelaar of kunstenaar.  
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We zien in deze grafiek grotere verschillen. Niet alle musea gebruiken dezelfde 

hoeveelheid bruiklenen in hun tentoonstellingen. We zien musea die zoveel mogelijk uit 

hun eigen collectie putten, die daarna aangevuld worden met bruiklenen. Daarnaast zijn 

er ook musea die veel bruiklenen gebruiken in hun tentoonstellingen.  

Zoals enkele musea ook al aangaven in de enquête, kan de hoeveelheid gebruikte 

bruiklenen in een tentoonstelling erg verschillen. Afhankelijk is vaak de soort collectie en 

aard van de tentoonstellingen. Kunstmusea die vaak een tentoonstelling organiseren van 

een stroming of kunstenaar, zullen vaker te maken hebben met bruiklenen van externen 

dan een cultuurhistorisch museum met een tentoonstelling over een eigen onderwerp. 

Het komt niet vaak voor dat er helemaal geen bruiklenen opgenomen worden in de 

tentoonstellingen, ook al is het maar een enkel object.  

 

2. Wie is voornamelijk de eigenaar/beheerder van de bruiklenen (meerdere antwoorden 

mogelijk)? (82 responsen) 

 
Anders:  

* buitenlandse galerieën 

* kunstcentra 

* faculteit binnen de universiteit 

* stichtingen 

* kunsthandel 

 

De kleine musea lenen vooral van andere musea, maar daarnaast wordt er ook veel 

geleend van particuliere verzamelaars of kunstenaars. We zien dat het hierbij wel vaker 

om moderne kunst gaat. Daarnaast zien we dat musea ook van andere collectie 

beherende instellingen lenen, zoals archieven, maar ook kunstcentra en galerieën.  
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3. Wie (binnen het museum) is verantwoordelijk voor het organiseren of uitvoeren van 

de volgende taken: (per taak zijn er gemiddeld 41 responsen) 

* bruikleenaanvraag: 

  * contact met bruikleengever: 

  * planning: 

  * coördineren binnenkomst object: 

  * controleren tijdens tentoonstelling: 

  * coördineren vertrek object: 

  * administratie/registratie: 

  * andere taak:     door: 

 

 
conservator: 85 responsen 

collectiebeheerder: 81 responsen 

projectmedewerker: 29 responsen 

directeur: 20 responsen 

overig: 71 responsen  

 

Overige medewerkers:  

* 6x medewerker beheer en behoud  

* 5x (collectie) registrator 

* 3x technisch medewerker 

* 3x assistent conservator 

* 2x registrar 

* oproepmedewerker 

* coördinator museale zaken 

* management assistent 

* logistiek medewerker 

* suppoost 
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* medewerker collectie en tentoonstellingen 

* vrijwilliger  

Overige taken:  

* registratie Adlib 

* taxeren 

* restaureren 

* conditierapport opstellen 

* overeenkomst opstellen  

 

We zien in het diagram een tweedeling ontstaan. Zo zien we de rol van directeur en 

conservator kleiner worden naarmate het proces vordert en de rol van 

collectiebeheerder en overige medewerkers groeien. Dit onderscheid is te verklaren door 

de taken te scheiden in organisatorische en uitvoerende taken. De conservator en 

directeur zijn meer betrokken bij de organisatorische kant van het proces, terwijl voor de 

meeste praktische taken er vaker een andere medewerker wordt ingezet. Vaak is dit de 

collectiemedewerker of een andere medewerker die ook met de collectie te maken 

heeft, zoals de medewerker depot of registrator. We zien dat bijvoorbeeld de technisch 

medewerker ook ingeschakeld wordt bij praktische taken, zoals het hanteren en 

vervoeren van werken, wat in sommige gevallen ook fysiek zwaar werk kan betekenen.  

 

4. Welke van de werkzaamheden genoemd in de vorige vraag besteedt het museum 

(regelmatig) uit? Aan wie en waarom worden deze taken uitbesteed? (32 responsen) 

* Door 20 musea worden er geen taken uitbesteed.  

* 3 responsies besteden het transport soms uit aan professionele transporteur (op 

aanvraag van de andere partij). 

* 2 responsies hebben (in het verleden) een registrar in dienst (gehad) als ZZP’er. 

* Het controleren van objecten tijdens de tentoonstelling wordt gedaan door 

deskundigen vanwege gebrek aan personeel.  

* Het verpakken & ophangen van werken wordt uitbesteed. 

* De opbouw van tentoonstellingen wordt uitbesteed. 

* Het opstellen van een conditierapport wordt door een restaurator gedaan. 

* De verzekerde waarde  wordt vastgesteld door een taxateur.  

* Als een bruikleengever dat wil, kan het werk door een restaurator worden 

gecontroleerd. Dan wordt er met een lokale restaurator gewerkt.  

* Het transport en installatie van bruiklenen worden door het andere museum gedaan.  

 

De meeste musea geven aan (bijna) niets uit te besteden en proberen zoveel mogelijk in 

eigen hand te houden. Enkele musea geven wel een aantal taken aan die uitbesteed 

worden. Dit zijn vooral het transport dat door een kunsttransporteur wordt gedaan. 

Daarnaast wordt ook het inpakken en eventueel het object installeren soms door deze 

transporteurs/art handlers gedaan. Enkele andere taken die eventueel uitbesteed 

worden, worden vaak uitbesteed omdat het het museum zelf aan deze kennis of 

mankracht ontbreekt. In dat geval wordt er vrijwel altijd gekozen voor een specialist op 

dat gebied. Dit zijn vaak de restaurateurs en een enkele keer een taxateur in combinatie 

met de verzekering.   
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4. Uitgaande bruiklenen 

Door een van de responsies wordt aangegeven dat het museum geen eigen collectie heeft en dus 

ook geen uitgaande bruiklenen heeft.  

1. Hoe vaak krijgt het museum een bruikleenaanvraag. (30 responsen) 

 

Anders:  

*zeer verschillend  

Bij enkele musea wordt er niet meer dan 5 bruikleenaanvragen per jaar gerealiseerd, 

maar veruit het grootste deel heeft 5 of meer bruikleenaanvragen per jaar. Helaas is de 

antwoordkeuze niet breed genoeg om te kunnen bepalen hoe frequent deze 

bruikleenaanvragen bij de musea precies aanwezig zijn. Daarmee kunnen we helaas ook 

niet bepalen of het verwerken van de bruikleenaanvragen en uitvoeren van een 

uitgaande bruikleen een taak is dat maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks voorkomt. 

Wel kunnen we bepalen dat het uitvoeren van uitgaande bruiklenen een taak is die vaker 

uitgevoerd moet kunnen worden door de medewerkers van de musea en dus zal er 

bepaalde kennis over het proces en bepaalde ervaring aanwezig moeten zijn.  

2. Hoeveel van deze aanvragen worden ook daadwerkelijk gerealiseerd?  

Vul een schatting in van het percentage gerealiseerde bruiklenen, ten opzichte van 

alle aanvragen. Hierbij betekend 0%: geen enkele aanvraag wordt uitgevoerd en 

100%: alle aanvragen worden ook uitgevoerd. (23 responsen) 
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Anders:  

* 2 keer 95% 

* 2 keer 99%  

Door deze grafiek is duidelijk te zien dat in de meeste musea ook in de meeste gevallen 

alle bruikleenaanvragen gerealiseerd worden. De musea streven er dan ook zoveel 

mogelijk naar om collectie uit te lenen, omdat het voor de musea ook veel voordelen kan 

hebben om de collectie op een andere locatie te tonen. In de meeste gevallen worden 

alle bruikleenaanvragen ook daadwerkelijk gerealiseerd.  

3. Wat is de voornaamste reden waarom een aanvraag niet wordt uitgevoerd? (35 

responsen) 

 
Overig (antwoorden zijn ieder één keer genoemd):  

* bescherming van de collectie 

* object moet nog gerestaureerd worden 

* te kort financiering 

* aanvraag is niet professioneel genoeg 

* object heeft buitensporige afmetingen 

* tentoonstelling gaat plots niet door 

* tijd, geld en mankracht tekort  

 

Opmerkingen: 

* Een van de responsies geeft aan dat een object dat in de eigen tijdelijke expositie 

niet wordt uitgeleend, maar een object uit de vaste opstelling wel.  

* Een andere responsie geeft aan dat er soms gekozen kan worden om niet een 

origineel object mee te geven, maar een replica, bijvoorbeeld bij foto’s. 

* Nog een andere responsie geeft aan dat er soms een object wordt aangevraagd dat 

het museum niet in haar bezit heeft.   
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Er zijn veel verschillende redenen gegeven waarom een bruikleenaanvraag toch niet 

door kan gaan. De meeste hebben betrekking op de objecten en de conditie daarvan. 

De zorg voor de collectie is nog altijd één van de belangrijkste taken van het museum 

en bruiklenen, oftewel transport en tentoonstellen, brengt risico’s met zich mee. 

Naast dat het object zelf in goede conditie moet zijn om vervoerd te kunnen worden 

geven ook een aantal musea aan dat ze het belangrijk vinden dat het museum of de 

locatie waar het object naartoe gaat, kan voldoen aan bepaalde eisen om de conditie 

van het object te garanderen. Daarnaast geven ook veel musea aan dat wanneer een 

object in de eigen opstelling staat, dat deze niet uitgeleend wordt. Immers de 

meeste musea hebben hun eigen topstukken in de opstelling staan. Ook een 

doelgroep die andere musea graag zouden willen lenen. We zien ook enkele gevallen 

waarbij de organisatie niet goed genoeg op orde is om het bruikleenproces goed te 

laten verlopen, waardoor de bruikleen niet gerealiseerd kan worden.  

 

4. Wie/wat voor organisaties zijn voornamelijk verantwoord voor de 

bruikleenaanvragen (meerdere antwoorden mogelijk)? (110 responsen)

 
Overig (alle antwoorden zijn één of twee keer gegeven):  

* ambassades, Koninklijke Marine 

* verzorgingsinstellingen, scholen en bedrijven 

* (kleine) buitenlandse musea 

* galerieën  

* archieven, bezoekerscentra en kerken 

* kunstenaars 

* televisieprogramma’s  

 

Over het algemeen worden er meer bruiklenen aangevraagd door andere 

middelgrote en kleine musea bij de doelgroep, dan door grote musea. Bijna iedereen 

heeft dan ook geantwoord bruiklenen te organiseren met de middelgrote en kleine 

musea. De andere soort instellingen die bruikleenaanvragen doen zijn erg 

uiteenlopend van andere kunst beherende organisaties, zoals archieven, of 

instellingen zoals bedrijven en zorginstellingen, die kunst lenen ter decoratie van een 

ruimte.  
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5. Wie (binnen het museum) is verantwoordelijk voor het organiseren of uitvoeren 

van de volgende taken (taken die niet door jouw instelling uitgevoerd worden, 

mogen ingevuld worden met n.v.t.): (per taak zijn er gemiddeld 35 responsen) 

  * beoordelen bruikleenaanvraag:  

  * bepaling geschiktheid object: 

  * opzet contact bruikleennemer: 

  * planning:  

  * regelen verzekering & waardebepaling:  

  * regelen transport: 

  * conditierapport: 

  * object transport klaar maken: 

  * koerieren: 

  * object op locatie begeleiden/controleren: 

  * object terugplaatsen op standplaats: 

  * administratie/registratie: 

  * andere taak:    door:  

 

 
Conservator: 131 responsen 

Collectiebeheerder: 120 responsen 

Directeur: 32 responsen 

Projectmedewerker: 4 responsen 

Overig: 117 responsen  

 

Overige medewerkers: 

* 7x beheer en behoudsmedewerker 

* 4x collectieregistrator 

* 4x technisch medewerker 

* 3x (oproep) medewerker depot 

* 3x bruikleennemer 

* 2x assistent conservator  

* financieel medewerker 
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* officemanager 

* taxateur 

* externe transporteur 

* interne transporteur  

* restaurator 

* vrijwilliger 

 

Opmerkingen:  

* enkele responsies geven aan dat één persoon de taken uitvoert, maar bij twijfel 

wordt overlegt met een andere collega. Dit is dan de conservator óf directeur, 

waarbij de collectiebeheerder de taken uitvoert.  

* één responsie geeft aan dat enkele taken in samenspraak met het bestuur 

gebeuren.  

 

Wederom zien we een tweedeling ontstaan in de taken binnen het bruikleenproces. 

Bij de organisatorische taken aan het begin van het bruikleenproces: het beoordelen 

van de bruikleenaanvraag, het opstellen van het contract, een planning maken en 

het verzorgen van een verzekering, is vaker een directeur of conservator betrokken 

dan bij de uitvoerende taken later in het proces. Hierbij zien we ook dat de 

collectiebeheerder de uitvoerende taken vaker uitbesteed aan andere medewerkers 

van het museum. Wederom is het de medewerker beheer en behoud die de meeste 

taken uitvoert voor het bruikleenproces, maar ook de depotmedewerker, 

collectieregistrator of assistent conservator worden in de musea ingezet. Uiteraard 

zijn er ook enkele taken binnen een uitgaande bruikleen die door de bruikleennemer 

op de locatie van de bruikleen wordt uitgevoerd, omdat de doelgroep bijvoorbeeld 

vrijwel nooit koeriert. Zie daarvoor ook vraag 5.3. Andere medewerkers worden bij 

specifieke taken ingeschakeld of wederom bij taken die vragen om extra handen. 

Uiteraard is het erg afhankelijk van de bezetting van een museum in welke mate en 

welke medewerkers er ingezet worden. Deze bezetting kunnen in de musea erg 

verschillen. Niet ieder museum heeft een depotmedewerker of collectieregistrator in 

dienst. 

 

6. Welke van de werkzaamheden genoemd in de vorige vraag besteedt het museum 

(regelmatig) uit? Aan wie en waarom worden deze taken uitbesteed? (29 

responsen) 

* door 17 responsies worden er geen taken uitbesteed. 

* 4 responsies laten het vervoer uitbesteden aan een professioneel transportbedrijf. 

* 2 responsies besteden het opstellen van een conditierapport uit aan deskundigen 

(i.v.m. te kort personeel). 

* 2 responsies hebben (in het verleden) een registrar in dienst (gehad) als ZZP’er. 

* door 2 responsies wordt de waardebepaling uitbesteed aan een taxateur. 

* één museum besteedt het verpakken van objecten uit. 

* één museum geeft aan het koerieren uit te besteden aan “trusted partners” 

 

Net als bij het inkomende bruikleenproces zien we dat de meeste musea hun taken 

zoveel mogelijk bij zichzelf willen houden en zo min mogelijk taken uitbesteden. De 

taak die veruit het vaakst uitbesteed wordt, is het transport. Hoewel een museum als 

bruikleennemer afhankelijk is van de eisen van de bruikleengever, kunnen musea als 
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bruikleengever zelf bepalen of een kunsttransporteur nodig is. Musea met een eigen 

transportmiddel zullen vaker zelf transporteren dan musea die dat niet hebben. 

Uiteraard kunnen zij er ook voor kiezen, mits de bruikleennemer aan bepaalde eisen 

kan voldoen, om de bruikleennemer het transport zelf uit te laten voeren. Wederom 

zien we enkele taken die uitbesteed worden, omdat er mankracht of tijd te kort is in 

het museum om deze zelf uit te voeren. Er wordt dan uiteraard gekozen voor 

deskundigen die de taak regelmatig professioneel uitvoeren om deze taak voor het 

museum uit te voeren.  
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Deel 2 

5. Transport: 

1. Welke uitspraak is van toepassing op het museum?: (52 responsen) 

  Het museum gebruikt voor ieder transport dezelfde (kunst)transporteur. 

  Het museum transporteert (in de meeste gevallen) objecten uit de collectie zelf. 

  Het museum gebruikt afwisselend verschillende (kunst)transporteurs. 

  Het gebruik van transporteurs is afhankelijk van de bruikleennemer.  

 
De meeste musea geven aan het gebruik van een kunsttransporteur afhankelijk is van de 

bruikleennemer of -gever waar ze mee werken. Een aanzienlijk deel van de musea geven 

aan zelf te transporteren. De musea hebben dan een busje of ander vervoermiddel 

waarin objecten die niet heel groot van formaat zijn, vervoerd kunnen worden. Een 

medewerker of in sommige gevallen een vrijwilliger van het museum kan dan het 

transport uitvoeren. In sommige gevallen betekent dit ook dat het object door twee 

medewerkers begeleid worden. Weinig musea geven aan dat er altijd met dezelfde 

transporteur gewerkt wordt. De meeste musea zullen wel een voorkeur hebben, maar er 

kan toch regelmatig met andere transporteurs gewerkt worden, afhankelijk van de 

bruikleennemer en zijn wensen of eventuele kosten. Daarnaast is er natuurlijk ook de 

mogelijkheid voor een bruikleennemer om zelf te transporteren, indien dit volgens 

bepaalde regels gaat.  

 

2. Welke (kunst)transporteur gebruikt het museum voornamelijk? (35 responsen) 

Opmerkingen:  

* afhankelijk van object  
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Overig (alle antwoorden zijn ieder één of twee keer gegeven):  

* eigen lokale transporteur (freelance) 

* eigen transportafdeling in het museum  

* Art Handling 

* Art Packers 

* Centrum Verhuizingen Maastricht 

* Edcor 

* Habets X-Press 

* Imming Logistics 

* Stilma 

* Van de Bosch 

* Vogel Mondial 

* Wildeboer  

* Wolthuizen 

 

Er zijn enkele grote kunsttransporteurs die vaak genoemd worden: Kortmann en Hizkia 

van Kralingen zijn bekende kunsttransporteurs die veel met musea werken. Daarnaast 

wordt er door de kleine tot middelgrote musea ook een aantal kleinere en minder 

bekende transporteurs genoemd. Hoewel het dus ook afhankelijk is van de 

bruikleennemer, zijn dit de transporteurs waar vooral mee gewerkt wordt.  
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4. Hoe vaak wordt een object bij transport door een museummedewerker begeleid 

(koerieren)? (31 responsen) 

 
Opmerkingen:  

* er wordt wel gekoerierd bij een eigen transport en niet gekoerierd bij een transport door 

een kunsttransporteur.  

* er wordt meestal gekoerierd bij het ophalen of wegbrengen van een inkomende bruikleen, 

maar vrijwel nooit gekoerierd bij een uitgaande bruikleen. 

* er is altijd een museummedewerker aanwezig bij het in- en uitladen door de transporteurs.  

 

We zien dat vrijwel alle musea ervoor kiezen om niet te koerieren, behalve in sommige 

bijzondere gevallen. Het koerieren kost de musea te veel tijd en mankracht om bij iedere 

bruikleen te doen. Dit betekend ook dat de musea vertrouwen hebben in de transporteurs 

en de bruikleennemers om juist om te gaan met hun collectie. 

 

4. Wat is de voornaamste reden om een koerier mee te sturen op transport? (26 

responsen) 

 

0

5

10

15

20

vrijwel altijd meestal soms vrijwel nooit

Koerieren

0

1

2

3

4

5

6

7

Reden koerieren



105 
 

Overig: (alle antwoorden zijn ieder één keer gegeven)  

* veiligheid en verzekering 

* interesse vanuit een medewerker  

* ander land met andere normen en waarden 

* kosten beperken 

* object op locatie controleren 

* afhankelijk van de bruikleen 

 

De belangrijkste redenen om een koerier mee te sturen heeft te maken met het betreffende 

object en vooral de kwetsbaarheid ervan. Objecten die extra zorg nodig hebben zijn een 

reden om het transport te begeleiden. Door het transport en de installatie van het object te 

begeleiden met een deskundige worden de risico’s verlaagd en in geval van 

onregelmatigheden is er snel iemand van het museum ter plaatse die nodige stappen kan 

ondernemen. De andere overkoepelende reden is een sociale reden. Als koerier ben je ook 

een vertegenwoordiging van het museum en kun je de bruikleennemers direct begeleiden bij 

het proces. Het kan als een extra service worden gezien dat er iemand mee wordt gestuurd 

met specifieke kennis van het object.  

 

6. Verzekeringen (uitgaande bruiklenen):  

1. Welke uitspraak is van toepassing op het museum?: (33 responsen) 

  Het museum gebruikt voor iedere bruikleen dezelfde verzekering. 

  Het museum gebruikt voor verschillende bruiklenen verschillende verzekeringen. 

  Het gebruik van een verzekering is afhankelijk van de bruikleennemer.  

  Het museum gebruikt in de meeste gevallen geen verzekering.  

 

Opmerkingen:  

* uitgaande bruiklenen worden verzekerd door de bruikleennemer  

* gebruik van een verzekering is een vereiste, maar welke verzekering dat is, bepaald de 

bruikleennemer. Gebruikelijk is dat zij het object op hun polis bij laten schrijven.  

 
We zien dat de meeste musea altijd dezelfde verzekering gebruiken. Niemand gebruikt 

verschillende verzekeringen voor verschillende bruiklenen, maar daarnaast geven ook veel 

musea aan dat het gebruik van een verzekering afhankelijk is van de bruikleen. Dit is mede 

omdat de bruikleen soms verzekerd wordt door de bruikleennemer.  
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2. Welke verzekering wordt er voornamelijk door het museum gebruikt voor object bij een 

bruikleen?  

Opmerkingen:  

* 3 responsies geven aan dat de bruikleennemer verzekert. 

* één responsie geeft aan dat een aanvullende verzekering afhankelijk is van de waarde van 

het object en de bruikleengever. 

 

Soort verzekeringen:  

* 4 keer spijker tot spijker verzekering 

* standaard afgesloten collectieverzekering 

* eigen verzekering 

* allrisk verzekering 

* doorlopende verzekering voor bruiklenen met mogelijkheid tot aanvullende verzekeringen 

 

Verzekeringsmaatschappijen:  

* 11 musea gebruiken AON (Artscope/kunstverzekering) 

* Kunst en Antiekverzekering Meijers 

* AXA Arts 

* Meeus 

* ABN 

* Donatus  

* Léons 

Zoals in de eerdere vraag naar voren kwam gebruiken de meeste musea altijd dezelfde verzekering. 

We kunnen ervan uitgaan dat ze gebruik maken van een “standaard” verzekering. Veel musea 

gebruiken de kunstverzekering van AON. Enkele musea hebben andere verzekeringen die ze 

gebruiken voor het verzekeren van objecten tijdens een bruikleen.  

De musea hadden de keuze om zelf de soort verzekering in te vullen. Enkele musea geven aan dat 

het om een spijker tot spijker verzekering gaat. We kunnen ervan uitgaan dat de meeste musea met 

zo’n verzekering werken.  

7. Verzekering (inkomende bruiklenen):  

1. Heeft het museum in het verleden gebruikt gemaakt van de indemniteitsregeling in 

Nederland? (27 responsen) 

* 22x nee 

* 4x onbekend 

* 1x ja 

 

2. Zou het museum gebruik willen maken van de indemniteitsregeling in Nederland? 

(27 responsen) 

* 6x ja 

* 11x nee 

* 5x misschien 

* 5x onbekend 
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Met deze vraag moest duidelijk worden hoeveel deze musea bekend zijn met de 

indemniteitsregeling of deze ook weleens wordt toegepast. Op één voorbeeld na is er 

door niemand in het verleden de indemniteitsregeling gebruikt. Daarnaast is er ook niet 

veel behoefte aan. Een enkeling geeft aan dat het de indemniteitsregeling wel zou willen 

toepassen als dat ooit nodig mocht zijn. Sommige geven aan dat een 

indemniteitsregeling niet nodig zal zijn, omdat er (nog) niet met extreem dure werken 

gewerkt is en dit vermoedelijk ook niet zal gebeuren.  

 

8. Uitleenvoorwaarden:  

1. Welke voorwaarden stellen jullie aan een bruikleenaanvraag? (33 responsen) 

 

 
Opmerkingen:  

* 4 musea geven aan dat de voorwaarden afhankelijk zijn van het object (vooral bij 

humaan materiaal) 

Overig:  

* het transport moet zelf geregeld worden. 

* conditie van het object moet geschikt zijn voor transport, zonder dat er sporen achter 

gelaten worden. 

* er moet een handling fee betaald worden. 

 

Uit de antwoorden kunnen we vooral zien dat de musea die een object willen lenen goed 

voorbereid moeten zijn. Een aantal aspecten moeten goed georganiseerd zijn, voordat 

de bruikleengever er vertrouwen in heeft de collectie uit te lenen. Die voorbereiding zit 

in het hebben van een gedegen verzekering en aanvraag. Dat musea aangeven dat ze 

enkel met geregistreerde musea en musea die kunnen voldoen aan de museale norm 

werken is niet zo gek. Hiermee bevestigen de bruikleennemers dat ze kunnen voldoen 

aan bepaalde gewenste eisen voor het faciliteren van museale objecten. Dit is een 

zekerheid die veel musea vragen van bruikleennemers.  
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2. Welke voorwaarden stellen jullie aan de faciliteiten van de bruikleenlocatie? (43 

responsen)  

 
Opmerkingen:  

* 2 musea geven aan dat de voorwaarden afhankelijk zijn van het betreffende object 

 

Overig:  

* de procedures moeten voldoen aan de eisen. 

* lichteisen. 

* directe kennisgeving bij schade. 

* geen eigen wijzigingen maken aan het object (zonder overleg). 

 

Zoals eerder genoemd geven veel musea aan enkel te willen werken met musea die 

kunnen voldoen aan de museale norm. Daarmee geeft het museum aan te kunnen 

voldoen aan eisen die verbonden zijn aan het verantwoord faciliteren van museale 

objecten. Beveiliging en klimaateisen zijn twee punten die het verantwoord faciliteren 

van museale objecten bevorderen. Musea kunnen naast de gebruikelijke eisen van 

tentoonstellingen er voor kiezen om extra eisen te stellen aan een bruikleenlocatie om 

mogelijke risico’s op schade van objecten te verkleinen. Deze eisen zijn afhankelijk van 

de bruikleengever, -nemer en uiteraard het betreffende object. Ieder materiaal heeft 

bijvoorbeeld zijn eigen zwakke en sterke punten. De meeste musea geven aan dat ze de 

beveiliging en klimaateisen vooral belangrijk vinden aan een bruikleenlocatie.  

 

9. Bruikleenprocedure:   

1. Welke uitspraak is van toepassing op het museum?: (30 responsen) 

  1. Het museum hanteert een eigen opgestelde bruikleenprocedure  

  2. Het museum hanteert bruikleenprocedure ontwikkelt door een andere instelling  

  3. Het museum heeft niet een specifieke procedure vastgelegd voor bruiklenen 
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De meeste musea gebruiken een eigen gemaakte procedure bij het uitvoeren van het 

bruikleenproces. Deze procedure is gespecialiseerd op de doelstellingen en specifieke 

collectie van het museum. In essentie zullen de procedures wel veel op elkaar lijken, 

immers moet er in een bruikleenprocedure dezelfde stappen worden gezet om een 

succesvol proces te volbrengen.  

 

1.1 vervolgvraag: wat ligt ten grondslag aan deze procedure? Welke bronnen zijn 

gebruikt om deze procedure te ontwikkelen? (27 responsen)  

 
Overig:  

* museale federatie Fryslan   

* RCE 

* afspraken vanuit landelijke natuurhistorische musea 

* eigen bronnen 

 

Veel musea hebben dezelfde bekende bronnen gebruikt om hun procedures op te 

stellen. Van de Museumvereniging en Spectrum kunnen we uitgaan dat deze procedures 

zijn opgesteld vanuit de praktijkervaringen uit het werkveld en de expertise die de 

museumvereniging, Faro en het Landelijk Contact van Museumconsulenten hebben.104105 

Dit zijn dan ook goede bronnen voor het opstellen van een eigen procedure. Sommige 

musea zijn uitgegaan van de expertise van andere bronnen en andere musea en hun 

praktijk. Een enkeling is uitgegaan van de eigen ervaring.  

                                                           
104 http://www.museumvereniging.nl/Home, onjuiste annotatie! 
105 http://www.faronet.be/spectrum/spectrumNL-nl.1.0.pdf, onjuiste annotatie!! 
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1.2 vervolgvraag: waar komt deze procedure vandaan? Waarom is ervoor gekozen deze 

procedure te volgen? (5 responsen) 

* Er is gekozen voor veelal dezelfde procedure om de bruikleenaanvragen vice versa zo 

min mogelijk te frustreren. 

* Bruikleenprocedure van het Groninger museum, door vertrouwen in kwaliteit in deze 

organisatie heeft het museum deze zelf ingezet.  

* Er is gekozen voor deskundigheid van de museum vereniging 

* Er is gekozen voor de deskundigheid van SPECTRUM dat speciaal ontwikkeld is voor en 

door museumprofessionals. Het biedt uitgangspunten en kan musea hun 

collectiemanagement verbeteren en professionaliseren.  

* Zelf bedacht en uitgewerkt aan de hand van de praktijk 

 

Ook de musea die een andere bestaande procedure gebruiken voor het uitvoeren van 

bruiklenen hebben gekozen voor bekende bronnen. Bij deze bronnen kunnen we ervan 

uitgaan dat deze uitgegaan zijn van een bepaalde expertise die een instelling heeft.  

 

1.3 vervolgvraag: zijn er andere maatregelingen genomen om het bruikleenproces uit 

te voeren? (5 responsen) 

* 2 responsies zijn van mening dat er doordat er één centraal persoon de bruikleen 

organisatie doet, er weinig reden is tot het toepassen van een regelgeving voor 

verschillende collega’s.  

* Er is veel contact met collega musea. Als we vragen hebben, kijken we bij welk museum 

we terecht kunnen.  

* De bruikleenprocedure is aangepast voor een zichtbare collectie. Er wordt geprobeerd 

om mee te denken om de collectiewerken te laten zien op goede 

tentoonstellingsplekken en interessante tentoonstellingen.  

* Doordat de bruiklenen slechts door 2 personen uitgevoerd worden, kan het proces 

nauwkeurig worden doorlopen en gaat het proces automatisch vaak hetzelfde.  

 

De musea die geen specifieke procedure gebruiken voor het bruikleenproces hebben 

daar zo hun eigen reden voor. Voor de meeste, 3 van de 5, is er geen specifieke 

procedure nodig, omdat het proces maar door één of twee personen wordt uitgevoerd. 

Het vastleggen van richtlijnen is niet nodig omdat deze medewerker(s) op de hoogte 

is/zijn van het reilen en zeilen in het museum betreffende bruiklenen. Eén geeft aan dat 

als er onduidelijkheden zijn binnen het bruikleenproces er beroep kan worden gedaan op 

collega musea voor vragen. Waarschijnlijk zijn er meer musea die met vragen terecht 

kunnen bij collega musea. Met hun ervaring en eventuele expertise kunnen deze andere 

(grotere) musea de kleinere musea helpen.  
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2. Wordt er wel eens afgeweken van deze procedure? Zo ja, wat is de voornaamste 

rede om van de procedure af te wijken? (23 responsen)  

 
Opmerkingen bij antwoord ja:  

* 2 musea geven aan dat door gebrek aan tijd het bruikleenproces weleens anders kan 

verlopen. 

* We wijken wel eens af voor niet museale instellingen (waar geen erfgoedprofessionals 

werken), zoals kerken, scholen, buurtcentra en verzorgingstehuizen.  

* We versoepelen weleens de regels voor objecten die niet kostbaar zijn en we vaker in 

de collectie hebben.  

* Elke situatie is anders, het museum heeft korte lijnen en er moet soms snel gehandeld 

worden.  

* In de praktijk; bij type objecten die wij vaak lenen is het niet altijd nodig om een 

conditierapport te maken.  

* Dat is afhankelijk van de bruikleenaanvraag. 

* We denken er wel over om de bruikleenprocedure te verscherpen omdat we merken 

dat ook andere musea minder coulant zijn bij de behandeling van bruikleenaanvragen en 

bijvoorbeeld ook kosten voor het opmaken van een conditierapport e.d. doorberekenen. 

* Er wordt weleens afgeweken van de aanvraagperiode, omdat het in de praktijk vaak 

toch goed is om flexibel in te kunnen gaan op een bruikleenaanvraag.  

* Iedere bruikleen wordt afzonderlijk bekeken en er wordt een inschatting gemaakt van 

de risico’s. Een bepaalde kunstwerk of uitzonderlijke tentoonstellingsomstandigheden 

vragen om nieuwe oplossingen. Daarbij kan wel eens afgeweken worden van de 

standaard bruikleenprocedure.  

* Door nood kan er extra worden uitbesteed of extra mankracht ingehuurd worden om 

het werk te doen. 

 

De meeste musea geven aan niet af te wijken van de procedure. Bij een minderheid van 

de musea wordt er weleens afgeweken van de procedure. De redenen zijn zeer 

afhankelijk van de situatie en vooral het object. Bij iedere situatie wordt dan ook 

opnieuw naar het betreffende object en situatie gekeken om zo te kunnen kiezen of het 

afwijken van de procedure nuttig is en vooral geen extra risico’s met zich meebrengt.  

Afwijkingen 

Nee Ja
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Samenvatting. 

Organisatie  

In de organisaties die aan dit onderzoek hebben meegewerkt zien we dat bruiklenen in de meeste 

musea een taak is die regelmatig voorkomt. Zowel inkomende en uitgaande bruiklenen worden door 

vrijwel alle musea uitgevoerd. We zien in de bezetting die de musea hebben dat er vaak 1 tot 3 

personen bij dit proces betrokken zijn. Er is altijd minstens een medewerker van de afdeling collectie 

(of andere gerelateerde afdeling die ook verantwoordelijk zijn voor de collectiezorg) bij het 

bruikleenproces betrokken. In 9 musea is er één persoon verantwoordelijk voor alle taken binnen het 

proces, maar er zijn ook voorbeelden van musea waarbij de verschillende taken verdeelt worden 

over meerdere medewerkers, waarbij de taken aansluiten op het werk van die persoon. De 

organisatorische taken zijn daarbij vooral toebedeeld aan de hoofdverantwoordelijke; de directeur, 

conservator of collectiebeheerder. Kleinere praktische taken hebben vaak minder 

verantwoordelijkheid en worden mede om die reden meer toebedeeld aan andere medewerkers. Dit 

zijn de medewerkers met een specifieke taak of als inzet van extra handen, zoals technische 

medewerkers, depotmedewerkers of vrijwilligers. De vrijwilligers die ingezet worden staan vaak nog 

onder toezicht van de collectiemedewerker of conservator. Daarnaast zijn dit vaak vrijwilligers die 

speciaal getraind zijn om met collecties te kunnen werken.  

Tentoonstellingen  

De meeste musea hebben meerdere tentoonstellingen. Vaak is dat een combinatie van vaste of 

langdurige en tijdelijke tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstellingen duren bijna allemaal 

minstens enkele maanden tot een jaar. Het organiseren van tentoonstellingen is een belangrijk 

onderdeel van het werk in een museum. Dit betekend veel collectiemobiliteit bij zowel de eigen 

collectie als inkomende bruiklenen.  

Inkomende bruiklenen 

De hoeveelheid in tentoonstellingen verschillen erg bij de responsies in dit onderzoek. Sommige 

musea geven zelf ook al aan dat dit aantal per tentoonstelling erg kan verschillen. Het aantal 

bruiklenen is dan ook afhankelijk van de soort en aard van de tentoonstelling. Dit kan daarnaast ook 

invloed hebben op de eigenaar van de bruiklenen, maar de meeste musea geven wel aan te lenen 

van andere musea. Daarnaast zijn andere collectie beherende instellingen, kunstenaars en 

verzamelaars gewilde bruikleengevers. Vooral bij inkomende bruiklenen is het vaak zo dat de eerste 

stappen van het bruikleenproces door de conservator worden gezet, omdat dat degene is die bepaalt 

welke objecten hij/zij in de tentoonstelling wilt hebben. Zodra het proces praktischer wordt, worden 

de taken aan medewerkers toebedeeld die praktischer ingericht zijn. Dit zijn vooral 

collectiemedewerkers met verschillende functies: beheerder, beheer & behoud of registratie. Door 

de kleine tot middelgrote musea worden er bijna geen taken uitbesteed. Op het moment dat dit wel 

gedaan wordt zijn het vooral het transport, het verpakken van collectie en de conditierapportage die 

aan experts worden overgelaten.   

Uitgaande bruiklenen  

Hoewel de antwoordkeuze niet toereikend genoeg was, kunnen we concluderen dat uitgaande 

bruiklenen een terugkomende taak in de musea is. Collectiemobiliteit wordt als iets positiefs gezien 

en daarom streven er ook veel musea naar om zoveel mogelijk bruikleenaanvragen te realiseren, 

uiteraard binnen gestelde eisen. Als een bruikleen niet doorgaat heeft dit vaak te maken met het 

object en zijn kwetsbaarheid of dat de organisatie niet helemaal op orde is. Er wordt vooral 

uitgeleend aan andere musea. Bij andere instellingen worden er ook meer eisen of vragen gesteld bij 

het uitlenen van collectie, omdat er niet altijd een garantie is voor het behoud van het object of dat 
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er sprake kan zijn van verhoogde risico’s. Ook bij uitgaande bruiklenen zien we een soort 

scheidingslijn tussen organisatorische en praktische taken, maar dit is wel minder dan bij inkomende 

bruiklenen. Zo zien we dat de projectmedewerker vrijwel niet ingezet wordt. Deze heeft immers ook 

niet zoveel te maken met de werking van de afdeling collectie. De echt praktische taken worden ook 

bij uitgaande bruiklenen meer toebedeeld aan andere collectiemedewerkers, zoals de beheer- en 

behoudsmedewerker, registrator, depotmedewerker of collectievrijwilligers. Bij uitgaande bruiklenen 

worden er iets meer taken uitbesteed. Ook hierbij zijn het taken als transport, verpakken van 

collectie en conditierapportage die uitbesteed worden aan professionals.  

Transport 

Het gebruik van een kunsttransporteur is in veel gevallen afhankelijk van de bruikleennemer of -

gever. Als bruikleengever kun je aangeven welk vervoer er wel of niet geschikt is voor de collectie. 

Soms is een transport met eigen vervoer gedegen genoeg. Ongeveer de helft van de musea die de 

enquête hebben ingevuld geven aan ook weleens zelf te transporteren. Zelf transporteren betekend 

vaak wel dat er meer tijd en mankracht ingezet moet worden, maar het scheelt ook veel kosten. Dit 

is waarschijnlijk ook een reden voor kleine musea om zo veel mogelijk in eigen hand te houden. Bij 

het inschakelen van kunsttransporteurs wordt er regelmatig met bekende namen gewerkt, maar 

musea kiezen ook regelmatig voor lokale, soms goedkopere, transporteurs. Zeker bij het inschakelen 

van een kunsttransporteur wordt koerieren niet als noodzakelijk gezien. Koerieren kan veel tijd 

kosten, maar vooral bij kostbare en fragiele werken is dit wel een optie. Andere reden om een 

koerier mee te sturen is om het proces te begeleiden. 

Verzekeringen 

Vrijwel alle musea gebruiken altijd dezelfde verzekering of passen hun verzekering aan, aan de 

betreffende bruikleen. De meest gebruikte verzekeringen zijn die speciaal voor kunst, bijvoorbeeld 

die van AON. Hoewel dit niet direct uit de enquête blijkt is het waarschijnlijk dat de meeste musea 

voor een spijker tot spijker verzekering kiezen, waarbij het object van vertrek tot aankomst compleet 

verzekerd is.  

Indemniteitsregeling 

De indemniteitsregeling is op één voorbeeld na niet door de musea ingezet. Ook is er niet veel 

behoefte aan. Een enkeling zal hier wel beroep op doen, als dat ooit nodig mocht zijn.  

Uitleenvoorwaardes 

De belangrijkste eisen die de musea stellen aan de bruikleenaanvragen is het goed voorbereid zijn. 

Hierbij is het hebben van een verzekering, gedegen transport en duidelijkheid over het betreffende 

object, faciliteiten, bruikleenperiode, etc. belangrijk. Daarnaast moeten de instellingen die een 

aanvraag doen kunnen aangeven dat ze verantwoord kunnen tentoonstellen door bijvoorbeeld zich 

te registreren bij het museumregister. Op de locatie van de bruikleen moeten eventuele risico’s voor 

het object beperkt worden. Dit kan voornamelijk door het object te beveiligen en te voldoen aan 

bepaalde klimaateisen. Eisen zoals deze komen ook voor in de museale norm en daarom geven een 

aantal musea aan dit te wensen van hun bruikleennemers.  

Procedures  

Uit de musea die de enquête ingevuld hebben, zien we musea die eigen opgestelde procedures 

gebruiken om het bruikleenproces zo vlot mogelijk te laten verlopen naar de wensen van de eigen 

organisatie. Andere musea hebben gekozen voor een bestaande procedure en hebben deze 

eventueel aangepast. Ter inspiratie van de meeste gebruikte procedures diende vooral de expertise 

van bekende instellingen. Ook deze instellingen hebben hun kennis gebaseerd op de praktijk en 

expertise binnen het werkveld. Eventuele andere bronnen kunnen de expertise van andere musea 
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zijn. Bij een enkeling met een klein betrokken team is er niet specifiek voor gekozen om een 

procedure vast te leggen. In principe wordt er zo min mogelijk van de bestaande procedures 

afgeweken. Als dit wel het geval is, komt dat omdat er vanwege de omstandigheden en het 

betreffende object andere, zonder eventuele risico’s al teveel te vergroten, keuzes worden gemaakt.  

 

Conclusie.  

Alle musea hebben weleens te maken met het organiseren van bruiklenen. In kleine tot middelgrote 

musea zijn hier meestal 1 tot 3 mensen bij betrokken, waarvan de meeste mensen behoren tot de 

afdeling collectie o.i.d. Als de taken binnen het bruikleenproces verdeeld worden is dat meestal 

afhankelijk van de originele taken en persoonlijke kwaliteiten van de medewerkers. Vaak worden de 

meer praktische taken, als het hanteren en verpakken van objecten uitbesteed aan andere 

medewerkers, waarvan soms vrijwilligers.  

Ook bij de kleinere musea zien we dat het regelmatig organiseren van tentoonstellingen een 

belangrijk is in de museale organisatie. Deze tentoonstellingen hebben invloed in het aantal 

inkomende bruiklenen dat een museum organiseert. Hoeveel dit er zijn is afhankelijk van de aard van 

de tentoonstelling. Bij de taken betreffende inkomende bruiklenen zien we een scheidingslijn tussen 

organisatorische en praktische taken, waarbij de eerste vaak door een conservator, directeur of 

tentoonstellingsmaker wordt gedaan en de praktische taken door de verschillende functies 

betreffende collectiebeheer. Hetzelfde geldt bij de uitgaande bruiklenen. Het transport, het 

verpakken van objecten en conditierapportage wordt het meest uitbesteedt.  

Het transport is bij inkomende bruiklenen afhankelijk van de bruikleengever. De keuze voor transport 

bij uitgaande bruiklenen is afhankelijk van het betreffende object. Kleine musea proberen zoveel 

mogelijk in eigen hand te houden om zo kosten laag te houden. Daarom wordt er ook zelf 

getransporteerd en wordt er vrijwel nooit gekoerierd.  

Betreffende verzekeringen blijven de meeste musea bij dezelfde verzekering. Van de 

indemniteitregeling wordt er (nog) geen gebruik gemaakt, mede omdat er niet met heel dure werken 

gewerkt wordt.  

Collectie is natuurlijk erg belangrijk een museum. Daarom worden er bij het uitlenen van collectie 

een aantal voorwaardes gegeven om de veiligheid van het object te waarborgen. Ten eerste dient 

een bruikleenaanvrager zich zo goed mogelijk voorbereid te hebben. Op locatie zijn beveiliging, 

klimaat en licht de belangrijkste eisen.  

Er zijn bestaande procedures betreffende bruikleenprocessen, waarvan een aantal musea gebruik 

maken. Ook hebben veel musea een bestaand procedure aangepast naar de eigen situatie of een 

eigen procedure opgesteld. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er een enkele keer 

van de procedure afgeweken wordt.  
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Bijlage 2: specifiek veldonderzoek kleine musea (interviews) 
Onderzoeksverslag 2: interviews bruiklenen in kleine tot middelgrote musea 

Onderzoek door: Tessy Stet 

9 februari 2016  

 

Inleiding.  

Veel van de geïnterviewden gaven aan dat door de vragen die gesteld werden, er goed werd 

nagedacht over hun betreffende functie en welke taken daarbij horen, hoe sommige dingen geregeld 

zijn in het museum en over de functie registrar. Daarnaast is aangegeven dat de betrokken personen 

geïnteresseerd zijn in het onderzoek en de uitslag daarvan. Uiteraard wil ik iedereen bedanken die 

mee hebben gewerkt aan de interviews te houden en me daarmee inzicht gaven in hun functie en 

hun organisatie, waarmee ik dit onderzoek heb kunnen uitwerken.  

 

Introductie.  

Plan van aanpak: tijdens het onderzoek heb ik een aantal collectiemedewerkers en conservatoren in 

kleine en middelgrote musea geïnterviewd. Uit de lijst van musea die een enquête hadden ingevuld 

heb ik een selectie kunnen maken van personen die bereid waren om mee te werken aan een 

interview. Omdat deze musea een selectie zijn uit de originele lijst van musea, voldoen zij uiteraard 

aan de eis die ik van tevoren heb vastgelegd: musea met minstens 3 tot maximaal 30 medewerkers in 

dienst en die regelmatig tentoonstellingen organiseren, waarbij er regelmatig bruiklenen ingezet 

worden. De interviews hebben in november en december 2015 plaatsgevonden. Bij de start van 

ieder interview heb ik kort herhaald wat er in dit onderzoek wordt onderzocht en wat ik wil bereiken 

met de interviews. 

Vragen interview: ter voorbereiding van het interview heb ik een vragenlijst opgesteld die leidraad 

bood voor het interview. In ieder interview zijn de vragen enigszins anders gesteld, omdat er ook 

werd uitgegaan van de enquête die het betreffende museum had opgestuurd. De volgorde van de 

vragen verschillen enigszins en er is bij ieder interview weer op een ander onderwerp dieper 

ingegaan. Ieder interview is anders.  

1. Functies: (het gaat hier om betaalde/professionele functies in het museum) 

* wat is uw functie en welke taken horen bij deze functie?  

* wat is de functie van registrar, welke taken horen hierbij en aan welke kwaliteiten moet 

een registrar voldoen?  

* welke functies zijn er nog meer betrokken bij het bruikleenproces en wat zijn hun taken? 

* wat is het verschil tussen uw functie en die in een groot museum?  

* wat zijn de voor- en nadelen van gespecialiseerde en allround functies?  

2. Vrijwilligers: 

* waarom worden er wel of geen vrijwilligers ingezet bij het bruikleenproces en is hier 

bewust voor gekozen? 

* welke taken worden expliciet wel of niet aan vrijwilligers gegeven en waarom wel/niet? 
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3. Externe partijen: 

* hoe wordt het transport meestal geregeld? 

* waarom worden er wel of geen kunsttransporteur gebruikt?  

* welke taken worden nog meer uitbesteed, aan wie en waarom?  

4. Bruikleengever/nemer: 

* van wat voor soort instellingen wordt er geleend? 

* zijn er verschillen te zien tussen de uitlenende musea en wat zijn deze verschillen? 

* welke voor- of nadelen hebben grote en kleine musea als bruikleengever? 

* aan wat voor soort instellingen wordt er uitgeleend?  

* zijn er verschillen te zien tussen de ontvangende musea en wat zijn deze verschillen? 

* welke voor- of nadelen hebben grote en kleine musea als bruikleennemer?  

5. Kleine organisaties: 

* wat verstaat u onder een klein museum en van welke voorwaarden is dat afhankelijk?  

* hoe zou u dit museum typeren?  

* zijn er taken waar jullie niet aan toe komen door het kleine team?  

6. Actualiteit: 

* bent u bekend met de Nederlandse Registrars Groep? 

* bent u lid van een andere vereniging of groep die betrekking hebben op bruiklenen of 

collecties? 

* zijn er andere manieren waarop u actualiteiten/ontwikkelingen blijft volgen? 

7. Bruikleenproces: 

* welke stappen worden er genomen in het bruikleenproces? 

Respons: in totaal zijn er 12 personen die bereid waren om een interview te geven. Hieronder zit één 

museum dat niet volledig aan de eisen voldoet, doordat het meer dan 30 medewerkers heeft. Dit 

interview zal opgenomen worden bij het deel van het onderzoek dat betrekking heeft op de grotere 

musea.  

De responsen zijn:  

Museum Plaats Persoon  

Westfries museum Hoorn Alice van der Wiel 

Musea Zutphen Zutphen Marieke de Jongh 

Persmuseum Amsterdam Jos van Schouten 

Kranenburgh Bergen (NH) Jan Tromp 

De domijnen Sittard Jeroen Evertz 

Cuypershuis Roermond Annemieke Broeke 

Het hoogeland Warffum Stijn van Genuchten 

Stedelijk museum Scheidam Schiedam Christel Kordes 

Rijksuniversiteit museum 
Groningen 

Groningen Rolf ter Sluis 

Huis Doorn Doorn Saskia Minjon 

Marine museum Den Helder Graddy Boven 

 

Drents museum Assen Carola Steenbergen 
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Resultaten.  

Overzicht opvattingen: ter illustratie is er een overzicht gemaakt van de statements die gemaakt zijn 

door alle mensen waarmee een interview is gehouden. Achter het betreffende statement is 

aangegeven hoe vaak deze door verschillende mensen is genoemd. Als er geen aantal achter het 

statement wordt genoemd dan is het statement één keer genoemd.  

Verdeling bruikleentaken:  

* één persoon doet organisatorische taken, een ander (evt vrijwilligers) doet praktische taken  6x  

* één persoon doet alles, behalve de aanvraag        3x 

* één persoon doet alles (incl. aanvraag, evt met hulp van vrijwilligers)     2x 

* wordt verdeeld over drie medewerkers: administratieve, organisatorische en praktische taken 

* beslissingen worden genomen door meerdere medewerkers  

* scheiding van inkomende en uitgaande bruiklenen 

Registrar (functieomschrijving): 

* administratieve/logistieke handelingen rondom bruiklenen      3x  

* door collectiebeheerder gedaan, want: het hoort allemaal bij collectie.    2x 

* een vereiste in musea die tentoonstellingen organiseren 

* handelingen rondom logistiek, transport en verzekeringen (geen praktische taken) 

Registrar (eigenschappen):  

* nauwkeurig            2x 

* organisatorisch           2x 

* juridisch geschoold           2x 

* objectenkennis/omgang          2x 

* overzicht houden 

* flexibel  

* belangen van verschillende partijen volgen; mediator 

Functie specialisme:  

* allround medewerkers weten niet alles, een specialist weet meer/is professioneler   6x  

* een functie is afhankelijk van de organisatie        4x 

* een functie is afhankelijk van je persoonlijkheid       2x 

* een allround functie is leuker          2x 

* een allround functie kan sneller beslissen 

* een conservator/hoofd collecties moet allround zijn door paraplufunctie  

Vrijwilligers:  

* worden niet ingezet vanwege te kort aan relevante kennis      3x  

* worden enkel ingezet voor registratie, fotografie en onderhoud niet m.b.t. bruiklenen  3x 

* worden ook ingezet voor registratie/inpakken bij bruiklenen      2x 

* worden enkel ingezet voor extra’s         2x 

* worden niet ingezet vanwege te kort aan aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid   2x 

* worden niet ingezet vanwege te weinig aanwezigheid 

* worden niet ingezet vanwege te weinig constantheid  

* worden wel gebruikt, omdat deze al lang in dienst zijn 

* doen geen taken die al in betaalde functies zitten 

Grote musea:  

* stellen hogere eisen/strengere regels         5x  

* hebben meer bureaucratie          4x  

* hebben meer professionaliteit         4x 
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* zijn meer voorbereid           3x 

* zijn meer kosten aan verbonden (bruikleenfees)       3x 

* is meer intern overleg nodig          3x 

* is er moeizamere communicatie/langere lijnen       3x  

* hebben meer budget/middelen         3x 

* werken soepeler door meer routine         2x 

* is het proces ingewikkelder door meer betrokken partijen      2x 

* zijn er meer afgebakende functies/meer differentiatie      2x 

* hebben een langere aanvraagperiode 

* hebben meer ervaring 

* hebben een langere planning 

* besteden meer uit  

* hebben meer kennis 

Kleine musea:  

* werken makkelijker/sneller          3x 

* zijn flexibeler            3x 

* hebben meer overzicht/zitten dichter bij het vuur       3x 

* hebben minder professionaliteit/ervaring/kennis       2x 

* zijn de lijnen korter           2x 

* duurt de communicatie langer 

* is het contact rechtstreekser 

* zijn minder voorbereid 

* is de besluitvorming soepel 

* is er meer geduld 

* is er grote toewijding van het personeel 

* roeien met de riemen die ze hebben  

* is er meer vertrouwen 

Verschillen:  

* bij beide gaat het goed, maar anders. Er worden dezelfde stappen gemaakt    3x 

* andere financiële waarde kunstwerken        3x 

* verschillen zouden niet merkbaar moeten zijn of invloed moeten hebben op situatie   3x 

* verdienmodel was al belangrijk bij grote, wordt nu ook bij kleinere     2x 

* de één voldoet al aan eisen, de ander streeft ernaar 

* iedereen voldoen aan ethische codes  

Museum grootte:  

* het museum is klein, maar streeft naar middelgroot, wordt beperkt door budget en mankracht 5x 

* er is een grote werkdruk          3x 

* sommige aspecten zijn klein, sommige aspecten zijn middelgroot     2x 

* het museum is klein 

* écht kleine musea zijn (bijna) volledig vrijwillig 

Aspecten die grootte bepalen:  

* organisatie (mankracht), locatie en budget        3x 

* medewerkers, budget, tentoonstellingen, collectie en bezoekersaantallen    2x 

* enkel bezoekersaantallen          2x 

* hoeveelheid kennis; personeelsomvang zegt niet altijd genoeg     2x 

* afhankelijk van bepaalde grenzen die niet beïnvloedbaar zijn, zoals locatie    2x 

Taken waar men minder aan toe komt door te kort aan mankracht:  

* depotbeheer            2x  
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* conditierapportage           2x 

* taxatie 

* registratie 

* collectieonderzoek  

Taken waar men niet aan toe komt door te kort aan budget:  

* restauratie 

* bijzondere grote tentoonstellingen 

Nederlandse Registrars Groep: 

* bekend mee en actief lid          2x 

* bekend mee, maar niet actief lid         2x 

* niet bekend mee           4x 

* niet bekend mee, maar wel geïnteresseerd in wat ze doen      3x  
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Samenvatting. 

Bruikleentaken 

Uit de interviews kunnen we concluderen dat de verschillende musea hun taken binnen het 

bruikleenproces verschillend uitvoeren. Soms wordt dit geheel door één persoon gedaan, bij anderen 

wordt dit verdeelt over twee personen en een enkele keer over meerdere medewerkers. Als de 

taken verdeelt worden zien we een duidelijke scheiding tussen administratieve/organisatorische 

taken en praktische taken, waarbij de praktische taken door een behoudsmedewerker, vrijwilliger of 

andere medewerker wordt uitgevoerd, soms onder toezicht van de conservator of hoofd collecties 

die eindverantwoordelijk is. Met administratieve taken worden de aanvragen, contracten en 

verzekeringen bedoeld. Met organisatorische taken wordt het regelen van transport en contact met 

de bruikleengever of -nemer bedoeld. De praktische taken bestaan uit het hanteren, inpakken en 

intern (en soms extern) transporteren van objecten.  

Registrar 

De registrar doet, volgens de geïnterviewden, vooral de administratieve en organisatorische taken. 

De kwaliteiten die daarbij aansluiten zijn nauwkeurigheid, organisatorisch, overzicht houden en het 

rekening kunnen houden met verschillende partijen. Praktisch gezien moet deze persoon kennis 

hebben van juridische processen die bij bruiklenen van belang zijn en daarnaast enige 

objectenkennis, omdat deze van belang is tijdens het bruikleenproces.  

Functies 

Veel van de geïnterviewden hebben een functie van allround aard of een combinatiefunctie waarbij 

er taken worden gedaan die in andere musea als een aparte functie worden beschouwd. Dit is omdat 

er geen budget is voor meer medewerkers en in de meeste gevallen ook niet genoeg werk is voor 

gedifferentieerde functies. De taken behorende bij een functie is tevens afhankelijk van de 

organisatie en hoe deze zijn doelstellingen wil waarmaken. Daarom is het ook afhankelijk van het 

karakter van iemand waarom deze bij een bepaalde instelling zal werken. Een generalist zal enkel 

solliciteren op meer allround functies, omdat dit beter bij deze persoon past. Mensen die zich graag 

willen specialiseren zijn minder te vinden in kleine musea, omdat specialisatie daar moeilijker is. De 

meeste geïnterviewden geven aan dat een allround functie in de kleine musea noodzakelijk. Vooral 

het houden van overzicht in de organisatie is hierbij een belangrijk punt.  

Vrijwilligers 

De meeste geïnterviewden gaven aan dat vrijwilligers niet betrokken worden bij de bruiklenen 

vanwege een te kort aan kennis, aanwezigheid of verantwoordelijkheid. Enkele musea zetten wel 

vrijwilligers in als dit noodzakelijk is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vrijwilligers die 

getraind zijn om bepaalde taken wel te doen of waar het vertrouwen al wat groter is, doordat ze 

bijvoorbeeld al een tijd in dienst zijn bij het betreffende museum. Als er vrijwilligers ingezet worden 

zijn dit vrijwel enkel bij praktische taken, zoals het hanteren en verpakken van objecten.  

Verschillen kleine/grote musea 

De geïnterviewden geven aan wel verschillen te zien tussen grote en kleinere musea, maar geven aan 

dat dit juridisch geen verschil zou moeten maken. Uiteindelijk worden er bij alle musea dezelfde 

stappen gezet binnen een bruikleenproces en houdt iedereen zich aan de belangrijkste ethische 

codes. Alleen de manier waarop en in welke mate dit wordt gedaan verschilt in de organisaties. Dit 

komt mede doordat bij grote musea er vaker sprake is van objecten met een andere (grotere) 

financiële waarde dan bij kleinere musea.  
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Grote musea 

Men ziet bij grote musea vooral dat ze meer vasthouden aan de regels. Daarnaast zijn er meer 

mensen in dienst/is er meer differentiatie en daardoor kan de communicatie logger verlopen. De 

lijnen zijn langer, er gaat meer tijd zitten in het nemen van beslissingen, etc. Oftewel: er is meer 

bureaucratie. Door het grotere personeelsbestand is er daarnaast wel meer kennis en ervaring en 

dus professionaliteit. Uiteraard hebben grotere musea ook een groter budget en kunnen daardoor 

ook meer uitbesteden. Enkele geïnterviewden spreken hun zorg uit over de grote musea die steeds 

vaker een bruikleenfee vragen aan bruikleennemers. Een regeling die voor een flinke kostenpost kan 

zorgen bij de kleinere musea als deze bruikleenfee naast het inzetten van professionele 

kunsttransporteurs betaald moet worden. Deze regeling en het stellen van hoge eisen waaraan 

kleine musea niet altijd kunnen voldoen, kunnen ervoor zorgen dat er minder wordt samengewerkt 

tussen grote en kleine musea betreffende bruiklenen.  

Kleine musea 

Bij kleine musea merken de geïnterviewden dat de samenwerking soepeler gaat, mede omdat ze in 

hetzelfde schuitje zitten. Ze zijn flexibeler en denken mee met elkaar om tot oplossingen te komen. 

Er wordt minder vastgehouden aan strenge regels en dure transporteurs of zelfs bruikleenfees, 

omdat ze weten dat ze daar zelf ook niet aan zouden kunnen voldoen. Wel hebben ze natuurlijk hun 

eigen bruikleeneisen waaraan voldaan moet worden. Door het kleinere team zijn de lijnen korter, 

waardoor o.a. besluitvorming soepeler gaat en naar externe partijen is de communicatie directer. 

Hoewel, mede door de allround functies, er minder kennis is over specifieke punten heeft het 

personeel in de kleine teams meer overzicht en kunnen flexibeler reageren op onregelmatigheden. 

Bij kleine musea is het roeien met de riemen die je hebt. Hoewel er soms niet altijd aan alle taken 

wordt toe gekomen, is men wel trots op wat ze met hun “kleine team” kunnen bereiken en ze toch 

steeds weer mooie tentoonstellingen neerzetten.  

Grootte bepaling 

De meeste geïnterviewden delen hun musea tussen klein en middelgroot in. Doordat ze niet volledig 

uit vrijwilligers bestaan worden ze niet gezien als écht klein, maar door andere factoren zoals budget, 

personeelsomvang en bezoekersaantallen wordt de grootte wel beperkt. Een aantal geeft aan 

grotere ambities te hebben, maar daarbij wel beperkt te worden door bepaalde factoren. Er wordt 

daarnaast ook aangegeven dat men wel trots is op wat er gepresteerd wordt, ondanks deze 

beperkende factoren. Hoewel personeelsomvang wel wordt gezien als een eis m.b.t. de grootte van 

een museum, zeggen ook twee geïnterviewden dat de personeelsomvang niet altijd  hoeft te 

betekenen dat de juiste kennis aanwezig is. Er zijn enkele taken waar men helaas, ondanks hun 

inspanning, niet aan toe komt, omdat er te weinig personeel of budget is. 
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Conclusie. 

Over het algemeen zijn de musea tevreden over hoe ze alles toch weer voor elkaar krijgen en steeds 

weer mooie tentoonstellingen neerzetten. Toch zijn er enkele punten waar, indien mogelijk, meer 

aan gedaan kan worden. Als belangrijkste is dat bepaalde kennis over bruikleenprocessen. Alle 

musea werken met bruiklenen en dus zou de kennis over contracten, verzekeringen, transport (ook 

naar het buitenland), verpakkingen en hanteren van objecten aanwezig moeten zijn. De musea 

hebben dit in basis ook wel, maar bij specifieke situaties, bijvoorbeeld bij transporten naar het 

buitenland kan er kennis ontbreken. Een optie zou kunnen zijn om deze informatie toegankelijk te 

maken voor deze musea via de NMV of de NRG.  

Een tweede punt van zorg is de groei in het gebruik van bruikleenfees bij grote musea. Het moet voor 

kleine musea mogelijk blijven om samen te werken met de grotere musea.  
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Bijlage 3: veldonderzoek registrars (enquêtes) 
Onderzoeksverslag 3: enquête registrars 

Onderzoek door: Malou Koster & Thomas Loos 

Onderzoeksverslag door: Tessy Stet  

11 maart 2016 

 

Inleiding.  

Dit onderzoek is opgezet door Malou Koster en Thomas Loos, beide Reinwardt studenten die ieder 

een onderzoek uitvoeren met betrekking tot de functie registrar en ICT gebruik bij bruiklenen. De 

enquête is door hen opgesteld en uitgedragen. Ik (Tessy) heb van beide toestemming gekregen om 

de resultaten van de enquête te raadplegen en toe te passen in mijn eigen onderzoek. Aan de hand 

van deze resultaten heb ik (Tessy) dit rapport opgesteld, zodat lezers van het scriptieverslag de 

resultaten uit de enquête kunnen raadplegen. In dit rapport zijn enkel de resultaten van het eerste 

deel van de enquête opgenomen, omdat enkel dit deel relevant is en is gebruikt voor het schrijven 

van het scriptieverslag.  

 

Introductie.  

Doel van het onderzoek: het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de Nederlandse 

Registrar. Het gaat hier om hoe de functie en het takenpakket wordt vormgegeven door diverse 

instellingen. Dit wordt gedaan aan de hand van vragen over het takenpakket, functiebenaming, 

personele bezetting/taakverdeling, hoeveelheid bruiklenen en (voor)opleiding.  

Plan van aanpak: er is gekozen voor een enquête, dat geplaatst is op 6 januari 2016 op de 

LinkedInpagina van de Nederlandse Registrars Groep.106 De NRG wil als platform een nationaal 

netwerk van collega’s creëren waarmee door kennis- en informatie-uitwisseling de professionaliteit 

bevordert wordt. Tevens werkt de groep aan nationale richtlijnen betreffende zaken rondom het 

bruikleenproces. Diverse registrars of andere functionarissen die te maken hebben met het 

bruikleenproces binnen musea of soortgelijke instellingen zijn lid van deze groep. Via de 

LinkedInpagina kan een groot deel van deze doelgroep bereikt worden.   

Respons: de enquête is door 22 personen ingevuld. De antwoorden van de responsen zijn anoniem 

verwerkt in het rapport. 

 

  

                                                           
106 https://www.linkedin.com/groups/1888610, geraadpleegd 12 februari 2016.  

https://www.linkedin.com/groups/1888610
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Resultaten.  

1. Voor welke instelling werkt u?  

 

- EYE Filmmuseum    2x 

- Stedelijk Museum Amsterdam 2x 

- Limburgs Museum   2x 

- Teylers Museum 

- Breda’s Museum 

- Museum Gouda 

- Rijksmuseum 

- Keramiekmuseum Princessenhof &              

Fries Museum 

- Museum van Wereldculturen 

- Centraal Museum 

- Museum Jan Cunen 

- Mauritshuis 

- Museum Catharijneconvent 

- Zuiderzeemuseum 

- Naturalis Biodiversity Center 

- Museum 

- Eigen bedrijf 

- Koninklijke bibliotheek 

- Jan Menze v Diepen Stichting, 

Stichting v.d. Wijck de Kempenaer & 

Gerrit v Houten Stichting 

 

2. Wat is uw functie? 

 

- registrar    7x 

- registrar/collectiebeheerder afd. 

kunstverzamelingen 

- registrar afd. digitale film 

- registrar/hoofd collectiebeheer 

- tentoonstellingsregistrar 

- collectiebeheerder 

- medewerker collectiemobiliteit 

- collectiebeheer & tentoonstellingen 

- sectorhoofd collectie & informatie 

- hoofd collectiebeheer 

- eigenaar 

- registrator/depotbeheerder/ 

webmaster 

- conservator/registrator 

- coördinator bruiklenen 

- loan officer 

 

3. Hoeveel registrars zijn er in uw instelling werkzaam? 
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4. Welke taken voert u uit?  

 
 

a) Inkomende bruiklenen ontvangen 

b) Uitgaande bruiklenen voorbereiden 

c) Opstellen bruikleencontracten 

d) Contact met transportbedrijven 

e) Contact met lenen/uitlenende instellingen 

f) Aansturen collega’s m.b.t. logistiek 

g) Plannen van binnenkomst bruiklenen voor tentoonstelling 

h) Verpakken 

i) Bijhouden registratiesysteem 

j) Koerier reizen 
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k) Aanspreekpunt voor koerier tijdens de reis 

l) Depotbeheer 

m) Juridische zaken 

n) Regelen van verzekering/indemniteit 

o) Overig  

 

5. Hoe is de taakverdeling tussen registrars in de instelling geregeld? 

 

- n.v.t.         3x 

- maar één persoon in dienst, dus geen taakverdeling   3x 

- iedereen doet alle taken      3x 

- per (deel)collectie       3x 

- per project/tentoonstelling      4x 

- per taak (of meerdere soortgelijke taken)    3x 

- scheiding van inkomend en uitgaand     2x 

 

6. Vind u dit een efficiënte taakverdeling? 

 
 

Overig:  

- ja, maar idealiter zou men alle aanwinsten bij één persoon neerleggen, zodat de registrar 

vrij voor andere werkzaamheden is betreffende een grote tentoonstelling 

- door een onlangs nieuwe toevoeging aan de staf moet er nog en handige manier gevonden 

worden voor de taakverdeling/samenwerking 

- nood breekt wet  

 

Efficiënt?

ja nee overig n.v.t.
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7. Welke collectie management systeem gebruikt u? 

 
 

  

Collectie Management Systeem

Adlib TMS Memorix Maior MuseumPlus Overig
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8. Hoeveel uitgaande bruiklenen worden er jaarlijks verwerkt? 

Het gaat hier om het aantal bruikleenaanvragen. Per bruikleen van een museum kunnen er 

meerdere objecten uitgeleend worden.  

 
 

9. Hoeveel werken worden er per jaar geleend van andere instellingen? 

Het gaat hier om het aantal musea of collectiebeheerder/eigenaars waarbij geleend wordt. 

Een bruikleen kan bestaan uit meerdere objecten.  

 
 

10. Welke opleiding heeft u genoten? 

 

- Reinwardt Academie   9x 

- MBO 

- Havo 

- HBO 
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- HBO master museologie  2x 

- HBO master Fine arts – film 

- Universitaire geschiedenis 

- Universitaire kunstgeschiedenis 

- Universitaire culturele antropologie 

- Universitaire algemene 

cultuurwetenschappen 

- Universitaire Nederlandse taal en 

letterkunde  

- Universitaire theater-, film- en 

televisiewetenschappen 

- Universitaire master 

kunstwetenschappen 

- Library Information Science  

- Selznich School of Film Preservation 

ate the George Eastman House  

 



11. Denkt u dat een opleiding aan de Reinwardt Academie volstaat om een registrar te kunnen 

zijn? 

 
 

12. Kunt u dat antwoord nader toelichten? 

 

- ervaring is de beste leermeester        6x 

- het biedt een goede basis         6x 

- de theorie wel, maar praktijk niet        5x 

- er moet meer aandacht komen voor de functie & bijbehorende taken van de registrar 2x 

- registrar kun je zonder specifiek opleiding zijn, als je maar de juiste kwaliteiten beschikt 2x 

- niet bekend met de opleiding         2x 

- de opleiding is niet geschikt voor specifieke collecties  

- er zijn meerdere geschikte opleidingen 

 

13. Welke opleiding vind u het beste aansluiten bij de functie registrar? 

 

- Reinwardt Academie          7x 

- Reinwardt Academie + logistieke/transport ervaring      3x  

- HBO museologie/bibliotheek/informatiemanagement + Universitaire kunstgeschiedenis   

- specifieke opleiding voor specifieke collectie(s) 

- in de praktijk 

- onbekend           2x 

 

Samenvatting.  

Instellingen 

De responsen representeren een redelijk diverse groep van de leden van de Nederlandse Registrars 

Groep. De personen werken verspreid over Nederland in diverse soorten musea. Dit zijn grote 

bekende Nederlandse musea, maar er hebben ook representanten van minder grote en bekende 

Volstaat RWA opleiding

ja nee weet ik niet
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musea op de enquête gereageerd. Ook zijn er enkele responsen van personen die niet bij een 

museum werken. 

Functies  

Hoewel de enquête is geplaatst op de LinkedInpagina van de Nederlandse Registrars groep, hebben 

ook veel mensen gereageerd waarvan hun functietitel niet officieel registrar is. Ongeveer de helft van 

de responsen heeft wel de officiële benaming van registrar, al dan niet van een speciale 

(deel)collectie of afdeling binnen de organisatie. Alle andere responsen hebben allemaal een andere 

functietitel. Vrijwel al deze titels slaan op een functie die betrekking heeft op de zorg voor de 

collectie, waarvan sommige gespecialiseerder dan anderen. Ondanks deze diverse functietitels 

hebben al deze personen te maken met het organiseren van bruiklenen of een deel daarvan.  

Hoeveelheid registrars 

Zoals eerder genoemd hebben er mensen gereageerd van diverse soorten musea. Dit zie je ook terug 

in de hoeveelheid aan registrars die de musea in dienst hebben. Grote musea die veel bruiklenen 

organiseren hebben vaak meer registrars in dienst. Veel musea voeren hun bruiklenen uit met één 

registrar in dienst. Twee musea hebben zelfs een personele bezetting van minder dan één fulltime 

medewerker die de bruiklenen organiseert. De verschillen in hoeveelheid bruiklenen die door de 

musea uitgevoerd moeten worden, wat een gevolg kan hebben op het aantal registrars in dienst, is 

ook te zien onder het kopje; hoeveelheid bruiklenen.  

Taken 

De meest genoemde taken, behorende bij het bruikleenproces, worden ook door de meeste 

registrars gedaan. Het bijhouden van het registratiesysteem wordt door iedereen gedaan. Opvallend 

is dat het verpakken van objecten, koerier reizen, depotbeheer en juridische zaken veel minder door 

de responsen worden uitgevoerd. Uit de enquête wordt niet duidelijk waarom deze taken veel 

minder door de responsen worden uitgevoerd. Het kan zijn dat het verpakken van objecten wordt 

uitbesteedt aan transporteurs en art handlers. Ook het inzetten van transporteurs maakt dat 

koerieren niet altijd noodzakelijk is en grotere musea kunnen een aparte depotbeheerder of jurist in 

dienst hebben. Het hebben van specifieke kennis zou van belang kunnen zijn bij het regelen van 

juridische zaken. Kennis waarvan het zou kunnen zijn dat niet alle registrars die hebben. Uit de 

enquête blijkt dat het regelen van een verzekering wel door de meeste registrars wordt gedaan. 

Taakverdeling 

In de verdeling van taken onder diverse registrars en/of andere medewerkers van het museum zien 

we grote verschillende tussen de musea. In andere musea kunnen alle registrars en/of andere 

functies alle taken uitvoeren. In sommige musea worden ook alle taken door alle registrars en/of 

andere functies uitgevoerd, maar wordt er een duidelijke scheiding gemaakt in (deel)collecties. Dit 

kan zijn omdat dit personen zijn die specifieke kennis van een (deel)collectie hebben en daarom het 

proces voor “zijn/haar” collectie uitvoert. Ook kan er een onderscheid worden gemaakt tussen 

projecten en tentoonstellingen, waarbij één specifiek project wordt toegewezen aan één of 

meerdere medewerker betreffende het bruikleenproces. De scheiding tussen inkomende en 

uitgaande bruiklenen is ook geen rare keuze. Immers heb je bij inkomende bruiklenen te maken met 

het tentoonstellingsproject en alles wat daarbij komt kijken en de collectie van een externe partij, 

terwijl bij uitgaande bruiklenen er wordt gewerkt met de eigen collectie.  

De meeste responsen geven aan tevreden te zijn met hoe de taakverdeling wordt geregeld in 

zijn/haar museum. Enkele responsen geven aan het graag íets anders te willen zien, maar er wordt 

niet aangegeven wat er dan anders zou moeten gebeuren.  
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Collectie Management Systeem 

Het moge duidelijk zijn dat de meeste musea gebruik maken van Adlib. Enkelen werken met The 

Museum System. De rest werkt met een ander systeem, maar dit is niet Memorix Maior of 

MuseumPlus. Er wordt verder niet aangegeven welke systemen dit zijn.  

Hoeveelheid bruiklenen 

Tussen de verschillende musea zien we grote verschillen in zowel de hoeveelheid bruiklenen die 

aangevraagd worden bij het museum als de aanvragen door het museum. De meeste musea hebben 

niet meer dan 50 bruikleenaanvragen per jaar. Dit zouden dan ook de musea kunnen zijn waarbij de 

uitgaande bruiklenen door een andere functionaris bij wordt gedaan. De musea die meer 

bruikleenaanvragen krijgen zullen er een grotere kluif aan hebben om deze aanvragen te realiseren.  

De hoeveelheid inkomende bruiklenen zijn nog meer gespreid. Inkomende bruiklenen zijn een 

onderdeel van tentoonstellingen. Musea die veel grote wisselende tentoonstellingen organiseren, 

zullen waarschijnlijk vaker inkomende bruiklenen hebben. Uiteraard is dit geheel afhankelijk van het 

soort tentoonstelling dat een museum organiseert. Sommige musea zullen tentoonstellingen hebben 

met maar enkele bruiklenen, terwijl er bijvoorbeeld bij een overzichtstentoonstelling vele bruiklenen 

van diverse bruikleengevers aanwezig kunnen zijn.  

(voor)opleiding  

De meeste responsen hebben Reinwardt Academie gedaan. De anderen hebben vrijwel allemaal een 

achtergrond betreffende cultuur of geschiedenis. Sommigen hebben een hele specifieke opleiding 

gedaan die leidde tot een baan waarbij specifieke vakkennis nodig is.  

De meeste responsen vinden Reinwardt Academie een geschikte vooropleiding tot registrar. Wel 

zeggen er vele daarna dat de praktijk eigenlijk niet op een opleiding te leren valt. De échte 

praktijkkennis is alleen op te doen door ervaring. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat er een aantal 

responsen zeggen dat de Reinwardt een goede (theoretische) basis geeft. Twee responsen vinden 

dat er in de opleiding wel iets meer aandacht besteed mag worden aan de functie registrar en de 

bijbehorende taken. Twee responsen geven aan dat de opleiding niet zozeer belangrijk is, als de 

persoonlijk eigenschappen/kwaliteiten maar bij de functie passen. In dat geval zouden andere 

opleidingen dus eventueel ook goed zijn. Mocht je registrar willen worden bij een specifiek musea of 

van een specifieke (deel)collectie, dan is een specifieke opleiding wel een wens. Naast de Reinwardt 

Academie worden er niet veel voorbeelden gegeven van opleidingen die men zou kunnen doen om 

een registrar te worden.  
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Conclusie.  

Uit de enquête blijkt dat de functie registrar en dus de taakverdeling bij het bruikleenproces in de 

verschillende musea erg anders kunnen worden ingedeeld.  

Ten eerste zijn er verschillende formaties van functies bij de musea. Dit is op zich logisch, want ieder 

museum is anders en probeert zijn organisatie zo effectief mogelijk in te richten. Maar door deze 

verschillende formaties worden de bruiklenen ook anders uitgevoerd. Bij sommigen wordt het proces 

van een bruikleenproject geheel door één persoon uitgevoerd, terwijl bij andere musea de taken 

over diverse functies verdeelt worden. Niet alle registrars voeren dan ook alle benoemde taken uit 

de enquête uit. Het verpakken van objecten, depotbeheer en juridische zaken behoort niet tot het 

takenpakket van de meeste responsen.  

Ook het verschil in aantallen van inkomende en uitgaande bruiklenen per jaar tussen de musea, 

maakt dat de taakverdeling voor het bruikleenproces verschillend georganiseerd wordt. De 

organisatie van veel of weinig grote tentoonstellingen en de bijkomende hoeveelheid bruiklenen zou 

hier veel invloed op kunnen hebben.  

De opleiding aan de Reinwardt Academie wordt over het algemeen gezien als een geschikte opleiding 

voor een toekomstige registrar. Wel is het belangrijk om te onthouden dat de praktijk niet in de 

schoolbanken te leren is. Ervaring is hierbij de beste leermeester. Voor registrar die werken met een 

specifieke (deel)collectie is specifieke kennis belangrijk.  
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Bijlage 4: interviews  
Interview Cuypershuis 

Annemieke Broeke 

10 december 2015 

 

T: wat is jouw functie?  

A: ik geloof dat ik heb ingevuld medewerker collectie. Ik onderteken altijd met medewerker collectie. 

Officieel is de functie medewerker objectbeheer en documentatie. Dat vond ik wat te beperkend. 

Medewerker collectie geeft een betere dekking. Dat is heel breed.  

T: welke taken horen daarbij?  

A: die zijn in een klein museum als dit best wel breed. In die zin dat er wel echt collectie gerelateerde 

taken aan zitten; de registratie van de collectie, documentatie, beheer & behoud, depotbeheer, 

verpakken. De behoudsmedewerker-achtige dingen zitten daar ook bij en dan alles rondom 

bruiklenen. Het is zelfs zo dat ik soms de aanvragen doe. Bij een tentoonstelling denk ik mee aan wát 

we gaan laten zien. Bij de inkomende bruiklenen, het proces, ben ik ook betrokken. Ik doe bruiklenen 

in het algemeen; inkomende, uitgaande, verzekeringen, contracten, vervoer plannen en regelen, 

controle van de voorwerpen als het binnenkomt of als het weggaat.  

T: ben jij dan ook verantwoordelijk voor het collectiemanagement beleid?  

A: ja, medeverantwoordelijk. In die zin dat we met een klein team, we ingrediënten van het beleid 

aandragen en dat met elkaar bespreken en dan is er een afdelingshoofd die dan uiteindelijk de 

eindverantwoordelijke is; een soort directeur. Als het gaat om het inhoudelijk schrijven van het 

beleid dan doe ik dat, samen met een collega, de conservator.  

T: welke taken heeft de conservator met betrekking tot de collectie? 

A: in principe is de conservator diegene die inhoudelijk onderzoek doet naar de voorwerpen. Het is 

niet zo dat de conservator die gegevens ook vastlegt in ons registratiesysteem. Hij is er meer voor de 

tentoonstellingen en dat soort zaken. Als er gegevens, bijvoorbeeld de uitkomst van dat onderzoek, 

moeten worden vastgelegd dan doe ik dat. Maar omdat we een klein team zijn, helpt de conservator 

ook mee als er grote dingen komen die uitgepakt moeten worden. Dan kan zij daar ook bij betrokken 

zijn. Het is dat ik het dan regel en dat zij er dan bij is; een extra paar handen dat helpt.  

T: doet zij meestal de bruikleenaanvragen? 

A: soms wel, soms die ik het zelf. Om een voorbeeld te noemen; we hebben een grote 

tentoonstelling gepland voor volgend jaar met heel veel bruiklenen, in samenwerking met Boijmans 

van Beuninge en een museum in Gent. Alle aanvragen staan op naam van de conservator en soms 

krijgen we dan vragen over waarom er niet de naam van de directeur op staat, maar dat vonden wij 

in dit geval niet nodig. We hebben er over overlegd. Normaal is het wel zo dat een directeur de 

aanvraag moet doen, denk ik. Ik kreeg vragen over waarom er niet de naam en handtekening van de 

directeur op stond, maar onze directeur is inhoudelijk niet betrokken bij de tentoonstelling. Hij is 

namelijk gemeente archivaris en heeft ook het archief onder zich. Hij weet natuurlijk wel wat er zo’n 

beetje gebeurt, maar dat soort dingen laat hij echt aan de conservator en mij over.  

T: welke rol heeft de medewerker techniek bij bruiklenen? 

A: we hebben een technisch medewerker, maar het is lastig om dat goed te vertellen. We hadden 

vroeger, dat is tot zo’n vijf jaar geleden, namelijk twee mannen in dienst en die deden echt de 

opbouw van tentoonstellingen, maar ook het vervoeren, het hanteren en verpakken. Door 

bezuinigingen en allerlei andere organisatorische veranderingen is dat terug gebracht tot een soort 

halve technische dienst. Er is één iemand die daar net mee is begonnen, dus die moet je nog een 

beetje collectiekennis meegeven en dan is er nog iemand die al langer bij ons werkzaam is, die dat 
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allemaal wel kan. Uiteindelijk assisteren zij bij verplaatsing van grote voorwerpen wat ik niet in mijn 

eentje kan, assistentie bij inpakken, dingen ophangen en plaatsen van objecten en heel af en toe een 

transport. Het transport besteden we tegenwoordig steeds vaker uit.  

T: wat versta je onder de functie registrar?  

A: het lijkt mij dat een registrar de logistiek rond bruiklenen binnen het museum regelt. Oftewel het 

behandelen van aanvragen, conditierapporten checken, facilityrapport opvraagt en beoordeelt. Echt 

met name het bruikleenverhaal. Nu vraag ik me af of in grote musea de registrar ook registratie van 

de collectie doet. Wij zijn momenteel met een grote tentoonstelling bezig en heb veel contact met 

andere musea. Eén van de mensen waar ik nu contact mee heb, noemt zich ook echt een registrar en 

dat is een van de eerste die die titel echt gebruikt, maar ik weet niet of hij dan ook de collectie 

registreert. 

T: zou je kunnen zeggen dat de taken van een registrar ook onder uw taken valt?  

A: ja, hier in het museum wel.  

T: eigenlijk is jouw functie een combinatiefunctie van diverse functies? 

A: ja, het is meer dan alleen registrar, ook collectiebeheerder, depothouder en registrator.  

T: heeft het voordelen om die verschillende taken in één functie te hebben?  

A: nou ja, voordelen. Laat ik het zo zeggen; er is gewoon geen formatie om het op een andere manier 

op te lossen. Op zich is het wel logisch, want het heeft allemaal met collectie te maken. Het is niet 

vreemd dat dat allemaal bij elkaar zit. Als je vraagt; wat zou je willen? Dan zou ik liever alleen 

registrar willen zijn, zodat er voor ander taken ook meer tijd komt. Ik merk wel dat het gewone 

registratiewerk en het depot bij wijze van, achter de tentoonstellingen aan hobbelen. Ik denk dat er 

dan meer gedaan wordt aan de andere disciplines en nu ligt de nadruk op de tentoonstellingen, 

waardoor het andere werk, ik zou niet zeggen onder leiden, maar het hobbelt er wel achteraan.  

T: aan welke kwaliteiten zou een registrar moeten voldoen?  

A: ik denk dat die heel nauwkeurig/precies moet zijn en moet kunnen voldoen aan bepaalde 

procedures en daar rekening mee houdt. Vooral nauwkeurigheid lijkt me een belangrijke eigenschap.  

T: in de enquête staat dat jullie soms gebruik maken van vrijwilligers. In welke gevallen is dit wel en 

niet zo?  

A: ik heb gezegd soms, omdat we steeds vaker met vrijwilligers moeten werken, omdat we anders 

aan sommige taken helemaal niet toe komen. Om een voorbeeld te noemen; we hadden een vrij 

grote tentoonstelling die te maken had met Noormannen/Vikingen. Daar heb ik wel een vrijwilliger 

voor gevraagd om te assisteren bij het controleren en uitpakken van collectie en na afloop weer 

controleren, inpakken en klaarmaken voor vervoer van de collectie. Dat is nog niet vaak gebeurt, 

maar bij deze tentoonstelling dan wel. Het ligt ook aan de aard van de inkomende bruiklenen. Nu er 

een grote tentoonstelling aan komt, hebben we een stagiair erbij gevraagd, omdat we toch die extra 

handjes nodig hebben. Voor het gewone werk, zeg maar met uitgaande bruiklenen, heb ik er nooit 

een vrijwilliger bij gevraagd.  

T: is  er bewust voor gekozen om geen vrijwilligers in te zetten?  

A: nou, we hebben al zoveel vrijwilligers. We hebben er ook een aantal rondlopen die 

standplaatsregistratie doen. Dat is wel heel fijn. Per depot controleren ze alles. We proberen 

hapklare brokjes aan ze toe te bedelen, maar niet zozeer in te zetten bij het proces. We willen de 

vrijwilligers graag inzetten voor iets extra’s, dus niet het gewone dagelijkse taken, maar duidelijke 

projecten. Dat is niet minder belangrijk.  

T: waarom is er dan bij die tentoonstelling over Vikingen wel voor gekozen om een vrijwilliger in te 

zetten?  

A: gewoon praktisch, omdat er niemand was die dat samen met mij kon doen en ik wist wel iemand 

die dat wel goed zou kunnen. Zo hebben we dat opgelost. Het is puur praktisch.  
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T: volgens de enquête transporteren jullie in de meeste gevallen met een kunsttransporteur. 

Transporteren jullie ook weleens zelf?  

A: ja, dat hebben we heel veel gedaan, maar nu eigenlijk niet meer. Het kostte heel veel tijd en het 

was niet altijd mogelijk om zelf met een auto te rijden. Het is puur praktisch. Als je de hele dag een 

transport hebt, ben je de hele dag twee mensen kwijt. Dat is eigenlijk de reden en omdat we die 

twee mensen van de technische dienst missen. Die deden dat eerst zelf. Dat is nu niet meer zo, dus 

huren we nu iemand in. De rest kan dan gewoon verder met zijn werk. Het is een soort 

bezuinigingsmaatregel, wat helemaal geen bezuiniging is. Doordat we nog maar een kleine 

technische dienst hebben, moeten we meer uitbesteden. Dat wordt nu binnen het 

tentoonstellingsbudget opgelost, maar aan de andere kant werkt het heel goed hoor.  

T: werken jullie altijd met dezelfde transporteurs?  

A: nee, we werken met 2 lokale transporteurs. Dat is voor de kleine lokale transporten. Maar 

daarnaast werken we ook met transporteurs van voorkeurslijsten van andere musea. Dit zijn wat 

meer de grotere, duurdere jongens.  

T: welke taken worden er nog meer uitbesteed, bijvoorbeeld restauraties en taxaties?  

A: dat zit echt met name in het transport. Voor de rest zou ik het niet zo weten. We hebben geen 

eigen restaurator in dienst, dus als we iets willen restaureren, dan besteden we dat wel uit. We 

werken veel samen met de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL). Dat is redelijk dichtbij en 

daar zijn veel disciplines in vertegenwoordigd.  

T: zijn er ook taken waar je niet altijd aan toe komt, doordat er met een klein team gewerkt wordt?  

A: ik merk wel dat het hele depotbeheer beter kan. Daarom hebben we nu ook een groepje 

vrijwilligers die zich daar mee bezig houden. We laten hen de standplaatsen noteren, omdat daar 

veel fouten in zitten. Dat is achterstallig werk, waar ik gewoon niet aan toekomt. Daar is dat groepje 

ook al lang mee bezig. Alleen werken de vrijwilligers dan maar één dag in de week. Zij verzetten wel 

veel werk, waar ik niet aan toe kom. Voor de rest valt het wel mee. Het is met name het depot waar 

er in het verleden wat taken bleven liggen.  

T: is dat een probleem dat effect heeft op het bruikleenproces?  

A: nee, eigenlijk niet. Wat betreft het behandelen van bruikleenaanvragen, loopt dat geen vertraging 

op. Nee, gelukkig kunnen we tot nu toe alles goed vinden. Soms is het niet helemaal goed 

geregistreerd, maar kunnen we het wel gemakkelijk achterhalen en het object vinden.  

T: jullie lenen regelmatig van verschillende instellingen, wat voor instellingen zijn dit? 

A: grote en kleine musea, maar ook particulieren of ontwerpbureaus. Als we bijvoorbeeld een 

tentoonstelling hebben over een aantal kunstenaar, dan hebben we vaak wel werken van hun 

geleend, maar het kan ook zeker van musea komen.  

T: merk je verschil in de organisatie van bruiklenen bij grote en kleine organisaties?  

A: het verschil bij grote musea is dat er vaak kosten aan verbonden zijn. Dat begint sinds een aantal 

jaar echt te komen. Daar lopen wij echt even tegen aan. Wij hebben gewoon niet zo’n groot budget 

en als we dan moeten betalen voor de conditierapporten en je hebt 50 objecten aangevraagd, dan 

wordt het wel een kostenpost. Onlangs hadden we een geval waarbij dit geen belemmering was om 

toch de spullen te krijgen, maar als er kosten in rekening worden gebracht voor een aanvraag, 

conditierapport, etc. en je doet dat per object. Ook al heb je dan misschien niet zo veel objecten, dan 

heb je toch al een flink bedrag en dan heb je de objecten nog niet eens. Daar komt dan nog vervoer 

bij. Dat zijn echt de dingen waarvan ik het gevoel heb dat er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden 

en dat is vooral bij de grote musea. Die zijn daar strikt in. Dat is niet altijd onterecht, want zij willen 

ook weten waar hun objecten komen te staan en of wij aan de bruikleeneisen kunnen voldoen. De 

bruikleeneisen worden bij grote musea ook strikter nageleefd.  

T: zijn er verschillen in het contact met grote musea dan bij kleine musea, bijvoorbeeld door een 
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registrar?  

A: nou, ik wou eerst zeggen niks. Ze zijn altijd heel collegiaal, dat is wel prettig. Het is wel zo dat bij 

vooral de grote musea de aanvragen ruim van te voren moeten worden gedaan. Soms is dat een half 

jaar, soms drie maanden. Dan duurt het ook heel lang voordat je antwoord krijgt. Dan merk je 

gewoon dat het niet even in het wekelijks overleg besproken wordt, maar een heel traject door 

moet, waarbij het langs een aantal mensen moet of dat het geld kost om het object te bekijken, nog 

voordat de aanvraag behandelt wordt. Het duurt wat langer voordat je antwoord krijgt, maar verder 

vind ik dat ze wel heel meewerkend zijn. We werken wel eens met echt grote musea, maar dat gaat 

op zich prima.  

T: merk je daarin ook dat de grote museum meer verschillende functies hebben die met dat proces te 

maken hebben?  

A: ja, hier in een kleiner museum heb je al meer taken, dus dan kun je makkelijker switchen en zijn, 

denk ik, de lijntjes naar andere medewerkers en de mensen die moeten beslissen, wat korter. 

Hoewel ik ook wel heb bedacht dat wij ook op de website zouden moeten zeggen dat er een termijn 

voor een bruikleenaanvraag komt. Als je dat nergens communiceert dan denkt men dat je een week 

van tevoren nog wel even kan komen ophalen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dat 

wij daar nog wel een slag in kunnen maken.  

T: wat valt je op aan de kleinere musea waar je mee samenwerkt?  

A: nou dat gaat allemaal wat sneller en makkelijker. Maar goed, het is niet dat het daar minder goed 

geregeld is of zo. Op zich zit daar niet veel verschil in, behalve misschien het aanvraagtermijn of het 

termijn waarin alles afgehandeld wordt.  

T: lenen jullie ook weleens uit aan grote musea?  

A: ja, wij lenen uit aan iedereen uit die dat wil. Daar maken wij ook geen verschil in. Er staat nu 

bijvoorbeeld een heel leuk tafelstuk van Cuypers in het Haags Gemeentemuseum en er staat een 

stoel in het designmuseum in Gent. Dat zijn wel grote musea. Daar zijn we dan wel trots op dat onze 

collectie in zo’n grote tentoonstelling staat, dat het in de catalogus genoemd wordt en onderdeel 

wordt van een groter geheel. Daar proberen we dan ook altijd wel aan mee te werken. Bijvoorbeeld 

het Haags Gemeentemuseum wilde eigenlijk nog iets dat bij ons in de vaste opstelling staat, maar 

toen hebben we de afweging gemaakt omdat niet te doen.  

T: merk je dan ook verschil tussen grote musea en kleine musea als jullie collectie uitlenen, 

bijvoorbeeld dat grote musea eerder een bruikleenaanvraag doen?  

A: nou, dat valt vies tegen. Eigenlijk zou ik het voor de grap moeten nakijken, want ik denk niet dat 

de laatste aanvragen drie maanden van tevoren waren. Er was wel al eerder contact, maar de 

aanvraag kwam iets later. Terwijl ze zelf altijd heel streng zijn.  

T: zie je dan ook verschil tussen dat grote musea een facilityrapport klaar hebben liggen of dat het 

contact met de een wat soepeler loopt dan bij de ander?  

A: dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik heb daar ook nooit problemen mee. Ik snap ook wel dat als je 

iets bijzonders uitleent dat er bepaalde eisen zijn waaraan je moet voldoen, maar het zijn allemaal 

normale collegiale contacten.  

T: in principe is dat bij een klein museum niet anders?  

A: nee.  

T: welke voordelen hebben grote organisaties tegenover kleine organisaties wat betreft bruiklenen?  

A: er zijn meer mensen betrokken bij het proces. Ik weet niet of dat nou altijd een voordeel is. Ik 

weet het eigenlijk niet. Je zou eigenlijk denken dat het in de grote musea allemaal goed geregeld is, 

maar die indruk krijg ik eigenlijk ook niet, dat het dus dan beter gaat. Dat het beter is voor het object 

of het bruikleenproces, dat denk ik eigenlijk niet. In de kleine musea kan het ook goed. Voor ons als 

aanvrager maakt het niet uit dat het museum meer mensen in dienst heeft. Soms heb ik de neiging 
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om te denken dat het een voordeel is. Je kunt een conservator en restaurator raadplegen. Wij maken 

diezelfde stappen. Ik zou ook wel willen dat ik even een restaurator kon raadplegen, maar zo is het 

gewoon niet. We proberen dat op eenzelfde verantwoorde wijze aan te pakken.  

T: je zou kunnen zeggen dat de functies in grote musea meer gespecialiseerd zijn, zou je dan ook 

kunnen zeggen dat jouw functie allround is?  

A: ja. 

T: is het een voordeel om van veel dingen iets te weten ten opzichte van één ding heel veel?  

A: ja, dat is een voordeel, maar soms ook niet. Dat ligt aan de organisatie waarin je werkt en de tijd 

die je hebt om bepaalde dingen te doen.  

T: in deze organisatie zouden die verschillende functies dus niet zoveel nut hebben? 

A: nee, dat gaat gewoon niet. We hebben één iemand die zich bezig kan houden met de collectie.  

T: ben je bekend met de Nederlandse Registrars Groep?  

A: ja.  

T: ben je er ook lid van?  

A: ja, toch? Op LinkedIn wel. Ik ben ook weleens bij een bijeenkomst geweest.  

T: is dat ook de manier waarop je actualiteiten volgt?  

A: ja, dat houd ik wel bij.  

T: zijn er andere verenigingen of groepen waar je lid van ben?  

A: ja, de museumvereniging, SIMIN en iets met beheer en behoud. Daar krijg je weleens mailtjes van 

over themadagen en zo. Dat probeer ik wel bij te houden. De museumconsulent van Limburg is ook 

vrij actief in het delen van informatie naar musea toe, bijvoorbeeld als er veranderingen zijn in de 

LAMO of het museumregister.  

T: zou je het bruikleenproces stap voor stap kunnen benoemen? 

A: wij hebben voor de gemeente een aantal processen moeten uitwerken, daar houd ik me nu vooral 

aan. Dit is gebaseerd op Spectrum.  Het is dan een procesbeschrijving van het collectiebeheer. Hierin 

zijn diverse processen in benoemd en geplaatst in een schema, waarbij alle stappen zijn benoemd.  

Het inkomende bruikleenproces: uit de voorbereiding van een tentoonstelling weten ze vaak al of we 

een voorwerp kunnen lenen of niet. Meestal is dat vooral door de conservator of mij besproken met 

het museum. De gegevens van het object zijn al bekend en kunnen vermeld worden in de aanvraag. 

Vaak wordt er al een contract bij de aanvraag meegestuurd. Dan hoeft dat alleen ingevuld en 

teruggestuurd te worden. Soms zijn het mondelinge aanvragen. Het is niet altijd zo strikt zoals het in 

het proces beschreven wordt. Soms wordt er iemand uitgenodigd om een presentatie te maken en zij 

bepalen dan wat er komt. Wel moet er dan nog even vastgelegd worden wat er geleend wordt. Dan 

is er al heel veel van tevoren bekend, maar dan moeten de gegevens alleen nog even vastgelegd 

worden. Nadat de aanvraag wordt goedgekeurd, dan zitten er vaak voorwaarden bij van de andere 

musea. Wij moeten dan beoordelen of wij daaraan kunnen voldoen en als dat allemaal goed is, dan is 

het een kwestie van afspraken maken over het ophalen of laten ophalen. Als het aankomt pakken we 

het uit, met of zonder koerier en plaatsen we het in de tentoonstelling. Als de tentoonstelling af is, 

dan gebeurt hetzelfde, maar de andere kant op en dan wordt het werk teruggebracht en alles 

afgehandeld.  

Het uitgaande bruikleenproces: wij krijgen een aanvraag op papier of via de e-mail. Dat komt dan op 

mijn bureau. Dan ga ik kijken of het object beschikbaar is in de genoemde periode en of het geschikt 

is voor een bruikleen. Daarna bespreek ik het ook nog in het stafoverleg met collega’s. Hieruit komt 

een ja of nee. Als het dan een ja is, dan geven we dat door aan de aanvrager en wordt er door onszelf 

of door de aanvrager een contract opgesteld. Dit vullen we dan in en maken we compleet. Er worden 

afspraken gemaakt over wanneer het werk wordt opgehaald. We maken een conditierapport voor 
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het object op. Het werk wordt dan opgehaald en bij het andere museum neergezet. We hebben nog 

nooit iets gedaan aan koerieren. We zien het wel als we zelf lenen, maar wij doen het niet vanwege 

tijdgebrek. Als we dat zouden gaan doen, dan zou je kosten moeten gaan berekenen. We controleren 

de objecten in principe niet op locatie, maar we gaan wel soms als geïnteresseerde kijken bij de 

tentoonstelling. We proberen van tevoren in het proces de tentoonstellingseisen duidelijk te hebben. 

We vertrouwen er dan wel op dat het goed behandelt en tentoongesteld wordt. Er valt wel wat voor 

te zeggen om mee te gaan op een transport en de opstelling te controleren. We hebben weleens 

gehad dat een object naar ons idee niet helemaal goed opgesteld was.  

T: wat valt er onder een klein museum?  

A: ik zou ons niet een klein museum noemen, hoewel wij wel maar 8 fte hebben, omdat wij wel een 

grote ambitie hebben met geschoolde medewerkers. Ik zie hier in de regio ook de échte kleine 

musea. Dat wil niet zeggen dat je dan geen geschoolde medewerkers hebt, maar als het alleen op 

vrijwilligers draait, dan vind ik dat toch wel de kleinere musea. Wij zitten tussen middelgroot en klein 

in. Ik denk dat je zou moeten kijken naar betaalde medewerkers en fte’s. als je daar naar kijkt, zijn we 

wel een klein museum, maar ik denk dat je ook moet kijken naar budget, tentoonstellingen en 

bezoekersaantallen.  

T: als je naar die punten kijkt zou je dan kunnen zeggen dat jullie streven naar een middelgroot 

museum?  

A: ja, we streven ernaar. Ik denk dat dat eerlijker is. We hebben zo’n 23.000 bezoekers per jaar. Sinds 

dat we Cuypershuis zijn, in plaats van Stedelijk museum Roermond, zijn we wel in bezoekersaantallen 

gestegen. Dus we voelen ons al een beetje groter. De aard van de tentoonstellingen zijn verandert. 

Vroeger hadden we hedendaagse kunsttentoonstellingen, waarbij we kunstenaars uitnodigden om 

zijn/haar werk te tonen. Dat is heel anders dan wanneer je werkt met bruiklenen van musea, ook qua 

inhoud. We willen heel graag een middelgroot museum zijn.  

T: is het dan lastig dat jullie een kleine bezetting hebben?  

A: ja, en een klein museumbudget. We zouden bijvoorbeeld bij opbouw van tentoonstellingen ook 

mensen willen inhuren en dat gaat gewoon niet. Met het team dat er is, moet je het doen. Dat lukt 

ook wel, maar we lopen wel tegen de grens van onze ambitie aan. Soms kan het gewoon niet anders, 

mooier of beter dan we zouden willen.  

T: wat valt er dan onder een groot museum?  

A: een groot museum vind ik dan een museum met veel medewerkers op allerlei verschillende 

taakgebieden met meerdere conservatoren, grote spraakmakende tentoonstellingen, veel bezoekers 

en misschien zelfs ook wel een groot oppervlak met mooie zalen waarin grote tentoonstellingen 

georganiseerd kunnen worden. Het rijksmuseum, Stedelijk museum Amsterdam, dat soort musea. 

Wat is dan een middelgroot museum vraag ik mij nu af. Als ik hier in de buurt kijk, het Limburgs 

museum en Bonnefanten museum zijn echt onze grote broertjes, maar is dat dat groot of 

middelgroot? Ik weet niet of er een regel is bij de museumvereniging.  
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Interview De Domijnen 

Jeroen Evertz 

15 december 2015  

 

T: wat is jouw achtergrond? 

J: ik heb kunstacademie gedaan. Daarnaast ben ik een eigen bedrijf begonnen als opbouwer van 

tentoonstellingen en daarnaast als assistentie voor kunstenaars. Zo ben ik ook hier terecht gekomen. 

In dit museum is de technische dienst gecombineerd met collectiebeheer. Die  man is versneld met 

pensioen gegaan, maar hij wou eigenlijk doorwerken. Voor die functie was er toen niemand en 

hebben ze mij gevraagd om het te gaan doen. Er kwam toen een korte tentoonstelling aan. Dat was 

eind 2012 en ik doe het eigenlijk nog steeds. Het is een rare manier van organisatie. Ik heb ook geen 

registrar opleiding of iets dergelijks gehad. Ik doe dit nu gecombineerd met mijn eigen bedrijf.  

T: in de enquête wordt gesproken over een ZZP’er. Is dat jouw functie? 

J: ja klopt. Dat doe ik hier, met de extra werkzaamheden van collectiebeheer en ik doe daarnaast 

opdrachten voor mijn eigen bedrijf bij bijvoorbeeld het Bonnefanten museum in Maastricht en 

Schunck in Heerlen. Daar werk ik bij de opbouw van tentoonstellingen. Als ZZP’er moet je op 

verschillende plekken werken, als een soort verkapt dienstververband. Anders krijg je problemen 

met de belastingdienst.  

T: werk je dan in projectverband bij verschillende musea? 

J: ja, dat zijn meestal enkele weken. Als een tentoonstelling is afgelopen en die moet worden 

afgebroken en een nieuwe moet vervolgens weer worden opgebouwd, dan wordt ik in die periode 

ingehuurd. Meestal is het twee weken, soms drie weken dat ik daar aan het werk ben. Bij dit 

museum is dat meer, want hier doe ik ook de bruiklenen en het beheer van de depots, waar de 

werken staan, de hele ombouw regelen. Ik huur dus ook weer andere mensen in. Ik doe ook de 

coördinatie op de vloer tijdens de ombouw.  

T: wat is officieel gezien jouw functie in dit museum? 

J: officieel niets, want ik heb geen contract bij het museum, maar ik doe hier collectiebeheer en 

hoofd technische dienst.  

T: is de technische dienst taak dan alleen gericht op de tentoonstellingen? 

J: het is ook onderhoud tussendoor. Als er een sokkel geproduceerd moet worden, dat soort dingen. 

Dan doe ik ook exposities op locatie, als daar dingen voor gemaakt moeten worden of dat coördineer 

ik dan.  

T: welke functies m.b.t. collectie heeft dit museum nog meer? 

J: geen. Er zijn de conservatoren. Die maken gebruik van de collecties, maar eigenlijk is er maar één 

functie. Er zijn ook wat vrijwilligers, maar dat zijn geen officiële functies, die bezig zijn met de 

fotografie van de collectie, registratie en dat soort dingen. 

T: het collectiebeheer valt onder jouw taak? Dat is een constructie die ik niet eerder tegen ben 

gekomen. 

J: eigenlijk voldoet het ook niet. Toen mijn voorganger wegging, is daar eigenlijk nooit iemand anders 

voor gezocht. Die functie blijkt ook verdwenen te zijn. Daar staat geen budget meer voor, maar dat 

wordt nu wel teruggebracht. Waarschijnlijk wordt dit een interne vacature waar ik in eerste instantie 

als enige op zal reageren. Wij zijn nu bezig om dit een vaste functie te maken dat ik kan gaan doen.  

T: valt dan jouw ZZP functie weg? En blijf je dan nog wel bij andere musea werken?  

J: ja, dat is wel de bedoeling. Dit is een functie van 24 uur in de week. Dan heb ik nog tijd over en ik 

vind het wel leuk om op verschillende plekken te werken. Ik wil wel proberen om bij alle drie te 
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blijven werken, maar dan zal het wel zo zijn dat we eerst kijken naar het programma hier en dan 

wordt ik daar op ingedeeld en als dat dan overlapt met andere plekken dan gaat dat niet door. Als 

het mogelijk is wel.  

T: die 24 uur per week die je noemt. Is dat genoeg voor het collectiebeheer en technische dienst?  

J: het is zo dat ik een aantal uur per jaar heb. Tijdens een ombouw werk je meer per week en als dat 

voorbij is, dan heb je misschien twee weken niks. Als ik dan ergens anders werk dan kan ik die tijd 

vrijmaken om daar te werken. Ik hoop dat het genoeg is. Ik weet het niet. Als ik kijk naar dit jaar, 

denk ik niet dat ik op 24 uur uit kom. Dan heb ik minder uren gedraaid, omdat ik ook veel op andere 

plekken werk, maar aan de andere kant; je komt ook niet overal aan toe. Het zou best kunnen dat 24 

uur te weinig is.  

T: aan welke taken kom je dan niet toe?  

J: soms als een bruikleen de deur uitgaat zou je het liefst van te voren een conditierapport maken. 

Dat is meestal een ding. We hebben ook werken dat zijn installaties. Die zou je dan ergens moeten 

opbouwen met iemand samen. Dat soort dingen blijven weleens liggen. Dan ben je afhankelijk van 

de conditierapporten die ze ter plekke maken over de staat van het object.  

T: als je dan kijkt naar algemeen collectiebeheer, zoals depotbeheer? 

J: dat is nog steeds in ontwikkeling allemaal. Ik ben hier begonnen zonder te zijn ingewerkt. Ik doe 

het allemaal een beetje volgens mijn eigen idee, maar er moet een plan op papier komen waarin 

staat; zo doen wij dit. Dat is er nu niet, maar het staat wel in de planning. Dat heeft met die nieuwe 

functie te maken. Zodra dat er is moet het ontwikkeld worden.  

T: in hoeverre zijn de conservatoren betrokken bij het collectiebeheer? 

J: ik overleg met hun natuurlijk, als er een bruikleenaanvraag is. Dan gaat het ook nog langs de 

directeur, maar de afhandeling doe ik. Het contact, ik zorg dat het werk er komt.  

T: geldt dat voor zowel inkomende als uitgaande bruiklenen?  

J: ja, eigenlijk wel. De conservatoren bedenken de tentoonstelling, maar de aanvraag en het 

transport regel ik dan weer. Zij bepalen natuurlijk wat er wordt aangevraagd, maar zodra ik die 

gegevens heb, ligt het bij mij.  

T: zijn alle taken binnen het bruikleenproces aan jou besteed?  

J: ik doe het eigenlijk uit eigen inzicht. Misschien zijn er taken die ik helemaal niet doe.  

T: de aanvraag, het contact met verschillende partijen, het verpakken, het hanteren, het object 

controleren, object begeleiden op transport en op locatie uit de verpakking halen.  

J: ja, in principe doe ik dat allemaal. Verpakken alleen als het object nog niet in een kist zit. Ik ga niet 

mee met de bruikleen. Als het dan wordt getransporteerd wordt het daar ook uitgepakt. Als het 

object terugkomt en het is niet te groot, dan kijk ik het na of het nog in goede staat is, maar de 

opbouw doe ik niet in mijn eentje. Daar is de ruimte en tijd niet voor.  

T: wie pakken het object uit en hanteren deze op de bruikleenlocatie? 

J: de bruikleennemers zelf.  

T: maken jullie gebruik van transporteurs?  

J: meestal, soms doen we het zelf. We hebben een lokale transporteur die de dingen dichtbij doet, 

als er niet al te veel douane handelingen zijn. Daarbuiten werken we meestal met Kortmann, soms 

met Crown of Hizkia.  

T: zijn zij dan ook diegene die het werk verpakken en hanteren? 

J: dat ligt eraan of het object al een kist heeft. Veel werken hebben namelijk al een kist. Als die 

voldoet hoeft het werk niet ingepakt te worden. Meestal pakken we het zelf in. Het komt wel voor 

dat de bruikleennemer het regelt. Dan pakken zij het werk in opdracht van de bruikleennemer in. Dat 

is dan ook op de kosten van de bruikleennemers.  
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T: hoe zou jij de functie registrar omschrijven? 

J: diegene die “registreert”; de nieuwe aankopen in de collectie, die alle gegevens noteert van het 

werk en zorgt dat dat in het systeem komt. Als er bruiklenen binnenkomen is dat diegene die de 

conditierapporten maakt of nakijkt. Controleert of alles in de kist zit of het compleet en in goede 

staat is. Het zal vast breder zijn dan dat ik nu noem.  

T: zie je verschil tussen een registrar en een registrator?  

J: hier niet.  

T: en hoe is dat bij andere instellingen? 

J: bij het Bonnefanten museum hebben ze bijvoorbeeld een registrar voor bruiklenen en een registrar 

voor de collectie. Daar werk je dan mee samen als opbouwer van de tentoonstellingen. Zoveel 

mensen hebben wij hier niet voorhanden. Tot nu toe komen wij daar niet echt aan toe.  

T: zou je kunnen zeggen dat in dit museum de verschillende functies (depotbeheer, collectiebeheer, 

registrar) in één functie gebundeld zijn?  

J: ja zeker. We hebben een klein team ook, met weinig mensen.  

T: welke kwaliteiten moet een registrar hebben? 

J: ik denk dat hij nauwkeurig moet zijn, niet te ruw zijn met objecten, een rustig persoon die weet 

hoe hij met kunstvoorwerpen moet omgaan. Je moet zorgen dat je het overzicht houdt. Kisten 

worden uitgepakt, mensen willen het gaan ophangen voordat je het bekeken hebt. Je moet de hele 

tijd met mensen werken. Mensen willen iets met het werk doen. Je bent een tentoonstelling aan het 

inrichten, maar je moet wel zorgen dat je je moment neemt om het goed te registreren, om er naar 

te kijken.  

T: ben je als registrar het aanspreekpunt in zo’n organisatie? 

J: ja, samen met de curator.  

T: ik krijg de indruk dat in deze instelling het bruikleenproces een grotere rol speelt dan het 

collectiebeheer. Klopt dat? 

J: dat klopt wel, denk ik. Tentoonstellingen van hedendaagse kunst bestaan vaak volledig uit 

bruiklenen. We hebben ook een afdeling stedelijke historie die nu toevallig helemaal uit eigen 

collectie bestaat, maar vaak hebben we daar ook veel bruiklenen. Momenteel schaffen we ongeveer 

een vijftal werken per jaar aan. In de dagelijkse gang van zaken komen bruiklenen veel meer voor 

dan eigen collectiedingen. Hoewel er daar ook nog een hoop werk ligt ook, bij de collectie.  

T: denk je dat dit museum meer bruiklenen heeft dan het gemiddelde kleine museum.  

J: misschien wel ja. Wij hebben wel vaak solo’s van kunstenaars, dus werk van één kunstenaar. Die 

komen soms wel van verschillende bruikleengevers. Ik weet het eigenlijk niet, hoe het is in 

vergelijking met andere kleine musea.  

T: zou je dit museum willen typeren als klein museum? 

J: ik denk dat dit een klein museum is ja. Die wel volgens zijn kleinheid een groots programma 

probeert neer te zetten. Zeker in de hedendaagse kunst afdeling. We krijgen ook steeds meer 

Amerikanen, ook met grote transporten en kostbare tentoonstellingen. Zeker voor een stad zoals 

Sittard is het vrij prestigieus wat we laten zien.  

T: waarom is dit dan toch een klein museum? 

J: organisatie, budget, de stad waarin we liggen en de draagvlak in de stad. We moeten echt verder 

dan de grenzen van de stad denken, qua bezoekers. Anders is het allemaal niet nodig om te doen.  

T: qua activiteiten proberen jullie mee te doen met grotere musea? 

J: jazeker. 

T: is dat mogelijk met een klein team? 

J: het is moeilijk. Sinds 1 januari is de organisatie veranderd. Het is een cultuurbedrijf geworden waar 

de bibliotheek, muziekschool, archief, schouwburg. Dat is allemaal samengekomen. De naam is toen 
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ook veranderd. Het team dat hier zat, als museumteam, zijn naar verschillende plekken verhuisd. Het 

team is eigenlijk uit elkaar getrokken. Dat merk je wel. Er blijven weinig mensen over, zeker met mijn 

rare positie in het geheel. Dat is niet altijd makkelijk.  

T: waarin merk je de meeste beperkingen om mee te kunnen doen met de grotere musea?  

J: vooral financieel; minder budget.  

T: is alles met deze organisatie haalbaar? 

J: tijdens een ombouw huren wij extra mensen in. Die heb je dan ook echt nodig. Zo door het jaar 

heen zouden we ook meer mensen kunnen gebruiken, maar daar is geen geld voor op dit moment.  

T: indien het financieel mogelijk zou zijn, zou er behoefte zijn naar meer mensen in de organisatie? 

J: jazeker. Dan zou ik als een registrar kunnen werken bijvoorbeeld. Dan zou je daar meer tijd voor 

kunnen nemen. Dan zou ik andere taken die ik nu doe aan een ander overlaten, zoals het transport 

van de werken hier naartoe.   

T: je zei dat er geen vrijwilligers worden gebruikt in het bruikleenproces. Is daar bewust voor 

gekozen? 

J: ik weet niet of daar voor gekozen is, maar het heeft ermee te maken dat je geschikte mensen moet 

hebben. De geschikte mensen die ik ken, zijn ZZP’ers. Ik vind het een beetje eng om vaak dure 

werken, met hogere verzekeringswaardes aan vrijwilligers over te laten.  

T: is dat een stukje kennis waarvan je niet zeker weet of zij die bezitten?  

J: ja, de vrijwilligers die wij hebben zijn geen art-handlers of iets dergelijks.  

T: is registratie dan wel een taak die jullie overlaten aan vrijwilligers? 

J: er zijn wel vrijwilligers die zich met de collectie van de stedelijke historie bezig houden. Die 

fotograferen ze en voeren ze in, in de computer. Die mensen doen veel waar wij niet aan toe komen. 

T: lenen jullie veel van verschillende soorten musea, zowel grote als kleinere? 

J: ja, dat is heel wisselend, maar we lenen ook van particulieren en galerieën en vaak van de 

kunstenaar zelf. Het is een combinatie van werk van kunstenaars dat al verkocht is, maar ook werken 

die van de kunstenaar zelf zijn.  

T: merk je verschil tussen de organisatie in kleine en grote musea als je van hun leent? 

J: grotere musea stellen vaak hogere eisen. Aan de conditie van het gebouw bijvoorbeeld, maar over 

het algemeen valt het wel mee. Het wordt niet onmogelijk gemaakt.  

T: merk je bijvoorbeeld ook verschil dat grotere musea vaak een registrar in dienst hebben en 

kleinere musea een collectiebeheerder of iets dergelijks en hoe merk je dat? 

J: dan komt het werk bijvoorbeeld met een conditierapport binnen of dat krijg je van tevoren al. Bij 

kleine musea is dat vaker niet zo. Bij kleine musea heb je vaak met óf de conservator te maken, die 

de aanvraag doet óf een assistent van de conservator. Je merkt wel verschil, maar dat valt over het 

algemeen wel mee. In de praktijk zorgt het niet voor problemen of iets. 

T: als je andersom kijkt; wanneer jij uitleent aan kleine of grote musea, merk je daar verschil in?  

J: ja, grote musea sturen meestal een professionele transporteur. Het gaat meestal wat vloeiender. 

Bij kleine musea blijft de mail soms wat langer liggen, duurt het langer voordat je antwoord hebt. Bij 

grote musea is dat meestal wat makkelijker.  

T: bij grotere musea zien we dat voor elke taak een aparte medewerker in dienst is, waarbij kleinere 

musea verschillende functies in één gebundeld hebben. Merk je dat verschil?  

J: dat zal er zeker mee te maken hebben. Dat in een groot museum iemand zich op een ding kan 

richten, bijvoorbeeld alleen de bruiklenen, terwijl in een klein museum iemand meerdere taken 

heeft. Sommige taken kunnen daarom wat langer blijven liggen. Als ik kijk naar hoe het hier gaat, dan 

snap je dat ook wel.  

T: welke voordelen heeft het om alle taken apart in functies te hebben? 

J: je kunt je taken beter uitvoeren. Dan kom ik weer bij de conditierapporten uit. Voor  het vertrek 
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van een object een conditierapport maken en het object goed bekijken. Iets waar wij vaak niet aan 

toe komen, wat ik wel zou willen.  

T: merk je dan ook dat die mensen een bepaalde taak vaker doen? 

J: jazeker. Er zit meer routine is. Het is meer een gang van zaken die je op andere plekken mist. 

T: denk je dat het ook voordelen kan hebben, juist om al die functies in één te hebben?  

J: ja, dat denk ik zeker. Misschien in een groot museum heb je meer overleg nodig tussen 

verschillende personen, omdat ze verschillende functies hebben. Als het maar één persoon is, is het 

besluit sneller genomen. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht.  

T: wat denk je dat voor dit museum de beste oplossing zou zijn?  

J: ik denk dat het sowieso noodzakelijk is dat het een vaste functie wordt. Dat er iemand regelmatig 

aanwezig is om zich daar mee bezig te houden. Dat je ook continuïteit heb in dat de collectie goed 

geregistreerd wordt, dat deze op orde komt. Sinds de drie jaar dat ik het doe is daar te weinig 

vooruitgang in geboekt. Het is eigenlijk vooral de dagelijkse gang van zaken, zorgen dat dat loopt. Dat 

moet eigenlijk gewoon in orde zijn en dat blijft nu soms nog liggen. Het belangrijkste is dat het een 

vaste functie wordt en meer wordt ingevuld dan dat het nu gaat. Het gaat wel, maar het is niet 

ideaal.  

T: als ik het goed begrijp werk jij vooral in projectverband.  

J: het is een moeilijk moment nu met de veranderingen in de organisatie, omdat we niet precies 

weten waar we naar toe gaan. Het gaat ook over eventueel mijn functie. Ik weet gewoon nog niet 

goed hoe dat gaat lopen. Ik begreep van de directeur dat hij een opzet van mij verwacht van hoe ik 

de nieuwe functie voor me zie en hoe we het gaan aanpakken. Daarvoor moet ik me gewoon meer 

verdiepen in hoe andere musea dat doen en wat de norm is in Nederland. Ik heb niet die opleiding 

gehad. Zijn daar cursussen voor?  

T: die zijn er zeker. Dat wilde ik toevallig ook vragen: zijn er manieren waarop je actualiteiten 

probeert te volgen en je kennis probeert bij te houden? 

J: in Roermond zit het huis voor de kunsten en daar zitten mensen die daar veel verstand van 

hebben. Als ik een vraag heb, kan ik bij hun terecht, maar dat zou misschien wel structureler mogen. 

Ik heb weleens een cursus van Helicon gedaan voor collectiehulpverlening. Bij een restauratieatelier 

heb ik een cursus van vier dagen gedaan over collectiebeheer. Dat soort dingen heb ik wel gedaan. 

Het scheelt dat ik zelf kunstenaar ben, dan heb je iets meer feeling met object handling. Dat hoor ik 

ook van mensen om mij heen.  

T: ben je bekend met de Nederlandse Registrars Groep? 

J: nee, ik ben ook alleen registrar hier, als het zo uitkomt en ook heel vaak niet, eigenlijk. Ik voel me 

ook niet echt een registrar op dit moment, nog. Als ik me wel zo zou voelen dan zou ik me bijna 

schamen over hoe het eraan toe gaat, omdat ik daar niet aan kan voldoen, aan die titel. Daar is te 

weinig tijd en ruimte voor.  

T: als je zo’n project doet en je staat op zaal, voel je je dan een registrar?  

J: ook in momenten. Het probleem is: ik sta daar wel kisten uit te pakken, noteer (of ik laat mensen 

noteren) wat er uit komt en controleer de werken, maar daarnaast moet ik ook 6 of 7 man bezig 

houden en dat gaat niet samen. Dat kan niet op één moment. Als ik conditierapporten maak dan doe 

ik dat als het werk al hangt en niet daarvoor, als het direct uit de kist komt. Bij ons is er geen geld om 

iemand aan te nemen die echt alleen registrar is. Het moet een combinatie worden van 

collectiebeheer, registrar en coördinatie ombouw. Het blijft één persoon. Het zou goed zijn om voor 

het registrar-gedeelte die opleiding te hebben, maar die andere ervaring heb je ook nog nodig.  

T: je zou kunnen zeggen dat zo’n iemand meer allround moet kunnen zijn.  

J: ja, het handige is dat ik zelf ook opbouw werk heb gedaan, dan kun je beter andere coördineren. Je 

hebt meer inzicht in hoe dat kan.  
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T: welke nadelen zijn er om in een kleinere organisatie te werken, naast een kleiner budget?  

J: het team is klein. Er komt veel werk terecht bij relatief weinig mensen, waardoor de druk soms wel 

hoog wordt. Over het algemeen is het allemaal wel te doen. Met grote werken is het soms niet zo 

handig dat je alleen bent. Dan is het handig om er even iemand bij te hebben. Bepaalde werken kun 

je niet in je eentje handelen. Ik kan er zo niet meer bedenken.  

T: welke nadelen zijn er denk je aan een grotere organisatie?  

J: communicatie kan soms moeilijk zijn. Dat niet iedereen weet wat er van ze verwacht wordt of waar 

werkzaamheden overlappen of juist niet bij elkaar komen. Ik merk soms bij andere grotere musea 

weleens dat de één verwacht dat de ander het gedaan heeft en de ander verwacht dat de één het 

gedaan heeft. Dan ben je wel weer met meer man om dat alsnog op te pikken. Meestal komt dat ook 

wel goed.  

T: welke voordelen hebben grotere musea dan? 

J: ik denk het tegenovergestelde. Dat je met meer mensen in een team zit en werkzaamheden kunt 

verdelen en aan meer werkzaamheden toekomt. Het komt steeds een beetje op hetzelfde neer, de 

antwoorden.  

T: in andere musea wordt de langere lijnen in communicatie als lastig gezien in een grotere 

organisatie. Bij kleine musea zijn deze lijnen korter en de communicatie directer.  

J: vroeger was het hier fijn dat het hele team hier ter plekke zat. De lijnen waren heel kort. Je liep 

gewoon naar iemands bureau en dan had je het overleg, terwijl nu de medewerkers verspreid zijn 

over verschillende gebouwen. Daar lopen wij ook wel tegen aan. Toen de nieuwe organisatie kwam 

hebben ze besloten om educatie bij educatie te zetten, PR bij PR. De technische dienst is hier 

gebleven, maar onze mensen moeten soms ook naar de schouwburg of bibliotheek om lampjes te 

vervangen of iets dergelijks. op die manier is het nu bij ons verdeelt. Misschien is het ook gedaan om 

de oude structuur eruit te halen. Juist om de bestaande teams op te heffen om er één groot nieuw 

team van te maken. Eerst had je allemaal kleine organisaties binnen één grote organisatie. Nu maak 

je dat kapot en zorg je dat er één grote organisatie goed functioneert.  
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Interview Drents Museum 

Carola Steenbergen 

26 november 2015  

 

T: hoe zou je dit museum willen typeren?  

C: technisch gesproken heten wij, volgens mij dan middelgroot. We bestaan uit zo’n 40 fte, maar met 

tentoonstellingen doen we gewoon mee met de grote jongens. Wij hebben niet een complete 

registrarsoffice, zoals het Van Goghmuseum natuurlijk, maar daar vallen we wel onder. Ik weet niet 

wat jij als klein museum ziet? 

T: ik heb zelf in mijn onderzoek hanteert dat ik niet volledig vrijwillige organisaties in mijn onderzoek 

meeneem, maar dat deze uit minstens 5 betaalde krachten bestaan met daarbij een limiet tot 

ongeveer 30 betaalde medewerkers.  

C: wij zitten daar dus boven. 

T: inderdaad, maar dat is voor mijn onderzoek ook een interessante casestudie om te zien hoe 

grotere musea tegenover de kleine musea staan in het bruikleenproces.  

T: wat is jouw functie?  

C: ik heet op papier coördinator collecties. Dat is mijn functieomschrijving. 

T: welke taken horen daarbij?  

C: ik doe eigenlijk zowel inkomende als uitgaande bruiklenen en daarnaast eigenlijk het gehele 

collectiemanagement en aansturen van de afdeling collectiebeheer. We werken met zowel eigen 

collectie als inkomende bruiklenen en maken de tentoonstellingen. In ieder geval het inrichten van 

de tentoonstellingen, het regelen van allemaal bijkomende zaken bij bruiklenen: transport, 

verzekeringen, indemniteit en de hele reutemeteut, maar daarnaast beheren we ook het depot en de 

eigen collectie, dus we doen eigenlijk alles dat met “de spullen” te maken heeft. Ik ben dan 

inderdaad coördinator van die afdeling. Mijn collega’s doen vooral het handwerk, dus daadwerkelijk 

fysiek met de objecten werken en ik doe dan meer het administratieve gedeelte daaromheen. Met 

inkomende bruiklenen doe ik ook conditierapporten en zo.  

T: diegene die betrokken zijn bij het bruikleenproces ben jij en je collega’s collectie?  

C: ja, inderdaad. Voor de administratieve afhandeling doe ik meestal en zij doen dan het handwerk, 

zoals inpakken en het fysiek hanteren van de objecten.  

T: hoe zou jij de functie registrar omschrijven?  

C: ja, dat is natuurlijk heel lastig, omdat dat ik heel veel musea anders wordt ingedeeld. Ik denk in 

principe eigenlijk gewoon alle administratieve handelingen rondom de collecties/rondom de 

bruiklenen. In principe maakt het dan niet zo heel veel uit of je een registrar voor inkomende 

bruiklenen hebt of een registrar voor uitkomende bruiklenen, want technisch gesproken is dat 

natuurlijk ongeveer hetzelfde, behalve dat je aan de andere kant van de ontvangende of uitgevende 

lijn staat. Dus alle werkzaamheden rondom transporten, verpakken, contracten, afspraken, 

koeriersregelingen. Dat soort dingen. 

T: zou je kunnen zeggen dat de registrar dan ook een vertegenwoordiger is van het museum?  

C: hoe bedoel je vertegenwoordiger? 

T: vertegenwoordiger tegenover verschillende partijen binnen het bruikleenproces, zoals 

transporteurs en de bruikleengever of –nemer.  

C: ja, het is in principe het eerste aanspreekpunt, nadat de conservator al wat voorwerk gedaan 

heeft. Die heeft de objecten uitgezocht. Die heeft soms al contacten gehad met de bruikleengever, 

maar zodra de bruikleen komt, neemt de registrar het over en gaat regelen dat het bruikleenobject 
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er daadwerkelijk komt, zowel in huis als wanneer het object eruit gaat.  

T: welke kwaliteiten moet een registrar hebben? 

C: nou, je bent een beetje een regelneef. 

T: een registrar moet dus organisatorisch zijn?  

C: ja, en natuurlijk ook wel objectenkennis hebben en dat je zelf wel kunt inschatten dat als je een 

kwetsbaar object in een doos dondert, dat dat niet goed komt.  

T: dus de achtergrondkennis voor collecties is wel belangrijk? 

C: ja, ik denk ook wel dat je je dat eigen kunt maken. Ik vind wel dat je vanuit de collectie moet 

kunnen redeneren en dat je met die kennis die je hebt, kun je je die handelingen ook eigen maken. Ik 

denk dat kennis voor de objecten dan wel een handig uitgangspunt is.  

T: je zei eerder dat de handelingen taken door de collectiemedewerkers wordt gedaan. Welke taken 

voeren zij en de tentoonstellingscoördinator nog meer uit?  

C: we hebben inderdaad één tentoonstellingscoördinator, maar hij bemoeid zich vooral met de rest 

van de tentoonstellingen, het budget, de vormgeving, de organisatie (zorgen dat iedereen op het 

juiste moment daar staat waar hij/zij moet zijn) en de inrichting. Het collectiedeel doe ik. Daarin 

werken wij dan samen. Daarnaast hebben we natuurlijk de conservators van de tentoonstelling die er 

inhoudelijk over gaan. Een beetje afhankelijk van de tentoonstelling en de type objecten zijn die ook 

altijd wel aanwezig met het binnenkomen van objecten en met sommige tentoonstellingen doen zij 

ook conditierapporten, maar dat hangt een beetje af van hoeveel het is, want soms heb je gewoon 

extra mensen nodig. 

T: jullie hebben dus niet een specifieke registrar in dienst, maar deze functie is opgenomen in de 

functie coördinator collecties. Denk je dat het voordelen zou hebben om een eigen registrar in dienst 

te hebben?  

C: misschien wel, maar omdat we wel een kleinere organisatie zijn qua omvang van het personeel, 

vraag ik het me af. Ik ben nu even aan het nadenken over wat ik allemaal doe aan niet registrar-taken 

en als je deze zou scheiden of je dan wel een volledige functie overhoudt. Heel veel van onze 

conservatoren hebben nu stagiaires erbij om dingen te doen. In principe als je een registrar in huis 

hebt, zou die deze taken kunnen doen. We zouden dus wel een registrar kwijt kunnen hier. Of dat 

persé noodzakelijk is? Dat zou ik zo niet weten.  

T: zou het voordelen hebben?  

C: ja, misschien wel, maar dat is meer als ik kijk naar de werkbelasting die we hebben voor collecties, 

dan zou je kunnen zeggen: misschien is het wel handig, omdat een ander zich dan volledig kan 

richten op de eigen collectie. Wat dat betreft qua dingen die je gedaan krijgt, zou het wel handig zijn. 

Ik ervaar het niet als een bezwaar als je ook de eigen collectie erbij hebt. Het gaat uiteindelijk 

allemaal om objecten. Het is een beetje dubbel eigenlijk.  

T: zie jij het dan als een voordeel als de functie van registrar gecombineerd wordt met de 

collectiefunctie?  

C: ja, dat zal in dit geval inderdaad wel fijn zijn, omdat het binnen deze organisatie ook wel prettig is 

als mensen buiten hun eigen takenpakket kijken en kunnen inspringen wanneer dingen nodig zijn 

ergens anders en inderdaad dat de registrar tussen tentoonstellingen door, als deze het niet zo druk 

heeft, z’n handjes kan laten wapperen. 

T: in de enquête heb je aangegeven dat er niet gewerkt wordt met vrijwilligers.  

C: niet voor de collectie. Nou, ik heb één vrijwilliger voor vier uur in de week, maar die houdt zich 

niet met de bruiklenen bezig. We hebben wel vrijwilligers bij de infobalie en ik heb twee vrijwilligers 

die zich op registratie richten, maar die zijn er allebei voor vier á vijf uurtjes in de week. Die 

bemoeien zich niet met het inrichten van tentoonstellingen.  

T: hebben jullie daar bewust voor gekozen om geen vrijwilligers bij dit proces te betrekken? 
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C: in principe hebben we daar mensen voor in dienst. We willen geen vrijwilligers inzetten op taken 

waarvoor we gewoon betaalde medewerkers hebben, omdat we een duidelijke constructie willen 

houden tussen wie er wel betaald en niet betaald krijgt.  

T: dan wil ik het graag hebben over de verschillende partijen waarmee samengewerkt wordt in een 

bruikleenproces. Zo staat in de enquête dat jullie met transporteurs werken vanwege hun kennis.  

C: veel professionele bruikleengevers die eisen gewoon dat je met een professionele 

kunsttransporteurs werkt. Daarnaast vinden we het gewoon prettig dat het transport door een 

transporteur wordt uitgevoerd voor het maken van kisten en hoe zij objecten hanteren. Dat is 

gewoon erg goed. We hebben zelf ook een busje om objecten mee te vervoeren, maar die is 

natuurlijk niet geklimatiseerd en wij hebben niet de faciliteiten om, of we hebben de faciliteiten wel, 

maar de mankracht niet om kisten te maken. Zeker als het een tentoonstelling is met 70 schilderijen. 

In dat geval werken we gewoon met een kunsttransporteur en dat werkt heel erg goed.  

T: als jullie een bruikleen van één of enkele objecten hebben en dit wordt goedgekeurd door de 

bruikleennemer of -gever, transporteren jullie dan zelf?  

C: jazeker, we doen inderdaad wel eigen transporten en er zijn musea in de buurt die het object zelf 

komen ophalen. We hebben ook wel eens personen die het gewoon met een personenauto komen 

ophalen. We eisen wel dat ze altijd met twee personen komen, omdat er dan altijd iemand bij de 

auto kan blijven, stel dat er wat gebeurt. Dat doen we wel. Zo streng zijn we niet dat altijd alles met 

een kunsttransporteur moet. Het gebeurt weleens dat iemand één object komt ophalen, waarmee je 

heel hard moet gooien wil je die kapot krijgen, dus dat kan dan wel achter in de auto. Die 

beslissingen maak je heel erg afhankelijk van welk type object het is, wat voor instelling het is. We 

hebben ook wel eens dingen naar mensen toegebracht en toen werd er een factuur gestuurd van 

onze uren. Als mensen iets van ons lenen en onze mensen brengen het heen, heel lief, leuk en 

aardig, maar er gaat natuurlijk wel onze tijd in zitten, dat kost ons dan geld om dingen uit te lenen. 

Als het dan niet een partij is waar je vaak mee werkt, dan sturen we wel eens een factuur, maar als 

dat een keer per jaar is, is dat veel. We kijken gewoon altijd even wat voor tentoonstelling het is en 

waar het is. Op die manier bekijk je het dan. 

T: merk je nu ook verschil als de andere partij waarmee je werkt, zowel als bruikleengever als –nemer 

als dit een klein museum is, vergeleken met grotere musea? 

C: ja, over het algemeen is de professionaliteit wat minder. Daarmee bedoel ik niet dat ze er slecht 

mee omgaan, maar de manier waarop er gewerkt wordt. Kleine musea maken minder vaak 

tentoonstellingen. Ze hebben er minder ervaring mee, dus die omgang is soms heel anders. Dat merk 

je hier soms weleens als je een bruikleenaanvraag krijgt van een volledige vrijwilligersorganisatie die 

eens per jaar een tentoonstelling doen. Als je dan zegt: dat doen we zo niet en we willen een facility 

rapport, dan krijg je terug: wat? Daar merk je gewoon wel verschil in. Die benader je anders. 

Afhankelijk van de objecten die ze lenen, beslis je of je het wel of niet doet. Het kloostermuseum in 

Aduard wilde heel graag onze advent zegel lenen. Dat is een uniek object dat komt uit een oud 

gebouw, dat was een klooster uit de middeleeuwen en dat staat er nu niet meer. Daar hebben wij 

één zegel van en dat is het enige dat nog over is van die klooster. Om die dan in een soort schuur 

neer te geen leggen is toch een beetje anders. We hebben er een wasafdruk van laten maken en die 

hebben ze dan van ons gekregen. Het is gewoon een soort replica van het object. Op die manier 

hebben we het met dat museum besproken. Zo bekijk je het per instelling. Zo hebben we ook 

weleens een aanvraag afgewezen, omdat het museum geen brandbeveiliging had. Sorry, maar dan 

doen we gewoon echt niet. Je moet gewoon heel goed kijken naar wat is het type object en wat voor 

faciliteiten heeft dat nodig? We lenen wel dingen uit aan kleine musea, omdat wij de grootste 

Drentse collectie hebben en je wilt wel aan meewerken om te gaan kijken wat we kunnen uitlenen 

en welke objecten geschikt zijn. Vaak werk je zo samen. Soms gaat er dan ook iemand met de 
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objecten mee die zorgt dat de objecten goed in de vitrine komen.  

T: bij kleine musea zonder eigen registrar of collectiebeheerder gaan jullie vaker zelf heen om het 

object te hanteren of controleren?  

C: ja, maar dan hebben we het wel over de vrijwilligersorganisaties.  

T: en bij een klein museum met een collectiebeheerder in dienst?  

C: dan staan we het wel toe dat zij het zelf komen ophalen of dat we het zelf komen brengen.   

T: denk je dat de kunsttransporteurs het verschil zien tussen grote musea met eigen registrars in 

dienst en kleine musea met enkel een collectiebeheerder?  

C: ja, dat zien ze natuurlijk wel, bijvoorbeeld in de contacten die je met mensen hebt. Dat merken ze 

op de manier waarop er gewerkt wordt, maar dat betekend niet dat ze dat zien als beter of slechter. 

In een klein museum kan er één collectiebeheerder zijn die onwijs goed z’n werk doet, tegenover een 

registrarsoffice met tien registrars die de kantjes eraf lopen, dus dat zegt niets over de kwaliteit van 

de medewerkers en het museum. Hoe transporteurs dat doen zou ik zo niet weten. Ik denk wel dat 

geld veel meer een rol speelt. Ik denk dat kleine musea amper budget hebben en heel erg afhankelijk 

zijn van subsidie en zoveel mogelijk proberen om zo min mogelijk geld uit te geven. Dat proberen wij 

natuurlijk ook, maar onze begroting ligt waarschijnlijk iets hoger.  

T: denk je dat ze daarom ook een aantal taken vaker of minder vaak uitbesteden, bijvoorbeeld 

transport?  

C: ik denk dat ze het minder vaak uitbesteden, puur om financiële redenen.   

T: merken jullie dat ook?  

C: ja, dan gaan ze er soms domweg vanuit dat ze het met één persoon in een personenauto kunnen 

ophalen. 

T: hebben grote musea dan meer eisen m.b.t. transport?  

C: het verschilt soms wel een beetje, er zijn ook wel grote musea die een eigen transportauto hebben 

en het zelf willen doen. In principe vinden we dat ook geen probleem, omdat je weet dat ze dat op 

een professionele manier zullen doen. Bij veel musea als er een grote tentoonstelling wordt 

georganiseerd met veel bruiklenen dan laat je het door een transporteur doen en dan vinden wij het 

prima als het in het complete transport wordt opgenomen.  

T: lenen jullie weleens van kleine musea?  

C: ja, als die een object hebben die binnen de tentoonstelling past.  

T: merken jullie verschil in hoe zij bruiklenen organiseren?  

C: ja, vaak hebben ze geen bruikleencontracten, dus dan gebruiken we die van ons, maar dat is 

verder geen probleem. De contacten zijn vaak wat rechtstreekser, bijvoorbeeld dat je dan contact 

hebt met de directeur/conservator. Vaak hebben ze dan maar één persoon in dienst en dat is dan de 

directeur/conservator/collectiebeheerder/sponsorverwerver. Dat is dan alle functies in één, dus ook 

registrar.  

T: wat zijn de grootste verschillen in de organisatie rondom collectie tussen kleine en grote musea?  

C: soms denk ik dat het in de kleine musea allemaal wat minder ingewikkeld is, wat rechtstreekser. 

Soms is het bij grote musea zo dat er zoveel geschreven moet worden, voordat je eigenlijk hetzelfde 

geregeld hebt dan bij een kleine museum. Bij een klein museum sturen ze een briefje op met: hoi, 

mag ik wat lenen? Met als antwoord: ja is goed, kom maar halen. In een groot museum moet dat 

eerst langs de conservator, directeur en restaurateur, die dan moeten kijken naar de geschiktheid 

van het object. Dan willen ze soms langskomen op locatie om te kijken of het wel allemaal goed is en 

willen ze van het afgelopen jaar al je klimaatuitdraaien hebben. Het één is niet automatisch beter 

dan het ander, maar het één gaat wel een stuk sneller. Het hangt natuurlijk ook heel erg af van het 

object dat je hebt. Soms gaat het gewoon erg ingewikkeld. Dan moet je een complete hoofdprijs 

betalen voor een bruikleenfee. Dan vraag ik me af: je wilt toch dat je spullen gezien worden?  
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T: wat zijn de grootste verschillen in de organisatie rondom tentoonstellen tussen kleine en grote 

musea?  

C: ook hierbij denk ik dat het bij kleine musea allemaal wat minder uitgebreid is. Grote musea, wij 

ook, werken dan met een externe vormgever die alles opbouwen. Bij kleine musea zal het meer een 

kwestie zijn van muren opnieuw verven en iets nieuws ophangen. Beetje gechargeerd dan. Veel 

musea zitten daar natuurlijk ergens tussenin. Kleine musea doen het vaak meer in eigen beheer. Wij 

huren daar mensen voor in; schilders, tentoonstellingsbouwers, etc. Zo doen andere musea dat ook. 

Het verschil zit meer in de hoeveelheid mensen en hoeveelheid verschillende partijen die betrokken 

zijn bij het eindproduct. Dat betekent niet dat een kleine tentoonstelling in een klein museum minder 

interessant of mooi is. Het ziet er enkel misschien nét even wat minder gelikt uit.  

T: je noemt directe communicatie als een voordeel van kleine organisaties, zijn er nog meer 

voordelen te noemen?  

C: je belandt iets minder erg in een fuik van standaard checklistjes die iedere keer afgevinkt moeten 

worden, voordat je ja of nee krijgt. Dat is wederom die directheid. Soms heb je bij grote musea al 

kisten waar je je objecten in kunt doen en bij een klein museum moet dat allemaal nog gemaakt 

worden. Of je dat dan zelf doet of door een kunsttransporteur laat doen. Grote musea kunnen het 

dan vaker laten doen. Dat kan een voordeel zijn.  

T: in kleine musea heb je vaker combinatiefuncties, zoals 

directeur/conservator/tentoonstellingsmaker. Is het handig om verschillende taken in één te 

hebben?  

C: soms is dat wel handig omdat je voor meerdere dingen bij één persoon kan zijn. Anders wordt je 

van het kastje naar de muur gestuurd voordat je eens bij de goede persoon bent. Je hebt wel dat die 

ene persoon een heleboel dingen weet, maar ook een heleboel dingen niet. Dat ze simpelweg ergens 

gewoon geen antwoord op hebben of dat ze dat nog moeten uitzoeken ofzo. Het verschilt dan of je 

het simpelweg niet weet of dat ze vragen: wat denk jij? Ik zei dat niet als iets negatiefs, dat doe ik zelf 

ook.  

T: in grote musea zijn deze functies vaker gescheiden. Wat zijn daar de voor- en nadelen van?  

C: iemand is op zijn gebied een enorme specialist. Die hebben daar veel ervaring in. Ik klop ook 

weleens aan bij collega musea om te vragen: wat denk jij daarvan? Bij hun kun je het dan navragen, 

omdat ze gewoon heel veel weten. Het nadeel ervan is dat je vaak bij meerdere personen moet zijn 

wat je eigenlijk ook aan één persoon kan vragen, maar dat komt over het algemeen wel op zijn 

pootjes terecht. Soms kom je een beetje in een groep terecht waarvan je denkt: wat doen jullie 

moeilijk. Dat is wederom die directheid die je in kleinere musea hebt.  

T: wat versta jij onder een klein museum?  

C: er zijn natuurlijk gewoon uitgangspunten voor van de museumvereniging of het RCE waar 

aantallen aan gekoppeld zijn. Wat ik echt zie als een klein museum? Dat zijn de volledig vrijwillige 

organisaties. Je hebt daar zoveel gradaties in. Bij museum de buitenplaats in Eelde daar werken vier 

of vijf mensen. Dat is een klein museum, maar die directeur is een ontzettend goede 

collectiebeheerder. Als we met hun samenwerken voelt het gewoon alsof we met een professioneel 

museum werken. Het is ook net wie er dan zit en welke kwaliteiten zij hebben. Bij het een museum 

met dezelfde omvang kunnen ook mensen zitten die veel kennis hebben van inhoudelijk informatie, 

maar geen kaas hebben gegeten van praktische dingen dan loopt dat ook misschien niet helemaal op 

rolletjes. Omvang in personeel zegt daarin niet zo veel.  

T: voorbeeld; een museum met acht medewerkers die ieder half jaar een nieuwe tijdelijk 

tentoonstelling organiseren en een vaste opstelling hebben. Vind je dat een klein museum?  

C: hoeveel bezoekers per jaar krijgen ze? Misschien is dat een middelklein museum. Met kleine 

musea zou ik bedoelen: volledige vrijwilligersorganisatie met misschien één vaste medewerker in 
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dienst. Die eigenlijk alleen een vaste opstelling hebben staan met één keer per jaar een 

wisseltentoonstelling of iets dergelijks. Een museum met acht medewerkers, hangt af van de functies 

van deze medewerkers. Als er vier mensen zijn die wisselend de deur open doen vind ik dat een 

ander verhaal. Acht medewerkers vind ik dan alweer een redelijk aantal.  

T: vind je bezoekersaantallen ook belangrijk voor de definitie van een museum?  

C: ja, ook vanwege de bezoekersaantallen moet je een professionaliseringslag doen om te zorgen dat 

de boel er goed uit ziet voor je bezoekers. Om bezoekers te blijven trekken moet je ook wel 

interessante tentoonstellingen blijven maken. Het is een oorzaak-gevolg cirkel. Hoe meer bezoekers 

je hebt, hoe groter de organisatie en hoe professioneler je te werk moet gaan.  

T: ben je lid van de Nederlandse Registrars Groep en is dat dan ook de manier waarop je actualiteiten 

volgt?  

C: ja, niet zozeer dat ik bij alle bijeenkomsten aanwezig ben, maar ik spreek wel andere leden, 

doordat we regelmatig bij andere instellingen lenen of uitlenen waar ook andere leden van de 

registrars groep in zitten. We hebben dan ook wel contact met elkaar. Vorig jaar ben ik voor het eerst 

naar de internationale netwerkdag geweest. Dat was superinteressant. Daar heb ik ook wel heel veel 

contacten gelegd. Het is, vooral in de Nederlandse museumwereld, heel erg een netwerkgebeuren; 

ons kent ons. Je kunt je collega’s makkelijk vragen om advies of opinies. Dat vind ik wel heel erg 

prettig. Ook omdat we bijvoorbeeld niet zo veel uitgaande bruiklenen doen en we nu voor het eerst 

een aanvraag uit Japan hebben gehad. Daar heb ik geen idee van. Er gaan ook werken van het Van 

Goghmuseum mee, dus dan overleggen we daar even mee en vragen we die om advies. Dat kan ook 

op andere vlakken in de museumwereld. Het is een open wereldje waar je gerust vragen kunt stellen. 

Met zo’n groot tentoonstellingsproject is het dan prettig dat we samenwerken met een 

registrarsoffice, waarbij we kunnen buurten met de vragen: hoe zit dit, ken je deze organisatie, etc.  

T: zijn er nog andere manieren waarop je actualiteiten volgt rondom bruiklenen en registrars? 

C: ik ben onlangs naar een cursus voor registrars van het Rijksmuseum geweest. Die bieden dat aan 

voor ook andere musea en niet alleen hun eigen mensen. Verder volg ik de actualiteit niet heel 

specifiek via iets. Op linkedIn kom je bijvoorbeeld wel eens wat tegen.  

T: denk je dat er ook een aantal collectiebeheerders bij de Nederlandse Registrars Groep kunnen 

zitten?  

C: ja, als je kijkt naar hoeveel echte registrars er zijn in de Nederlandse museumwereld dan krijgen ze 

die netwerkdagen niet gevuld.  

T: dus ook in die groep is het een mix van registrars en mensen die deze functie erbij doen.  

C: ja, daarnaast wordt de functie van registrars vaak door musea anders ingevuld en daardoor ben je 

vaak functie-overschrijdend bezig.  
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Interview het Hoogeland 

Stijn van Genuchten  

17 december 2015  

 

T: hoe wordt het collectiemanagement hier geregeld? 

S: we hebben een aantal dingen op papier staan, maar verder handelen we gewoon naar bevind van 

zaken. Daarbij hebben we niet heel veel gerichte uitgangspunten, behalve dan het omgaan met 

collectie op een verantwoorde manier en de reguliere aanbevelingen voor behoud en beheer.  

T: waar zijn deze richtlijnen op gebaseerd? 

S: vrij algemene standaarden uit de museumwereld. We hebben een keer een stagiaire gehad die 

veel van de procedure voor ons heeft uitgewerkt. Daar zijn een aantal medewerkers op getraind en 

die mogen dan in het depot en zich bezig houden met de collecties. Die procedures hebben we van 

haar gekregen en die baseerde zij dan weer op ICOM. Ik weet niet meer helemaal zeker waar dat 

precies op gebaseerd was.  

T: het museum handelt naar deze procedures en daarnaast wordt er gehandeld vanuit de gedachte 

om de zorg voor de collectie? 

S: ja, inderdaad. Als wij een bruikleenverzoek ontvangen van een andere partij dan wordt er per keer 

gekeken of wij daaraan kunnen voldoen. Het belangrijkste is of het object bij ons in de vaste 

presentatie staat, want die lenen we dan niet uit. Voor het overige zijn wij in principe bereid alles uit 

te lenen, zolang dat maar op een verantwoorde manier gebeurt. Er moeten garanties zijn op het 

gebied van verzekering, veiligheid en noem maar op.  

T: hierbij geldt ook de museale norm?  

S: ja.  

T: wat is uw functie? 

S: ik ben directeur/conservator.  

T: wat zijn uw taken binnen het museum? 

S: beleidsvoorbereiding, management, artistiek beleid, tentoonstellingsbeleid, personeelsbeleid. 

Eigenlijk de volledige breedte van de museale organisatie.  

T: wat zijn uw taken met betrekking tot het bruikleenproces?  

S: ik ben meestal diegene die daar een oordeel over velt, dus ook diegene die de 

bruikleenovereenkomsten opstelt en dan samen met een collectiemedewerker wordt dat 

voorbereid; objecten schoonmaken, uit het depot gehaald, ingepakt en klaargemaakt voor 

verzending.  

T: zijn er nog andere medewerkers die bij het bruikleenproces betrokken zijn? 

S: dat zijn de collectiemedewerkers en die zijn vooral uitvoerend, dus inpakken, schoonmaken, soms 

transport. Ik doe meer het beleidsmatige en het formele deel en zij doen het uitvoerende hands-on 

deel.  

T: er zijn twee collectiemedewerkers?  

S: ja, we hebben twee medewerkers die gemachtigd zijn om zelfstandig het depot in te gaan en de 

objecten te hanteren. We hebben meer mensen die hier in het depot werkzaam zijn en objecten 

hanteren, maar die doen geen bruiklenen. Zij zijn meer bezig met behoud en beheer, inventarisatie, 

registratie, dat soort dingen.  

T: wie is er verantwoordelijk voor het maken van de tentoonstellingen? 

S: dat ben ik ook.  

T: bent u dan ook verantwoordelijk voor eventuele inkomende bruiklenen?  
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S: ja.  

T: bij inkomende bruiklenen, wie doen dan de praktische taken, zoals het uitpakken en hanteren van 

de objecten? 

S: dat doen de behoudsmedewerkers of ik.  

T: hoe wordt beslist wie dat op dat moment doet? 

S: heel praktisch: wie er op dat moment tijd heeft. Dat is heel erg afhankelijk van de tentoonstelling. 

Als het object er twee maanden van te voren is, dan pak ik het uit en zet het tijdelijk weg, maar als 

het om vijf werken gaan die snel opgehangen moet worden dan zijn het de behoudsmedewerkers die 

assisteren, werken uitpakken en ophangen.  

T: ik noemde in mijn introductie al de functie van registrar. Wat denk u dat deze functie inhoud? 

S: ik ken de functie als zozeer niet. De benaming wel, maar ik zou het werkelijk niet weten. Letterlijk 

vertaald zou je denken: registreerder, maar ik neem aan dat hij of zij meer doet dan dat. Wat de 

verhouding is tussen de registrar en het bruikleenproces weet ik niet.  

T: de registrar is een functie waarbij de medewerker verantwoordelijk is voor alle taken binnen het 

bruikleenproces. Een registrator is de persoon die registreert en dan vooral de eigen collectie 

registreren in het documentatiesysteem.  

S: de connectie tussen registrar en collectieregistratie kan ik leggen, maar de registrar en bruiklenen 

is nieuw voor mij. Zijn er echt musea die een registrar in dienst hebben? 

T: het zijn vooral de grotere musea die veel bruiklenen doen die één of meerdere registrars in dienst 

hebben en dat is dan de persoon die, nadat de conservator de eerste stappen heeft gezet, het proces 

overneemt en alles gaat regelen met de verschillende partijen, zoals transporteurs. Vaak hoort daar 

ook bij het op locatie zijn om dingen te coördineren, maar ook enkele praktische taken uit te voeren, 

zoals het uitpakken van objecten. Die functie wordt eigenlijk ook door de verschillende musea 

ingezet. Vooral de kleine musea hebben geen eigen registrar in dienst. Daarbij worden deze taken 

door de conservator of collectiebeheerder uitgevoerd, afhankelijk van wat hun rol is en hoe vaak er 

bruiklenen zijn.  

S: financieel hebben wij geen ruimte voor zo’n speciale functie. Het aantal bruikleenaanvragen van 

dit museum zijn wel op twee handen te tellen op jaarbasis. Bruikleenverzoeken van andere musea, 

dat is ontzettend verschillend en hangt af van de tentoonstelling van dat moment. Het ene jaar 

hebben we tientallen bruikleenverzoeken, het andere één of twee. Zoveel varieert dat. Dat is een 

volume die het niet noodzaakt om daar een aparte medewerker voor aan te stellen. 

T: zou je kunnen zeggen dat deze functie volledig geïntegreerd is in uw functie en die van de 

collectiemedewerkers? 

S: ja, zeker. 

T: als u naar uw functie kijkt, welke functies passen daar nog meer binnen? 

S: dat vind ik heel lastig om te formuleren. Ik doe heel veel. Van ICT tot personeelszaken tot 

inhoudelijk museale zaken. Uiteindelijk doe ik eigenlijk heel veel en het is lastig om dat allemaal op te 

sommen.  

T: is het in deze organisatie handig om alle verschillende taken in enkele functies gebundeld te 

hebben?  

S: handig is niet de juiste term. Noodzakelijk is het, omdat we te weinig ruimte hebben om dat te 

differentiëren in meerdere personen. Het is een moeten.  

T: merkt u beperkingen, dat u aan bepaalde taken niet toekomt? 

S: jawel, regelmatig. Of dat je niet voldoende aandacht aan bepaalde dingen kunt besteden. Dat is 

dan maar zo.  

T: merkt u dat u allround moet zijn en van alles iets moet weten? 

S: ja, dat is nu eenmaal zo.  
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T: is dat lastig? 

S: af en toe is dat lastig. Het is ook wel leuk. Je hebt een hele “range” te pakken. In grote organisatie 

is het meer gedifferentieerd, kan er meer gedelegeerd worden. Ik heb één adjunct directeur en die 

heeft een aantal portefeuilles, maar voor de rest doe ik het. Dat is lastig, maar ook leuk.   

T: zijn ook de andere medewerkers in dit museum functie overschrijdend?  

S: ja, dat geldt hier voor iedereen.  

T: welke voordelen heeft dat? 

S: het heeft als voordeel dat mensen multi-inzetbaar zijn en ook ander dingen doen dan wat strikt in 

hun taakomschrijving staat. Dat is prettig. Het is wel dat je soms onvoldoende op je kerntaak kan 

concentreren, omdat er teveel bijtaken van je verlangt worden.  

T: wat zijn dan de taken waar vaker minder aandacht aan wordt besteed?  

S: in dit museum geldt voor iedereen hetzelfde. We hebben twee timmermannen, maar die helpen 

ook met het opbouwen van tentoonstellingen. We hebben 20 gebouwen te onderhouden, dus in 

principe zouden die mannen fulltime aan het timmeren zijn, maar enkele weken per jaar hebben we 

ze nodig om te helpen met tentoonstellingen en dat vinden ze ook leuk. Het zou natuurlijk beter zijn 

als zij zich volledig konden richten op het behoud van onze gebouwen, maar dat lukt niet. Het is een 

voordeel, maar daarnaast ook een nadeel dat je bepaalde capaciteiten iets minder in stand houdt. 

Het voordeel is dat je mannen hebt die flexibel zijn en met veel plezier bijspringen. Ik vind het prima 

dat het gaat zoals het gaat en ik vind het prima dat iedereen hier bereid is buiten zijn strikte 

taakomschrijving dingen uit te voeren.  

T: in grote musea zien we vaker dat al die taken een eigen functie zijn. Welke voordelen zal dit 

hebben? 

S: dat je als organisatie je veel meer kunt concentreren op je doelstellingen. Mensen die dat doen 

waarvoor ze zijn ingehuurd. Dat doen onze medewerkers ook wel, alleen daar komen dingen bij, er 

gaan dingen af of er gaan dingen anders, dus je kunt veel minder doelgericht zijn. Nogmaals als 

voordeel daarvan is dat je als organisatie veel flexibeler bent in de dingen die je doet. Wij hoeven 

niet onmiddellijk iemand in te huren, zodra er iemand wegvalt bij bijvoorbeeld tentoonstellingsbouw. 

We hoeven niemand in te huren. Wij hebben mensen rondlopen die dat kunnen. Dat is een enorm 

voordeel; dat je flexibel bent en dat je mensen daar op kunt inzetten.  

T: je zou dus ook kunnen zeggen dat alle medewerkers allround zijn en een brede kennis moeten 

hebben.  

S: ja, allround, maar vooral bereid zijn om dingen te doen die buiten hun taakomschrijving vallen.  

T: doordat er in grote musea specifiekere takenpakketten zijn, hebben zij bijvoorbeeld ook de 

mogelijkheid om zich meer te specialiseren in één onderwerp. Denk u dat er ook kennis is dat u 

daardoor mist?  

S: ja, natuurlijk mis ik dat. Ik zou het heel fijn vinden als men met één ding bezig zou zijn en 

voortdurend kan aanwijzen om bepaalde taken te doen, maar zo zit de wereld niet in elkaar en daar 

moet je je bij kunnen neerleggen. Wij doen het op onze manier en daarmee redden we het en daar 

kunnen we tevreden over zijn. We kunnen allemaal Wim Pijbes willen zijn, maar dat redden we niet.  

T: kunt u een paar taken noemen waar jullie niet aan toe komen, omdat er te weinig mankracht is? 

S: collectieregistratie daar komen we wel aan toe, maar in veel te geringe mate. We hebben naar 

schatting  70% geregistreerd, maar op een heel basisniveau. Alleen een objectnaam en een 

plaatsaanduiding. Een nadere beschrijving over bijvoorbeeld herkomst zit er allemaal niet in. We zijn 

nu bezig om dat er wel in te zetten, maar er is één vrijwilligers daar twee of drie dagdelen mee bezig. 

Die kan in dit tempo nog wel honderd jaar door gaan voordat we alles naar behoren hebben 

geregistreerd. Dat is even onvoldoende. Voor het depotbeheer hebben we ook een vrijwilliger, maar 

die is er maar één dagdeel per week. Dat werkt prima, maar daar had ik graag wat meer tijd voor 
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willen hebben. Educatie, daar had ik graag een betaalde medewerker voor willen hebben. Dat 

ontbreekt er ook weleens aan. Dat zijn de belangrijkste werkvelden, daar missen we echt capaciteit 

om te kunnen voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van dit museum. Ik had ook altijd iemand 

willen hebben die grondig historisch onderzoek doet. Er zijn een aantal thema’s in onze collectie. 

Zo’n iemand hebben we niet en die komt er ook niet tenzij dit op projectbasis gedaan kan worden. 

Dat soort dingen kan ik verzinnen en die zouden een prima plek kunnen hebben in dit museum, maar 

dat gaat het nu gewoon niet worden. Als je kijkt naar ons huidige functioneren en de taken die we 

uitvoeren, datgene dat de provincie en de gemeente van ons verwachten, we met name op educatief 

gebied en collectieregistratie gebied dat wij die capaciteit een beetje missen. 

T: deze taken waar u en uw collega’s soms niet aan toe komen, worden deze ook weleens 

uitbesteed?  

S: heel, heel, heel incidenteel. We hebben bijvoorbeeld een tentoonstelling waar we een vormgever 

voor hebben. Die neemt dan heel veel werk van je over. Dat is weleens voorgekomen, maar dat is 

heel incidenteel. Meestal roei je gewoon met de riemen die je hebt.  

T: als jullie merken dat bepaalde kennis er niet is, hoe lossen jullie dat dan op?  

S: er zijn meerdere strategieën; of we verwerven het zelf, of we zoeken een stagiaire die ons daarin 

kan ondersteunen. Dat hebben we bijvoorbeeld wel gedaan bij publieksonderzoek. We hebben dan 

een stagiaire die voor ons mensen ondervraagt en enquêtes opstelt en op die manier dan inzicht 

geeft in ons publiek. Daar zoeken we dan inderdaad gericht een stagiaire voor.  

T: we hadden het net ook al even kort over de vrijwilligers, maar zij worden dus niet ingezet in het 

bruikleenproces. Is daar bewust voor gekozen?  

S: ja, daar hebben we bewust voor gekozen. We beschouwen de collectie als onze primaire 

aandachtsgebied en we willen dat de medewerkers die op dat gebied hun taken uitvoeren, waarbij 

ze objecten hanteren etc., voldoen aan een minimale opleiding. Zij zijn medewerkers die een beheer 

en behoud opleiding hebben gedaan en bewust zijn van wat ze doen. Daar hebben we twee mensen 

die dat kunnen en mogen. Neemt niet weg dat registratie en depotbeheer door twee vrijwilligers 

wordt gedaan, maar zij staan dan onder de supervisie van de opgeleide collectiemedewerkers.  

T: lenen jullie vaak objecten van andere musea?  

S: afhankelijk van de soort tentoonstelling die we hebben, maar meestal wel ja. We hebben nu een 

tentoonstelling waar we toch wel zo’n 30 stukken van andere musea hebben geleend.  

T: wat voor soort musea zijn dat dan? 

S: in dit geval is het het Maritiem museum Rotterdam en het letterkundig museum Den Haag. Ook 

een aantal niet museale instellingen, archieven en van wat particulieren.  

T: lenen jullie ook weleens van kleine lokale musea? 

S: dat is zeker denkbaar dat we dat doen. Dat is heel afhankelijk van het soort tentoonstelling. Ik zei 

al dat we ook van particulieren lenen en dus kan het ook voorkomen dat we van kleine lokale musea 

lenen. Als zij iets in de collectie hebben dat voor ons interessant kan zijn. Dan doen we dat.  

T: merkt u verschil tussen hoe deze kleine musea hun collectie uitlenen tegenover de grotere? Waar 

zit dat verschil vooral in? 

S: jazeker, professionaliteit en kosten. Grote musea die een aparte professionele afdeling collectie 

hebben, die hebben hun eigen mensen die dat hele proces begeleiden en hebben hun eigen 

transportmiddelen of budget om een kunsttransporteur in de arm te nemen. Wij hebben dat meestal 

niet, hoewel we dat voor een scheepmodel van het Maritiem museum wel hebben gedaan. We 

hadden al overeengekomen dat we het werk zouden lenen en toen kwam op het allerlaatst toch de 

eis om het object met een kunsttransporteur te vervoeren. Toen konden wij niet meer terug en 

hebben moeten slikken om de transportkosten te betalen. Dat was voor ons ongeveer de helft van 

het tentoonstellingsbudget om dat ene werk te vervoeren. Dat is buiten proportioneel. Ik weet dat er 
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musea zijn die dagelijks van dat soort diensten gebruik maken, maar dat zou ons naar faillissement 

leiden. Dat is een heel belangrijk verschil. Niet alleen in transport, maar ook in handling van objecten. 

Wij lenen heel graag en vaak van het Groninger museum, omdat ze in de buurt zitten en een grote 

historische collectie hebben dat voor ons heel interessant is. Dat is dan perfect gedaan. Dan komt het 

in kratten aan met een eigen bus van het museum met een eigen club mensen eromheen. Het is 

geweldig hoe zij dat voor elkaar hebben. Daarnaast is het ook wel aardig dat ze daar praktisch geen 

kosten voor berekenen. Dat is heel sympathiek. Dat is een heel andere manier van werken dan wij 

ons kunnen veroorloven.  

T: werkt u ook samen met kleinere musea? 

S: het is vaker zo dat wij aan hun uitlenen. Als er zo’n bruikleenaanvraag komt dan zoek ik meestal de 

objecten bij elkaar en die worden dan ingepakt door een behoudsmedewerker en wordt voor het 

transport gereed gezet. Als wij tegen zo’n museum zouden zeggen; je moeten een kunsttransporteur 

inschakelen. Dan zouden zij zeggen; laat maar zitten dat bruikleen, dat doen wij niet. Ieder doet het 

op zijn manier. Je hebt grote musea die die professionaliteit en kwaliteit in huis hebben. Die hebben 

ook het budget om het op een kwalitatief hoge manier uit te voeren. Wij willen geen bruiklenen 

blokkeren, dus met onze eigen middelen proberen we binnen de marges van veiligheid en 

kwetsbaarheid van het object toch op een goede manier te faciliteren.  

T: merkt u ook verschil bij grotere musea die vaker bruiklenen doen dan kleine musea die dat minder 

doen?  

S: dat weet ik niet. Bij grotere merk je dat het professioneler is en daaruit kun je merken dat ze het 

vaker doen. Dat verschil merk je wel. Wij proberen aan alles te voldoen wat de ICOM code ons vertelt 

dat we moeten doen. Grote musea voldoen daar eenvoudig aan en wij streven er naar.  

T: hou zou u dit museum willen typeren? 

S: dat hangt af van wat je als uitgangspunt neemt. Als je collectie als uitgangspunt neemt zijn we 

middelgroot. Personeelsomvang zijn we ook middelgroot. Bij het budget zitten we tussen klein en 

middelgroot.  

T: waarom vind u dat het museum middelgroot is als u kijkt naar de personeelsomvang? 

S: we hebben negen betaalde medewerkers en dat is meer dan de meeste musea in onze directe 

omgeving. In dat opzicht zijn wij redelijk middelgroot.  

T: en als u dan kijkt naar bezoekersaantallen?  

S: dan zijn we een klein museum.  

T: waar streven jullie naar?  

S: wij streven naar 20.000 tot 25.000 en we halen er 12.000 tot 17.000. Maar goed, je zit hier aan de 

rand van Nederland. Je hebt het er in dat opzicht maar mee te doen. We zitten niet in een gebied 

waar mensen voorbij lopen en denken; kom laten we even naar dat museum gaan. Dat hebben we 

nu eenmaal niet. We zitten gewoon te geïsoleerd ten opzichte van de rest van Nederland.  

T: als het zou kunnen, zou u dan ambiëren naar een organisatie van een middelgroot of misschien 

zelfs groot museum?  

S: we willen altijd meer bezoekers. Meer bezoekers betekent meer inkomsten. Meer inkomsten 

betekent meer professionaliteit. Dus je wilt altijd wat groter worden dan je bent, denk ik. Aan de 

andere kant heb ik geleerd om je niet blind te staren op bezoekcijfers en zeker niet op een soort 

continue groei, want dat lukt toch niet hier. Daar moet je je op een gegeven moment bij neerleggen. 

Je moet je neerleggen bij de grenzen die je hebt en de marges die er voor je gesteld worden. Dan doe 

je het daar maar mee.  

T: denk u dat uw aanbod in tentoonstellingen aansluit bij de ambities van het museum en is dat 

haalbaar met het team?  

S: laat ik het zo zeggen: de tentoonstellingen die we willen organiseren, organiseren we ook. 
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Trouwens, dat is niet altijd waar. Er zijn een paar tentoonstellingen die wil ik al jaren organiseren, 

maar daar heb ik echt externen voor nodig om dat op een goede manier te doen. Dat is gewoon 

lastig. Die fondsenwerving loopt tamelijk langzaam, maar ik denk dat wij met dit team hele 

aantrekkelijke tentoonstellingen kunnen aanbieden. De tentoonstelling die we nu hebben staan die 

gaat over Martin Toonder Senior, de striptekenaar. Ik denk dat het een verrekte leuke 

tentoonstelling is die een veel groter publiek verdient dan het krijgt en die tentoonstelling hebben 

we helemaal met het eigen team samengesteld. Ik vind dat ook een prestatie. Ik ben daar helemaal 

niet gefrustreerd of teleurgesteld over. Alleen zijn er een paar dingen die ik graag zou willen doen. 

Dat probeer ik soms op langer termijn wel voor elkaar te krijgen, maar het is de vraag of dat gaat 

lukken. Ik blijf ervan uitgaan dat het nog wel een keertje voor elkaar komt. Daar moet extra geld voor 

zijn, wil je dat goed doen.  

T: werken jullie weleens met kunsttransporteurs?  

S: ja, als het noodzakelijk is doen we dat weleens en dan hebben we ook budget om dat voor elkaar 

te krijgen, maar ik vind dat zelf altijd wel zonde van het geld. Als voorbeeld; we lenen een 

scheepsmodel. Wij liggen niet op “de route”, dus dat is een speciaal transport. Dat wordt dan hier 

uitgeladen. Daar gaat verschrikkelijk veel geld in om. Als dat geld aan iets anders kon worden 

besteedt, was dat een lief ding geweest, maar dat lukt niet. Dat maakt mij wel wat huiverig voor 

kunsttransporteurs. Aan de andere kant; als ik 50 bruiklenen  van hetzelfde museum had gehad, was 

het voor hetzelfde geld gedaan, want het is dezelfde route. Dan was het bedrag veel 

aanvaardbaarder geweest. Nu is het gewoon de verhouding tussen het ene object en de factuur even 

slikken, maar dat hoort erbij.  

T: denkt u dat de kunsttransporteurs ook het verschil zien tussen grote musea en kleinere musea?  

S: jazeker. Ze zijn kind aan huis bij grotere musea en zijn maar incidenteel bij een museum zoals deze. 

Dan constateren zij zelf wel dat het bij ons anders gaat dan bij de grote musea.  

T: wat denkt u dat het grootste verschil is?  

S: ik denk dat het grootste verschil in menskracht is. Grote musea sturen vaak mensen mee met een 

bruikleen. Dat kunnen wij ons niet veroorloven. Als kunsttransporteurs hier aankomen. Dan moet ik 

erbij komen om het werk in ontvangst te nemen en het formulier te ondertekenen. Bij grotere musea 

zal er een conservator, tentoonstellingscoördinator of collectiemedewerker zijn die dat soort dingen 

doet. Dat zijn verschillen die zo’n transporteur wel in de gaten heeft.  

T: bent u bekend met de Nederlandse Registrars Groep? 

S: nee. 

T: zijn er manieren waarop u actualiteiten probeert te volgen in de museumwereld? 

S: ja, het museumtijdschrift. Op provinciaal niveau hebben we het museumhuis of erfgoedpartners 

en die hebben hun eigen media. We zijn lid van de museumvereniging, ICOM. Dus in dat opzicht 

volgen we wel de ontwikkelingen, maar de registrars groep, daar had ik nog nooit van gehoord. Dat 

geef ik onmiddellijk toe.  

S: ik ben benieuwd naar de uitkomst van dit onderzoek. Ons beeld is heel beperkt en wat ik daarover 

kan zeggen. Ik ben heel benieuw naar hoe grote musea invulling geven aan deze functie en waarom 

zij denken zo’n functie nodig te hebben.  
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Interview Huis Doorn 

Saskia Minjon 

9 december 2015 

 

T: wat is jouw functie?  

S: mijn functie hier bij het museum; ik ben hier vier jaar geleden als stagiair binnengekomen en ben 

steeds op projectbasis teruggekomen. Nu ben ik een tijdelijke vervanging van één van de 

conservatoren die nu met zwangerschapsverlof is.  

T: op dit moment ben je vervangend conservator? 

S: ja, de functie conservator is in dit museum één functie die door twee parttime medewerkers 

vervuld wordt. Ik mocht nu tijdelijk inspringen.  

T: welke taken horen bij deze functie? 

S: in dit museum eigenlijk alles. De hoofdtaak is de zorg voor de collectie, registratie en hoe deze 

wordt tentoongesteld. In dit geval is het ook het complete bruikleenproces van aanvraag tot het 

transport, de plaatsing van objecten, het verplaatsen van objecten, het aansturen van vrijwilligers en 

alle administratieve taken.  

T: welke taken horen bij het tentoonstellen? 

S: ook daarbij is het eigenlijk alles. We hebben in dit museum zes betaalde medewerkers, waarvan 

één iemand voor de bedrijfsvoering, iemand voor administratie, twee conservatoren, een directeur 

en een huismeester. Dan hoor je eigenlijk dat er maar twee mensen zijn die inhoudelijk met de 

collectie bezig zijn, dus ook met het samenstellen van de tentoonstellingen. In ons geval is het de 

laatste paar jaar dat we met onze eigen tentoonstellingen inspelen op de actualiteit en op hoe wij 

onze rondleiders kunnen faciliteren. Wij hebben in het huis de Maarschalkskamer, die is in het 

verleden geleegd en heeft nu geen historische inrichting meer. Die wordt nu eigenlijk gebruikt als 

tentoonstellingsruimte voor kleine tijdelijke tentoonstellingen. Nu hebben wij vorig jaar september 

onze garage helemaal omgebouwd tot tentoonstellingspaviljoen en daarbij zit een kas. In die kas is 

nu ruimte voor wisseltentoonstellingen. Één van onze recente projecten is bijvoorbeeld de 

Maarschalkskamer die opnieuw is ingericht, zodat de rondleiders daar hun verhaal kunnen starten, 

bijvoorbeeld over de stamboom. Dat soort projecten hebben we gedaan. Daarbij kijken we dus naar 

hoe kunnen we hen helpen, hoe kunnen zij hun verhaal beter vertellen. Daarnaast proberen we dus 

die actualiteit in de tentoonstellingen te verwerken. In de garage hebben we nu een tentoonstelling 

over de eerste wereldoorlog 1914 tot 1918 en in de kas proberen we dan tentoonstellingen te 

maken. Aanstaande zaterdag hebben we een opening van een tentoonstelling die heet “op de 

vlucht” en daarin leggen we een verband tussen vluchtelingen in 1914, de Belgen die deze kant op 

vluchtten, en de vluchtelingen van nu. Onze werkzaamheden gaan van het bedenken van het 

concept tot het selecteren van objecten, het aanvragen van bruiklenen, het ophalen van bruiklenen 

(als dat niet door een kunsttransporteur gedaan hoeft te worden, het scheelt natuurlijk in de kosten 

als dat niet hoeft), het installeren van de objecten, het aanstellen van een 

tentoonstellingsmaker/ontwerper tot het naar Ikea gaan voor het aanschaffen van een vitrine.  

T: doe jij zowel inkomend als uitgaande bruiklenen en ben jij dan verantwoordelijk voor het gehele 

proces?  

S: ja. Cornelis, de andere conservator is eigenlijk hoofdverantwoordelijk, hij houdt de administratie 

bij, maar als er een aanvraag bij mij of Wendy (die nu met zwangerschapsverlof is) binnenkomt dan 

behandel ik of zij hem. Hij zorgt ervoor dat uiteindelijk alles bij elkaar komt en alles in mappen wordt 

geordend, zodat alle administratie bij elkaar zit. 
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T: wie doet meestal de fysieke/praktische taken van het bruikleenproces (het verpakken, hanteren 

en controleren van objecten)?  

S: dat ligt eraan wiens project het eigenlijk is. Cornelis is bijvoorbeeld nu heel erg bezig met het 

onderwerp van de eerste wereldoorlog. Dat is zijn thema, zijn ding. Voor die objecten is hij dan 

verantwoordelijk, dat doet hij. Laatst hebben we een grote tentoonstelling geopend bij Paleis Het 

Loo, waarbij er zo’n 320 objecten die kant op gingen. Daar moest allemaal een conditieopname  voor 

worden gemaakt, ingepakt worden. Dat doen wij allemaal zelf. Gelukkig hebben we een hele groep 

vrijwilligers waar we hulp van kunnen inschakelen, maar dat was Wendy’s project, dus was zij daar 

verantwoordelijk voor.  

T: zou je kunnen zeggen dat de taken van de conservatoren afhankelijk zijn van de projecten? 

S: ja, maar dat ligt niet persé vast. Zo kregen we laatst bericht van Kortmann dat ze een bruikleen 

terug wilden brengen. Dat was eigenlijk een bruikleen die Cornelis had behandeld, maar omdat hij nu 

zo druk is met de aankomende tentoonstelling, heb ik het overgenomen. Ik had tijd en ruimte, dus 

dan regel ik dat dat goed gebeurt. Daar kan wel in gewisseld worden.  

T: wat versta jij onder de functie registrar? 

S: als ik naar onze organisatie kijk, dan zou dat iemand zijn die de administratieve delen van het 

collectiebeheer doet. Niet alleen voor de bruiklenen, maar ook voor ons eigen systeem; waar staan 

dingen in het depot? We hebben een grote collectie, maar weinig medewerkers. Doordat de 

vrijwilligers ook bepaalde taken krijgen qua collectiemanagement, staat soms niet alles op de plek 

waar je denkt dat het staat of bij objecten die heel lang niet gebruikt zijn, klopt de informatie in Adlib 

niet altijd meer. Op dat soort momenten zou een registrator dat helemaal recht kunnen trekken.  

T: je zou dus kunnen zeggen dat het in deze organisatie handig zou zijn om een combinatiefunctie te 

hebben van iemand die zowel de eigen collectie als bruiklenen registreert?  

S: ja.  

T: wie zou er dan verantwoordelijk zijn voor de fysieke/praktische taken van het bruikleenproces? 

S: daar zou je het liefst een aparte collectiebeheerder voor willen hebben.  

T: zouden jullie er baat bij hebben om een eigen registrar in dienst te hebben?  

S: je doet het met de middelen die je hebt. Het gaat al jaren op deze manier en er zijn nog geen 

objecten gesneuveld. Het kan zoals het nu gaat. Er komt ook een nieuw project aan waarbij het 

poortgebouw leeg wordt gehaald. Daarnaast gaan we naar een nieuw depot. Dat moet allemaal 

geregistreerd worden. We hebben op dit moment meerdere depots, waarvan twee op afstand in 

bunkers. Aan de ene kant is dat heel fijn, want bunkers zijn heel goed geklimatiseerd, maar die 

depots zijn gewoon best een eind weg. Het is gewoon niet praktisch. We hebben ook niet een 

collectiebusje tot onze beschikking dat je zelf makkelijk grote objecten zou kunnen vervoeren. Dat 

vergt heel veel administratie om vast te leggen, waar komt het vandaan, waar moet het heen en hoe 

wordt het daar neergezet? Daarvoor zou een registrar perfect voor zijn.  

T: op dit moment wordt dit allemaal door de vrijwilligers en conservatoren opgevangen? 

S: ja, de conservatoren zijn daar hoofdverantwoordelijk voor. Voor dit soort projecten maken we 

echt projectgroepen. Je hebt veel verschillen in wat vrijwilligers aankunnen. De gemiddelde leeftijd 

van onze vrijwilligers ligt hoog, dus iemand van 84 wil je niet zware dingen laten sjouwen of iemand 

die trilt wil je geen collectiestukken laten vasthouden, maar die kan bijvoorbeeld wel weer dingen 

invoeren. Daar maken we projectgroepen voor, waarbij we kijken wie is daar geschikt voor om te 

helpen. Er komen ook regelmatig stagiaires van de Reinwardt bij kijken. Per februari krijgen we als 

het goed is ook weer een aantal stagiaires om ons met deze klus te helpen.  

T: welke taken besteden jullie liever niet uit aan de vrijwilligers en waarom niet?  

S: dingen als bruikleencontracten. De juridische en verzekeringstechnische dingen dat laten we niet 

door vrijwilligers doen. Conditierapporten in principe ook niet, alleen nu bij het project Paleis Het Loo 
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moeten er 320 objecten gecontroleerd worden. Dat redt je gewoon niet alleen en moet je hulp 

inschakelen, maar dat doen we dan ook weer in zo’n projectgroepje. Dan deel je ochtenden en 

middagen in dat ze langskomen en één van de conservatoren is daar dan bij om te kijken of het 

allemaal op de juiste manier gebeurt.  

T: wederom selecteer je dan de geschikte vrijwilligers? 

S: ja.  

T: werken jullie vaak met kunsttransporteurs?  

S: ja, regelmatig. Wij hebben zelf niet de middelen om grote stukken te vervoeren en als wij objecten 

uitlenen, dan stellen we eigenlijk wel altijd die eis. Dat is omdat de objecten die wij uitlenen of die 

wel vaak worden aangevraagd, toch de grotere en voor ons waardevolle stukken zijn. Daar komen 

vaak art-handlers bij kijken.  

T: wie is dan diegene die het contact met de transporteur onderhoudt?  

S: diegene die op dat moment die aanvraag behandelt. Meestal is dat mijn collega conservator. Een 

andere keer is dat Wendy en de afgelopen paar keer heb ik dat gedaan.  

T: wat vind je belangrijk aan een kunsttransporteur of het contact daarmee?  

S: ik heb tot nu toe nog nooit een vervelende ervaring gehad met de transporteurs waar wij vaak 

mee werken. Gewoon omdat deze bedrijven dat al zo lang doen en zijn zo professioneel. Het is 

gewoon duidelijk. Ze hebben goede communicatie. Ze werken allebei met een projectleider en dat is 

je aanspreekpunt. Dat vind ik heel fijn, dat je één iemand hebt waar je al je vragen aan kunt stellen. 

De mannen die op de dag zelf komen, daaraan merk je altijd dat ze heel rustig zijn. Voor ons is het 

vaak toch heel spannend. Laatst moest een groot werk van ons van de muur afgehaald worden, dat 

al dertig jaar niet van de muur was afgehaald. We wisten niet wat de conditie zou zijn. Dat weet je 

pas als het werk van de muur is afgehaald. De voorkant zag er goed uit, maar als het raamwerk niet 

goed is, kan het toch fout gaan. Dat was voor ons heel spannend. Dan is het heel fijn dat die mannen 

hun professionaliteit uitdragen en heel rustig dat schilderij van de muur afhalen. Duidelijke 

communicatie en professionaliteit vind ik belangrijk. Dat ze weten waar ze mee bezig zijn.  

T: welke taken besteden jullie nog meer uit?  

S: taxateurs eigenlijk niet. Onze collectie is eigenlijk al heel lang, zoals het is. De keizer heeft alles 

achtergelaten en alles dat van de keizer was, is onze collectie nu. We doen dus geen aankopen en 

stoten ook niet af. Een taxateur hebben we niet zo vaak nodig. Een restaurateur zouden we wat 

vaker willen inzetten, maar daar is gewoon geen geld voor. Wij restaureren op dit moment bijna 

niets. We proberen dan ook het meeste in eigen hand te houden. Toen ik hier een aantal jaar 

geleden stage liep, hadden we een project. In de trappengang hadden we allemaal lijsten hangen 

met prenten er in, maar daar zat geen ruimte tussen, dus de prenten zaten op het glas. Daar 

moesten afstandslatjes tussen en je wilt het uitgelijnd hebben. Toen zijn we één keer op cursus 

gegaan bij een restaurator en daarna deden we het zelf. Zo’n lijst, als je dat voorzichtig doet, dan kun 

je dat zelf. Nu hebben we een stoel die we graag gerestaureerd willen hebben. Gelukkig hebben we 

een vriendenstichting met donateurs en vrijwilligers die daarbij aangesloten zijn, die ons dan voor dit 

soort speciale projecten willen sponseren. Dan besteden we dat wel uit.  

T: wie zijn dan diegene die de kleine taken wel mogen doen? 

S: voor projecten, zoals het inlijsten van de prenten werken we met een projectgroep. Dan zijn er wel 

conservatoren aanwezig om er op toe te zien dat het goed gaat en om vragen te beantwoorden. Daar 

is altijd supervisie bij.  

T: aan wat voor instellingen lenen jullie je collectie uit? 

S: van alles. Veel musea in Duitsland, omdat eigenlijk alle objecten van keizer Wilhelm zijn geweest 

en die heeft hij hier mee naartoe genomen toen hij hier kwam in 1918. Voor musea in Duitsland zijn 
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het interessante objecten, omdat veel objecten ook aan Frederik de Grote doen denken. Eén van 

onze grootste partners in bruiklenen is SPSG, de stichting die de paleizen in Potsdam beheert. Daar 

komen de objecten vandaan, dus als zij een tentoonstelling hebben of een ruimte willen inrichten 

dan gaan daar spullen heen, maar er staan ook spullen van ons in de vaste opstelling van het 

Rijksmuseum. Een aantal tafelstukken van Schinkel staan bij hen, maar daarnaast ook kleinere 

musea. Niet echt instellingen, het zijn vooral musea. Geen archieven ofzo, allemaal musea.  

T: merk je verschil in het contact met grote musea als het Rijksmuseum en kleine musea?  

S: nee, want ik hoop dat ze dat bij ons ook nooit merken. Als jij objecten van iemand wil lenen, dan 

moet dat professioneel gebeuren. Dat moet netjes gebeuren. Een object bij ons heeft misschien niet 

een hele hoge kunstwaarde, maar heeft voor ons als museum, als huis heel veel historische waarde 

en vooral cultuurhistorische waarde, omdat het bij het hele verhaal hoort. Het is misschien geen 

Rembrandt. Je wilt dat er met je eigen spullen goed omgegaan wordt en een ander museum 

verwacht dat net zo goed van ons. Je probeert aan alle eisen die een museum stelt te voldoen. Nee, 

ik heb daar nog nooit verschil in gemerkt. Wel dat een groot museum over het algemeen meer 

budget heeft. Hun tentoonstellingsplannen liggen al voor langere periode vast. Zij weten vaak al wat 

zij volgend jaar en dat jaar daarop gaan doen. We hebben een grote Turkse tent en die zou dan 

gerestaureerd moeten worden. Het textiel was om op te zetten niet meer helemaal in goede staat. 

Een iets kleiner museum wilde het object aanvragen, maar hadden hun verhaal nog niet compleet. Ze 

wilden dus al objecten gaan aanvragen, maar hadden nog niet alles helemaal op een rijtje. Die 

bruikleen is uiteindelijk ook niet doorgegaan. Dat merk je soms wel; dat grote musea iets duidelijker 

zijn in welke objecten ze willen hebben. Soms hebben ze zich er al meer in verdiept dan kleine musea 

en dat is dan door het budget, het aantal medewerkers of tijd.  

T: als je dan kijkt naar de organisatie van bruiklenen, zie je daar verschillen in? 

S: nee, in een klein museum is het met één persoon, zoals bij ons. In een groot museum zijn die 

functies heel duidelijk afgebakend, bijvoorbeeld bij het Paleis Het Loo is er één persoon die de hele 

tijd contact met ons heeft over het transport, verzekering. Dat is één aanspreekpunt, want dat is haar 

functie.  

T: is dat dan de registrar? 

S: ja, vaak wel, of de conservator. Als het museum van ons wil lenen dan is het vaak de conservator 

die het object aanvraagt voor “zijn” tentoonstelling.  

T: merk je verschil tussen het lenen van een groot museum en een klein museum? 

S: ja, dat heeft te maken met hoe vaak een instelling al heeft uitgeleend, bijvoorbeeld met het 

opstellen van het contract; wie stelt het contract dan op, hoe werkt zo’n contract nou, met de 

verzekerde waarde van het object. Een Rijksmuseum heeft dat al zo vaak gedaan. Daar gaat het aan 

de lopende band. Daar zijn ook hele duidelijke eisen. Bij hen krijg je er al meteen een lijst bij met de 

eisen voor verlichting en vitrines en zo.  

T: hoe zou je dit museum typeren? 

S: klein. We hebben natuurlijk wel heel veel vrijwilligers, dus als je kijkt naar hoeveel mensen er bij 

het museum betrokken zijn, dan zijn we misschien zelfs wel groot, maar door de capaciteiten die we 

hebben. Het is een buitenplaats, maar het is geen paleis, dus daar wil je ook niet meer dan 500 man 

per dag doorheen jagen. Door het aantal betaalde medewerkers en daardoor het aantal werk dat je 

aankan, denk ik dat we een klein museum zijn. We hopen wel op weg te gaan om een middelgroot 

museum te worden, maar ik denk dat we nog voorzichtig moeten zijn.  

T: voor de plannen die jullie willen uitvoeren, zou je dan een grotere organisatie willen hebben? 

S: ja, we hebben een paar jaar geleden subsidiekorting gehad. Dat heeft hier echt een hele harde 

dreun gegeven. Een aantal functies zijn verdwenen en een aantal functies zijn opgenomen door 

vrijwilligers. Volgend jaar komt er een nieuwe subsidieronde en moeten we opnieuw subsidie 
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aanvragen en dan wil je kunnen laten zien wat je zelf voor mekaar heb gebokst. Als ze ons dan meer 

geld geven, “moet je zien wat we dan gaan doen.” Je merkt nu soms door de hoeveelheid projecten 

en hoe groot de projecten soms zijn, dat de werkdruk soms heel groot kan zijn. Dat hebben we er 

allemaal graag voor over en als alles er dan weer staat dan zijn we heel trots, maar je merkt vooral op 

momenten zoals nu bijvoorbeeld met de week voor een opening loopt iedereen een beetje op z’n 

einde. Wat dat betreft zou het heel fijn zijn dat als we verder groeien dat er bijvoorbeeld een 

registrator aangesteld kan worden en wat andere functies, zoals marketing. Dat je dat weer op kan 

vullen met een betaalde functie. Dat je daar een professional op kan zetten die de verantwoordelijk 

op zich kan nemen en de werkdruk voor vrijwilligers verlicht, die het uiteindelijk toch doen omdat ze 

het graag willen doen. Het moet voor hen ook wel leuk blijven.  

T: welke voordelen heeft een kleine organisatie? 

S: dat je alles in eigen hand hebt, vooral als conservator. Je weet precies bij bruiklenen wat er van 

begin tot eind gebeurt. Ik denk dat dat een voordeel is. Je hebt goed oog op je collectie.  

T: is het dan ook een voordeel dat je ook voor de collectie zorgt en daardoor meer zicht op de 

collectie hebt?  

S: ja. Ik vind ook, dat merk ik zelf in mijn eigen ervaring, dat je heel allround wordt. Je moet gewoon 

alles kunnen. Je moet schades herkennen, klimaat in het huis in de gaten houden, juridische dingen 

afdekken. Je wordt heel allround. Je krijgt van alles wat mee. 

T: wat zou dan een voordeel zijn als je in een grote organisatie werkt?  

S: wat bij ons een voordeel is, is bij hen denk ik andersom ook een voordeel: dat er heel duidelijke 

functies zijn. Hier is het soms niet duidelijk wie wat moet doen. Hier heb je soms iets minder 

verstand van een onderwerp dan dat je zou willen hebben. Het is gewoon professioneler als er in een 

grote organisatie meer functies zijn die duidelijker afgebakend zijn.  

T: daarbij zou je je dus beter kunnen specialiseren? 

S: ja. Wat je nu ziet; ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en door mijn stage hier heb ik met objecten 

leren werken. Als ik alleen mijn studie had gedaan, had ik geen object aangeraakt. Kunstgeschiedenis 

is heel theoretisch. Al mijn kennis van objecten en transporten, bruiklenen, heb ik allemaal hier 

opgedaan, omdat ik het hier in de praktijk ben gaan doen. Dat is het voordeel van een klein museum, 

maar tegelijkertijd merk ik ook dat ik er niet persé voor ben opgeleid. Sommige dingen moet ik echt 

nog even opzoeken, want dat weet ik niet.  

T: denk je dat het in grote musea wel allemaal specifiek zijn opgeleid? 

S: ja, want dan kun je ook je functie specialiseren door de opleiding die je doet. Voor bepaalde 

collectiebeheer taken wordt iemand van de Reinwardt academie beter opgeleid dan iemand die 

kunstgeschiedenis heeft gestudeerd, dus daar kun je dan op aansluiten.  

T: zijn er ook nadelen aan een grote organisatie, denk je? 

S: ja, ik denk dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je groot of klein bent, want nadelen blijven. Ik 

denk dat in een grote organisatie veel overleg nodig is, omdat je elkaar minder ziet en je misschien 

langs elkaar heen gaat werken. Tegelijkertijd merk ik hier doordat we die grote projecten doen, we 

ook langs elkaar heen gaan lopen. Je bent met zo weinig, maar omdat iedereen aan zijn eigen project 

werkt, gaat iedereen zijn eigen kant op. Wat dat betreft heeft elke soort organisatie zijn eigen 

dingen. Een grote organisatie zorgt gewoon voor meer mogelijkheden, omdat je met meer 

professionele mensen bent en je dus meer kunt aanpakken, meer middelen hebt om dingen te doen.  

T: je noemde de tijdsdruk al als nadeel, omdat je met een klein team bent. Zijn er meer nadelen? 

S: ik heb zelf vorige week bijvoorbeeld op een steiger gestaan om een schilderij te verhangen. Dat 

vind ik hartstikke leuk om te doen. Vorige maand heb ik een kijkje kunnen nemen bij Paleis Het Loo. 

Daar lopen mannen die precies weten wat een hamer en een boor doet. Die doen dat toch even iets 

soepeler en professioneler dan ik. Niet dat mijn schilderij scheef hangt. Alleen af en toe moet je goed 
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denken: is dit goed voor mijn collectiestukken wat ik nu aan het doen ben. Wij moeten wel en we 

doen het zo netjes mogelijk en je doet het voorzichtig en het gaat ook allemaal goed, maar daar 

moet je toch extra op letten en je maakt je er toch een beetje zorgen om. Daar heeft iedereen zijn 

eigen taak en daar heeft iedereen een duidelijke functie of specialiteit. Dan weet je zeker dat het in 

één keer heel goed gebeurt. Bij ons weet je ook dat het goed gebeurt, maar moet je er soms even 

wat langer over nadenken.  

T: je zou dus kunnen zeggen, doordat iedereen hier allround moet zijn, dat je niet van alles precies 

weet hoe het moet?  

S: ja.  

T: ben je bekend met de Nederlandse Registrars Groep?  

S: ja, ik heb er weleens naar gekeken, maar heb er verder geen kennis van.  

T: weet je wat het inhoudt?  

S: niet precies.  

T: ben je lid van een andere vereniging of groep met betrekking tot collectie?  

S: nee, we werken nauw samen met Kasteel Amerongen en Paleis Het Loo, dus zo heb je wel je 

netwerkje waarmee je kunt overleggen, maar we hebben niet een officiële groep of iets dergelijks.  

T: zijn er andere manieren waarop jullie actualiteiten volgen met betrekking tot collecties en 

bruiklenen?  

S: nee, misschien dat mijn collega’s dat wel meer doen dan ik.  
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Interview Kranenburgh 

Jan Tromp (vrijwilliger)  

27 november 2015 

 

T: hoe zou u dit museum willen typeren? 

J: ik vind dit een klein museum met voornamelijk een regionale betekenis, maar dat kan in de 

toekomst veranderen, omdat we naast de Bergense school meer aandacht gaan besteden aan 

hedendaagse kunst. De Bergense school zal wel vertegenwoordigd moeten blijven, omdat onze 

bezoekers teleurgesteld zullen zijn als ze hier in Bergen niets aantreffen van de Bergense school. Dat 

merk je bijvoorbeeld aan onze huidige tentoonstellingen. Daardoor krijgen we een grotere 

bekendheid dan alleen in Bergen en omgeving. Ik denk dat we in de toekomst een meer dan 

regionale uitstraling krijgen.  

T: en als u kijkt naar de organisatie?  

J: ja, wat moet je dan als criterium nemen; het aantal betaalde krachten?  

T: welke criteria vind u belangrijk? Gaat het hier om aantal medewerkers, bezoekersaantallen, 

budget of iets anders?  

J: ik vind dat het imago van vrijwilligers nogal wordt onderschat, ook door vrijwilligers zelf. Als 

bezoekers bijvoorbeeld een compliment maken over de tentoonstellingen of over de ontvangst, dan 

zegt de vrijwilliger: “ja en dat doen we allemaal met vrijwilligers”. Dat lijkt dan een groot 

compliment, maar eigenlijk zit daar een minachtende houding in. Het klinkt als: we zijn wel allemaal 

simpele vrijwilligertjes, maar je moet ons niet onderschatten, want dit kunnen wij ook allemaal zelf. 

Ik weet ook niet hoe je daar vanaf moet komen. Ik pleit voor het zo min mogelijk onderscheid maken 

tussen vrijwilligers en de rest van het personeel. Noem ze allemaal maar gewoon medewerkers. Wat 

gaat het buitenstaanders aan of ik hier wel een salaris krijg of niet? Als je naar onze afdeling 

collectiebeheer kijkt, waarvan ik deel uitmaak, die bestaat uit twee conservatoren, een neerlandica, 

een kunstenaar, een antiquair, een connaisseur van de Bergense school, twee kunsthistorici en een 

vakfotograaf, merendeels onbezoldigd. Met betaalde krachten krijgt ons museum dat niet voor 

elkaar. Ik denk dat misschien een tiental medewerkers een salaris ontvangt. De rest wordt gedaan 

door vrijwilligers. 

De overgang naar het nieuwe museum is niet zonder strubbelingen verlopen. Van 80 vrijwilligers zijn 

we naar 240 vrijwilligers gegaan. Het is niet makkelijk om zo’n grote groep te managen. We kennen 

elkaar niet meer allemaal. Hier op kantoor merk je daar niet zoveel van. Je werkt altijd met dezelfde 

mensen en hoort meer van het interne reilen en zeilen. Ik voel me daardoor erg betrokken. In 

principe werk ik één dag in de week, maar zoals deze week en volgende week kom ik een extra dag 

vanwege diverse projecten. Dat vind ik dan niet erg, vanwege die betrokkenheid. Je voelt dat het 

nuttig is en dat je nodig bent en dan niet alleen als invulmedewerker. Ik vind dat het museum 

organisatorisch wel groot is. 

T: uw functie is registrator. Wat houdt dat in? 

J: we werken met Adlib en wij worden geacht alle kunstwerken op de voet te volgen. Niet alleen wat 

de standplaats betreft, maar ook hoe de conditie is. We maken conditierapporten bij in- en 

uittransporten en transporttijden dat moet op de juiste wijze verwerkt worden in Adlib. Adlib is door 

het museum al redelijk vroeg aangeschaft, nog in de oude opzet. Toen ik hier kwam werken, werkten 

men er al zo’n vijf jaar mee, steeds met verschillende mensen die daar niet voor waren opgeleid. Dat 

geldt ook voor mij, maar ik ben wel heel consequent. Als ik niet zeker weet waar of hoe iets moet 

worden ingevoerd, zoek ik andere records om te zien hoe anderen dat gedaan hebben. Dan kom je 
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veel ongerijmdheden tegen, waardoor de thesaurus  ernstig vervuild is geraakt. Ons ontbreekt de 

kennis om de thesaurus op te schonen. Er is nu budget ingepland, zodat we bijgeschoold kunnen 

worden. Dat gaat binnenkort gebeuren 

T: wie is er eindverantwoordelijk voor het bruikleenproces?  

J: dat zijn de conservatoren. Ik weet niet in hoeverre zij nog met de directie overleggen. Omdat dit 

één persoon is gaat dat heel makkelijk. We hebben twee conservatoren, één voor hedendaagse 

kunst en één voor de Bergense school. Zij zijn verantwoordelijk. Wij doen wat er gedaan moet 

worden. Als er een mailtje binnenkomt dan beantwoorden we dat, maar de conservator is eigenlijk 

altijd wel in de buurt als vraagbaak. 

T: de registrar is een functie die vooral grote musea hebben, waarbij deze persoon alles regelt 

rondom het bruikleenproces. Zouden jullie baat hebben aan een registrar; iemand die zich alleen 

richt op de bruiklenen?  

J: dat kan alleen als er een betaalde kracht bij komt, die vaker dan een dag in de week aanwezig is. 

We zijn nu met drie registratoren. De twee anderen stuur ik nog steeds aan en zij kunnen me binnen 

afzienbare tijd wel vervangen. Een registrar zie ik niet zitten in de huidige financiële opzet en ik 

betwijfel of dat in de toekomst gaat veranderen. We drijven op de subsidie van de gemeente en 

bijdragen van sponsoren. Er is altijd geld te kort. Dat is bij de meeste musea wel zo. In dit soort 

“kleine” musea is dat wel eens frustrerend, omdat dingen niet kunnen om financiële redenen. Wij 

hadden allang bijgeschoold moeten zijn in Adlib.  

T: voor nu zou je kunnen zeggen dat delen van het bruikleenproces verdeeld worden over 

verschillende mensen? U doet de registratie en de conservatoren vragen een bruikleen aan.  

J: ik zal nog even kort uitleggen hoe onze afdeling collectie in elkaar zit; collectiebeheer bestaat bij 

ons uit alle mensen die met collectie te maken hebben. Dat zijn alle mensen die ik eerder al 

opnoemde. De registratoren hebben een eigen Adlib-account. Dan hebben we ook nog twee mensen 

die voor de fysieke registratie zorgen. Die hebben een eigen account, net als de twee conservatoren 

en de transporteurs. Er zijn dus verschillende accounts met hun eigen verantwoordelijkheden. Ik vind 

de scheiding tussen collectie en registratoren een kunstmatige. Collectie en registratie hebben elkaar 

nogal eens nodig, maar werken op andere dagen. Dat is heel lastig en er zou meer kruisbestuiving 

moeten plaatsvinden. Het is wel handig dat ik ook vanaf m’n privéadres kan werken. Dringende 

zaken kan ik dan vaak meteen oplossen. Het gaat hierbij meestal om gegevens uit Adlib die nodig zijn 

voor een transport, dus ook soms voor een bruikleen. Handhaving van de discipline levert ook nogal 

eens problemen op. Ik heb een rapport geschreven  over de vier verschillende richtingen waarin onze 

kunstobjecten zich begeven:  A: van kantoor (waar soms ook collectie wordt opgeslagen in een 

magazijntje) naar de tentoonstellingszaal, B: van dit museumgebouw naar één van onze externe 

depots en vice versa, C: van een ander museum naar ons en vice versa, door onze eigen afdeling 

transport en D: vanuit onze depots naar een ander museum en vica versa, door een extern 

transportbedrijf. Transport A, oftewel intern transport, dat moet ook worden bijgehouden, anders 

weet men niet meer waar een object zich bevindt. Voor dit simpele transport kan worden volstaan 

met het invullen van  een transportformuliertje dat in het postvakje van de registrator wordt 

gedeponeerd. Transport D is de ingewikkeldste manier van transporteren omdat er dan vier 

verschillende partijen bij betrokken kunnen zijn, een ander museum, een transporteur, ons externe 

depot en wijzelf. Grotere musea zoals het Singer Laren hebben dan vaak meer budget om een 

kunsttransporteur in te huren. Dan moet je precies weten waar de verantwoordelijkheden liggen. 

Hoe weet ik dat het werk dat zij van ons in bruikleen hebben gekregen op de juiste plek is beland? 

Wie zorgt ervoor dat de gegevens bij ons terecht komen? Wie doet de conditierapporten? Waar 

liggen die verantwoordelijkheden? Dat is heel moeilijk. Je zou denken: even op papier zetten en dan 
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is het voor iedereen duidelijk, maar dat is dus niet zo. Daarom treden registratoren soms op als 

politieagenten.  

T: u zegt dat er regelmatig zelf wordt getransporteerd. 

J: ja, we hebben een eigen busje. 

T: kiezen jullie er ook weleens voor om een kunsttransporteur te gebruiken? 

J: de transporteur waar wij mee samenwerken vanuit het depot in de Goorn is heel vakbekwaam.  Als 

de werken heel groot zijn laten we hen het doen, omdat het niet in ons busje past. Dat doen we in de 

meeste gevallen, omdat we met hun al een contract hebben en zij zijn economisch gezien het 

voordeligst. Het kan natuurlijk ook zijn dat de bruikleengever een werk komt brengen of halen, dan 

zeggen ze: wij verzorgen het transport. Als zij dat wensen dan luisteren wij daar naar.  

T: wie is de persoon die het contact heeft met de externe transporteurs?  

J: dat zijn de conservatoren of de mensen van collectie. Als het niets met Adlib te maken heeft dan 

doen wij, de registratoren dat niet. Ik zou wel contact kunnen houden met de transporteur, maar ik 

weet niet wat de gewoontes zijn. Er is een soort kenniskloof tussen de registratoren en de 

collectiemedewerkers. Dat is heel vervelend. Aan de andere kant ook goed, want zij zijn 

gespecialiseerd in dat soort dingen. Zij kunnen makkelijk antwoord geven op correspondentie over 

het transport, maar  altijd met een conservator in de buurt. In principe doet de afdeling collecties dat 

dus, die ook uit vrijwilligers bestaat.  

T: zijn het ook de collectiemensen die de praktische taken op zich nemen, zoals het hanteren en 

verpakken van de objecten?  

J: nee hoor, dat doen we allemaal. Zo heb ik afgelopen maandag de hele dag ingepakt. Daar hebben 

we ook cursussen voor gehad van de transporteurs uit de Goorn. Die eigenaar heeft eerst bij Hizkia 

gewerkt. Hij heeft een demonstratie inpakken gegeven. Daarbij hebben we ook verschillende 

werktuigen gehanteerd, maar het gewone werk, iets inpakken in bolletjesplastic, doen we allemaal. 

We zorgen ervoor dat we een goede band onderhouden met het Stedelijk Museum Alkmaar. Zij zijn 

boven ons uitgegroeid wat betreft de Bergense School. De drie musea die een Bergense school 

collectie bezitten zijn wij, het Stedelijk Museum Alkmaar en het Singer Laren. Goede onderlinge 

verhoudingen zorgen ervoor dat we gemakkelijk werken van en aan elkaar kunnen lenen.  

T: jullie lenen ook vaak van kunstenaars. 

J: ja, de huidige expositie bijvoorbeeld.  

T: lenen jullie ook weleens van wat kleinere musea?  

J: nee, dat kan ik me niet herinneren. Wij hebben ook een klein historisch museum onder onze 

hoede, het Sterkenhuis. Zij bezitten waardevolle historische objecten, dus als wij iets uit een 

bepaalde periode willen tentoonstellen, zouden we van hun kunnen lenen.  

T: van wat voor musea lenen jullie dan wel, naast het Singer Laren en het Stedelijk Museum Alkmaar?  

J: we lenen van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, dat binnenkort bijna dertig werken van de 

Bergense school aan ons in langdurige bruikleen geeft. Ook van het Stedelijk in Amsterdam kunnen 

wij lenen en zij van ons. 

T: zou u kunnen zeggen dat dit dezelfde soort musea zijn, namelijk hedendaagse kunst?  

J: ja en vooral ook de Bergense school, maar het Stedelijk Alkmaar heeft bijvoorbeeld ook werken uit 

de renaissance periode. Wij kunnen ons natuurlijk niet meer uitsluitend richten op de Bergense 

school, dat zou te eenzijdig zijn en daarom zullen we ons ook meer met de hedendaagse kunst  

bezighouden, zoals blijkt uit de huidige expositie die door Joost Zwagerman is samengesteld.  

T: merkt u verschil tussen hoe deze grote musea hun bruiklenen regelen en hoe jullie dat doen?  

J: vóór de verbouwing waren we misschien iets nonchalanter in de omgang met kunst. Als we 

bijvoorbeeld iets van het Stedelijk Alkmaar wilden lenen kon het zo zijn dat zij zeiden: kom het maar 
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halen. Nu worden hun kostbaardere werken in houten of metalen kisten verpakt en zij zorgen voor 

hun eigen transporteurs. Sommige musea vragen veel geld als je een werk van hun wilt lenen. Ik 

vraag me af of het Stedelijk Alkmaar dat ook gaat doen, maar als zij dat gaan doen, dan moeten wij 

dat ook gaan vragen. Die tendens is er wel. Als we werken van het Stedelijk Amsterdam lenen dan is 

iedereen wat meer gespannen, merk ik. Dan zijn we meer gespitst op details. Er mag geen merkbaar 

verschil zijn tussen  onze vrijwilligers en de beroepskrachten van grotere musea. Dan moeten we 

professioneel overkomen. Zij sturen ook een koerier mee en die let scherp op, ook op de 

kleinigheden. Tussen de bruiklenen bevond zich de laatste keer ook een Mondriaan en hoewel ik vind 

dat de waarde van een schilderij geen rol zou mogen spelen, ben je toch anders ingesteld als er een 

heel duur object binnenkomt.  

T: worden er ook werken uit jullie collectie door kleine musea geleend?  

J:. Ik kan me geen concreet geval herinneren dat een klein museum iets van ons heeft geleend. We 

waren zo gespitst op de Bergense school en kleinere musea hebben daar geen werken van of daar 

geen behoefte aan.  

T: aan wat voor musea lenen jullie dan wel vaak werken uit?  

J: vooral de musea langs de kust, bijvoorbeeld Katwijk en Domburg. Langs de kust tref je musea aan 

met kunst van schilders die zich hebben laten inspireren door de kustlijn. Er is onlangs een “nieuwe” 

school ontdekt: de Egmondse school. Dat zijn vooral Amerikaanse schilders geweest onder 

aanvoering van George Hitchcock. Deze stroming begint nu in de belangstelling te komen. Wij 

hebben ook met musea uit Goes en Domburg samengewerkt, maar bijvoorbeeld ook met het Joods 

Historisch Museum, doordat wij en zij een aantal werken hebben van Joodse schilders.  

T: merken jullie verschil tussen hoe een groter museum, zoals het Joods Historisch, hun bruiklenen 

uitvoeren en hoe jullie dat doen? 

J: nee hoor, hoewel je uit hun wijze van verpakken wel kunt afleiden dat ze kapitaalkrachtiger zijn. Zij 

stellen vaak wel de eis dat zij hun eigen werken vervoeren en dat ze de werken weer controleren 

voordat ze hier worden ingepakt. Hun controle is wat strenger. In principe merk ik niet veel verschil. 

T: merkt u verschil in de inzet van medewerkers?  

J: ik heb er geen verschil in waargenomen, maar ik ben er ook niet altijd bij.  

T: wat zijn de grootste verschillen tussen grote en kleine organisaties, denkt u? 

J: de bureaucratie. Zij moeten aan veel meer regeltjes voldoen. Zij willen soms eerst langskomen 

voordat ze hun werken in bruikleen geven. Dan controleren ze de hygrometers. Ze willen weten hoe 

de (tijdelijke) opslag is, voordat de werken op zaal gehangen worden. De controle is strenger en de 

bureaucratie is groter. Bruikleenaanvragen moet je langer van tevoren indienen.  

T: welke voordelen hebben de grote organisaties wat betreft bruiklenen, naast een groter budget, 

denkt u? 

J: voor de collectie is het mooi dat er veel bruiklenen gedaan kunnen worden, zodat de objecten in 

verschillende regio’s te zien zijn. Dat kan dan nieuwe bezoekers aantrekken, maar dat is een gokje. 

Zelf denk ik dat wel: als ik een bruikleen zie, dat ik dat museum nog eens wil bezoeken. Voor de 

bekendheid van je collectie is het handig om vaak werken uit te lenen. Wij kunnen niet zeggen dat 

wij vaak werken uitlenen. 

T: in principe is het aantal uitlenen van werken niet afhankelijk van de grootte van je museum.  

J: wij proberen dit wel te stimuleren. Eén van onze conservatoren bezoekt veel openingen en doet 

veel contacten op en op die manier ontstaan er mogelijkheden tot het uitlenen en lenen van andere 

musea. Wij zijn nog een jong museum en hebben geen grote hedendaagse collectie in bezit. Als er 

iets geschonken wordt, heeft het vrijwel altijd te maken met de Bergense School. Er is ons eens een 

groot werk in glas aangeboden, maar dat konden we om financiële redenen niet accepteren. Het 
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werk zelf zou ons worden geschonken, maar de transportkosten waren te hoog. Veel van onze 

collectie en van wat ons wordt geschonken heeft met de ligging van het museum te maken, Bergen. 

Daarom denk ik dat er niet veel musea zijn buiten de reeds genoemden, die de behoefte hebben van 

ons te lenen. Zij hebben die connectie niet.  

T: welke voordelen heeft een kleine organisatie? 

J: het idee dat je één grote familie bent. Je moet het allemaal samen doen en dan kom je ook op 

zondagavond als een klus geklaard moet worden. De toewijding van de onbetaalde krachten is heel 

groot. Soms vind ik wel eens té groot. Je kent elkaar ook. Dat werkt gewoon prettig.  

T: hoe zorgt u dat u actualiteiten in de museumwereld blijft volgen? 

J: daar moet je zelf voor zorgen. Dat is afhankelijk van je eigen interesse. Ikzelf ben bijvoorbeeld niet 

zo van de hedendaagse kunst, hoewel ik wel kunsthistoricus ben.  

T: u zei eerder dat er een cursus Adlib aankomt. Zorgt het museum ervoor dat u en uw collega’s die 

kennis ontwikkelen of bijhouden? 

J: ja, er is nu een budget voor vrijgemaakt. In principe heb ik het gevoel dat ik er geen echte opleiding 

voor nodig heb. Iemand moet me wel even laten zien hoe bepaalde dingen gedaan moeten worden, 

maar dan weet ik het wel. We hebben wel eens een cursus gehad die goed opgezet was. Iedereen 

had een eigen laptop en het waren goede docenten, maar er werden te veel vaktermen gebruikt die 

ik niet kende. Daarnaast waren er veel jonge mensen met meer kennis. Ik heb me beperkt tot 

luisteren om zoveel mogelijk informatie op te pakken, maar ging toch min of meer gedesillusioneerd 

naar huis. We zijn thans in de onderhandelingsfase met een Adlib-docent en zullen spoedig  onze 

eerste bijscholing ontvangen. We hebben weliswaar werk in overvloed, maar de gedachte dat we 

met de aanvulling van onze kennis eindelijk de problemen kunnen oplossen waar we in Adlib al 

zolang tegenaan kijken vervult ons met nieuwe geestdrift.  
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Interview Marinemuseum 

Graddy Boven 

22 december 2015  

 

T: wat is uw functie? 

G: ik ben hier conservator museumschepen/collectiebeheerder, maar goed dat heet dan conservator 

collectie. We hebben nog een conservator van de museumschepen. Als collectiebeheerder ben ik 

verantwoordelijk voor het bruikleenverkeer, maar de uitvoerende taak ligt bij de registrator. Dat is 

wel duidelijk daar belegd. Er is hier een klein kennis of informatiecentrum. Alle vragen die 

collectiegericht zijn, die hier binnen komen, komen op haar bureau terecht en dan kijkt zij naar wie 

dat toe moet en wie dat uitvoert, een uitvoerende taak in die zin. Maar goed, de beslissing of iets in 

bruikleen gaat of niet, dat gebeurt in het collectieoverleg vaak gezamenlijk. Zo is dat hier geregeld. 

Het is een beetje van een combinatie van een registrar die compleet alleen de bruiklenen doet en dat 

proces begeleiden. Bij ons zijn daar toch meerdere personen bij betrokken, maar volgens mij is dat in 

de meeste musea zo.  

Er komt een aanvraag binnen in het kennis en informatiecentrum. Dat stelt eigenlijk niet zo veel 

voor, het is gewoon een bureau met een computer. Zij denkt dan: “oh, dat is voor die en die, en zij 

stuurt het dan door. Dat wordt allemaal verzameld en één keer in de maand hebben we 

collectieoverleg en daar wordt alles in besproken. Daarin wordt gezegd wat wel en niet in bruikleen 

kan en of er dan nog wat aan moet gebeuren.  

T: eigenlijk wordt het door de hele afdeling beslist? 

G: nou kijk, we zitten dan met z’n allen en dan wordt het wel besproken ja. Als er een knoop moet 

worden doorgehakt, want we komen er niet uit dan komen we vaak wel tot een consensus. Er is 

weleens een discussie, maar daar kom je ook wel weer uit. We hebben één conservator die over de 

collectieontwikkeling gaat en die schrijft dan de visie of het collectieplan, maar ook profielen van 

deelcollecties. Dat is echt de theoretische kant. Ik ben meer een praktische conservator en kijk dan 

naar wat wel en niet kan. Moet iets gerestaureerd of geconserveerd worden en moet het dan de 

deur uit of kan het ook intern opgelost worden? Ik denk aan dat soort zaken. De centrale vraag of we 

iets gaan uitlenen wordt meestal in de groep besproken. We zijn hier collectie technisch maar met 

vijf mensen. Dat is vrij overzichtelijk en goed te doen. Ik vind het wel belangrijk dat er verschillende 

meningen worden gehoord en niet één iemand bepaalt. Dan krijg je misschien een soort 

partijdigheid. Dat de ene aanvraag wel wordt geaccepteerd, omdat hij of zij die persoon goed kent en 

de ander dan misschien niet. Er zijn wel regels waaraan moet kunnen worden voldaan. Soms wordt 

daar wel van afgeweken. Wij behoren nu niet meer tot Defensie, wij zijn onlangs een particuliere 

stichting geworden, maar we zijn nog steeds het museum voor de koninklijke marine. Als de 

koninklijke marine ons een vraag stelt, zullen we daar misschien anders mee omgaan dan een 

particulier die een vraag stelt. Dat heb je met bedrijvenmusea heel vaak. Als het moederbedrijf een 

vraag stelt dan zijn ze vaak wel bereid om te helpen, omdat je dan van de andere kant weer iets zou 

kunnen bereiken. Praktisch nadenken vind ik wel belangrijk. Wij hebben ook netjes opgestelde 

buikleenvoorwaarden met licht en klimaat, maar het is heel moeilijk om daar altijd in de praktijk aan 

te kunnen voldoen. Daar moet je soms wel een beetje mee schipperen. Ligt eraan hoe kwetsbaar het 

object is. Je kunt niet heiliger dan de paus zijn. Dat is met de meeste musea zo. We hebben het 

allemaal heel netjes op papier, de regels, maar als je je strak aan die regels zou houden, kun je bijna 

niets meer in bruikleen geven. Bij de helft van de musea is dat gewoon nog niet op orde. Dat is wel 

lastig hoor, al die regels en procedures. In die zin is de museumwereld wel gebureaucratiseerd de 

laatste jaren, zoals de hele discussie over handlingfees en dat soort zaken. Een object wordt in 
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bruikleen gevraagd, maar er moet nog wat aan gebeuren, een medewerker Behoud en Beheer moet 

daar tien uur in steken, dan reken je zoveel per uur en daar komt dan een bedrag uit. Dat doen wij 

hier niet echt, maar omdat wij particulier zijn geworden zullen we dat de komende jaren ook steeds 

meer moeten gaan doen. Dan moet je geld gaan betalen voor een bruikleen, wat steeds normaler 

wordt in de museumwereld, maar wat wij vooralsnog niet deden. Ik vind dat zelf wel jammer, als dat 

verdienmodel steeds belangrijker wordt. Je bent toch een dienstverlenend bedrijf en je wilt zoveel 

mogelijk de mensen laten genieten van je collectie. Dan wordt je soms teruggeroepen door die regels 

die jij allemaal netjes leert op school en dan zal je merken dat het in de praktijk toch anders werkt. Je 

moet kijken naar elke situatie om te bepalen wat je het beste kunt doen.  

T: wie in deze organisatie is degene die de uitvoerende taken uit het bruikleenproces doet?  

G: als we het dan hebben over de bruikleenaanvragen, oftewel het object moet ergens naartoe, dan 

zegt vaak de aanvrager hoe het transport geregeld wordt. Dat zijn meestal bedrijven die bekend zijn 

bij ons. Vaak vinden wij dat wel goed. De vraag is wel, wat is de financiële reikwijdte van zo’n 

aanvrager. Sommige hebben niet een groot budget en dan kan ik wel hoge eisen gaan stellen. Als het 

voor ons een waardevol object is, vind ik het wel belangrijk dat er gedegen mee om wordt gegaan. 

Het kan dan gebeuren dat een bruikleenaanvrager zegt; “dan kan het niet”. Dan proberen we wel 

nog naar andere mogelijkheden te kijken. Het verschil tussen een overheidsmuseum en een 

particulier museum, is dat je meer economisch moet denken. Dat is een omslag die we hier nog wel 

moeten maken. We proberen wel zoveel mogelijk oplossingsgericht mee te denken. Sommige musea 

die zeggen meteen nee, maar ik vind het belangrijk om een alternatief te bieden. Dat je bijvoorbeeld 

een reproductie meegeeft in plaats van het originele object. Als we zelf mogen kiezen werken we het 

liefst met een transporteur die we goed kennen, maar je blijft streven naar het zo goedkoop mogelijk 

transporteren. De nieuwste technieken met die Turtle kisten, daar moet een Rembrandt in, maar 

voor collectie van ons kan ik ook akkoord gaan met een goede bubbeltjesplastic verpakking. Je moet 

de aanvragen niet willen uitkleden en dat vind ik ook geen goed uitgangspunt, omdat een museum 

een dienstverlenend bedrijf is, maar het ligt er maar net aan met welke instelling je werkt. Als een 

particulier voor een bijzondere gelegenheid een object wilt lenen, dan zijn wij niet te beroerd om het 

object in te pakken en dan kan hij het met zijn auto ophalen. Als je alleen werkt volgens de regels, 

dan valt er zoveel mogelijkheden af en dat is zonde. Die dienstverlenende kant is heel belangrijk. Je 

probeert naar oplossingen te zoeken. Het moet niet de spuigaten uitlopen, maar ik vind het 

belangrijk om zo vaak mogelijk “ja” te zeggen. We hebben wel één belangrijk uitgangspunt en dat is 

dat we geen collectie uitlenen dat in de vaste opstelling hangt of staat. De opstelling zit zodanig in 

elkaar dat als ik er iets uithaal, er geen goede vervanging voor is. Onze beste collectie hangt in de 

historische opstelling. Dan probeer ik echt naar een ander alternatief te zoeken of het moet een hele 

grote bijzondere tentoonstelling zijn, waarbij je rekening houdt met het feit of het object recent in 

bruikleen is geweest. Als een object net lang is weg geweest, bied ik liever een alternatief aan. 

Meedenken met de bruikleenaanvrager. In de aanvraag geeft de bruikleennemer vaak al aan wat de 

bedoeling is, wat de wensen zijn en wat voor objecten ze zouden willen. We zijn met een kleine staf 

en ik kan niet voor iedere bruikleen objecten gaan uitzoeken. Dan vraag ik wat meer inspanning van 

hun kant. Het is dan ook een leerproces voor hen; dat als ze iets aanvragen, ze met een concrete 

vraag moeten komen. Gelukkig hebben we een digitaal maritiem platform dat heet: 

www.maritiemdigitaal.nl. Daar kun je alle collecties van maritieme musea in Nederland vinden. Op 

een bruikleenaanvraag kun je heel gericht objecten benoemen vanuit die database. Met 

inventarisnummers erbij et cetera. Dat vind ik heel prettig in een aanvraag. Ik werk al sinds 1989 in 

de museumwereld. Toen stond de computer nog in de kinderschoenen. Dan ging je letterlijk bij 

elkaar op bezoek. Als ik met een tentoonstelling bezig was ging ik bij collega musea langs en door de 

depots struinen en dat is nu eigenlijk vervaagd en weg door het internet. Dat is wel ten koste gegaan 

http://www.maritiemdigitaal.nl/
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van contacten met collega’s. Toen was digitaal zoeken nog niet mogelijk en moest je echt overleggen 

met je collega’s. Voordeel nu is wel dat mensen met gerichte informatie komen, zoals 

inventarisnummers. Op het platform kunnen ze alleen niet zien of het object in de vaste opstelling of 

depot staat. In de database staan geen standplaatsen. Het aantal aanvragen loopt hier niet de 

spuigaten uit. Je hebt soms een enorme hoos, maar daarna is het weer rustig. We hebben het hier 

over enkele tientallen per jaar, dus dat valt wel mee. Op één of andere manier zijn mensen gek op 

scheepsbellen. Die worden tig keer per jaar aangevraagd. Als ik een bepaalde scheepsbel niet heb, 

dan houdt het gewoon op.  

Op die manier werken we hier: dienstverlenend, meedenken, concrete bruikleenaanvraag. Als er een 

transporteur komt is dat helemaal goed. Als dat financieel niet ideaal is dan kunnen we in sommige 

gevallen accepteren dat het met een eigen auto wordt opgehaald, maar dat probeer ik tot het 

minimum te beperken. Als we het zelf mogen bepalen werken we met Crown. Daar zijn we 

vertrouwd mee en ze leveren altijd goed werk af, maar er zijn meerdere goede kunsttransporteurs.  

T: wordt het ook geaccepteerd als musea zelf een busje hebben om te transporteren?  

G: dat ligt eraan om welk object het gaat. Als het materiaal is dat zelf opgehaald kan worden dan heb 

ik daar geen problemen mee, maar als het een kostbaar werk is dan liever niet. Het is ook hoe je zelf 

daarover denkt. Wij hebben ook weleens objecten waarvan we denken: dat kunnen we zelf 

transporteren, maar er zijn grenzen en als het werk daarbuiten valt dan besteden we het uit. Een 

bijzonder waardevol werk dat geen grote afmetingen heeft kunnen we in principe zelf vervoeren, 

maar dat besteed ik toch liever uit, omdat het om een waardevol object gaat. Als we langdurige 

bruiklenen hebben en dat willen we na een tijd terug hebben, dan kunnen wij niet van hen eisen dat 

ze een duur transport inzetten. Dat moeten we dan zelf regelen. Dat doen we vaak met eigen 

transport. Wel de juiste middelen mee natuurlijk. Zo ook met scheepsmodellen. Eigenlijk is dat een 

heel fragiel iets. Volgens de regels moet je daar iets omheen bouwen. Gek genoeg doe ik dat dus 

liever niet, want dan kan ik niet meer zien wat er binnenin gebeurt. Er zijn dus scheepmodellen die 

we transporteren in kussentjes met een frame eromheen, maar dat zet ik “open” in de wagen, omdat 

het prima kan als hij maar gewoon goed vast zit. Stel dat je er een kist omheen bouwt dan is de 

trilling hetzelfde. Je moet het gewoon goed bufferen. Je moet met transport niet te ingewikkeld 

denken en dat is vaak wel het geval. Mensen zijn daar de laatste jaren totaal in doorgeschoten, maar 

het kan ook eenvoudig. Wel met simpele en goede middelen, maar dat soort dingen moet je wel per 

museum bekijken. Het Maritiem museum Rotterdam heeft die professionaliteit bijvoorbeeld wel. Als 

we ons werk van zo’n museum terugkrijgen dan vertrouw ik het wel dat zij dat goed doen. Het is 

lastig om daar een standaard verhaal op los te laten. Per geval kan dat anders zijn. Je moet er met 

elkaar over praten, er zijn zoveel mogelijkheden. 

T: van wat voor musea krijgt u bruikleenaanvragen? 

G: Maritiem museum Rotterdam, Allard Pierson, Museum Dordrecht zijn de meest recente 

voorbeelden. Nogmaals we hebben hier niet heel veel bruikleenaanvragen. We hebben een vrij 

gespecialiseerde collectie en niet iedereen maakt daar tentoonstellingen over. De Marine zelf leent 

ook, maar dat is vaak voor het aankleden voor kantoren enzovoort. De laatste tijd worden gebouwen 

van de marine afgestoten en daar hangt dan nog collectie van ons. Ik ben dus de laatste tijd meer 

bezig met het terughalen van die collectiestukken dan dat er uit gaan. Soms komt er een klein 

museum met een aanvraag tussendoor. Omdat we een specifieke collectie hebben, zijn de aanvragen 

vaak ook al gespecialiseerd, want nogmaals er worden niet zo vaak tentoonstellingen over 

georganiseerd. Dat loopt niet storm, maar dat vind ik ook wel logisch. Vaak als we een aanvraag 

hebben voor schilderijen, dan proberen we de aanvrager te helpen met een replica. Met de 

tegenwoordige technieken kun je dat goed doen, waarbij je bijna niet ziet of het een reproductie is of 

origineel. Vaak zijn ze op die manier al tevreden met een reproductie.  
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T: merkt u verschil met hoe kleine en grote musea hun bruikleenproces aanpakken? 

G: dat is wel grappig om te zien. Die grotere musea hebben regels dat je zes maanden van tevoren 

een aanvraag moet doen, omdat ze anders tijd te kort hebben of iets dergelijks, maar andersom is 

dat niet zo. Stel een groot museum moet een tentoonstelling maken en ze hebben een aantal 

objecten van ons nodig. Dan kan ik wel roepen dat ze zes maanden van tevoren moeten aanvragen, 

maar dan moet ik mij maar aanpassen. Dan wordt het de ene week gevraagd en de volgende week 

willen ze het hebben. De grote naar de kleine musea zullen strak in de regels zijn, maar andersom is 

dat dus niet gewenst. Dat is de realiteit en dat heb ik in de praktijk al vaak meegemaakt. Daar 

verbaas ik me niet meer over, maar ik ben heel makkelijk: als iemand iets van mij wil op korte duur, 

dan verwacht ik dat de volgende keer ook van hun. Meestal lukt dat wel. Het is wel opvallend dat 

daar in de praktijk weinig rekening mee wordt gehouden.  

T: en als u dan kijkt naar hoe zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de opstelling?  

G: dat is allemaal prima. Het zijn professionele mensen. Het transport wordt met bekende 

transporteurs gedaan. Dat wordt prima geregeld. Er komt weleens iemand van het museum mee als 

ze een object komen brengen. Dan kijken ze even mee hoe jij het object uitpakt, maar dat gaat 

prima. Wij gaan bijvoorbeeld zelf nooit mee op transport, omdat er niet vaak iets heel bijzonders 

weggaat. In principe is een koerier niet nodig als je met een transporteur werkt die je vertrouwt. Ik 

ben weleens mee geweest, maar je bent eigenlijk nutteloos bezig. Vaak zijn het grote tentoonstelling 

en dan gebeurt het wel professioneel. Ik vind het overschat om een koerier mee te sturen. Dan ga je 

helemaal mee om mee te kijken hoe het object wordt uitgepakt en dat gaat dan prima, dus dan heb 

je tijd gestoken in iets wat niet helemaal nodig was. Wij koerieren dus niet echt. Dat heeft ook te 

maken met mankracht. Als je een enorme staf hebt dan kun je je dat veroorloven. Net zoiets als het 

maken van conditierapporten. Dat kost veel tijd. Hier kunnen we dat bemannen, omdat we niet veel 

bruikleenaanvragen krijgen. Als je wel veel bruikleenaanvragen hebt, dan kan ik me voorstellen dat 

het veel werk is om een gedegen conditierapport op te stellen. Hier gebeurt dat wel gedegen. 

Voornamelijk gebeurt dat in samenwerking met de registrator, omdat er ook Adlib bij aan te pas 

komt. Elke beweging van het object wordt daarin beschreven. In die zin volgen wij gewoon de 

Spectrum procedures. Zo gebruiken wij ook bij ieder transport een transportbrief en in Adlib houden 

we alles bij.  

T: merkt u dat kleine musea hun bruikleenproces anders aanpakken dan grotere musea?  

G: ja, natuurlijk merk je dat. Als je alleen met vrijwilligers werkt zal het ongetwijfeld wel zorgvuldig 

worden gedaan, maar op een andere manier. Er is sprake van de meest eenvoudige procedure. Het 

gaat allemaal heel eenvoudig, maar dat is helemaal geen probleem. Ook daarbij moet je oplossend 

denken. Nogmaals als je je aan alle regels zou houden dan vallen zoveel bruikleenaanvragen af en dat 

moet je helemaal niet willen. Zo wordt het je waarschijnlijk wel geleerd, maar daarin zie je dat 

theorie en praktijk niet altijd aansluiten. Als je kunt zeggen dat een object veilig is, met minimaal 

risico tot schade, dan is het wat mij betreft in orde. Je weet ook dat als je iets leent van iemand, je 

daar ook zuinig op bent. Ik heb nog nooit een erg schade geval meegemaakt. Mensen zijn toch 

netjes. Bij een particulier zal dat misschien anders zijn, maar daarom leen je ook vooral aan een 

gedegen instelling uit. We hebben weleens aanvragen van mensen die in een privéomgeving een 

object willen, maar daar leggen we dan een grens. Dat doen we niet.  

T: van wat voor soort musea lenen jullie objecten voor tentoonstellingen?  

G: we lenen ook vaak van particuliere verzamelaars, stichtingen en musea natuurlijk, archieven ook. 

We hebben in het verleden weleens een tentoonstelling gehad waarbij we heel veel objecten 

leenden van verschillende musea van middelgrote tot grote of een tentoonstelling in samenwerking 

met het Nederlands archief. Toen hadden we dus veel bruiklenen van archieven. Ook lenen we veel 

van collega musea met soortgelijke collecties. Soms maken we ook weleens een tentoonstelling 
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helemaal alleen uit objecten van een particuliere verzamelaar. We maken ook tentoonstellingen van 

nog levende marineschilders. De historische tentoonstellingen bestaan vaak uit een variabel 

bruikleenaanbod. Dat zijn ook de leukste tentoonstellingen. Het ligt er erg aan wat het onderwerp 

van de tentoonstelling is. Tentoonstellingen maken is natuurlijk een hartstikke mooi vak en alle 

bewegingen die daarbij horen, als een trein die gaat lopen. Het blijft leuk. Je merkt ook als je het al zo 

vaak gedaan hebt, dat het na een tijdje allemaal vanzelf gaat. Ons beleid hier is bijvoorbeeld om het 

aantal bruiklenen in de vaste opstelling en in de depots tot een minimum te beperken. Je kunt beter 

zorgen dat je je eigen collectie gebruikt. Dan heb je ook minder zorgen. Het is ook een fijn idee om te 

denken dat je een tentoonstelling op eigen kracht hebt gemaakt. Een tentoonstelling is natuurlijk een 

enorme investering. Vroeger maakte je tentoonstelling voor enkele maanden, maar dat doen we niet 

meer, omdat de financiële inspanning te groot is en je de tentoonstelling één of twee jaar wilt laten 

staan. Je wilt ook een goed product leveren, dus je werkt met vormgevers, er wordt dus extern 

uitbesteedt. In het begin bedachten en bouwden we zelf, maar nu gaat dat gewoon niet meer. 

Doordat wij veel investeren in een tentoonstelling, wil je deze lang laten staan, maar dan worden de 

bruikleenperiodes ook langer en dat kan lastig zijn. We proberen ook weleens een tentoonstelling te 

verlengen, maar dan moeten we alle bruikleengevers vragen of we de objecten langer mogen 

hebben en dat mag niet altijd. Grote inspanningen leveren voor een tentoonstelling van korte duur 

redden wij niet meer. Dat kost te veel personele en financiële inspanning. Een goede tentoonstelling 

gaat bij ons wel twee of drie jaar mee. Je hebt ook weer tijd nodig om geld bij elkaar te krijgen voor 

een nieuwe tentoonstelling die je ook weer moet voorbereiden. Je wilt gewoon een goed en 

professioneel product brengen.  

T: merk je verschil wanneer je een object leent van een groot museum of klein museum? 

G: in principe mag dat niet uitmaken. Als je van een groot museum leent dan zal je een aantal eisen 

krijgen over bijvoorbeeld de transporteur. Bij een kleinere biedt je bijvoorbeeld zelf aan om iets in te 

pakken. Het gaat om de dienstverlening. Bij grotere musea zijn meer eisen en regels waaraan moet 

worden voldaan en bij kleinere musea probeer je het meer in eigen hand te houden. In deze zin moet 

je zo praktisch mogelijk denken en dat doe je meer bij kleine musea. Kleine musea zijn vaak 

vrijwilligersorganisaties met uitgesproken mensen die je niet op de tenen wilt trappen. Als je je 

sociaal inzet zijn ze vaak wel bereid om behulpzaam te zijn. Het is meer zelf doen.  

T: wat verstaat u onder een klein museum? 

G: dit wordt gezien als een middelgroot museum. De precieze grens ken ik niet uit m’n hoofd, maar 

het wordt afgemeten aan bezoekcijfers. 40.000 tot 100.000 is middelgroot. In Den Helder krijgen we 

veel toeristen binnen. Die komen echt voor het vermaak. Bootjes en de zee is over het algemeen een 

laagdrempelig onderwerp.  

T: als u kijkt naar andere aspecten, bijvoorbeeld de organisatie, vindt u dit dan ook een middelgroot 

museum?  

G: dan zijn we middelgroot en zitten tegen groot aan. We zijn onderdeel geworden van de stichting 

Koninklijke Defensiemusea, dus we hebben een nieuwe algemeen directeur die van plan is om dit 

museum verder te ontwikkelen en meer bezoekers te genereren, maar Den Helder is een lastige 

locatie. Er is weleens geopperd om het te verplaatsen naar Amsterdam, maar dan kun je je afvragen 

of je niet opgaat in de grote massa. Den Helder en Marine zijn wel sterk aan elkaar verbonden. We 

zouden de bezoekersaantallen misschien wat kunnen opschroeven, maar daaraan zit toch een grens. 

Er loopt één grote weg en de trein stopt hier en dat maakt Den Helder niet heel aantrekkelijk voor de 

gemiddelde Nederlander. Bezoekers zijn ook afhankelijk van het weer. Met alle inspanningen die wij 

ieder jaar leveren halen wij 90.000 bezoekers. De economische crisis werkte ook niet mee. De 

museumkaart wordt overigens wel meer verkocht dan ooit. Mensen zijn wel geneigd om naar een 

museum te gaan. Je bent een soort vermaakt, maar daar moet je niet in doorschieten. Een museale 
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opstelling met te veel toeters en bellen dat blijft niet altijd vermaken. Je moet informatie nog steeds 

zo eenvoudig mogelijk naar mensen toebrengen. Een oude opstelling met vitrines is het natuurlijk 

niet meer, maar je moet een gulden middenweg vinden en soms slaan musea daar te ver in door en 

digitaliseren te veel.  

T: als u kijkt naar het streven van het museum, is dit dan haalbaar met het team?  

G: in de oude situatie waren we met z’n negenen en inmiddels zijn we met z’n dertienen, dus we 

hebben er vier collega’s bij gekregen in het kader van professionalisering. We konden het al aan met 

negen, dus kunnen we het ook aan met dertien. Het museum is door de jaren heen groter geworden. 

Er zijn een aantal gebouwen bijgekomen. Eerst was het museum geconcentreerd op één plek en nu 

zitten we meer verspreid over het terrein. We hebben ook twee kassapunten. Ook in het kader van 

de professionalisering hebben we een nieuw en jonger team voor de balie. Dat is een voordeel van 

die reorganisatie dat we meer personeel hebben gekregen.  

T: welke functies zijn erbij gekomen? 

G: we hebben nu een aparte educatief medewerker, iemand die de directie ondersteund, een 

vrijwilligerscoördinator en iemand die de baliemedewerkers aanstuurt. We werken veel met 

vrijwilligers en er is nu één persoon die dat allemaal coördineert. Alle vrijwilligers kunnen daar dan 

terecht. Zij doet ook de roosters en verwerkt declaraties. De medewerker die de baliemedewerkers 

aanstuurt doet daarnaast ook groepsbezoeken en evenementen. Dat deden eerst de vrijwilligers. We 

hebben iets meer kunnen spreiden, waardoor we iets meer aandacht kunnen besteden aan bepaalde 

dingen. Aan de ene kant is dat jammer, want in de oude situatie had je met een heleboel 

verschillende dingen te maken, maar nu kun je je meer verdiepen in het werk dat je moet doen en 

kun je daar ook beter in worden.  

T: als u dan naar uw taken kijkt, waar heeft u nu meer tijd voor?  

G: we zijn nu enorm met de basis bezig. We zijn druk met het schrijven van een collectievisie waar 

een collectiebeleidsplan uit moet komen met daarin een behoud en beheerplan, klimaat- en 

lichtplan. We zijn nu bezig omdat opnieuw te bekijken. We willen onze klimaatinstallaties, die al 20 

jaar draaien, opnieuw bekijken. Wat is de situatie, wat moet er veranderen en wat kunnen we 

verbeteren? We gaan nu meer de diepte in. Het is niet altijd heel spannend, want het is vooral werk 

achter de schermen, maar dat is wel belangrijk. Je hebt meer de tijd om de diepte in te gaan.  

T: zijn er ook taken waar u niet aan toe komt?  

G: op dit moment niet. In de vorige situatie was ik adjunct directeur. Waarbij ik ook personeel moest 

aansturen en dat is nu minder. We hebben hier een club vrijwilligers voor behoud en beheer, die nog 

wel begeleid moeten worden, maar omdat we nu meer mensen hebben, hebben we nu veel meer 

ruimte om te verdiepen. Daar komen andere dingen voor in de plaats zoals profielbeschrijvingen, etc. 

Maar goed, daar komen andere dingen voor in de plaats, bijvoorbeeld profielbeschrijvingen van 

deelcollecties. We willen ook collectie afstoten. Dat is voor ons een uitdaging de komende periode, 

om alles goed en zorgvuldig uit te werken. Kwantiteit vervangen voor kwaliteit. Afstoten is een 

omvangrijk project, want je zit aan allerlei museale regels vast. Dat zorgt veel energie en inspanning 

om dat zorgvuldig te doen. Ook daar botst theorie met praktijk. Met procedures, zoals de LAMO, zou 

je weleens willen dat dat praktijkgerichter zou zijn. Je kunt bijvoorbeeld niet van elk object 

achterhalen wie de vorige eigenaar was. Wij hebben wel de mogelijkheid om collectie af te stoten 

naar de Domeinen van Defensie. Het is goed dat die richtlijnen er zijn, zoals de LAMO. 

T: welke taken worden er door de vrijwilligers gedaan? 

G: als we het alleen over behoud en beheer hebben, puur collectiegericht, hebben we een aantal 

medewerkers die zich bezig houden met de fotocollectie. Dat is scannen en beschrijven in Adlib. We 

hebben mensen die een heel register aan logboeken en administratie verwerken. Dat is puur kijken 

waar alles vandaan komt. Dat wordt allemaal gedigitaliseerd. We hebben vrijwilligers die bezig zijn 
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met onderhoud. Vooral de grote collectiestukken die buiten staan kunnen we zelf onderhouden. 

Alles wordt bijgehouden wat er gebeurt. Ook boten hebben veel onderhoud nodig. Daar zitten ook 

schoonmaakwerkzaamheden bij. We hebben geen vrijwilligers die in het depot werken. Daar hebben 

we onze medewerkers behoud en beheer voor.  

T: zijn die vrijwilligers dan ook niet betrokken bij het bruikleenproces? 

G: alleen als ondersteuning; om iets schoon te maken of te helpen met verplaatsen als het een groot 

stuk is. Ze helpen niet met inpakken of iets dergelijks, maar dat is ook afhankelijk van het object en 

hoe druk wij het hebben.  

T: is er bewust voor gekozen om geen vrijwilligers te betrekken bij de bruiklenen? 

G: wij zijn daar zelf bij. Ik, de andere conservator en de senior medewerker beheer en behoud. In 

principe redden we het zelf, maar mocht het nodig zijn dan kunnen zij wel een handje helpen. Het is 

geen bewuste keuze, maar in principe helpen ze niet mee met bruiklenen.  

T: in mijn onderzoek zijn ook musea die maar één collectiemedewerker hebben, in hoeverre is dat 

anders met een organisatie als deze met enkele collectiemedewerkers?  

G: in je eentje werken heeft z’n voordelen. Democratie is heel mooi, maar je moet compromissen 

sluiten en dat kan lastig zijn. Het maakt ook uit met welke mensen je bent, of er een bepaalde 

chemie is of niet. Je collectiebeleid kan dan niet lekker lopen, omdat er mensen zijn die niet goed 

met elkaar kunnen opschieten. Dan weet iedereen goed hoe het moet, maar als je elkaar dingen niet 

gunt. Zeker in musea. Dat zijn vaak creatieve mensen en creatieve mensen kunnen lastig zijn. Dan 

kan er discussie ontstaan over, bijvoorbeeld hoe iets ingepakt moet worden. Je hebt de preciezen en 

rekkelijken, zo noem ik dat altijd en die partijen botsen soms met elkaar. Die rekkelijke denkt heel 

praktisch en wil dat het object weliswaar gedegen en goed de deur uit gaat en die is binnen een uur 

klaar, terwijl de precieze daar een week over doet. Het is net hoe je als type mens in elkaar zit en die 

tegenstelling kom je in de museumwereld dikwijls tegen. Het goed uitvoeren van collectiebeleid 

hangt af en samen met de instelling van collectiemedewerkers.  

T: wat denkt u dat de grootste verschillen zijn tussen kleine musea en grotere musea met meerdere 

collectiemedewerkers?  

G: hoe groter het team, hoe meer je moet overleggen en hoe stroperiger de besluitvorming. Als het 

puntje bij paaltje komt, beslis je in je eentje sneller. Ik heb dat zelf ook gemerkt bij het begin van mijn 

carrière. Met meer mensen komt meer professionaliteit, maar wordt de organisatiestructuur ook 

groter en ingewikkelder. Waardoor het langer duurt voordat je resultaat hebt. Dat heeft er ook mee 

te maken dat je in een grote organisatie zes maanden van tevoren een bruikleen moet aanvragen. 

Dan moet er eerst goed overlegd worden en daar zitten tien mensen in die het niet met elkaar eens 

zijn. Democratie is heel belangrijk, maar kan de besluitvorming lastiger of moeizamer maken. Wij zijn 

hier met een clubje van vijf man, dat is niet zo’n probleem, maar andere musea zijn groter en logger 

en dan begrijp ik ook dat die aanvraag langer duurt. Hier heb je geen aparte afdeling voor beheer en 

behoud en conservatoren, dus is er ook geen spanning tussen de afdelingen. Ik kan hier een 

tentoonstellingszaal inlopen en een schilderij van de muur af halen. In een groot museum moet dat 

eerst overlegt worden. Hoe meer hiërarchie, hoe moeilijker het werken is. Dan zijn de lijnen te lang, 

korte lijnen zijn vaak makkelijker. Het is fijner om aan een project te werken waar je ook zelf de 

beslissingen kunt nemen. Als je in een projectteam zit en je moet eerst alles navragen, dan gaat het 

uiteindelijk ten kost van de productie. Als projectmanagement moet je mensen veel vrijheid geven 

en verantwoordelijkheid geven, veel delegeren. Je moet veel loslaten. Als je die aansturing heel strak 

houdt en iedereen moeten alles navragen dan loopt het project niet vlot, maar het ligt er net aan wat 

je stijl is. We zijn uiteindelijk allemaal mensen en we maken allemaal fouten. In een bruikleenproces 

waarbij één iemand beslist of een object uitgeleend mag worden, hoe het ingepakt moet worden en 

hoe het de deur uitgaat, dat is makkelijker dan wanneer elke beslissing door iemand anders gemaakt 
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moet worden. Gelukkig hebben wij er hier niet zoveel mee te maken, omdat we niet met zo veel zijn. 

In de nieuwe situatie is er gekozen om meer tijd en mankracht in te zetten op publiek en presentatie. 

Je ziet het in veel musea gebeuren, dat het accent verschuift. Behoud en Beheer wordt minder 

belangrijk en de publiek- en presentatiekant wordt steeds belangrijker. Wat soms in contradictie is, 

dat is een spanningsveld. Op collectiegebied is er in de nieuwe situatie terrein ingeleverd. Dat vind ik 

geen goede ontwikkeling. Het verdienmodel wordt steeds belangrijker en dat is ogenschijnlijk ook 

logisch, maar is dat daadwerkelijk zo?  

T: u zegt net dat de communicatie in grote musea een nadeel kan zijn, we zien ook dat deze musea 

de functie vaker opgesplitst hebben in aparte functies, welke voordelen zou dat kunnen hebben.  

G: het voordeel is dat iemand zich meer kan verdiepen. Bijvoorbeeld; bij 25 aanvragen kan iemand 25 

conditierapporten maken. Als je die persoon niet hebt, zal je dat misschien door tijdsgebrek slechter 

of niet uitvoeren. Met meer mensen in een proces, waarbij iedereen een eigen toegewezen taak 

heeft, kun je je meer verdiepen. Je kunt je werk gedegener doen. Hier is het aantal 

bruikleenaanvragen te overzien. Toch zouden we wel meer tijd en mankracht kunnen gebruiken. 

Voor projecten betreffende de museumschepen hebben we bijvoorbeeld toch twee 

projectmedewerkers moeten inhuren. Die blijven niet voor altijd, terwijl we die liever zouden willen 

vasthouden.  

T: welke voordelen heeft het dan om een functie te hebben met meerdere diverse functies of taken 

in één? 

G: dat werkt andersom. Je kunt je minder verdiepen, maar je kunt sneller handelen. Het is niet echt 

professioneel. Je hoeft minder uit te besteden en kunt meer zelf doen. Eén iemand kan misschien 

wel alle handelingen doen, maar niet op de juiste intensieve wijze en dat zou misschien ten koste 

kunnen gaan van het object. Elke situatie heeft z’n voordelen en z’n nadelen. Het heeft ook z’n 

charme hoor, als je alles in je eentje moet doen, maar goed overleg is ook belangrijk, want dan kom 

je tot andere inzichten. Je wordt niet tegengesproken als je alleen bent en dan kun je misschien 

dingen aanleren die niet goed zijn en die je daarna slecht kunt afleren. Met meer mensen heb je 

meer inzichten en kun je van elkaar leren. Je komt tot een beter collectiebeleid met meer mensen. Je 

wordt er wat professioneler door.  

T: iemand die meerdere taken heeft, zou je kunnen zeggen dat deze persoon allround moet zijn en 

van alles iets moet afweten? 

G: zeker weten. Je moet een generalist zijn. Je zult niet alle cursussen kunnen volgen. Je zal bepaalde 

dingen moeten laten lopen. Maar ben je daardoor minder goed? Dat denk ik niet. Het wil niet zeggen 

dat diegene die het in zijn eentje doet, zijn werk niet goed doet. Als jij de basiskennis hebt voor die 

taken die je moet doen, dan doe je in principe je werk ook goed, alleen tot op een bepaalde hoogte. 

Je leert er ook erg van als je met alle aspecten in aanraking komt. Als je net begint met werken is het 

misschien niet erg om in een klein museum te werken, want je leert van alle aspecten iets en aan de 

hand van wat je leuk vindt, kun je je misschien gaan specialiseren. Dat is misschien wel beter dan 

wanneer je met een specialisatie begint, want dan heb je alleen dáár ervaring mee. Het is maar net 

waar je ambitie ligt.  

T: op wat voor manier blijft u actualiteiten volgen? 

G: behoud en beheer technisch? We hebben de mogelijkheid om cursussen te volgen. Je ziet dat het 

aanbod daarvan de laatste jaren wat verschraalt. Als je jezelf professioneel wilt bijhouden, moet je 

wel even sporen naar goede cursussen, maar je kunt tegenwoordig ook alles downloaden vanaf het 

internet. Daarnaast komt één keer in de zoveel jaar de erfgoedinspectie langs. Daar leer je ook veel 

van. Door de fusie hebben we ook veel collega’s erbij gekregen waar we ook van kunnen leren of 

waar je ervaringen mee uitwisselt, maar je kunt tegenwoordig alles vanachter je bureau vinden. Ik 

zou er wel voor pleiten om weer meer cursussen te organiseren.  
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T: bent u bekend met de Nederlandse Registrars Groep van de Museumvereniging? 

G: ja, de museumvereniging kun je natuurlijk ook benaderen, maar ik moet zeggen dat dat er de 

laatste tijd bij ingeschoten is, maar dat zou inderdaad wel iets kunnen zijn om actiever aan deel te 

nemen. Ik heb gemerkt dat je prikkelingen naar jezelf ontwikkelen naarmate je ouder wordt ook 

minder wordt. Je moet daar eigenlijk wel alert op blijven. Ik vind zelf de onderwerpen die 

bijvoorbeeld de museumvereniging benoemt erg ver gezocht zijn. Of als ze iets organiseren in het 

weekend, dan ga ik daar niet altijd heen. Uiteindelijk werk je elke dag in het museum en dan kun je in 

het weekend niet overal naartoe.  
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Interview Musea Zutphen 

Marieke de Jongh  

30 november 2015 

 

T: wat is jouw functie? 

M: ik ben hoofd collectiebeheer en daar vallen alle collectietaken onder, ook registratie, maar ik 

registreer zelf nauwelijks. Er is een behoudsmedewerker en veel vrijwilligers. Ik laat de 

behoudsmedewerker nieuwe dingen invoeren, ook de stagiair. De vrijwilligers die verfijnen de 

records, vullen de nieuwe informatie aan. Ze maken niet zelf nieuwe records aan, maar brengen 

verdieping aan. We presenteren onze collectie ook op Collectie Gelderland. Als een bezoeker van de 

website dan onregelmatigheden ziet of aanvullende informatie heeft kunnen we na overleg met de 

desbetreffende conservator dit toevoegen aan Adlib. Het toevoegen van deze gecontroleerde 

informatie gebeurt doorgaans door vrijwilligers. 

T: hoe zou jij de functie registrar omschrijven?  
M: het lijkt me eenzijdig en daardoor wat saai. Vaak veel van hetzelfde, alleen maar 
collectieregistratie. Ik heb de masterclass van de Reinwardt Academie gedaan en daar heb ik ook het 
vak registratie gehad. Het lijkt mij een weinig uitdagende taak, weinig onderzoeksmogelijkheden.    Er 
zijn mensen die de technische aspecten van zo’n softwareprogramma heel leuk vinden, die zich daar 
in verdiepen. Ik kan me voorstellen dat dat nog enigszins spannend is, maar voor de rest lijkt het me 
vooral een uitvoerende taak met weinig zelfstandigheid. Wel misschien met betrekking tot het 
opschonen van de thesaurus of iets dergelijks.  
T: in musea zien we twee functies: registrator en registrar. Die eerst is inderdaad de persoon die de 
collectie registreert. De tweede functie wordt vooral toegepast in grote musea waarbij deze persoon, 
of meerdere personen verantwoordelijk zijn voor het organiseren en uitvoeren van het 
bruikleenproces.  
M: dat ben ik dus.  
T: heb je vaker van deze functiebenaming gehoord? 
M: het is mij niet bekend. Ik snap wel dat je dat splitst in grotere musea, maar als functiebenaming is 
hij bij niet bekend. Lijkt mij ook niet heel spannend, omdat je dan maar één taak hebt. Ik ben heel blij 
dat ik overal mee bezig ben. Ik zou zelf niet alleen maar bruiklenen willen doen.  
T: voor dit museum zou het dus ook niet handig kunnen zijn om een eigen registrar te hebben?  
M: nee, dat halen we er niet uit.  
T: is deze functie dan volledig in jouw functie geïntegreerd?  
M: ja.  
T: wat denk je dat het grootste verschil is tussen jouw functie met verschillende taken en die van een 
registrar? 
M: ik hou me bezig met het bruikleenverkeer, maar doe ook het klimaat, ben verantwoordelijk voor 
de registratie, doe alle contacten met restauratoren, coördineer het ophangen van de werken tijdens 
de opbouw van een tentoonstelling. Ik hou me bezig met alle kanten van het vak collectiebeheer. 
Omdat ik naast museologie ook kunstgeschiedenis heb gestudeerd mag ik ook tentoonstellingen 
maken. Hierdoor heeft mijn functie in de loop van de tijd veel meer kanten gekregen. Volgens mij is 
het grootste voordeel van een middelgroot museum, dat je je beter kan ontwikkelen. Ik heb een 
soort spin in het web-functie. Ik zie dat als een voordeel van een klein museum. Je kunt veel meer 
dingen doen. Ik heb een veel bredere functie.  

T: in de enquête heb je aangegeven dat er gewerkt wordt met vrijwilligers, is dat alleen voor de 

registratie? 

M: we hebben balievrijwilligers, gastvrouwen en heren, rondleiders, beheer en behoud vrijwilligers 
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die bijvoorbeeld opgevulde kledinghangers maken, collectie schoonmaken  en pestmanagement 

uitvoeren. Onder begeleiding van de behoudsmedewerker dan. Wij coördineren het dan en zij 

controleren bijvoorbeeld de plakvallen en rapporteren dat aan ons. We hebben mensen die 

collectiefotografie doen, technische dienst ondersteunen door het maken van vitrines en sokkels, 

administratie en registratie. Ze worden breed ingezet voor elke functie eigenlijk.  

T: in welke mate worden zij in het bruikleenproces betrokken?  

M: dat kan voorkomen als ik bijvoorbeeld foto’s nodig heb voor conditierapporten. Die laat ik in 

principe door mijn behoudsmedewerker maken, maar als het ingewikkelde foto’s zijn dan vragen we 

dat aan hen. Zij zijn opgeleid om professionele foto’s te maken. Voor het inpakken maak ik geen 

gebruik van vrijwilligers. In principe is dit de taak van de behoudsmedewerker en de stagiair kan en 

mag dit ook doen onder supervisie van haar. Het kan wel zo zijn dat wanneer ik het zelf ophaal of 

breng dat ik ze vraag of zij meegaan om het transport te begeleiden. Als ik het heel druk heb dan 

vraag ik ze om een rondje te bellen om de planning te doen, maar dat zijn vooral administratieve 

handelingen. We laten niet alle transporten door een kunsttransporteur doen, maar doen ook veel 

zelf. Ze zijn niet betrokken bij het contract of inpakken.  

T: hebben jullie er bewust voor gekozen om bepaalde taken wel of niet door de vrijwilligers te doen?  

M: ik vind dat bepaalde informatie gevoelig is en dat hoeft niet bij mensen te komen liggen die geen 

personeel zijn, omdat zij ook die verantwoordelijkheden niet hebben. Objecthandeling is altijd 

spannend of het maken van een verpakking en dat legt toch een grote verantwoordelijkheid bij die 

mensen. Dingen als afspraken in het contract of transport wil ik niet bij derden leggen. Dat vind ik 

wel echt mijn verantwoordelijkheid. Het overnemen van een oud boek dat moet ook wel goed 

gebeuren, maar daar hangt niet zo heel veel van af.  

T: je zei al dat jullie vaak zelf transporteren. 

M: niet vaak, maar we proberen wel zo veel mogelijk in eigen hand te houden. We hebben ook wel 

dingen die we uitbesteden. 

T: waarom wordt er dan gekozen om uit te besteden? 

M: diverse redenen: het is te groot, te zwaar, te ver weg, het moet snel en ik kan dat zelf niet 

georganiseerd krijgen, de bruikleengever eist of wenst dat, het is te veel verschillende adressen of 

het is te kort dag. Je hebt ook weleens iets dat ad hoc komt oppoppen.  

T: wat vind je belangrijk als je met een transporteur werkt?  

M: zorgvuldigheid. Dat hebben ze eigenlijk allemaal wel, maar ook in de omgang met elkaar. Je kunt 

het zo slecht aangeven. Het zit hem in hele kleine dingetjes. Prijs is voor ons altijd belangrijk. We 

hebben met verschillende transportbedrijven in het verleden samengewerkt en je merkt dat het met 

het ene bedrijf beter klikt dan met het andere. Het personeel schuift nog wel eens door, dus eigenlijk 

maakt het voor de kwaliteit niet zo veel uit met wie je werkt. Kwaliteit/prijs verhouding, dat ontloopt 

elkaar niet zo veel. De prijs is vaak wel doorslaggevend. De kwaliteit is doorgaans wel goed. Je kan 

het slecht uitleggen; het zit in hele kleine dingetjes, bijvoorbeeld de manier waarop ze met je aan de 

telefoon zijn, hoe ze met jou omgaan. Uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit of Hizkia of 

Kortmann het doet.  

T: wie houdt het contact met de transporteurs? 

M: ik. Het kan weleens zijn dat ik het aan de behoudsmedewerker uitbesteed als zij de transporteurs 

ontvangt als ik er niet ben. Dan geef ik het contact aan haar door, omdat zij iets met hen moet 

afspreken, maar eigenlijk doe ik het altijd zelf.  

T: zijn er nog andere taken die worden uitbesteed, zoals verpakken, restaureren?  

M: verpakken laten we alleen uitbesteden als het werk heel groot is, als wij het zelf niet kunnen: van 

die enorme schilderijen die in kisten moeten. Wij zijn ook maar met z’n tweeën. Dan laten we het 

door iemand doen. Doorgaans verpakken we de collectie zelf.  
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T: het controleren van de collectie op locatie en het maken van een conditierapport besteden jullie 

dat uit aan een restaurateur? 

M: dat doen we ook zelf. We hebben het wel ooit gedaan bij een bruikleen uit het buitenland dat 

met het vliegtuig ging. Toen wilde ik wel echt een gedegen rapport hebben. Dat moest ook in het 

Engels, want het ging naar Australië. Dan vind  ik het wel belangrijk dat je precies het juiste schrijft en 

zegt. In dat soort situatie besteden we het wel uit, maar dat is heel incidenteel.  

T: lenen jullie weleens collectie van kleine en grote musea? 

M: ja, beide. 

T: merk je verschil in aanpak tussen de twee en waar zit dat verschil in?  

M: ja, starheid. Kleine musea zijn flexibeler. Ze kunnen vaak beter op korte termijn handelen. De 

grote musea hebben meer tijd nodig. Sommige grote musea zijn ook flexibel en makkelijk, zoals het 

Rijksmuseum. Daar kun je goed mee werken. Soms wordt er door grote musea geld gevraagd voor 

overbodige dingen, zoals het hanteren van een ingelijst werk met handschoenen of het maken van 

foto’s van een ingepakte kist dat in het depot staat. Dat is zeker niet het geval bij alle grote musea. 

Het verbaast me soms ook dat mensen zich voor deze overbodige taken laten lenen. Welke 

Reinwarder gaat dat doen? Daarvoor ga je volgens mij niet vier jaar in de klas zitten.  

T: denk je dat ze in de grotere musea ook strenger zijn en zich aan meer regels vasthouden?  

M: mijn ervaring is dat ze in alle musea de ethische code onderschrijven en daar naar handelen. Er is 

gewoon meer bureaucratie. Er moet veel meer worden geschreven en niet iedereen is 

beslissingsbevoegd. Omdat ik zo’n brede functie heb, heb ik alle lijnen in zicht. Ik weet precies, 

wanneer ik een beslissing neem, of dat gevolgen heeft voor mijn collega’s of voor de 

tentoonstellingen. Ik kan dat ook heel makkelijk navragen. De lijnen zijn kort er wordt veel minder 

geschreven. We kunnen veel flexibeler zijn en we hebben meer beslissingsbevoegdheid. Ik snap wel 

dat er meer regels zijn in de grote musea, want het werk gaat over meer schijven, dus heb je andere 

procedures nodig om te zorgen dat niemand in de knel komt.  

T: lenen jullie ook weleens uit aan kleine en grote musea?  

M: ja, ook beide.  

T: merk je daarin veel verschil tussen de organisaties? 

M: kleinere musea willen vaker zelf dingen doen, zoals transport. Grotere musea komen bijna altijd 

met kunsttransporteurs. Die verpakken het dan ook. Ze kunnen meer uitbesteden. Verder is er 

weinig verschil, want ze zijn beide net zo integer. 

T: wat denk je dat de grootste verschillen zijn tussen grote en kleine musea op het gebied van de 

organisatie rondom collecties? 

M: kleine musea hebben vaker mensen in dienst zoals ik, overall functies, waar allerlei taken in 

zitten. Grote musea hebben alles gespecialiseerd. Dat kun je leuk vinden, maar dan zit je op één klein 

gebied. Ikzelf zou dat niet prefereren.  

T: welke voordelen heeft het om één specifieke taak te hebben? 

M: dat ligt aan hoe je organisatie in elkaar zit. Ik kan me voorstellen dat het handig is als je heel veel 

bruiklenen hebt, dat je één iemand hebt die dit doet en één iemand die dat doet, zodat je steeds 

door kan. Bij ons zou dat helemaal niet handig zijn. Die mensen zouden bij ons zitten te 

duimendraaien. Het is praktischer als alles in één functie verenigd zit in een organisatie als de onze. 

Ik snap best dat het in grotere organisatie gewoon een andere soort machine is.  

T: heeft het verder nog voordelen om in een kleine organisatie te werken?  

M: ik heb nooit in een grote organisatie gewerkt, dus ik kan die vraag niet goed beantwoorden. Wat 

ik leuk vind, is dat ik heel dicht bij het vuur zit. Je kunt over veel dingen zelf beslissen. Je hebt veel 

inspraak in dingen en dat vind ik heel leuk. Wij balen natuurlijk ook weleens dat we minder budget 

hebben dan grote musea die spectaculaire tentoonstellingen maken. Voor mij geldt ook de weg naar 
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het resultaat toe en niet alleen het resultaat. Uiteindelijk zetten we een mooie tentoonstelling neer 

en dan kun je trots zijn op hoe je dat hebt bereikt met beperkte middelen en dat je leuke dingen voor 

elkaar hebt weten te boxen. Er zit vooral verschil in het geld en dat zorgt ervoor dat dingen anders 

gaan of georganiseerd worden of dat sommige dingen soepeler lopen. Als je van alles kan 

uitbesteden en je kunt mensen aan je binden dan is het soms makkelijk.  

T: welke voordelen zou het kunnen hebben om in een grote organisatie te werken? 

M: dat ligt eraan wat voor type mens je bent. Als je een specialist bent dan is het heel leuk in zo’n 

museum, omdat je je op één onderdeel helemaal kan specialiseren, maar als jij een generalist bent 

en het leuker vindt om overall bezig te zijn. Dan kom je in een groot museum minder aan je trekken. 

Ik denk echt dat het afhankelijk is van je persoonlijkheid, wat je leuk vindt en hoe je je wilt verbreden 

of verdiepen.  

T: ben je bekend met de Nederlandse Registrars Groep? 

M: nee, ik weet wel dat ze er zijn. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, omdat ik dus die functie 

anders voorstelde. Dat zou wel interessant kunnen zijn.  

T: zijn er andere groepen voor collectiebeheer waar jij mee te maken hebt? 

M: ja, de sectie collecties en Simin. Daar zit ik bij allebei bij, maar ik doe daar momenteel niet zo heel 

veel mee. De afgelopen jaren ben ik vooral bezig geweest met het maken van tentoonstellingen. Ik 

was er even uit, maar kom nu wel weer terug in het hokje van collectiebeheer. Nu ben ik bezig met 

een nieuw museum dat komt, dus ben ik er ook weer wat minder mee bezig. Ik ben vooral intern 

bezig.  

T: zijn er nog andere manieren waarop je actualiteiten rondom collectie probeert te volgen?  

M: ik houd de site van de museumvereniging in de gaten. We hebben enkele bladen en ik heb ook 

m’n eigen netwerkje waarin je wel praat over collectiebeheer.  

T: zou je het bruikleenproces stap voor stap willen uitleggen en daarbij noemen wie er betrokken 

zijn?  

M: we hebben dat wel op papier staan, omdat we een geregistreerd museum zijn en dan moet dat. 

In de praktijk: je hebt verschillende soorten bruiklenen natuurlijk, maar als we het over kortdurende 

bruiklenen voor tentoonstellingen hebben dan komt de aanvraag bij de directrice binnen. Zij kijkt dan 

samen met mij of dat object in die periode beschikbaar is. Negen van de tien keer gaat dat gewoon 

door. Dan tekent zij het bruikleencontract als dat meegezonden is en anders stel ik een contract op 

en die sturen we dan op met het verzoek die in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens legt 

diegene van het andere musea contact met mij om afspraken te maken over transport en verpakking. 

Ik zorg dat er een conditierapport wordt opgesteld en dat er een afgiftebewijs komt. Wij koerieren 

eigenlijk niet. Soms kijken we wel op locatie hoe het hangt, al dan niet met een officiële afspraak, 

maar vaak schiet dat erbij in. Ik hou in een lijst voor uitgaande bruiklenen bij wanneer ik het object 

terug kan verwachten. Tegen die tijd legt de tegenpartij weer contact en dan maken we een afspraak 

over het transport. Als het terugkomt controleren we het aan de hand van het conditierapport. Dan 

gaat het weer terug in zijn plekje in het depot. Dat is het uitgaande proces. 

Langdurige uitgaande bruiklenen hebben we eigenlijk nauwelijks.  

Inkomende bruiklenen hebben we best veel bij tentoonstellingen die we maken. De conservator 

heeft een lijstje met objecten die hij of zij wil. Vaak is er dan al contact geweest met het museum, 

maar uiteindelijk leg ik, samen met de conservator, het contact met de bruikleenaanvraag. Soms 

doet de directeur dat. Dat ligt er aan wat het is. We schrijven een brief en doen er een contract bij. 

Als er niets spontaan wordt teruggestuurd dan gaan we bellen of mailen. Vervolgens gaan we 

afspraken maken over het transport. Als het werk binnenkomt controleren we de conditierapporten. 

Als die er niet zijn dan maken we zelf foto’s. De bruikleencontracten worden geordend. Na afloop 

van de tentoonstelling worden de werken gecontroleerd en terugbezorgd. Ik hou altijd een 
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schaduwadministratie bij. We doen in principe alles digitaal, maar ik schrijf het ook met de hand nog 

even op een lijstje. Ik heb een map die je gewoon uit de kast kunt pakken, dat kan ik ook meenemen 

op zaal en kan ik dan makkelijk raadplegen, maar dat is meer voor mezelf, zodat ik dingen snel kan 

opzoeken en ik alles in één oogopslag kan zien.  

T: bij inkomende bruiklenen, zijn jullie dan ook diegene die de objecten uitpakken en hanteren? 

M: de behoudsmedewerker, conservatoren en ik.  

T: komt er weleens een koerier mee? 

M: dan doen wij het gezamenlijk of de koerier hangt met handschoenen ingelijste prenten aan de 

muur.  

T: geldt dat andersom ook dat als er collectie van jullie geleend wordt dat zij deze uitpakken en 

hanteren? 

M: ja, wij stellen daar geen eisen aan. Dat hebben we verder niet in het contract staan, maar we gaan 

ervan uit dat de musea waaraan wij lenen, dat zijn altijd geregistreerde musea, dat zij snappen dat je 

met bepaald beleid moet werken. Als we het echt niet vertrouwen dan doen we het zelf, maar dat 

komt eigenlijk niet voor, omdat we het werk dan waarschijnlijk al niet uit willen lenen.  
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Interview Persmuseum 

Job Schouten 

23 december 2015 

 

T: hoe ziet de organisatie van een tentoonstelling en bruiklenen in dit museum eruit? 

J: wij zijn een heel klein museum. In totaal werken er negen mensen, maar daar zitten de parttimers 

en de baliemedewerkers bij. We hebben iemand voor de educatie, iemand die alleen met de PR bezig 

is. Wat betreft bruiklenen en het museale gedeelte zijn in feite maar twee personen die dat doen en 

dat is de directeur en ik. Hij is directeur/conservator. Ik ben medewerker collectie, dus ik hou mij 

bezig met het beheren van de collectie; het aanschaffen, invoeren in de catalogus, etc. Als wij een 

tentoonstelling gaan organiseren, soms komt dat van buitenaf, dan biedt iemand aan om een 

tentoonstelling te organiseren over een specifiek onderwerp, dan wordt er eerst over gesproken hier 

en dan kan het zijn dat die instelling of persoon zelf materiaal inbrengt. Dan hebben wij verder geen 

zeggenschap over de bruiklenen. Er wordt wel vastgelegd wat er komt hangen, in verband met de 

verzekering, maar de normale procedure is eigenlijk zo dat wij zelf een tentoonstelling bedenken. Zo 

hebben wij een tentoonstelling over censuur gemaakt. Dan maken we gebruik van onze eigen 

collectiestukken. We hebben een tentoonstelling georganiseerd over Simon Carmiggelt, een 

belangrijke columnist bij het Parool. Hij heeft ook een belangrijke rol gespeelt tijdens de bezetting, 

bij de illegale Parool. Daarbij is het dan gebruikelijk om hoofdzakelijk zijn eigen collectie te gebruiken. 

Dan maken we ook gebruik van collecties van privé personen. Bij deze laatste tentoonstelling, naar 

aanleiding van 100 jaar persmuseum, hebben we tien gastconservatoren benaderd. Die hebben elk 

op hun eigen gebied tien mooiste projecten of belangrijkste journalisten geselecteerd. Dat was wat 

gecompliceerder, want daarbij heb je te maken met tien verschillende mensen. Die hebben bijna 

geen gebruik gemaakt van onze collectie, omdat ze eigenlijk niet weten wat wij in onze collectie 

hebben. Daarvoor hebben we veel moeten lenen, bijvoorbeeld van een journaliste, maar dat ging via 

die gastconservator zelf, omdat ze die persoon goed kende. Boekjes van journalisten die wij niet in 

de collectie hebben, hebben we nu dan in bruikleen. Ik heb hier een voorbeeld van een 

bruikleenovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd wat bepaald is over welke periode het gaat, welk 

object het gaat en er wordt een verzekerd bedrag aan gehangen. Er wordt echt een contract 

afgesloten. Het gebeurt ook andersom, dat wij zaken uitlenen aan een museum. Meestal zijn het 

altijd wel musea die op de hoogte zijn van de normen waaraan zij moeten voldoen. Wij hebben veel 

prenten en kranten en die mogen niet aan teveel licht worden blootgesteld, anders gaat er 

verkleuring optreden en er moet aan een bepaalde relatieve luchtvochtigheid voldaan zijn. De musea 

houden zich daar wel aan. Bij ons worden deze eisen voor verschillende collecties niet zo precies 

omschreven. We hebben ook geen kunstcollectie. We gaan er eigenlijk van uit dat men zich daar aan 

houdt en dat het goed bewaakt is, etc. In sommige gevallen vragen we wel hoe het materiaal 

tentoongesteld wordt, bijvoorbeeld in een afgesloten vitrine, afhankelijk van het materiaal dat er 

geleend wordt. 

Bijna ieder jaar organiseren wij een tentoonstelling met de faculteit Nederlands in Münster. Die 

tentoonstelling richten we ook helemaal zelf in. Dan wordt er een overeenkomst afgesloten, 

wederom met verzekerd bedrag, hoeveelheid objecten en wat voor objecten en daar komt een 

specificatie aan te hangen met wát er precies uitgeleend is, met daarbij de basisgegevens van de 

objecten.  

Wat ik eigenlijk met mijn hele verhaal wil zeggen; de lijntjes zijn heel kort. We bedenken iets, in 

overleg met de directeur. Dan verzamelen we materiaal voor een tentoonstelling, meestal 

verzamelen we meer dan nodig is. Dan gaan we bedenken of we nog iets nodig hebben of iets erbij 
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willen, als we het zelf niet hebben. Dan moeten we proberen het van een particulier of een andere 

instelling te lenen. In de meeste gevallen lenen wij van particulieren, waarvan we weten wat die in 

zijn/haar collectie heeft, zoals bij Simon Carmiggelt.  

T: u zei het eigenlijk al een beetje; dat u samen met de directeur/conservator het bruikleenproces 

doet. Zijn er specifieke taken die hij vooral doet en welke u doet? 

J: nee, eigenlijk niet. Meestal is het zo dat hij zegt: het zou wel leuk zijn om over dat onderwerp iets 

te vinden. Ik ga dan gewoon in het magazijn wat struinen en zoeken of aan de hand van onze eigen 

catalogus. We hebben natuurlijk veel kranten, soms is het dan zo dat je iets zoekt van een specifieke 

datum of gebeurtenis. Dat je aan de hand daarvan een aantal kranten pakt en gaat kijken of je er wat 

interessant over kunt vinden. We maken wel samen de uiteindelijke selectie. De verzekerde waarde 

doen we ook in samenspraak, meestal zitten we wel op dezelfde golflengte. Dan is het zo dat de 

verzekering, als wij uitlenen, door de bruikleennemer betaald moet worden. Een spijker tot spijker 

verzekering hebben we dan. In bijna alle gevallen is het ook zo dat de bruikleennemer ook het 

transport verzorgt. Er mag niet uitbesteed worden aan een transporteur, dus óf er moet zelf 

getransporteerd worden, óf wij halen het op en brengen het weg. Hierbij wordt er onderweg niet 

gestopt, dat het vervoer bij wijze van, als een geldtransport wordt gezien en deze direct en bewaakt 

wordt uitgevoerd en een heel enkele keer wordt de eis gesteld dat je met zijn tweeën komt. Dat als 

er een sanitaire stop moet worden gemaakt, dat er altijd iemand bij het object blijft. Nogmaals als je 

de procedure hier vergelijkt met een groter museum, zoals het Boijmans van Beuninge, dan is het 

hier allemaal veel korter. Dat heeft ook te maken met een kleine bezetting. Eigenlijk heeft iedereen 

meer taken, wat bij een grote organisatie verdeelt is over diverse afdelingen. Bij het bruikleenproces 

maak ik een selectie, ik vraag het aan, ik ga het ophalen, en we verzorgen zelf de opstelling van een 

contract. Dit zijn wel standaard teksten die we dan kunnen aanpassen. Meestal sturen we een 

concept op met de vraag of er nog iets aan gewijzigd moet worden.  

Dit is heel iets anders, maar geeft even weer wat wij doen. Het persmuseum is enerzijds een 

museum, maar is anderzijds ook een onderzoeksinstelling. Dat loopt via het internationaal instituut 

voor sociale geschiedenis (IISG) dat ook in dit gebouw gevestigd is. Zij hebben een studiezaal en onze 

collectie is te raadplegen via deze studiezaal. Als wij een schenking krijgen, zijn er een aantal punten 

waar we ons aan moeten verplichten, bijvoorbeeld dat we werken gebruiken voor exposities en 

uitgaven. 

T: geldt dat voor zowel exposities in dit museum als ook voor exposities bij andere instellingen?  

J: ja, ook voor als er belangstelling is vanuit een ander museum. Onlangs hebben we een aanvraag 

gekregen van het Van Abbemuseum. Zij wilden graag wat krantenknipsels lenen. Daar wordt dan een 

contract voor opgesteld. Wij lenen ook uit aan andere musea.  

T: u zegt net: wij transporteren eigenlijk altijd zelf.  

J: als wij iets lenen van een ander, dan gaan wij het ophalen en wegbrengen. Als een museum van 

ons iets willen lenen, moeten zij voor het transport zorgen.  

T: maakt het dan uit of ze het zelf willen transporteren of dat er een kunsttransporteur wordt 

ingezet?  

J: er komen drie vormen voor; een kunsttransporteur (dat komt maar een enkele keer voor), of een 

eigen transporteur van het museum, of het wordt door een werknemer van het museum of door een 

particulier met een privéauto gedaan.  

T: merkt u verschillen tussen welke soort musea het transport zelf doen en welke een transporteur 

raadplegen?  

J: daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Daarvoor wordt er bij ons te weinig geleend. We 

hebben een heel specifiek onderwerp met een specifieke collectie. In de meeste gevallen wordt het 

met eigen vervoer gedaan, in ons geval. Het heeft er ook mee te maken dat het qua omvang niet rijk 
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is; dat de werken makkelijk in een personenauto te vervoeren is. Wat wel gebeurt is als wij originele 

prenten uitlenen, we hebben een grote collectie originele prenten van bekende prenttekenaars, die 

worden ingeseald met perspex, of ingelijst. Die worden niet los uitgeleend om beschadiging te 

voorkomen.  

T: wie doet dat insealen of inlijsten?  

J: dat wordt hier in het gebouw gedaan. Er is een restauratieafdeling van het IISG en die zorgt voor 

dit soort dingen. Soms pakken zij ook dingen in.  

T: wordt het inpakken altijd door hen gedaan? 

J: nee, niet altijd. Soms laten we hen dat doen. Als er een aanvraag komt van collectiestukken die 

alleen van het persmuseum zijn, dan verzorgen wij dat helemaal. Het contract, het transport, het 

inpakken, etc. Komt er een aanvraag binnen met een combinatie van collectiestukken van het 

persmuseum en het IISG, dan hebben we afgesproken dat het geheel door het IISG wordt 

afgehandeld. Zij stellen de contracten op, wel in samenspraak met ons. De collectie van het 

persmuseum en het IISG staan namelijk in één database. De aanvraag komt dan binnen bij het IISG, 

zij leggen dan vast welke stukken van het persmuseum zijn, en dan krijg ik een mailtje met welke 

objecten er aangevraagd zijn. Meestal geven we dan een akkoord en dan handelen zij het verder af, 

betreffende het contract, de verpakkingen. De bruikleennemer moet het werk dan komen ophalen. 

In samenspraak met ons wordt ook het verzekerde bedrag vastgesteld.  

T: er wordt dus veel samengewerkt met het IISG?  

J: ja, zeker wat de collectie betreft.  

T: als de bruiklenen enkel collectie van het museum bevat, wie is er dan verantwoordelijk voor het 

verpakken?  

J: dat doe ik meestal.  

T: de andere taken, zoals het organiseren van alles rondom de bruikleen en het contact met de 

andere partij, wie doet dit meestal? 

J: dat doe ik ook. Bij ons is dit onder één persoon gebracht. De lijntjes zijn dan ook erg kort. Als er een 

aanvraag binnenkomt, dan behandel ik het in feite helemaal, of de directeur/conservator doet het 

helemaal. Dan kent hij iemand persoonlijk van dat museum en vind hij het leuk om dat zelf te 

regelen.  

T: welke taken heeft u nog meer in het museum?  

J: vraagbaak, klinkt wat oneerbiedig. We krijgen veel vragen van studenten en onderzoekers over de 

mail binnen over journalisten, tijdschriften, krantenknipsel, een heel scala eigenlijk. In veel gevallen 

kan ik daar geen antwoord op geven. In die gevallen zeg ik tegen diegene dat ze beter naar de 

studiezaal kunnen gaan en het materiaal op kunnen vragen. Uit ervaring weet ik ook dat die mensen 

niet alle gegevens exact en paraat hebben. Dan is het in plaats van tien jaar geleden, vijftien jaar 

geleden gebeurt. Ik krijg bijna elke dag wel een aantal vragen. Dat varieert van recepten tot 

wetenschappelijke vragen. Dat is mijn hoofdtaak en daarnaast het beschrijven en archiveren van het 

materiaal. Wij krijgen met bepaalde regelmaat archieven aangeboden. Soms zijn dit enkele archieven 

en soms zijn dit een paar verhuisdozen. Uiteindelijk worden die archieven verwerkt door de 

archivaris van het IISG, maar in die voorfase maak ik een selectie van wat er bewaart kan blijven en ik 

categoriseer het. Dat zijn wel mijn hoofdwerkzaamheden hier. 

T: hoort daar ook de zorg voor de collectie bij, bijvoorbeeld het depotbeheer?  

J: ja, het werk gaat in een lade, het krijgt een signatuur en dan is het voor mij klaar.  

T: u heeft in de enquête aangegeven niet te werken met vrijwilligers met betrekking tot de collectie 

of het bruikleenproces. 

J: we werken wel met vrijwilligers, maar inderdaad niet voor de collectie. Dat doen we echt zelf.  

T: is er bewust voor gekozen om geen vrijwilligers in te zetten bij het bruikleenproces? 
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J: het is een praktische reden. Meestal is een vrijwilliger er één dag in de week. Op dit moment 

werken we met één vrijwilligster. Die ene dag is net de weinig om dit soort werkzaamheden te laten 

verrichten. Er zijn genoeg andere werkzaamheden te doen. Ik ben eigenlijk ook vrijwilliger. Ik werk 

hier namelijk drie dagen, waarvan twee dagen betaald en de laatste dag vrijwilliger, maar dat is toch 

anders, want ik ben wel drie dagen aanwezig.  

T: u zei eerder al dit is een klein museum, waarom is dit een klein museum?  

J: de bezoekersaantallen is heel gering. Mensen moeten gericht hier naartoe komen, omdat we 

buiten het centrum liggen. Het is een onderwerp waarbij je geïnteresseerd moet zijn in tijdschriften, 

kranten, journalistiek of fotografie. Het is een afgebakend publiek wat hiernaartoe komt.  

T: en als u dan kijkt naar het aantal objecten of de organisatie, vind u het dan nog steeds een klein 

museum?  

J: de collectie is behoorlijk omvangrijk. We hebben ruim 18.000 verschillende tijdschriften- en 

krantentitels. De collectie van politieke prenten is echt heel omvangrijk. De collectie is heel groot, 

alleen de museumruimte zouden we graag wat groter willen zien, maar deze is gewoon heel klein. 

We zijn afhankelijk van de raad voor cultuur, om de vier jaar moeten we subsidie aanvragen en de 

volgende periode komt eraan. De raad heeft aangegeven dat ze de bezoekersaantallen te laag 

vinden. We zitten op zo’n 10.000 per jaar en dat vind ik nog meevallen voor zo’n klein museum. Wat 

men echter vergeet is dat we heel veel scholieren krijgen. Het heeft dan ook wel een educatieve 

functie. De raad van cultuur wil iets van 50.000 tot 60.000 bezoekers, maar dat gaan we gewoon niet 

halen. De kranten staan vol met: het gaat goed met de musea, maar dat slaat eigenlijk meer op de 

grote musea. De kleine musea hebben het moeilijk. Als wij willen blijven bestaan, moeten we gaan 

samenwerken, bijvoorbeeld met beeld en geluid in Hilversum. Zij zijn gericht op media, maar dat is 

toch een heel ander museum. Op termijn gaat dat gebeuren.  

T: komen jullie met dit team aan alles toe, waar jullie ook naar streven?  

J: we moeten er soms hard aan trekken. We maken weleens overuren om ons doel te bereiken, om 

een tentoonstelling op tijd af te hebben, vooral bij het inrichten ervan. Dan willen we toch een iets 

ander kleurtje op de wanden, er zijn veel werkzaamheden die gedaan worden en daar komt de PR, 

nieuwsberichten moeten de deur uit. We verzorgen nog een eigen orgaan met een paar mensen die 

niet bij ons werken met onder andere oud journalisten. We hebben ook een digitale nieuwsbrief, om 

maar in de aandacht te blijven.  

T: zijn er ook taken waar jullie niet aan toe komen? 

J: ongetwijfeld, maar ik zou niet zo goed weten welke. We zijn afhankelijk van schenkingen. We 

hebben een heel klein budget om aan te kopen. Af en toe kopen we weleens wat op veilingen, maar 

dat beperkt zich tot een paar honderd euro per jaar. Meer kunnen we gewoon niet besteden. Dan 

kopen we óf originele tekeningen van bekende politieke tekenaars, of hele oude krantjes van 

speciale uitgaven. Dan moet het echt voor een prikkie aangeschaft worden. De hoofdzaak van onze 

acquisitie betreft toch schenkingen van bijvoorbeeld oud journalisten. Die hun archief of hun 

bibliotheek opruimen. Wat we ook verzamelen is boeken over en van journalisten.  

T: komen jullie qua werkbezetting iets te kort? 

J: we zouden wel wat personeel kunnen gebruiken, maar we kunnen het simpelweg niet betalen. 

Daarom werk ik ook één dag als vrijwilliger.  

T: stel dat er wel budget zou zijn om iemand aan de nemen. Welke functie zou het museum dan het 

beste kunnen gebruiken?  

J: oei, dan zouden we eerst streven naar een grotere en mooiere locatie. Dat zijn wensen waar we de 

laatste paar jaar heel hard aan hebben gewerkt, maar het zit er gewoon niet in.  

T: lenen jullie ook uit aan musea en wat voor soort musea zijn dit?  

J: ja, het zijn verschillende soorten musea. Tot musea in Spanje toe, gebeurt niet vaak hoor. De 
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meeste zijn binnenlandse musea die van ons lenen.  

T: zijn dit zowel grote als kleine musea?  

J: ja, beide.  

T: merkt u verschil tussen hoe grote musea het bruikleenproces aanpakken en hoe de kleine musea 

dit doen?  

J: nee, er is bijna geen verschil, behalve dat onze contracten eenvoudig zijn. Bij de grotere musea is 

er iets meer op papier vastgelegd, zoals in de contracten waarin striktere omschrijvingen met 

verplichtingen waar je aan moet voldoen zijn opgenomen. Bij grote musea is dat meer uitgewerkt, 

maar het principe is eigenlijk hetzelfde.  

T: leent u ook weleens van grotere musea?  

J: het komt eigenlijk bijna niet voor. In de meeste gevallen, als we een bepaald thema hebben, lenen 

we van een particulier waarvan we weten dat die dat heeft of ermee verbonden is.  

T: als u wel leent van een museum, merkt u dan verschil met hoe zij het bruikleenproces aanpakken 

en hoe u dat doet?  

J: ja, het is wat formeler.  

T: en dan maakt het soort museum niet uit?  

J: nee.  

T: wat is er dan formeler? 

J: het nauwkeuriger omschrijven van de voorwaardes.  

T: zijn dit dan ook strengere voorwaardes? 

J: ja, we hebben weleens geleend van de UvA. Toen konden we met onze eigen auto komen, maar 

moesten we wel met zijn tweeën zijn. Dat was heel strikt.  

T: wat denkt u dat het grootste verschil is tussen grote musea met een groot team en kleinere 

musea, zoals deze?  

J: sneller; wij kunnen veel meer improviseren. Als wij nu over de mail een verzoek binnen krijgen, 

zouden we dit binnen een week kunnen afwikkelen. Bij de grotere instellingen, moet je minimaal zes 

weken van tevoren aanvragen, als het niet langer is.  

T: we zien in de grotere musea ook vaak dat de taken wat meer verdeelt zijn, dat er voor elke taak 

een aparte functie is. Uw functie is wat dat betreft meer een combinatie van verschillende taken.  

J: ja, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen binnen ons team.  

T: welke voordelen heeft het om allround te zijn?  

J: dat ik sneller een beslissing kan nemen en doorgeven. Ik heb weleens een overleg gehad met een 

ander museum en dan zit je daar met drie of vier mensen. Dan wordt er geen beslissing genomen, 

omdat niemand de verantwoording durft te nemen en schuiven het door naar een persoon die 

boven hen staat, maar misschien niet aanwezig is. Terwijl wij zouden hier zitten met de directeur en 

bij het gesprek zouden we meteen tot een beslissing kunnen komen. Dat heeft het voordeel. 

Nogmaals wij kunnen gemakkelijker improviseren. Bij grotere instellingen duurt het altijd langer. De 

procedure gaat dan in werking en dat duurt een tijdje, omdat er diverse afdelingen bij betrokken zijn.  

T: denkt u dat het ook voordelen heeft als die functies gescheiden zijn?  

J: ik weet het niet, want ik heb nog nooit in zo’n organisatie gewerkt. Het lijkt me wel een stuk 

rustiger, maar ik vind dit leuker.  

T: bent u bekend met de functie registrar?  

J: nee.  

T: ik zal het even kort uitleggen: in grotere musea zie je vaak dat er één of meerdere registrars in 

dienst zijn. Zij zijn dan verantwoordelijk voor het gehele bruikleenproces en deze organiseert en 

uitvoert. Deze persoon is er specifiek voor de bruiklenen. Als u dit zo hoort, welke kwaliteiten denkt 

u dat een registrar moet hebben?  
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J: oei, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op kunnen geven. Hij of zij zou juridisch geschoold moeten 

zijn. Dat ben ik niet. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat we een stelletje amateurs zijn. We 

gebruiken een standaard tekst dat we per geval aanpassen. Daarom laten we ook het IISG, die een 

grotere organisatie hebben, die hebben waarschijnlijk een jurist een tekst laten opstellen voor een 

heel pakket aan bruiklenen. Dat gaat ook via een aparte afdeling. Wat wij dus niet hebben. Als 

contract hebben wij één A-viertje met daarbij gevoegde specificaties van het object.  

T: welke voordelen heeft het, denkt u, om een eigen registrar in dienst te hebben?  

J: ik zou dat niet weten. Nogmaals wij zijn erg gesteld op onze onafhankelijkheid. Ik merk dat hoe 

meer personen en afdelingen er betrokken bij zijn, hoe logger het apparaat wordt. Als klein team is 

het prettig om te werken, zoals wij nu werken.  

T: bent u bekend met de Nederlandse Registrars Groep?   

J: nee, ik heb ook geen museale opleiding gedaan. Hiervoor heb ik heel ander werk gedaan dat 

betrekking had op tijdschriften, vandaar dat ik hier de beschrijvingen doe. De directeur heeft 

kunstgeschiedenis gedaan.  

T: hoe heeft u ervoor gezorgd dat u wel die museale taken kunt doen?  

J: gewoon doen. De praktijk in.  

T: zijn er manieren waarop u de actualiteiten binnen de museumwereld probeert te volgen?  

J: ik lees heel veel. Ik hou me hoofdzakelijk bezig met journalistieke geschiedenis, politieke tekenaars 

en alles wat daaromheen zit. Anders zou ik niet de parate kennis hebben om een tentoonstelling in 

te richten of het verzorgen van bijschriften. Op het moment dat je een onderwerp gaat doen, kun je 

je snel verdiepen in het onderwerp of je benadert iemand die daar meer verstand van heeft en geeft 

hem of haar de vrije hand om het in te vullen. Dat wordt ook veel gedaan.  

T: hoe probeert u uw museale vaardigheden aan te scherpen of actualiteiten te volgen?  

J: dat doe ik gevoelsmatig. Zo kwetsbaar en gecompliceerd is ons materiaal niet. Dat beperkt zich tot 

een stapel kranten en prenten verpakken. Met luchtconservatie kom je een heel eind.  

T: is de kennis over papieren materiaal genoeg?  

J: ja, en ik kan altijd terecht bij de restaurateur van het IISG. Soms als ik materiaal binnenkrijg dat ik 

risicovol vind, qua schimmels, dan laat ik aan hem over. Zij isoleren het dan en dat laat ik verder aan 

iemand die daar echt verstand van heeft.  

T: er is een restaurateur binnen handbereik?  

J: ja, in het geval dat het nodig is, maak ik daar gebruik van. Laatst kregen we een collectie dat van 

een woonboot afkwam, dus dat was heel vochtig en beschimmeld. Daar laat ik hem dan naar kijken, 

want dat neem ik niet zomaar op in het depot. Ik hoor nog van hem of we iets met die collectie 

kunnen of niet.  
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Interview Rijksuniversiteitsmuseum Groningen  

Rolf ter Sluis 

17 december 2015  

 

T: wat is uw functie?  

R: conservator. 

T: welke taken horen daarbij?  

R: tot voor kort alles eigenlijk, behalve fondsenwerving en bedrijfsvoering, maar verder alles wat 

binnen het museale veld gebruikelijk is. Dat heeft te maken met een grote collectie en een kleine 

staf. Dat betekent dat ik functies combineer; collectiebeheer, collectieverwerving en afstoten, 

tentoonstellingsbouw, teksten, noem het allemaal maar op, presentatie, communicatie voor een 

deel en de inhoud van persberichten, zodat datgene dat gecommuniceerd wordt klopt.  

T: dat is een hele brede functie.  

R: ja, dat is heel leuk, maar soms ook lastig. Als je bijvoorbeeld een tentoonstelling hebt, dan kunnen 

er een aantal dingen blijven liggen. Dat hopen we de komende jaren uit elkaar te splitsen, zodat ik 

ook meer aan mijn collectietaken toekom. Dat is de laatste jaren bijna niet gebeurd en dat wil ik 

graag weer meer gaan doen. Dat is lastig kiezen. Het is steeds prioriteren. Zaken als onderzoek en 

publiceren schieten er dan nog weleens bij in. Dat vind ik wel jammer, want we hebben grappige 

collecties.  

T: hoeveel medewerkers zijn er nog meer betrokken bij de collecties en tentoonstellingen?  

R: wij hebben een staf van ongeveer 5,5 fte en dat zijn niet alleen voltijdsmensen. Ik denk dat je dan 

op zo’n vijf mensen uitkomt die alles doen; educatie, tentoonstellingsbouw, onderwijs/colleges, niet 

alleen universiteit, maar ook aan onderwijs aan scholen, rondleidingen, depotbeheer, onderhoud van 

collecties en invoer van collectiestukken, eigenlijk alles. En dat voor een redelijk grote collectie van 

zo’n 140.000 objecten, waarvan ik ook het idee heb dat we een derde moeten afstoten. Los van de 

kwaliteit, maar ook qua aantal objecten.  

T: welke medewerkers zijn dan echt betrokken bij het tentoonstellen? 

R: dat is met name ikzelf, mijn collega conservator die in deeltijd werkt, een 

tentoonstellingscoördinator voor één dag in de week die onder andere alles regelt voor bruiklenen 

en een behoudsmedewerker.  

T: dus die vier personen zijn diegene die met de bruiklenen te maken hebben? 

R: ja inderdaad, want de conservator vraagt ze aan, de tentoonstellingscoördinator regelt het en de 

behoudsmedewerker handelt het. Dat wordt dan in de tentoonstelling geplaatst en dan kom ik met 

mijn teksten om de hoek zeilen. Het is een heel klein clubje.  

T: binnen het proces worden dus eigenlijk de taken verdeelt over de medewerkers? 

R: gedeeltelijk wel. Het betekent dat onderzoek naar en aanvraag van het object buiten je eigen 

collecties bij de conservator ligt. Eigenlijk ligt alles bij de conservator m.b.t. het aanvragen. Het 

regelen van het transport ligt bij de tentoonstellingscoördinator en het handelen van het object doet 

de behoudsmedewerker. Dat is een beetje de opsplitsing van de taken. Dat laatste, het handelen van 

het object doet de behoudsmedewerker, maar wel samen met de conservator, omdat dat de mensen 

zijn die geacht worden daar verstand van te hebben. Dat hebben we ook wel hoor. Het is een 

compact clubje vergeleken met de meeste musea. We hebben eigenlijk ook nooit gastconservatoren 

of externe medewerkers. We doen dat echt alleen met deze club.  

T: zou u dit museum als een klein museum typeren? 

R: een klein museum met een grote collectie. Qua werknemersbestand is het klein. Als we 
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bijvoorbeeld kijken naar het universiteitsmuseum Utrecht, die hebben iets van 200.000 objecten, 

maar die hebben een veel grotere staf. Als ik kijk naar het museum Vrolik in Amsterdam, dat is alleen 

een anatomie collectie, die zitten ook met minder mensen. Het is ook of je vergelijkbare collecties 

hebt. Ik denk dat je ons het beste kunt spiegelen aan Utrecht qua functie en opzet en collecties. 

Alleen Groningen is klein. Als je ons dan vergelijkt zijn wij klein, ook qua oppervlakte, maar met een 

grote collectie.  

T: en als u dan kijkt naar het aantal tentoonstellingen en aantal bezoekers? 

R: wij hebben meestal één grote tentoonstelling per jaar, soms per negen of tien maanden en een 

paar kleine deelexposities eromheen. Dit jaar hebben we 20.000 bezoekers.  

T: zou u dit dan typeren als klein, middelgroot of groot museum? 

R: ik zou dit klein tot middelgroot noemen.  

T: wat zou u kunnen zeggen dat het streven is van het museum? 

R: het streven is natuurlijk meer, maar wij lopen tegen de grenzen van personele en structurele 

beperkingen aan. Ik denk niet dat wij veel meer aankunnen. Ik zou het wel willen, maar dan zouden 

we dat vanuit een samenwerking met andere instellingen moeten doen of als het bestuur een flink 

bedrag extra erin wil stoppen en een structurele bestand neerzetten. We hebben geen 

tentoonstellingsafdeling bijvoorbeeld en geen registrator als zodanig. Dat wordt door iedereen er 

een beetje bij gedaan. Als je echt een grotere ambitie zou hebben, dan moet je dat soort dingen wel 

op orde hebben. Dat hebben wij nu, vind ik, te weinig, maar dan ben ik misschien een beetje kritisch.  

T: bent u bekend met de functie registrar?  

R: ik noem het zelf registrator. Mag ik de term als hetzelfde beschouwen? 

T: daar gaat onder andere mijn onderzoek over. In grotere musea is er vaak een registrar in dienst die 

het gehele bruikleenproces volgt en uitvoert. Een registrator is iemand die informatie in het 

datasysteem registreert. Aan de ene kant zijn dit twee aparte functies, maar daarnaast zijn er ook 

overeenkomsten.  

R: een registrar hebben wij inderdaad niet. Wij hebben überhaupt geen registrator. Dat is ons eerste 

wens. Het zou wel heel handig zijn, want ik zat nou net de hele tijd aan de telefoon voor bruiklenen 

en dat kost veel tijd en gedoe. In die zin ben ik wel met het werk bekend, maar niet met de specifiek 

functie van registrar. Het zou wel heel goed zijn, want ik denk dat als je dat hebt, je het proces tot op 

zekere hoogte veel soepeler kan laten verlopen, omdat je dan echt iemand hebt die daarop 

ingespeeld is. Daar lopen wij dus nu een beetje tegen aan de afgelopen paar maanden dat er een 

soort verandering is in het bruikleenverkeer onderling. Vroeger ging het wat vloeiender en soepeler. 

Tegenwoordig moet alles met erkende bedrijven en met allerlei contracten. Het is allemaal veel meer 

dichtgetimmerd dan enige tijd geleden en ik kan me dat bij hele kostbare stukken ook voorstellen, 

maar ik krijg dat nu ook met gewone kleine objecten uit de wetenschapsgeschiedenis. Dan moet je 

ook met gespecialiseerde transporteurs werken, waarmee je elkaar ongelofelijk op de kosten jaagt. 

Dus aan de ene kant wordt het goed geregeld, maar aan de andere kant is het voor kleine en 

middelgrote musea met een beperkt budget en aantal werknemers, het steeds moeilijker aan het 

worden. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Ik ben er nog niet over uit of ik het wel een goede 

ontwikkeling vind, maar het feit dat je iemand hebt die dat allemaal regelt, omdat men dat 

schijnbaar ook wil, dat is waarschijnlijk ook de eis van de tijd. Vooral met musea die veel dingen met 

het buitenland doen. Het is onomkeerbaar en het is de geest van de tijd dat het meer 

gebureaucratiseerd wordt en dat bedoel ik niet zozeer negatief, maar het wekt ook een zekere 

starheid op. Wat ik zelf wel jammer vind, want dan kan het voor de kleinere jongens in het spel 

lastiger worden, maar dat is mijn gedachte. Ik weet niet zo goed wat het ons gaat opleveren. Ik denk 

dat we er niet aan kunnen ontkomen dat je iemand met die werkzaamheden opneemt. Bij ons zou 

dat de tentoonstellingscoördinator zijn.  
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T: als u naar de functie kijkt, wat voor kwaliteiten moet zo’n iemand dan hebben?  

R: ik denk dat het iemand moet zijn met zeer goede contactuele eigenschappen, want je maakt 

allerlei mensen mee die als kippen op hun collectie zitten. Ik denk dat je meertalig moet zijn, zeker 

als je veel met het buitenland werkt. Ik denk dat je juridisch onderlegd moet zijn, maar dat je ook 

heel flexibel moet zijn en dat je probeert dingen te regelen. Regelen in principe is flexibiliteit. Je zou 

het kunnen vergelijken met een directiesecretaresse; iemand met een bepaalde status, maar die wel 

zorgt dat er olie in de machine is. Ik denk dat dat iets is dat een registrar moet zijn. De goede 

procedures moeten goed uitgeschreven zijn en het moet goed geregeld zijn, maar tegelijkertijd 

wordt ook verwacht dat je het allemaal regelt en mogelijkheden zoekt. Een heel hybride baan 

eigenlijk. Aan de ene kant heel punctueel en aan de andere kant heel flexibel. Dat is mijn gevoel.  

T: zou dit museum baat hebben bij een registrar?  

R: ik denk dat je het in een combinatiefunctie zou moeten doen. Wat wij hier eigenlijk nodig hebben 

is een registrator en het liefst iemand als ondersteuning die dan ook de taken van registrar toewijst. 

Ik denk dat wij daar op termijn wel behoefte aan hebben, alleen ik denk niet dat dat in één fte uit te 

drukken is. Daarvoor hebben wij denk ik te weinig bruiklenen. Aan de andere kant als het loopt, het 

soepel is en geregeld wordt en ze weten wat ze aan ons hebben en onze collectie wordt bekender, 

dan waarschijnlijk wel. Het is onvermijdelijk. Vijftien jaar geleden wilden wij ook niks weten van een 

registrator en daar zitten we nu alweer vijf jaar om te roepen. Het is een ontwikkeling die eraan zit te 

komen. Als we het hebben over de ambities van het museum, dan is dat wel iets om te noemen. Los 

van het feit dat we een registrator nodig hebben. Het bruikleenverkeer wordt steeds professioneler 

en uitgebreider, dus dan moeten we iemand hebben die daar goed op in gespeeld is. Het is 

waarschijnlijk onvermijdelijk dat dat komt, maar ik zal het niet van de daken schreeuwen.  

T: u zegt, dan wordt het een combinatiefunctie. Welke positieve aspecten zitten er aan een 

combinatiefunctie?  

R: positief bedrijfsmatig is dat je het kunt verenigen in één aanstelling, maar dat is het dan denk ik 

ook wel. Als je met een klein team werkt dan weet je goed van elkaar wat je kunt en wat je doet. In 

die zin hoef je dat niet op één persoon te gooien en kunnen anderen dat werk ook wel doen, maar 

het is bij ons een gegeven, we zijn een kleine staf, dus als je dat netjes wilt doen dan wijs je dat aan 

één iemand toe om dat werk te doen. Dan leg je de kennis, expertise en ervaring bij één iemand. Dat 

is wat je het liefste wilt. Als je in de mogelijkheid bent omdat te doen, dan is dat een voordeel denk 

ik, maar het is bij ons meer een gegeven dat we combineren, dan een wens. Op een andere manier 

gaan we het toch niet voor elkaar krijgen. Het zou heel mooi zijn als één iemand vanuit de registratie 

zegt: ik ga het registrar werk doen. Dat lijkt me het beste. Het is werk waarvan ik denk dat je het niet 

bij teveel mensen moet neerleggen. Dan gaat de zorgvuldigheid misschien wel weg. Iedereen heeft 

toch een andere insteek dan de ander en ik denk dat als je iemand hebt die de weg goed weet te 

bewandelen, dat je die moet hebben. De één is daar goed in en de ander gewoon niet. Daarom denk 

ik dat als je één iemand kan vinden die dat goed kan doen, dan is het bij ons geen volledige baan, 

maar je zou het wel in een functieomschrijving kunnen onderbrengen.  

T: zou je ook kunnen zeggen dat die persoon zich dan meer zou kunnen specialiseren? 

R: ja, dat denk ik wel. Zeker als je continu heel veel bruiklenen hebt, dan is het voor iemand vrij 

makkelijk om die specialisatie op te doen, maar als dat minder vaak het geval is dan moet je die 

ervaring bij één persoon leggen, zodat hij die ervaring ook kan krijgen en kan gebruiken voor het 

verfijnen en volmaken van die functie binnen een organisatie. Mijn gevoel is dat het absoluut bij één 

iemand moet liggen. Alleen een conservator zou eventueel, als die persoon er niet is, als back-up 

kunnen optreden. Maar goed, ik vind ook dat de functie van conservator zicht heeft op andere 

functies daaromheen, zoals collectiebeheer, behoudsmedewerker, registrator en registrar. Dat zijn 

functies die je als leidinggevende, zo zie ik een conservator wel, mee bekend moet zijn. Je hoeft het 
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niet altijd te doen, maar je moet er wel mee bekend zijn. Ik loop er zelf nu tegenaan met het registrar 

werk. Ik was laatst in een groter museum met een mooi groot depot en dan zie je wel dat de 

professionaliteit daar doorslaat. Het heeft ermee te maken hoe je je conditierapporten opstelt, maar 

ook bespreken hoe dat wordt vervoert. Een simpele “kijk je wel uit” is niet meer aan de orde, er gaan 

behoudsmedewerkers mee. De professionaliteit die stijgt enorm en ik denk dat kleine en middelgrote 

musea daar heel erg aan moeten wennen. Dat bij de grote jongens is dat al aan de orde en dat trekt 

nu ook door tot de kleinere instellingen. Daar zijn wij er één van.  

T: u zegt als conservator heb ik verschillende taken, moet u dan ook allround zijn?  

R: dat ligt hier in de organisatie van het museum besloten door het aantal mensen dat je hebt en de 

grootte van de collectie. Het kan zelfs zo zijn dat ik de enige conservator ben op een collectie van 

40.000 objecten en dat is wel heel erg veel. Dat loopt van anatomie, geologie, natuurscheikunde, 

natuurwetenschappen, geneeskunde, etnografie, zoölogie en zelfs papieren documentatie. We 

hebben collectiebeheerders hier die delen van de collectie beheren, maar dat zijn geen 

conservatoren. Je hebt een paraplu-achtige/overkoepelende verantwoordelijkheid. Die positie, de 

grootte van het museum en je collecties maakt eigenlijk uit wat jouw functie als conservator eigenlijk 

inhoudt. Zit je in een groot museum, dat heb ik ook bij collega instellingen gezien, en je zit met vijf of 

zes conservatoren dan heeft iedereen zijn eigen onderwerp. Dat maakt het leven misschien niet 

makkelijker, want daar worden weer andere eisen aan gesteld. Dat is een duidelijk afgebakend 

geheel en bij mij is dat niet zo, nou ja, alles. Dat is niet ideaal en ik vind ook dat dat eigenlijk anders 

zou moeten. Het heeft er ook mee te maken met wat een instelling ervoor over heeft en wat jouw 

positie als museum is binnen zo’n universiteit. Die van ons is anders dan die in Utrecht en die is 

anders dan die in Amsterdam. Dat is het spel dat overal anders wordt gespeeld. Ik vind dat de 

conservator hier teveel taken en verantwoordelijkheden heeft. Tegelijkertijd is dat ook wel weer heel 

erg leuk; dat je tentoonstellingen maakt, dat je staat te verven met een kwast en tegelijkertijd 

onderwijsprogramma’s maakt met de educatief medewerker. Dat heeft ook wel voordelen. Soms 

denk je wel; ik wou dat ik even alleen met mijn spulletjes in het depot in de weer kan. Maar goed, 

het gras is altijd elders groener. Het is een ontzettend leuke baan, maar ik had liever wel wat 

ondersteuning, want ik heb de ballen verstand van Adlib. Tot op zekere hoogte doen wij hier maar 

wat. Als we het maar consequent proberen te doen. Daar gaan wij op termijn tegenaan lopen. Daar 

komen ook dingen als registrators bij kijken.  

T: heeft het nog meer voordelen om allround te zijn, bijvoorbeeld het overzicht in het museum 

hebben? 

R: ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel goed zou zijn als mensen die van een opleiding af komen, 

die een keuze hebben gemaakt welke richting ze op willen; educatie, collectiebeheer, presentatie. Ik 

denk dat het goed zou zijn als studenten één of twee jaar opleiding krijgt in een museum, een soort 

assistentschap, waarbij je kunt meelopen met diverse specialismen. Ook al is dat misschien niet wat 

je zelf zou willen doen, krijg je daarmee wel grip op het hele caleidoscopische palet van een museum. 

Dat er een publieksgerichte kant aan zit, een technische kant, een bedrijfsmatige kant. Ik denk dat 

het goed is om dat mee te maken. Dat kan ook het leuke zijn van de studie; dat je je allround opleidt. 

Ik weet niet hoe dat met stages is. Ik kan me voorstellen dat dat heel interessant kan zijn. Ik ben daar 

wel een voorstander van. Je kunt pas grip krijgen op de zaak als je weet wat er van anderen wordt 

verwacht. Ik weet liever iets van een heleboel dan een heleboel van één ding, maar dat is je karakter 

denk. Ik vind het zelf wel leuk om allround te zijn en overal een beetje te kunnen meedoen als het 

interessant is. Ik vind een allround opleiding in eerste instantie heel goed en dat je dan daarna gaat 

specialiseren. Wat dat betreft zou het ook goed zijn als de Reinwardt Academie in stappen verdeelt 

is; eerst de basisopleiding, een stage en dan kun je daarna zeggen: “ja, dat is wat ik wil” en kun je je 

daarop focussen. Dan heb je als specialist wel een idee van wat er allemaal in een museum komt 

kijken.  
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T: bent u bekend met de opleiding? 

R: matig, ik ken één van de docenten. Ik ben er een keer ooit geweest, maar dat is een tijd terug.  

T: wat u zegt over de opleiding verdelen in stappen is inderdaad ongeveer verwerkt in de opleiding 

van de Reinwardt Academie.  

R: maar je blijft een verschil houden tussen theorie en praktijk. Dat blijft lastig.  

T: in grotere musea zien we juist meer gespecialiseerde functies, zou hier dan minder overzicht zijn? 

R: nee en ik denk ook niet dat gespecialiseerde functies iets ergs is, want iedereen heeft zo zijn eigen 

afgebakende takenpakket en kaders waarbinnen je werkt. Als je in een klein museum werkt en 

iedereen moet voor elkaar inspringen, dan moet je dat overzicht wel hebben. Ik denk dat het in grote 

musea daardoor wel goed is geregeld. Sterker nog, je hoeft dat overzicht niet te hebben, omdat je 

weet dat een andere afdeling dat doet. Ik denk dat het lastige in kleine en middelgrote musea is dat 

wel minstens één iemand dat overzicht moet hebben, omdat het allemaal niet zo goed is geregeld. 

Het klinkt een beetje als een tegenstelling. Ik denk dat dat niet zo’n probleem is binnen de grote 

musea, maar dat is mijn idee. 

T: welke voordelen heeft het splitsen van taken, denkt u? 

R: het feit dat mensen deskundig zijn op dat gebied, dus je kunt ervan uit gaan dat als je een registrar 

hebt in een groot museum dat het allemaal goed geregeld wordt en natuurlijk hebben die mensen 

ook functioneringsgesprekken en controles, maar je mag ervan uit gaan dat een professionele 

instelling ook professioneel opereert en daar de goede mensen voor heeft met de juiste kennis en 

kunde. Daar ben ik bij die grote instellingen ook absoluut niet bang voor. Het zijn juist die musea die 

te groot zijn voor het servet en te klein voor het tafellaken waar het lastig is. Je wilt aan de ene kant 

wel zaken doen met een groot museum, maar als kleine instelling zou je de expertise en ervaring te 

kort kunnen komen die zij wel hebben. Je moet uitgaan van vertrouwen en varen op de koers die zij 

uitzetten en daar moet jij je naar proberen te plooien. Je moet uitgaan van de standaard die een 

eventueel groter museum aanhoudt, waar ze tig mensen hebben rondlopen. Je moet je daaraan 

conformeren. Daarmee leer je ook weer heel veel.  

T: zijn het dan de kleinere musea met allround medewerkers die soms een stukje specialisatie en 

kennis missen?  

R: ja, klopt. Ik vind het zelf wel leuk dat ik van alles een beetje weet, maar er zijn onderwerpen die 

buiten je afgebakende takenpakket vallen en je van alles wat moet weten. De registrar is 

gespecialiseerd en dat is zijn of haar werk. Ik moet daar zelf niet aan denken, maar dat is waar zij hun 

lol en professionaliteit in stoppen. Ik zou het zelf niet kunnen en dat heeft niets met de functie te 

maken. Binnen een groot museum heb je je takenpakketje. Ik spreek ook weleens collega 

conservatoren, die zitten veel meer in het stramien, in de workflow van een groot museum. Terwijl 

hier heb je je creativiteit en kunnen je nog weleens ergens tussendoor schieten. Dat heb je daar denk 

ik bijna niet.  

T: bij welke taken merkt u dat u die specialisatie soms mist?  

R: zojuist, nu we bezig zijn met het regelen van een transport met een kunsttransporteur voor een 

bruikleen. Men heeft die eis om met een kunsttransporteur te werken en ik kan dan wel zeggen dat 

wil ik niet, maar voor de tentoonstelling wil ik dat object hebben. Soms heb je niets te willen of te 

kunnen, maar is het een gegeven. Als je iets wilt lenen en ze willen het met een specifiek bedrijf 

doen, dan heb je het maar te pikken. Zo simpel is het gewoon.  

T: welke taken besteden jullie uit, omdat het team te klein is, of de kennis niet aanwezig is?  

R: weinig, omdat we ook gewoon het budget niet hebben om veel uit te besteden. Het is een beetje 

roeien met de riemen die je hebt. Je probeert het naar eer en geweten te doen. Ik zit op dit moment 

in een steile leercurve van wat een registrar is en dat hoop ik dan de volgende keer te kunnen 

gebruiken. Dat is gewoon heel lastig. Het is ook goed dat je dat moet leren, want het brengt je 
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professionaliteit op een hoger niveau. Het is door de beroepsgroep besloten hoe je professionaliteit 

en kunde moet handhaven op het moment dat je het bruikleenverkeer wilt regelen. Prima, dan 

zullen wij daar ook aan moeten voldoen. Er komt gewoon een nieuwe functie bij op termijn, ook voor 

ons. Wij zijn de enige in noord Nederland met zo’n soort collectie en zullen op een moment ook aan 

de eisen moeten voldoen. Doordat wij het gaan doen, moeten andere kleine musea dat ook weer 

gaan volgen. Als de grote musea zoiets doen, dat betekend dat je iedereen meetrekt. De grote 

jongens doen het al, de middelgrote ook al en wij, de wat kleinere, worden ook langzamerhand in die 

professionalisering meegezogen.  

T: lenen jullie weleens van grote musea?  

R: dat gaat op het moment even wat minder worden, want het begint een grote kostenpost te 

worden. Als ik voor enkele objecten een groot bedrag moet betalen om te vervoeren, dan houden 

we weinig tentoonstellingsbudget over. Dat wordt een financieel risico, dus ik denk dat de conclusie 

van deze tentoonstelling is, dat wij weinig van de grote jongens gaan lenen. Dat is heel jammer. 

Daarmee wordt de collectiemobiliteit wel beperkt. Alles draait om geld. Als wij elkaar dwars gaan 

zitten over geklimatiseerde auto’s, terwijl een transport prima in een keurige auto kan. Dat vind ik de 

keerzijde van professionalisering. Met name de kleine musea gaan niks meer lenen. Daar gaat het 

plan van een jaar of tien á vijftien geleden met meer collectiemobiliteit. Dat gaat niet gebeuren. De 

tweede garnituur van de grote musea zijn de topstukken van kleine musea. Als wij iets lenen van het 

Rijksmuseum is dat voor hun misschien een matig werk uit de 17e eeuw, maar voor ons is dat dan 

heel bijzonder en op die manier gaan wij dat niet meer trekken, die kosten. De voorwaarden zijn zo 

streng en dat is jammer. Misschien ben ik te negatief, maar mijn gevoel zegt dat dit nog wel een 

drempel kan worden. Bruiklenen tussen grote musea zal wel goed komen, dat is allemaal geen 

probleem, maar die kleintjes gaan het moeilijk krijgen.  

T: werken jullie ook met kleinere musea?  

R: ja zeker, regionale jonge musea daar lenen we weleens aan uit. Daar rekenen wij ook niks voor, 

want dat is ons onderling contact. Dat gaat wel goed.  

T: als u kijkt naar de organisatie van bruiklenen, wat zijn dan de grootste verschillen tussen kleine en 

grote musea?  

R: het feit dat het vanuit de grote musea behoorlijk is geprofessionaliseerd met hele duidelijk 

procedures die een behoorlijke kostenpost zijn voor kleine musea. Kleine musea zouden dat 

onderling niet doen, dat kunnen ze ook niet. Ik denk dat dat het grootste verschil is en dan de 

medewerkers die in grote musea toegespitst zijn op één taak. Dat zouden kleine musea nooit gaan 

doen. Wij ook niet. Ik zou het wel leuk vinden, maar dat gaan we nooit doen. Ik denk dat dat een 

structureel probleem kan worden. Misschien is dat een idee voor de Nederlandse Museumvereniging 

om aandacht aan te besteden; om de contacten tussen grote jongens en kleine jongens te behouden. 

Dat vind ik sowieso een probleem bij de NMV; de grote verschillen tussen soorten musea. Verschil 

tussen een kunstmuseum en een cultuurhistorisch museum, want de één voelt zich meer museum 

dan de ander. Daarnaast heb je die schaalvergroting, ondanks dat de één in het midden van het land 

zit en de ander in de periferie. Dat moet je als beroepsvertegenwoordiging allemaal bij elkaar 

houden. Dat lijkt me wel een lastige klus.  

T: wat zijn de grootste verschillen die u merkt tussen het werken met en registrar of een 

collectiebeheerder bij een bruikleen? 

R: de flexibiliteit die er bij de collectiebeheerders wel is en bij de registrar niet. Dan probeer je toch 

meer gezamenlijk tot een oplossing te komen, terwijl de registrars die ik heb meegemaakt behoorlijk 

rigide zijn. “Zo doen wij het en anders gebeurt het niet.” Dat is niet echt zoeken naar een 

gezamenlijke oplossing, vanuit een schaalprobleem. Met volkenkunde zijn wij daar uit gekomen, 

omdat mijn collega conservator daar jaren heeft gewerkt, dus dat was een contact waardoor je 
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elkaar niet in de weg wilt lopen. Ik vraag me af of het mij in mijn eentje zou zijn gelukt. Ik denk het 

wel, maar dan moet je echt al je skills inzetten op sociaal gebied. Dan moet je heel voorzichtig en 

adequaat reageren, maar op het moment dat je met een collectiebeheerder te maken hebt, die vindt 

het leuk dat zijn collecties worden getoond. Die hebben een iets andere insteek. Ze zijn misschien 

niet van alle ins en outs op de hoogte, maar als we een bruikleencontract hebben en je kunt mij in 

vertrouwen zeggen dat je die objecten op een nette manier kunt transporteren, dan vertrouwen we 

elkaar. Ik vind ook, op het moment dat je met een collectiebeheerder bezig bent, dan ben je met een 

ander soort object bezig dan wanneer je met een registrar van een groot museum werkt. Dan heb je 

ook te maken met hoe beoordeel je de objecten waarmee je aan de sleep gaat. Zijn dat echt 

topstukken of zijn dat de minder chique jongens. Dat zijn de aspecten die een rol spelen. Mijn 

voorkeur is over het algemeen voor een collectiebeheerder. Daarbij moet ik wel zeggen dat het 

gewoon goed geregeld moet zijn. Om tot een oplossing te komen, vind ik over het algemeen 

collectiebeheerders flexibeler.  

T: zou je kunnen zeggen dat door de professionalisering het allemaal wat strikter is geworden?  

R: ja, aan de ene kant is het heel professioneel, maar aan de andere kant is het heel rigide geworden. 

De registrars waar ik tot nu toe mee gewerkt heb, waren allebei Duits, dus misschien komt het 

daardoor. Elk nadeel heeft zijn voordeel en andersom: het feit dat die professionalisering er is, is 

goed, maar daardoor kom je misschien ook in een bureaucratische cultuur, waarbij elk risico 

uitgesloten moet worden. Dat haalt wel een beetje de krenten uit de pap weg. Men wil elk risico 

afdekken. Dat is een mentaliteit die niet alleen registrars hebben, maar dat is een algeheel 

maatschappelijk ding. Als voorbeeld: je kunt je voor alles verzekeren en alles afdekken, maar wat is 

er dan bijvoorbeeld nog voor lol om op vakantie te gaan. Het zijn juist die onverwachte dingen die 

het zo leuk maken. Als je dat allemaal aftimmert en aftikt, dan blijft er niks meer over en dat gebeurt 

nu ook bij de bruiklenen. Ik vind dat als je bij een bruikleen met een collectiebeheerder praat, dan 

heb je ook de flexibiliteit om met andere ideeën te komen en als je met iemand werkt die zich alleen 

met bruiklenen bezig houdt, dan wordt die flexibiliteit en dat meedenken een ander verhaal. Daarom 

hebben we nu bij sommige bruikleengevers een ander object dan we in eerste instantie wilden. En 

dat is dan omdat er geen registrar tussen zit en je gewoon met de collectiebeheerder te maken hebt 

die zijn collectie gewoon goed kent. Terwijl als jij een aanvraag indient bij een groot museum nou 

dan moet de conservator ernaar kijken en dan gaat het waarschijnlijk naar de registrar. Dat proces 

van samen kijken naar welk object het meest geschikt is, dat verdwijnt. Dat vind ik jammer. Die 

flexibiliteit en inventiviteit, wijze van meedenken, ik denk dat dat gaat verdwijnen als je dat helemaal 

gaat dicht proceduren.  

T: lenen jullie ook weleens uit aan grote musea? 

R: wat is een groot museum? Ja, we hebben wat in langdurig bruikleen. We hebben hier best een 

bijzondere etnografische collectie en we hebben te weinig mogelijkheden om het te tonen. Andere 

musea hadden daar meer ruimte voor en voor hen was het ook interessant om dit in de opstelling te 

hebben staan. Dat is leuker dan in het depot. Het depot blijft een zwakte punt. Óf je hebt teveel 

verzameld, of je hebt je zaken niet goed geregeld. Zo zie ik het eigenlijk wel.  

T: u zei eigenlijk ook al dat jullie uitlenen aan kleinere musea, zie je daar verschil tussen grote en 

kleine musea als je iets uitleent?  

R: vanuit ons perspectief? Nou, eigenlijk niet, want een bruikleen naar een groot museum is bij ons 

precies hetzelfde als een bruikleen naar een klein museum. De voorwaardes zijn hetzelfde, de 

verzekering moet geregeld zijn, transport moet geregeld zijn. Alleen de eisen waarop dat geschieden 

moet, dat gaat niet op dezelfde manier bij kleine musea als dat bij grote gebeurt. Dan wordt er geen 

bekende transporteurs ingeschakeld, tenzij het om een bijzonder object gaat. Anders gaat het 

gewoon met een bestelbusje. Bij een groot museum zou je dat niet kunnen doen, ben ik nu achter. 
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Dus in die zin is het anders, strikt juridisch niet. Het gaat gewoon om zorgvuldig transport en grote 

musea doen dat met bekende namen, maar bij kleine musea is dat niet het geval. Daar zit ook nog 

een beetje dat idee van vertrouwen in. Dat is denk ik het verschil; de mate van vertrouwen. Dat is bij 

de grote jongens verdwenen.  

T: dus eigenlijk is er tussen kleine musea meer vertrouwen?  

R: ja, ik denk het wel. Ik weet niet of dat misplaatst is, maar het heeft ermee te maken hoe  je met 

elkaar communiceert en ik denk dat dat een rol speelt. Het heeft ook te maken met een combinatie 

in werkzaamheden. Kijk, ik als conservator communiceer makkelijker met kleine musea dan de grote 

musea, want daar heb je meerdere conservatoren en weet je misschien niet bij wie je moet zijn. 

Voordat je eenmaal bent bij de persoon die je moet hebben, heb je een doolhof gepasseerd. Het 

hoeft niet slechter te gaan, maar het gaat gewoon anders.  

T: in de enquête gaf u aan dat er niet met vrijwilligers gewerkt wordt bij het bruikleenproces. Wordt 

er wel met vrijwilligers gewerkt in het museum?  

R: we werken wel met vrijwilligers hier, maar die betrekken we niet bij het bruikleenproces. Wel bij 

collectie. Ze doen bijvoorbeeld collectiestandplaatscontrole, maar geen bruiklenen, transport en 

regelingen. Dat ligt puur bij de collectiebeheerders en de conservatoren.  

T: is daar bewust voor gekozen?  

R: ja, ik denk het wel, want vrijwilligers komen en gaan. Dat geldt soms ook voor vaste medewerkers, 

maar vrijwilligers zijn er op basis van één of twee werkdagen per week en medewerkers zijn 

langdurig aanwezig. Wat ook een rol speelt is de aansprakelijkheid. Een vrijwilliger heeft een andere 

aansprakelijkheid dan een vaste medewerker, zoals verzekeringstechnisch. Het heeft een praktisch 

kant en een juridische kant.  

T: transporteren jullie zelf en is dat dan vooral bij de kleine musea? 

R: ja, maar ook vaak in overleg transporteren we zelf. Dan vragen we: moet het met een busje, kan 

het met een auto en moet er iemand mee? Dat zit in dat vooroverleg. Dan overleg ik met de 

conservator in het betreffende museum en dan komen we wel tot een oplossing, maar bij een groot 

museum zal dat misschien niet op dezelfde manier gaan. Dan moet het met erkende transporteurs 

gedaan worden. Het heeft toch te maken met schaalvergroting, afbakening, specialisering, 

professionalisering en bureaucratisering. 

T: denkt u dat de kunsttransporteurs het verschil tussen de grote en kleine musea zien?  

R: ze zouden het niet moeten doen, want juridisch is er geen verschil. Op het moment dat ik heel 

klungelig ben met een bruikleenovereenkomst, dan ligt de verantwoordelijkheid tijdens een 

transport nog steeds bij hun. Net zo goed als wanneer er een heel keurig dichtgetimmerde 

overeenkomst is. De verantwoordelijkheid van de transporteurs blijft hetzelfde. Ik denk alleen dat zij 

bij de één voorzichtiger zijn dan bij de ander. Wij hebben met één transporteur een slechte ervaring 

en daar willen we nu geen zaken meer mee doen. Het kan ook zijn dat de communicatie vanuit ons 

niet helemaal goed is geweest in die situatie. Toen was er een vrijwilliger bij die op het verpakken en 

inladen toezag, maar daar had natuurlijk eigenlijk een collectiemedewerker of conservator bij 

moeten zijn. Er is nooit één iemand die je de schuld kunt geven. Ik heb ook transporteurs gehad die 

ondanks dat alles al goed geregeld was, alles nog even goed naliepen. Dat vind ik dan wel 

professioneel.  

T: bent u bekend met de Nederlandse Registrars Groep?  

R: nee.  

T: op welke manier probeert u actualiteiten te volgen binnen de museumwereld?  

R: daar moet ik eigenlijk weer mee gaan beginnen. Ik moet mij weer wat meer bezig gaan houden 

met museaal inhoudelijk dingen. Daar heb ik me de afgelopen zeven of acht jaar nauwelijks op 
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ontwikkeld. Het museale veld heeft zich toch de afgelopen tien tot vijftien jaar ontwikkeld en daar 

loop ik nu wel tegenaan. In die zin moet ik mij wel weer bekwamen; bekwamen in handelingen, maar 

ook dat bepaalde dingen anders worden gedaan dan vroeger het geval was. Op dit moment is het 

voor mij een vrij steile leercurve, maar dat is wel leuk. Ik volg voornamelijk de museumberichten of 

websites of wat ik hoor van anderen, museumvisie. Daar zie je weleens wat in staan, waarna je op 

internet wat verder kunt kijken. Ik vind het leukst om bij andere instellingen op de werkvloer te gaan 

kijken, maar dan moet ik eerst in de gaten hebben waar het bij mij op dit moment aan schort. Je hebt 

wel genoeg contacten om daar ingang in te vinden. We zijn steeds meer aan het samenwerking als 

conservatoren over collecties en onderwijs enzovoort. In de hoop dat je daarmee ook meegezogen 

wordt en verhoogt in kwaliteit. Dat is bij de grote jongens waarschijnlijk gewoon beter geregeld. Wat 

je als conservator, behoudsmedewerker of educator moet kunnen, kun je prima leren.  

T: zou u geïnteresseerd zijn in de Nederlandse Registrars Groep? 

R: jazeker, maar dan wel vanuit ons perspectief. Bij belangen groepen heb je vaak dat ze ervan 

uitgaan dat diegene die daarbij zijn aangesloten ook volledig dat beroep uitoefenen. Wij zullen niet 

gauw iemand in dienst hebben die zich geheel op bruiklenen richt. Ik denk wel dat wij als museum 

heel veel kennis uit zo’n groep zouden kunnen krijgen. Je zou dus wel lid willen zijn, maar dan wel 

met de vragen: wat zijn de best practices, waar loop je tegen aan bij het bruikleenverkeer. Het zou 

wel interessant zijn om daarvan op de hoogte te blijven en daarbij aan te sluiten, maar niet vanuit 

het belang als registrar. Het zou wel goed zijn om dat uit te dragen naar conservatoren en 

collectiebeheerders voor de kleine en middelgrote musea. Dan kun je toch die professionaliteit op 

die manier naar andere musea brengen, zodat ze er daadwerkelijk wat aan hebben. De vraag van 

kleine en grote musea in combinatie met de functie van registrar is dan wel iets waar je aandacht aan 

moet besteden. Als belangengroep is het wel belangrijk om daar naar te kijken: de ideale situatie en 

bepaalde praktijk situatie die minder ideaal zijn. In die zin zou zo’n groep heel interessant zijn. Als ik 

zo nadenk over wat de functie inhoudt, dan zit je wel tussen belangen in. Mensen die willen dat 

objecten zo min mogelijk behandelt worden en mensen die dat graag wel willen. Je bent een soort 

mediator en moet die partijen tevreden houden. Dat lijkt me best een lastige functie.  
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Interview Stedelijk museum Schiedam  

Christel Kordes 

7 december 2015 

 

T: wat is uw functie?  

C: Manager collecties of Hoofd collectiemanagement.  

T: welke taken horen daarbij? 

C: alles wat de eigen museumcollectie aangaat; registreren, nieuwe aanwinsten zoals inkomende 

langdurige bruiklenen, uitgaande bruiklenen voor tentoonstellingen, schenkingen accepteren, 

voorlichting over schenkingen geven aan schenkers en bruikleengevers, het museumgebouw, 

klimaat, passieve en actieve conservering. Ook tentoonstellingen maken als het  de eigen collectie 

betreft. Op locatie en intern, binnen- en buitenland. Alles wat daar allemaal bij komt kijken. 

T: daarbij stuurt u een aantal collega’s aan? 

C: ja, op mijn afdeling heb ik een historisch conservator, een medewerker beheer en behoud en een 

aantal vrijwilligers. In het geval van een interne bruikleenaanvraag voor de eigen collectie springt de 

afdeling ook bij, bij het projectbureau dat verantwoordelijk is voor het maken van de interne 

tentoonstellingen. Daarin zijn de functies van één registrar/assistent conservator en een 

tentoonstellingsmanager ondergebracht. De rest huren we in per tentoonstellingsproject.  

T: jullie hebben dus een registrar in dienst? 

C: ja, maar die is ook assistent conservator. Het is een combinatie. Deze functionaris regelt de 

bruiklenen van alles wat niet in de eigen collectie is, maar wel wordt opgenomen in een 

tentoonstelling. Zij doet met name de tentoonstellingen. Ik heb haar wel geleerd hoe ze dat moet 

doen. Zij regelt de administratie zoals de bruikleenovereenkomsten, het transport en 

conditierapporten. Ze gaat inhoudelijk mee met de conservator die de tentoonstelling maakt. Met 

hem bepaald ze samen welke objecten in bruikleen moeten worden gevraagd en zij regelt dat dan.  

T: dus voor de inkomende tentoonstellingsbruiklenen zou je kunnen zeggen dat de registrar alles 

regelt?  

C: ja maar alles wat intern wordt aangevraagd van de eigen collectie, gaat via mij. Als er in een 

tentoonstelling een mix zit, wat meestal het geval is bij ons, dan komen ze voor de interne bruiklenen 

naar mij.  

T: er is dus een duidelijke scheidingslijn tussen inkomende en uitgaande bruiklenen?  

C: ja.  

T: hoe zou u de functie registrar omschrijven? 

C: administratief, logistiek medewerker met betrekking tot tentoonstellingsbruiklenen.  

T: denkt u dat de functie in ieder museum hetzelfde is?  

C: nee, in grote musea heb je dat de functie op een andere manier ingebed is in de organisatie dan in 

een kleinere organisatie. Iedere organisatie heeft zijn eigen kijk op hoe die zijn doelstellingen wil 

realiseren en processen willen laten verlopen.  

T: vindt u dat de functie gekoppeld is aan inkomende bruiklenen? 

C: ja, in ons museum wel, maar dat hoeft niet. In een ander museum heb ik gezien dat de registrar 

meer taken deed die betrekking hadden op de eigen collectie. Het is net hoe het museum het inbed 

en hoe er tegen bepaalde befrijfsprocessen wordt aangekeken. Een heleboel musea hebben 

sponsorwerving en giften bij een zakelijk leider of iets dergelijks toebedeelt, terwijl ik dat hier er ook 

af en toe bij doe. Dat komt omdat toen ik hier pas werkte de museumstaf een stuk kleiner was dan 

nu. Ik heb jarenlang gewerkt op de afdeling Collecties van de voorgangers van het RCE en heb  daar 
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allerlei dingen geleerd en meegekregen op het gebied van collectiemanagement. Het is duidelijk dat 

die taken bij mij zouden horen. Ik heb ook jarenlang de verzekeringsportefeuille voor het museum 

gedaan en dan niet alleen voor de collectie, maar alle verzekeringen.  

T: u begon met een brede functie met daarbij verschillende taken?  

C: ja en dat is nu eenmaal zo gegroeid, omdat we voor de taken moesten kijken wie daarvoor 

geschikt was. Soms was ik diegene die voor de contacten zorgde en werd ik,  aanvankelijk zonder het 

te weten, voor veel mensen een soort aanspreekpunt.  

T: bij de inkomende bruiklenen, is dan de registrar het aanspreekpunt? 

C: ja, zij bemoeit zich niet met de eigen collectie in het depot en ik bemoei me niet met de externe 

tentoonstellingsbruiklenen die hier binnenkomen. We hebben wel een systeem dat we van elkaar 

kunnen overnemen als er één van de twee niet is.  

T: de praktische taken, zoals het hanteren en verpakken van de collectie, wie doet dat?  

C: dat doet zij ook voor de inkomende tentoonstellingsbruiklenen en wij voor de uitgaande 

bruiklenen. Als er handen te kort zijn, komt zij naar het depot en wij naar het museum toe. We 

springen bij elkaar bij.  

T: hoe zou u dit museum qua grootte willen typeren? 

C: middelgroot.  

T: wat verstaat u dan onder middelgroot? 

C: een museum met een bepaald  budget en organisatie. Deze indeling wordt door de 

museumvereniging aangegeven. Zij delen musea in op grootte van het budget, aantal bezoekers en 

aantal formatieplaatsen, in klein, middelgroot en groot.  

T: vindt u zelf dat het museum onder middelgroot valt?  

C: ja hoor, nu nog wel, maar we gaan barre tijden tegemoet, dus ik ben benieuwd wat er gaat 

gebeuren. Er gaan een aantal mensen uit en we krijgen ook niet meer het geld dat we in het verleden 

kregen. Dat weten we op dit moment eigenlijk nog niet.  

T: wat verstaat u dan onder een klein museum?  

C: wat de museumvereniging er ook onder verstaat. Misschien een directeur, een conservator, nog 

een aantal mensen en heel veel vrijwilligers erbij, ook met aanzienlijk minder geld. Ik denk dat het 

belangrijk is hoe de museumvereniging ertegenaan kijkt en hoe er in Nederland, subsidieland, tegen 

je aan wordt gekeken. Uiteindelijk moet je geld hebben om te bestaan en als je dat niet hebt dan ben 

je er niet meer. Je zit misschien in een grote omgeving, maar dan ben je nog klein. Dan moet je je 

afvragen of je dat nog wel bent. Bij ons is dat nu allemaal in beweging. Wij zijn een museum in 

transitie op dit moment, dus we hebben geen idee op wat we gaan uitkomen, maar dat het museum 

onder druk staat in de huidige vorm dat is duidelijk. Als je kijkt naar een jaar of twee geleden, dan zijn 

we een middelgroot museum.  

T: als u dan kijkt naar de tentoonstellingen die gerealiseerd worden en de hoeveelheid bezoekers die 

jullie hebben, ziet u dit museum dan nog steeds als middelgroot?  

C: wij proberen 80.000 bezoekers te realiseren per jaar. Ik weet niet of dat aan de definitie voldoet. 

Het is maar net naar welk uitgangspunt je kijkt en hoe je dat definieert.  

T: volgens de enquête zetten jullie vrijwilligers in. Worden deze ook ingezet voor bepaalde taken 

binnen het bruikleenproces?  

C: ja, soms helpen ze mee met het in- en uitpakken.  

T: waarom is er wel voor gekozen om vrijwilligers in te zetten?  

C: omdat die er al jaar en dag zijn en die helpen al jaar en dag mee met inpakken, al voordat ik kwam. 

Als zij daaraan mee willen doen, dan kunnen ze daaraan mee doen. Soms vinden ze dat heel erg leuk. 

Er zijn ook vrijwilligers die helpen bij het maken van conditierapporten. Er zijn vrijwilligers die helpen 

bij het geven van rondleidingen op zaal. Het is net wat diegene leuk vind om te doen en waar 
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behoefte aan is en daar proberen we rekening mee te houden. Het is leuker als je mensen 

voldoening kan geven over de taken die ze hebben.  

T: zijn er ook taken die jullie expliciet niet aan de vrijwilligers geven?  

C: ja, de directie en de eigen taken van de vaste medewerkers. De taken die geborgen zijn in de 

functieomschrijving. Ik heb geen registrator in dienst, dus de vrijwilligers doen ook veel 

registratiewerkzaamheden, omdat ik die functie niet heb. Zij spelen daar een rol bij, laat ik het zo 

zeggen. Ze registreren niet geheel zelfstandig de collectie maar wel bepaalde onderdelen van de 

basisregistratie.  

T: in de enquête staat dat jullie regelmatig werken met een transporteur.  

C: ja, maar dat verschilt nog weleens. We rijden ook zelf. We werken met Joost de kunstrijder, Hizkia, 

Van Kralingen, Kortman, Art Handling Service. Net hoe het uitkomt en om welke collectieonderdelen 

het gaat, dat bekijken we per transport. Momenteel hebben we een bedrijfscollectie in tijdelijk 

beheer gekregen. Dat stond opgeslagen bij Art Handling Service, dus toen moesten we daar mee 

werken. Dat was contractueel zo afgesproken.  

T: bij de eigen collectie bent u dan diegene die het contact houdt met de transporteurs?  

C: ja, samen met de medewerker beheer en behoud en als het onze topcollectie is of het moet naar 

het buitenland dan werken we met Hizkia, maar het hangt er helemaal vanaf wat het is en voor welk 

museum. Bijvoorbeeld het ophalen van een video-installatie doen we gewoon zelf. Als het een koffer 

is met dvd’s dan ga ik daarvoor niet een lucht geveerd transportmiddel gebruiken. Ik bekijk per keer 

wat de belangrijkste risico’s zijn en op grond daarvan huur ik een transporteur in waarvan ik vind dat 

dat past of combineren we een transport als dat kan.  

T: zijn er nog andere taken die uitbesteed worden? 

C: de opbouw van de tentoonstelling wordt altijd uitbesteed aan een hang team.  

T: dan maakt het ook niet uit of de collectie met eigen collectie of bruiklenen is?  

C: nee, we richten wel zelf in. De echte opbouw van wanden, vitrines en sokkels en alles wat er bij 

een tentoonstelling nodig is, zoals het aansluiten van AV materiaal, wordt allemaal uitbesteedt.  

T: wordt restauratie ook uitbesteed? 

C: ja ook, maar ook fotografie. Dan huren we een fotograaf in. Als we handen te kort komen voor de 

art handling, dan huren we ook Art Handlers in.  

T: wordt er collectie door het museum uitgeleend aan kleine musea?  

C: alleen als ze een aanvraag doen. Ik leen aan iedereen die een aanvraag doet op een normale 

manier en binnen een redelijke realisatietijd (bij voorkeur een maand of 3 tot 6 van tevoren, 

afhankelijk van het aantal in bruikleen gevraagde werken). Tegenwoordig komt het soms voor dat ik 

binnen twee weken een bruikleen moet verstrekken, maar dat is niet echt goed te doen. Er is dan 

eigenlijk geen tijd om het fysiek en administratief te regelen.  

T: is het een gevarieerde groep musea die bij jullie aanvraag doen?  

C: ja, zowel grote als kleine (bijvoorbeeld Museum Flehite in Amersfoort of Museum Tetar van Elven 

in Delft). Met het Gemeentemuseum Den Haag hebben we regelmatig contact om dingen uit te 

lenen, maar ook Stedelijk Amsterdam, Güggenheim in New York, Victoria & Albert in Londen. Dit zijn 

de grote musea, maar we lenen ook uit aan het Jenevermuseum hier of het Gemeentearchief 

Schiedam, de manifestaties in de stad Schiedam.  

T: merkt u verschil tussen de organisatie van de grote internationale musea en de kleinere, lokale 

musea en waar zit dat verschil in?  

C: natuurlijk, hoe ze de bruikleenaanvragen doen, hoe ze dat aanpakken en hoe professioneel ze 

omgaan met art handeling, transport, verzekering, hoe ze je informeren; dat gaat tot in de kleinste 

details en het volgen van procedures. Ik bedoel als er dingen voor de manifestatie hier in Schiedam 

moet worden gedaan, dan doe ik alles zelf.  
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T: merkt u ook verschil tussen het werken met een registrar of niet?  

C: dat maakt niet uit. We hebben laatst een grote bruikleenaanvraag gehad van een museum en toen 

kwam ook de manager collecties mee, mijn evenknie daar. Nee, het maakt geen verschil of ik een 

registrar of manager collecties voor me heb. Zij hadden ook een restaurator mee, maar die wist niet 

dat er handschoenen gebruikt moesten worden. Dat hebben we ook eens gehad met een 

medewerkers van een kunsttransporteur. Dat heb ik wel even benoemd dat wij dat een normale zaak 

vinden. Wij wijzen ze daar dan op en als het te vaak gebeurt dan werken we in het vervolg niet meer 

met deze transporteur.  

T: lenen jullie ook weleens van kleine musea?  

C: ja en ook heel veel van particulieren. Dat is juist een collectie die je normaal nooit ziet, 

bijvoorbeeld de werken van Jan Schoonhoven. Daarvan zit een heel groot deel bij particuliere 

collectioneurs en ook wel in grote bekende musea, maar veel werken die zijn ontdekt bevinden zich  

in particulier bezit. Dat heeft de conservator ontdekt en die wilde een tentoonstelling maken van 

nieuwe ontdekkingen en heeft daar mooie verbindingen mee kunnen maken. Bij particulieren vindt 

je vaak kunstwerken die niet vaak in musea of andere een openbare opstellingen te zien zijn 

geweest. Heel veel kleine musea hebben bijvoorbeeld geen Jan Schoonhoven, dus daar lenen we niet 

van. Het is net wat voor soort tentoonstelling we willen gaan maken.  

T: merken jullie verschil bij het lenen van grote en kleine musea en particulieren en wat is het 

grootste verschil? 

C: ja zeker, de manier waarop ze tegen hun eigen kunstwerken aan kijken. Ze willen aan de ene kant 

dat je er heel zorgvuldig mee omgaat. Soms organiseren we een tentoonstelling over een 

verzamelaar en dan willen ze bijvoorbeeld dat de ramen open zijn en het zonlicht op de kunstwerken 

staan, terwijl wij eigenlijk altijd de ramen afschermen. Dat kunnen we dan niet toelaten. Op een 

ander moment maken ze zich zorgen, omdat ze een schilderij in een tentoonstelling van zichzelf 

terug zien en het doek van een schilderij staat heel strak gespannen. Zij denken dan dat het nog niet 

zo was en dan moet ik mij verantwoorden dat het wel al zo was. Dan halen we het conditierapport 

erbij. Ze zitten in hun eigen wereld in hoe ze tegen hun kunstwerk aankijken. Aan de ene kant zijn het 

hun kinderen en zijn ze er vreselijk bezorgd over, maar professionaliteit over wat er met een werk 

feitelijk aan de hand is en ze zijn niet bekend met de risico’s als de invloed van klimaat en daglicht op 

de werken, dat missen ze. Dan merk je gewoon dat ze de klok hebben horen luiden, maar niet weten 

waar de klepel hangt.  

T: zijn de musea dan professioneler en letten ze bijvoorbeeld wél op die risico’s? 

C: ja, juist als je als koerier meegaat en je leent je collectie uit, dan kijk je juist hoe de andere musea 

daarmee omgaan. Doe je een concessie of doe je dat niet? Geef je toestemming dat iets anders 

opgehangen wordt dan dat je eigenlijk van plan was, daardoor niet alles hetzelfde werkt op een 

andere locatie, bijvoorbeeld omdat er een andere ondergrond is? Daar ben je dan zelf bij om te 

kijken welke beslissingen wel of niet goed zijn. Daar leer je gewoon heel veel van. Dan zie je ook dat 

het in veel musea op dat moment improviseren is. Voor zowel de grote als de kleine.  

T: wat denkt u dat de grootste verschillen zijn tussen grote en kleine musea met betrekking tot 

collecties en bruiklenen?  

C: grote musea hebben veel meer differentiatie in taken en functionarissen. Die hoeven niet zozeer 

allround te zijn op het gehele gebied. Die hebben voor iedere taak een apart iemand. Dan mag je je 

ook echt niet met iemand anders z’n taak bemoeien. Daar is het zo uitgedifferentieerd dat je altijd 

maar een onderdeel bent van het geheel en je je moet koppelen aan anderen. Terwijl als je een heel 

proces in eigen hand hebt, kun je dat makkelijker in je eentje uitvoeren. Als je in een grote 

organisatie werkt, waar het natuurlijk ook wel over veel meer opdrachten gaat, dan ben je heel veel 

tijd kwijt aan communicatie om alles passend te krijgen. Als het niet op elkaar aansluit, mis je zoveel 
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tijd om het weer goed door te laten lopen. Je ziet ook wel dat ze in teams werken, maar dan hangen 

ze bijvoorbeeld met zes man een kunstwerk op. Wij zitten daar gewoon tussenin. Soms maakt dat 

het werken in een iets kleinere organisatie op sommige punten slagvaardiger. Waar je ziet dat 

sommige musea heel veel tijd in steken, is dat bij ons niet zo. Bij ons weet iedereen precies wat we 

wel en niet doen. Als er een probleem is dat we kunnen oplossen door extra mensen in te zetten, 

dan doen we dat. We hebben niet iemand die zegt: dat behoort niet tot mijn taak. Als het moet gaat 

zelfs de conservator meehelpen uitpakken van schilderijen.  

T: zou je kunnen zeggen dat de functies in kleine tot middelgrote musea meer allround zijn?  

C: ja, meer over het hele bruikleenproces. Als iemand dat een paar keer mee heeft gemaakt dan 

weten ze hoe dat gaat en kunnen ze flexibeler ingezet worden als er iets niet volgens plan gaat. Bij 

grote internationale musea is dat zo in vakjes verdeelt dat er bijna geen bewegingsruimte zit. Het 

kost je heel veel communicatie en organisatie. Je bent daar meer tijd aan kwijt. Bij ons als iemand 

een aantal keer het hele proces heeft meegelopen, dan zit het er wel in.  

T: zetten jullie dan in principe één persoon in voor het gehele proces?  

C: ja, maar we hebben ook verschillende conservatoren. In principe doet één persoon het hele 

project, maar andere mensen kunnen dit wel opvangen als dat nodig is. Het is aan de 

tentoonstellingsmanager om per tentoonstellingsproject goed in kaart te brengen wat er moet 

gebeuren en te bekijken hoeveel mensen er ingehuurd moeten worden. Sommige dingen doen we 

gewoon zelf en andere zaken besteden we uit. Dat is ook afhankelijk van het budget dat er voor een 

tentoonstellingsproject is vastgesteld.  

T: welke voordelen heeft het, denkt u, om in een groot museum alle taken gedifferentieerd te 

hebben? 

C: als je een tentoonstelling moet maken, dat dat op internationaal niveau kan en dat je daarvoor 

genoeg geld kan binnenkrijgen. Daar heb je als groot museum meer kans op dan als klein museum. Je 

hebt een financieel voordeel. Of dat je als groot museum een netwerk heb, waardoor je 

tentoonstellingen kunt overnemen van andere buitenlandse musea.  

T: ziet u het als een voordeel dat je als medewerker van een groot museum meer gespecialiseerd 

bent op één taak?  

C: ja, dat kan een voordeel zijn doordat je dingen wat meer kunt uitdiepen en expert kan worden op 

een bepaald vakgebied, voor je eigen ontwikkeling. Tijdens je carrière kan dat voordelen opleveren, 

maar je kunt ook iets zeggen voor een kleiner museum waar je alles zelf kunt doen. Het is net wat je 

wilt, hoe je daar instaat en hoe je daar tegen aankijkt en mee omgaat.  

T: welke voordelen zou het kunnen hebben om in een klein museum met enkele medewerkers te 

werken?  

C: ik denk dat dat ook voordelen heeft, de lijnen zijn allemaal veel korter. Als je een goed team hebt, 

dan werk je misschien wel veel efficiënter dan in een groot museum en het is allemaal nog te 

behappen. Je maakt in een klein museum wat andere tentoonstellingen, maar dat hoeft niet minder 

of slechter te zijn. Het is gewoon hoe je daar met z’n allen mee omgaat en wat je ervan maakt. Het 

gaat ook over het enthousiasme van dat team. Ik zie dat niet zo zwart of wit als voordeel of nadeel. Ik 

zie het als daar waar je terecht komt. Het is van beide een keuze, anders solliciteer je niet ergens 

naar of wordt die persoon niet aangenomen als deze niet gepast is. Ik werkte op de afdeling 

collecties bij het ICN, wat nu het RCE is, ik heb daar veel gedaan, maar wilde toch in een museum 

gaan werken. Ik wilde niet in een museum waar maar één collectie is. Dat vond ik niet leuk. Juist hier 

in Schiedam is het zo leuk omdat er veel verschillende deelcollecties zijn met hun eigen registratie en 

conserveringsproblematiek. Toen ik hier 15 jaar geleden kwam was er nog geen registratiesysteem 

opgezet, geen documentatiesysteem opgezet, geen procedures vastgelegd, geen depot. Dat vond ik 

leuk. Een ander die zegt van: ik wil gewoon registreren. Ik heb gekozen voor een museum waar deze 

dingen nog moesten gebeuren en dat heb ik niet alleen gedaan, want ik heb met veel vrijwilligers 
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gewerkt. Uiteindelijk is mijn functie steeds meer verschoven naar dat ik de bedenker ben en iemand 

anders de uitvoering doet.  

T: wat denkt u dat de grootste verschillen zijn tussen uw functie en die van een conservator of 

collectiebeheerder in een klein museum?  

C: dat er in mijn functie een aantal dingen zijn geslopen waarvan ik denk, dat als je daar goed over 

nadenkt, dat het helemaal niet bij mijn functie hoort, maar dat is in deze organisatie nou eenmaal zo 

gelopen, omdat bepaalde mensen daar geen feeling mee hadden of niet goed begrepen hoe ze dat 

vorm moesten geven.  

T: eigenlijk is uw functie afdeling overschrijdend?  

C: ja, heel lang heb ik ook in het managementteam gezeten.  

T: denkt u dat dat minder is in kleine musea? 

C: ja, dan denk ik dat heel veel zaken bij de directeur liggen als eindverantwoordelijke en 

vertegenwoordiger van het museum, met name als het gaat over financiële dingen en zaken zoals 

verzekeringen en beleid. Dat is hier anders. Ik betwijfel ook of dat goed is.  

T: wat voor takenpakket denkt u dat een collectiebeheerder in een klein museum heeft?  

C: in ieder geval wat je hier ook hebt; de zorg voor de collectie in al zijn facetten. In een klein 

museum heb je alleen maar minder mensen. Alleen je moet kijken of dat wat aan je gevraagd wordt, 

of je dat ook kunt realiseren en dat hangt helemaal af van de collectie, of deze geregistreerd is en op 

de juiste standplaats staat. Bijvoorbeeld als je standplaatsregistratie niet op orde is, dan kan je 

vreselijk in de knoop komen als je een bruikleenaanvraag van honderd objecten hebt die je niet kunt 

vinden. Als je dat twee of drie maanden van tevoren krijgt, krijg je dat niet voor elkaar.  

T: bent u bekend met de Nederlandse Registrars Groep en bent u ook lid?  

C: ja en nee, want ik ben ook lid van de sectie collecties van de museumvereniging en Alexandra van 

Kleef (voorzitter van de NRG) zit ook bij ons aan tafel in de vergadering. Dat is ook een tijd lang niet 

zo geweest, maar sinds dit jaar weer wel en ik denk dat dat alleen maar goed is en dat wordt als 

prettig ervaren. De secties werken samen. Dat zie je ook in dit museum, dus ik vind dat niet een 

vreemde ontwikkeling. Een aantal praktische en uitvoerende zaken met betrekking tot de zorg voor 

de collectie liggen op dezelfde weg.  

T: je zou kunnen zeggen dat een registrar in een bepaalde mate ook voor de collectie zorgt. 

C: ja natuurlijk, dat gebeurt hier ook.  

T: is er nog een andere manier waarop u actualiteiten volgt met betrekking tot collectiezorg en 

bruiklenen?  

C: via de sectie. Gewoon wat je als museum binnenkrijgt aan berichten en nieuws. Het is een 

onderdeel van Nederland, museumland, dus dat volg ik wel. We gaan ook naar allerlei bijeenkomsten 

op dat gebied.  

T: gaat u dan ook specifiek naar bijeenkomsten voor registrars? 

C: nee, niet specifiek of er moet een onderwerp zijn dat mij aanspreekt.  

T: ik kan me voorstellen dat de NRG ook onderwerpen behandelt die u als collectiemanager ook 

aangaan.  

C: ja, maar dat was in het verleden ook wel zo. Ik heb in mijn tijd er mede voor gezorgd dat de functie 

registrar een plek kreeg in de Nederlandse musea. Ik doe dit nu al zo lang. Op zich de basisdingen 

waar men zich nu mee bezig houdt, dat interesseert mij nu niet meer zo. Dat ben ik een beetje 

ontgroeit. Ik heb zelf aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de  functie van registrar in het 

museum en ook zelf opgeleid. Op een gegeven moment is het naar netwerkbijeenkomsten gaan niet 

zo interessant meer. Ik zit zelf ook al bij een groep. Je hebt op een gegeven moment ook andere 

dingen die je bezighouden.  

T: is de functie van registrar verandert de afgelopen paar jaar? 
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C: ik mag hopen van wel. Ik mag hopen dat in ieder museum er wel zo’n iemand aanwezig is en dat 

het belang daarvan wordt ingezien. Dat het gewoon heel handig is als je zo’n iemand hebt, juist 

omdat die het overzicht per tentoonstelling heeft van wat er binnenkomt en wat er uit moet gaan, 

dat monitort en alle administratie en logistiek die daar bij horen, goed coördineert en goed onder de 

knie heeft. Dat scheelt je als museum gewoon heel veel geld. 

T: en hoe zit dat voor de musea die niet de luxe hebben om een eigen registrar in dienst te hebben? 

C: dat merk je wel bij onder andere musea die geen registrar in dienst hebben, maar enkel een 

collectiebeheerder. Dat zie je ook wel aan de tentoonstellingen die daar gemaakt worden. In principe 

is het wel van belang als middelgroot museum dat je zo’n iemand hebt. Dat is net zoiets als dat je een 

eigen collectie hebt en die moet beheerd worden, lijkt het me handig om iemand te hebben die 

collectiebeheer doet; een medewerker beheer en behoud of een hoofd collecties. Dat lijkt me 

gewoon essentieel. Als je dat niet hebt, kun je gewoon niet voldoen aan één van de museale taken 

die je hebt als museum. Dan heb je niet voldoende expertise in huis om dat te doen. Ik vraag me ook 

af of je dan wel opgenomen kan worden in het museumregister en of dat goed overkomt als je 

subsidie moet aanvragen of aanwinsten wilt verwerven.  

T: wat vindt u van combinatiefuncties?  

C: ja, dat doen we hier ook. Waarom niet. Als je op een bepaald moment in de tijd meer behoefte 

heb aan iemand voor collectiebeheer en je kunt dat combineren met iemand die de 

tentoonstellingsbruiklenen doet; dan waarom niet. Ieder museum moet dat naar eigen draagkracht 

en financiële mogelijkheden vormgeven, kijken hoe je dat als doelstellingen binnen het museum kunt 

verwezenlijken. Als je een klein museum bent en je organiseert twee keer per jaar een 

tentoonstelling, dan lijkt het mij overbodig als je daar het hele jaar een registrar op zet. Als je een 

collectiebeheerder hebt en in de tijd van de tentoonstellingsopbouw gaat hij of zij dat doen, dan lijkt 

me dat prima, maar het hangt ervan af wat er gedaan moet worden. Een collectiebeheerder doet ook 

administratief en logistiek werk. De registrar ook, qua inhoud scheelt het niet zo heel erg.  

T: u bent wel van mening dat een middelgroot museum dat regelmatig tentoonstellingen organiseert 

een registrar nodig heeft?  

C: ja, dan heb je er wel één nodig. Zeker als je meer dan tien tentoonstellingen per jaar organiseert.  
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Interview Westfries Museum (deel 1) 

Alice van der Wiel 

8 december 2015  

 

T: wat is jouw functie? 

A: ik ben officieel collectiebeheerder, er is niemand anders die dat doet. Ik heb voor één dag in de 

week iemand in de week erbij voor de registratie, maar dat gaat meer over alle 

standplaatsveranderingen, dat soort dingen, en onderzoek naar herkomst van collectie in oude 

boeken. Zij beheert verder ook de documentatie en de bibliotheek van het museum en begeleidt 

samen met mij stagiaires. Verder is eigenlijk alles dat met collectie te maken heeft, mijn 

verantwoording. Dus als het in het museum staat, als het in het depot staat, de bruiklenen: 

transporten, verzekeringen, eigenlijk alles. Een enkele keer neemt een collega iets van me over, maar 

in principe behoort alles wat de collectie betreft tot mijn takenpakket.  

T: in de enquête werd een medewerker voor tentoonstellingen genoemd, welke taken heeft hij of zij 

binnen het bruikleenproces? 

A: ja, het ligt er een beetje aan wie het doet, maar in principe is er één iemand die organiseert de 

tentoonstellingen en die zorgt dat de materialen er zijn. Die zorgt dat er steunen komen, dat het 

ingericht wordt. Dat wordt wel met z’n allen besproken en dan is zij meestal diegene die de 

bruiklenen aanvraagt en dan krijg ik meestal later te horen wat er hier naar toe komt. Ik doe eigenlijk 

nooit zelf een bruikleenaanvraag. Misschien is dat een verschil met een registrar, maar ik weet 

eigenlijk niet precies hoe dat zit bij andere musea.  

T: is de tentoonstellingsmedewerker vast bij jullie in dienst en is dit dan ook de persoon die alles 

rondom de bruikleenaanvraag regelt?  

A: ja, ze is vast in dienst, maar ze doet niet alles voor de bruikleenaanvraag. Ze vraagt echt alleen de 

bruikleen aan en als dat akkoord is, dan krijg ik alle gegevens en dan zorg ik dat alles gaat rollen; dat 

er een transport komt, dat er contracten komen, dat soort dingen.  

T: ben jij dan ook diegene die het meeste contact heeft met de bruikleengever, de transporteur en 

eventueel nog andere partijen? 

A: ja. 

T: wat versta jij onder de functie registrar?  

A: eigenlijk meer het bruikleenverkeer, denk ik. Inkomend én uitgaand. Qua registratie weet ik het 

eigenlijk niet, ik denk dat het er ook bij hoort, maar ik heb daar eigenlijk niet echt een goed beeld bij.  

T: welke taken denk je dat er bij de registrar horen? 

A: ik denk eigenlijk voornamelijk het bruikleenverkeer, wat ik herken uit een ander museum, en daar 

zit waarschijnlijk ook wel registratie en inventarisatie bij als takenpakket. Dat moet haast wel, want ik 

zou niet weten wie het anders doet. Je hebt daar naast 2 registrars en een collectiebeheerder die 

zich alleen met collectiebehoud bezig houdt en niet met de registratie, dus ik neem aan dat de 

registrars zowel de registratie als het bruikleenverkeer met z’n tweeën op zich nemen.  

T: je zei al, zowel inkomend als uitgaande bruiklenen, denk je dat de registrar voor alle taken binnen 

beide processen verantwoordelijk is?  

A: ja, ik denk dat die verantwoordelijk is voor al die taken of in ieder geval het transport, de logistiek, 

dat de verzekering in orde is en als bruiklenen uit gaan, dat je dan controleert waar ze naartoe gaan 

en onder welke omstandigheden. 

T: en het hanteren van objecten? 

A: dat wordt natuurlijk ook wel door registrars gedaan, maar in principe zou je dat meer aan de 
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depotbeheerder over laten. Dat valt hier natuurlijk onder één taak of de transporteur doet het. Dat 

gebeurt bij ons ook heel vaak, dat wij de voorwerpen door de transporteur laten inpakken.  

T: in de enquête stond dat jullie geen gebruik maken van vrijwilligers voor het bruikleenproces, is 

daar bewust voor gekozen?  

A: ja, ik heb ook weleens vrijwilligers gehad die standplaatsen registreren. Dat is geen erg 

ingewikkeld werk en voor ons is het heel vanzelfsprekend hoe dat in elkaar zit, maar voor iemand die 

daar net bij komt kijken en geen museale opleiding heeft gehad, bleek het allemaal best nog moeilijk. 

Het werk van bruiklenen is nog even wat ingewikkelder en moet aan veel meer eisen voldoen dan 

even simpel een getalletje in de database veranderen, dus nee, dat doen we liever niet. Ook omdat 

het toch wel een grote verantwoordelijkheid is. Misschien kan het, maar dan moeten vrijwilligers 

zeer goed getraind zijn, eventueel door een cursus. 

T: zijn er wel taken binnen het collectiemanagement die jullie uitbesteden aan vrijwilligers?  

A: nee, eigenlijk niks. Behalve dan de wijziging van de standplaatsen door twee dames, maar niet 

heel veel en ook niet heel vaak.  

T: maken jullie veel gebruik van vrijwilligers in dit museum?  

A: ja, maar dat is allemaal aan de “voorkant”, als gastvrouw of -heer. Dat is eigenlijk het enige.  

T: dus de organisatie zelf wordt in principe door die twintig betaalde medewerkers gedaan.  

A: ja en daar zit dan de afdeling facilitair bij. Ook daar zijn bijna geen vrijwilligers bij betrokken, 

terwijl je daar misschien juist wel vrijwilligers zou kunnen gebruiken.  

T: welke taken of functies zijn er nog meer betrokken bij het bruikleenproces?  

A: de technische dienst haalt een enkele keer de spullen weleens op, als het hier in de buurt is, want 

dan is het vaak te duur om een transporteur te laten komen. We hebben een depotmedewerker die 

kan inpakken, dus dat soort dingen kunnen we wel zelf doen, maar dat gebeurt niet heel vaak. 

Transport door onze facilitair medewerkers gebeurt bijna nooit maar eventueel alleen in 

samenwerking met bevriende musea hier in de buurt. Over het algemeen willen musea dat we een 

kunsttransporteur inschakelen en dat is terecht. 

T: in de enquête zag ik ook de directeur staan die een taak zou kunnen uitvoeren in het 

bruikleenproces.  

A: nou, dan moet ik even denken. We hebben natuurlijk zo’n klein team. Het gebeurt weleens dat hij 

iets aanvraagt of iets aangeboden krijgt en dat hij de aanbieding accepteert. In de meeste gevallen 

tekent hij de bruikleenovereenkomsten bij grote exposities. Soms doe ik het zelf of een collega van 

mij. De directeur leest over het algemeen de overeenkomsten niet door. Hij vertrouwd op mijn 

oordeel en vraagt alleen of er nog iets bijzonders in staat waar we rekening mee moeten houden. De 

uiteindelijke verantwoording ligt uiteraard bij hem. 

T: je zou kunnen zeggen dat de uitwerking grotendeels bij jou ligt. 

A: uiteindelijk heeft de directeur de eindverantwoording, maar hij vertrouwd op zijn medewerkers. 

Hij heeft een groot aandeel bij de vormgeving van de tentoonstellingen en de indeling van 

tentoonstellingen. De collectie en alles wat er bij komt kijken laat hij graag aan mij over en dat vind ik 

ook erg fijn. 

T: ligt het dan ook aan de soort persoon? 

A: ja, ik denk het wel. Als je een directeur hebt die meer bezig is met de collectie, zal hij zich daar 

meer mee willen bezighouden, maar onze directeur is blij dat het bij mij ligt en dat de collectie in 

goede handen is.   

T: in de enquête wordt ook genoemd dat er vaak met kunsttransporteurs wordt gewerkt, ben jij ook 

diegene die contact heeft met de transporteurs?  

A: ja, in principe wel. We huren zelf vaak IL in, daar hebben we ook een extern depot. Dat is wel 
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handig, want als wij zeggen dat een schilderij ergens heen moet, kunnen zij het schilderij zo van het 

rek afhalen en hebben wij er geen werk meer aan. Zij pakken het in en brengen het naar de 

bruikleennemer of restaurator als dat nodig is. Ze halen ook op. IL is nog maar een paar jaar bezig, 

maar heeft inmiddels al voor veel musea gewerkt. Grote musea als het Rijksmuseum gebruiken ook 

andere bekende kunsttransporteurs en daar hebben we ook goede contacten mee. Het ligt eraan 

wat de andere partij wil.  

T: is er bij dat depot ook collectie van andere musea? 

A: ja, ze zijn daar een paar jaar terug mee begonnen. Er zitten collecties van diverse musea, maar 

deze zijn gescheiden van elkaar. Het is ook een grote ruimte daar en alles hangt prachtig aan grote 

rekken. Dat is heel fijn.  

T: met welke externe partijen werken jullie nog meer? Ik zag in de enquête een taxateur staan, 

eventueel een restaurator?  

A: een enkele keer als wij een bruikleen uit moeten geven dan ligt het eraan wat het is. Soms gaat 

het om C- collectie en weet je ongeveer wat de marktwaarde is, maar als het om A- of B- Collectie 

gaat dan laten we het taxeren. Soms vragen we dan aan de bruikleennemer of zij een deel van de 

kosten op zich willen nemen. Na taxatie heb je voorlopig weer een indicatie van de waarde. Als wij de 

bruikleennemer zijn, moet de bruikleengever zelf die waarde eraan koppelen. Dat doen wij niet. 

Soms vragen ze dat wel aan ons, vooral particulieren, maar dat kunnen en mógen we ook niet 

zeggen. Als er namelijk schade aan het bruikleen optreedt en het is onderverzekerd dan is dat een 

probleem. Daar wijzen we de bruikleengevers ook op: laat het taxeren of noem een goede 

verzekeringswaarde. Als het dus om A- of B collectie gaat laten we het echt taxeren en daar heb je de 

komende jaren weer plezier van, want die waarde kan wel een aantal jaren blijven staan. Soms 

echter worden de stukken na 15 of 20 jaar jaar pas weer een keer geleend en dan zit je met een 

taxatie van ruim vijftien jaar terug. Dan laten we er een taxateur bij komen.  

Een restaurator hebben we niet hier, maar we hebben wel een vaste restaurator. Bij grote 

tentoonstellingen laten we onze eigen schilderijen conserveren en restaureren wanneer dat nodig is, 

en wanneer er een restauratie moet plaatsvinden bij bruiklenen worden soms restauratiekosten 

gedeeld tussen bruikleengever en -nemer.  

T: ben jij ook altijd de persoon die contact heeft met deze personen? 

A: ja, met de restaurator en met de taxateur. 

T: zou je kunnen zeggen dat deze taken uitbesteed moeten worden, omdat de organisatie zo klein is? 

A: ja, we hebben geen vaste restaurator in huis, dus je moet dat uitbesteden. Zo ook met taxaties. In 

principe gebruiken we een taxateur of we geven er zelf een waarde aan, wanneer dat onze eigen C-

Collectie betreft.  

T: in de enquête staat dat ook conditierapporten aan een restaurator worden uitbesteed.  

A: ja, dat gebeurt niet zo heel vaak dat we zelf een conditierapport meegeven. Soms wordt het door 

de grote musea gedaan. Bij langdurige inkomende bruiklenen komt er vaak een conditierapport mee 

van het museum. Dat bekijk ik meestal samen met de collectiebeheerder of registrar van dat 

museum als die meekomen. Verder doen wij het zelf niet. Wij kunnen dat niet zelf maken, want  dat 

moet ook de restaurator doen. Ik zou het wel enigszins kunnen, maar ik zou niet alles goed kunnen 

beoordelen qua materialen. Het ligt er ook aan wat het is. Van zilver of porselein daar weet ik 

gewoon te weinig van. Daar moet je eigenlijk iemand anders voor inschakelen. Soms komt er alleen 

een conditierapport mee met een voorwerp. Dat check je dan ook, en soms vallen dingen me op. Die 

meldt ik dan weer bij de bruikleengever zodat het rapport wordt aangepast.  

T: worden er dan wel foto’s gemaakt? 

A: ja, we maken wel foto’s als er een object binnenkomt. Daar hebben we echt wel van geleerd. Ook 

als het terugkomt. Onlangs hebben we dingen uitgeleend en bij terugkomst bleek er schade te zijn 

aan één voorwerp. Dan maak je daar, terwijl het nog in de doos zit, foto’s van en dat wordt dan via 
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de verzekering van de bruikleennemer gerestaureerd. Ze hadden zelf helaas geen foto’s gemaakt. We 

hebben hier veel te maken met kleine musea en stichtingen. Die leren ook iedere keer weer. Dan 

verpak jij het goed, maar dan komt het terug en blijkt het door de bruikleennemer niet goed te zijn 

ingepakt, waardoor er schade is opgetreden. Daar heb je dus wel mee te maken.  

T: als jullie een object uitlenen dan geven jullie geen conditierapport mee?  

A: nee, tenzij het bij de restaurator is geweest. Dan heeft die er een conditierapport bij gemaakt en 

dan kan dat meteen mee, maar in principe niet. Zoals gezegd heb ik daar niet genoeg kennis voor  (ik 

ben geen restaurator) en het neemt veel tijd in beslag om een goed conditierapport te maken. Wel 

maken we een foto als het bruikleen weggaat. 

T: wordt er dan door de ontvangende partij een conditierapport of foto’s gemaakt?  

A: dat gebeurt zeker bij het Rijksmuseum of andere grote musea, maar kleinere instellingen zullen 

misschien een foto maken, maar een echt volledige conditierapport zie je heel weinig.  

T: dus het zijn vooral de grotere musea die dat wel doen? 

A: ja, dat viel mij erg op. Het is natuurlijk best uitgebreid werk als je dat van ieder object moet doen 

en als je maar alleen bent. Plus dat je de kennis niet altijd hebt. Het enige wat je dan kunt doen is 

foto’s maken als het weggaat en terug komt.  

T: je zegt dus dat er verschillen zijn tussen de organisatie bij grote musea en kleine musea als je een 

object aan hen uitleent, welke verschillen zie je nog meer?  

A: ja, er wordt door grote musea veel gelet op de klimaatomstandigheden en licht. Met een bepaald 

museum hebben we veel gediscussieerd of een bruikleen van hen wel of niet kon doorgaan, omdat 

we door softwareproblemen de klimaatmetingen niet konden uitdraaien. Toen hebben we 

thermohygrografen neergezet. Op één punt kwam het klimaat op 60% luchtvochtigheid en het mocht 

niet hoger dan 58% zijn. Toen moest er wel hard gewerkt worden om die software op orde te krijgen. 

Uiteindelijk is het gelukt en kregen we de werken wel. Ze geven echter toch nog een datalogger mee, 

omdat ze het niet helemaal vertrouwen. Dat heb je met de grotere musea heel erg. Die zitten heel 

erg nog in die oude vaste waardes, terwijl er nieuwe ontwikkelingen zijn waaruit blijkt dat die vaste 

waardes niet altijd zaligmakend zijn en in sommige gevallen juist een tegenovergesteld effect 

sorteren. 

T: hebben grotere musea meer en strengere regels?  

A: ja.  

T: merk je ook verschillen doordat grote musea vaak een registrar in dienst hebben en kleine musea 

een collectiebeheerder?  

A: qua kennis?  

T: qua kennis, maar ook in de samenwerking? 

A: ja, die zijn veel meer gericht op de overeenkomsten. Wij doen dat ook, we doen ons best en 

hebben ook goede contracten, maar het lijkt daar veel automatischer, veel sneller en veel 

makkelijker te gaan. Als je iemand hebt die gespecialiseerd is op alleen het registrar gebied, dan heb 

je natuurlijk alleen met registratie en bruikleenverkeer te maken. Dat is wel een verschil, denk ik. Je 

hebt allemaal specialisaties binnen een groot museum en hier zit dat in één baan. Wat het wel leuk 

maakt, want ik zou niet alleen maar één ding willen doen.  

T: welke voordelen heeft het om als collectiebeheerder al die taken in één te hebben? 

A: je hebt dan heel goed overzicht. Als registrar heb je bijvoorbeeld meer te maken met de 

transporteur, terwijl ik ook weet hoe het in het depot is en wat er in het museum hangt, waar, hoe 

en in welke omstandigheden het hangt. Dat zal een registrar niet zo gauw weten. Ik weet hoe ik de 

objecten moet hanteren, dat zal bij een registrar ook anders zijn. Dan pakt een depotmedewerker of 

transporteur het in, veronderstel ik.  

T: welke voordelen zijn er als registrar met één taak?  
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A: ik denk dat het ook wel voordelen heeft, omdat je echt de specialist bent op dat gebied. Dan ben 

je bekend met allerlei zaken, bijvoorbeeld het halen van grote stukken uit het buitenland. Daar heb ik 

nog niet veel mee te maken gehad en we stuiten nu bijvoorbeeld op buitenlandse musea die 

veeleisend zijn en hoe gaan we daar mee om? Het gaat wel, maar het gaat moeizaam. Een groot 

museum zal daar al veel mee te maken hebben gehad. Die hebben een breder netwerk.  

T: zie je dit als een klein of middelgroot museum?  

A: ik denk dat dit een middelgroot museum is, maar wel met een kleine staf. Het ligt er een beetje 

aan wat je bedoelt met klein museum. We hebben best een grote, uitgebreide en brede collectie. 

Het museum op zich is qua oppervlakte ook best groot. Qua staf zijn we erg klein. Dat we het met zo 

weinig mensen iedere keer weer moeten doen. Als iemand wegvalt door ziekte, dan merk je dat 

meteen.  

T: en als je dan kijkt naar budget en bezoekersaantallen, vind je dat belangrijk voor de grootte van 

een museum?  

A: onze directeur is een man die de blik naar buiten toe heeft gericht en allerlei nieuwe dingen 

initieert, zoals de virtual reality tour. We zien wel dat daardoor de bezoekersaantallen stijgen. Dat 

moet tegenwoordig ook wel, wil je subsidies krijgen of sponsorgeld. Er moet wel wat gebeuren in het 

museum.  

T: denk je dat jullie op dat gebied mee doen met de middelgrote of grote musea?  

A: ja, dat denk ik wel. Zeker bij de middelgrote. Qua ondernemerschap doen we niet onder voor de 

grotere musea. Kost wel heel veel moeite hoor. We hebben vorig jaar een periode gehad, waarbij de 

Halve Maen erbij kwam en we hebben nog een interne verbouwing gehad. Dat vergt echt veel van 

mensen. Dan merk je dat je eigenlijk met een kleine ploeg bezig bent. Maar goed, als het dan 

eenmaal weer loopt, dan gaat het wel. Ik krijg soms het gevoel dat we af en toe te ambitieus zijn voor 

de menskracht die we hebben.  

T: wat dat betreft zou je misschien willen dat de staf mee zou groeien met het museum?  

A: ja, maar dat gebeurt niet. We zijn nog steeds een gemeentemuseum en daar moet eigenlijk alleen 

maar bezuinigd worden. Er gaan mensen met pensioen en die worden niet vervangen. Je mist op een 

gegeven moment ook heel veel kennis. We hebben onlangs gesproken met een groep musea. Dat 

zijn allemaal een beetje middelgrote musea met een kleine staf en dan proberen we te kijken hoe we 

zaken kunnen delen met elkaar. Kennis delen, maar ook facilitair en materiaal. Daar zijn we nu net 

een beetje mee begonnen. We gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt. Dat je met een beetje gelijke 

musea en collectie elkaar een kunt helpen, ook qua kennis. Wij hebben veel porselein bijvoorbeeld, 

een grote collectie, maar daar hebben we bijna geen kennis van. Een ander museum heeft daar wel 

veel kennis van. Dan zou je dat met elkaar kunnen uitwisselen. Dat is misschien een optie voor veel 

kleine of middelgrote musea die daar tegenaan lopen, omdat ze met te weinig mensen het museum 

draaiende moeten houden. Dan kun je dat mogelijk zo oplossen.  

T: is het een groot nadeel dat wanneer iemand wegvalt in een klein team, je ook een stuk kennis 

verliest? 

A: ja, dat is echt een nadeel. Als we een speciaal thema hebben voor een tentoonstelling, dan huren 

we wel iemand in; een gastconservator. Dat gebeurt wel, maar na die tentoonstelling is die persoon 

weer weg. Maar het gaat niet alleen om tentoonstellingen. Je krijgt het hele jaar door vragen over je 

collectie van mensen die onderzoek doen naar delen van de collectie. Dan kun je eigenlijk geen goed 

antwoord geven, omdat je die kennis gewoon niet in huis hebt. De échte conservator is er niet meer, 

althans niet in dit museum.  

T: denk je dat ziekte in grotere organisaties dan beter opgevangen kan worden, dat wanneer er 

iemand wegvalt, dat de kennis wel blijft? 

A: ik denk het wel. Ik denk dat er sowieso meer kennis is in de grote musea. Dat er per deelcollectie 
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een conservator is en als die wegvalt dat die dan vervangen wordt door iemand die al conservator is. 

Dat is wel een groot verschil.  

T: wat versta jij onder een klein museum? 

A: musea zoals de streekmusea hier in de buurt. Edams museum bijvoorbeeld. Daar doen we nog wel 

veel dingen mee. Ze lenen vaak van ons. Zij doen dat best op een professionele manier, maar ze 

hebben bijna alleen maar vrijwilligers. Ze doen het heel goed. Er zijn hier in de omgeving veel 

museumboerderijen, maar dat zijn echt de kleine musea. Wat dat betreft zijn wij toch wel veel 

professioneler.  

T: je zegt net dat jullie qua team wel klein zijn, vind je twintig medewerkers of minder dan klein?  

A: klein team, daar zit natuurlijk ook facilitair bij, dat zijn een aantal mannen. Er zitten 

baliemedewerkers en conciërges bij. De “kantoor -staf” is dus nóg kleiner. Ik ben er dan voor de 

collectie en ik heb één iemand die me één dag in de week steunt. We hebben de directeur, iemand 

voor de producties/tentoonstellingen, iemand voor ICT en media, één educatief medewerker en één 

dag in de week iemand voor marketing en de rest is eigenlijk allemaal vrijwilligers. Dat is erg weinig, 

vind ik zelf. Het is wel een heel professioneel team, maar het is wel een klein team.  

T: de musea die volledig op vrijwilligers draaien, zou je die in dezelfde categorie scharen?  

A: dat is dan toch anders. Als je minder professionele krachten in huis hebt, dan zie je dat er toch aan 

af. Sommige musea doen het heel goed, maar je ziet gewoon dat daar iets mist aan professionaliteit 

en dat merk je ook bij de nog kleinere musea, zoals museumboerdijen hier in de buurt; dat het echt 

heel anders gaat.  

T: lenen jullie weleens uit aan die kleine musea? 

A: ja, we lenen wel uit aan die musea, omdat we binnen West-Friesland elkaar toch ook een beetje 

helpen, maar A-Collectie zullen we daar niet snel aan uitlenen, maar dat vragen ze meestal ook niet. 

Het gaat meestal meer om West-Friese spulletjes die wij eigenlijk alleen in het depot hebben. Dat 

gaat vooral over spullen uit de vorige eeuw en een enkele keer uit die eeuw daarvoor.  

T: hoe merk je verschil tussen het uitlenen aan zulke kleine musea en de middelgrote en grote 

musea?  

A: dat het veel makkelijker gaat. Ze komen het vaak wel even met de auto ophalen. Soms komen ze 

met een veel te kleine auto en moeten ze weer terug, maar daar houd je ook wel rekening mee met 

wat je uitleent. Bij de grote musea gaat het gewoon heel professioneel. Alles wordt goed geregeld. 

Ze schakelen een transporteur in, die nemen contact op en alles gaat vanzelf eigenlijk. Bij de kleine 

musea zijn het vooral de transporten en bruikleencontracten. Vaak hebben ze zelf geen contracten 

en dat regelen wij dan. Dat is heel anders. Dan voel jij je toch een beetje de grote tegenover de 

kleintjes.  

T: voel je je dan ook klein tegenover een groot museum, zoals het Rijksmuseum?  

A: ja, in het begin misschien nog wel, maar qua professionaliteit zitten we denk ik op dat gebied op 

hetzelfde niveau. We willen wel hetzelfde en dat is goede zorg voor de collectie.  

T: denk je dat de grote musea, zoals het Rijksmuseum, het verschil ziet tussen werken met een 

museum zoals deze en een ander groot museum?  

A: ja, ik denk wel dat ze het zien. Het is nog niet zo lang dat grotere musea wat makkelijker zijn met 

dingen uitlenen aan ons. Dat gaat steeds makkelijker. Het gevoel wordt wel steeds beter. Komt 

natuurlijk ook omdat je steeds met dezelfde mensen hebt te maken. Je merkt dat ze steeds meer 

vertrouwen krijgen in het Westfries Museum. We hebben natuurlijk ook een directeur die erg naar 

buiten toe gericht is en ons op een juiste manier in de media zet. Je merkt wel dat dat vertrouwen 

opwekt bij andere musea.  

T: zou je kunnen zeggen dat zo’n band opgebouwd moet worden tussen musea? Zou het Rijkmuseum 
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dan ook anders kijken naar andere kleine musea?   

A: ja, ik denk het wel. Ik kan dat natuurlijk niet voor ze zeggen.  

T: denk je dat musea dan ook anders benaderd worden wanneer zij meerdere collectiefuncties 

hebben in plaats van één? 

A: dat weet ik niet. Ik denk het haast niet, want de registrar benadert mij voor dat soort zaken en een 

depotmedewerker zal mij ook benaderen voor depot en transport zaken. Dat wordt dan ook op de 

goede manier afgehandeld. Zolang ik dat goed blijf doen zal er geen verschil zijn. Je hebt alleen bij de 

andere musea met meer mensen te maken voor eigenlijk één taak die ik doe. Zolang jij dat gewoon 

op een professionele manier blijft doen, zullen zij daar niet zoveel last van hebben. Ik merk dat het 

contact op dit moment erg goed gaat. Je bouwt ook een netwerkje op en dan gaat het allemaal wat 

makkelijker. Het heeft tijd nodig denk ik.  

T: zou je kunnen zeggen dat je een combinatiefunctie hebt?  

A: ja, dat denk ik wel.  

T: welke functies vallen er onder jouw functie?  

A: collectiebeheer, behoud, beetje depot, registrar/registrator. We hebben wel een 

depotmedewerker, maar eigenlijk ben ik toch een beetje diegene die zorgt dat het reilt en zeilt.  

T: ook conservator?  

A: ja, je krijgt wel steeds meer kennis van bepaalde dingen, soms kun je vragen van mensen over een 

specifiek onderwerp inderdaad beantwoorden. En verder is mijn kennis heel breed en niet van één 

specifiek onderdeel.  

T: ben je bekend met de Nederlandse Registrars Groep?  

A: bedoel je SIMIN? 

T: nee, Registrars groep van de Museumvereniging. 

A: dan niet dus.  

T: zijn er ander groepen met betrekking tot collectiebeheer waar je lid van bent. 

T: ja, de sectie collecties van de museumvereniging. Er komt weleens wat voorbij, maar ik heb de 

laatste tijd het gevoel dat er groepen verschijnen en verdwijnen en ik heb ook niet het idee dat de 

museumvereniging op dit moment erg veel doet qua collectiebeheer en behoud. Het is meer dat je 

elkaar tegen komt bij andere zaken, een museum dat iets organiseert. Wat mijzelf betreft is er weinig 

contact met de museumvereniging.  

T: op welke manier probeer je dan actualiteiten te volgen en blijf je up-to-date? 

A: zoals ik zei; het soort zaken als symposia en workshops en Art Salvage heeft bijvoorbeeld wel eens 

wat cursussen. Er zijn meer van dat soort bedrijven die cursussen geven. Het is net wat er langs 

komt. Als ik het zie en het lijkt me wat dan ga ik er naar toe. Ik zal ongetwijfeld ook wat missen. Je 

kunt iedere week wel ergens naartoe gaan. SIMIN zal ook nog wel bijeenkomsten houden, maar daar 

heb ik nooit veel mee gedaan. Ik ben zelf echt meer van het collectiebeheer en behoud en de rest 

doe ik erbij, hoewel dat soms ook mijn hoofdfunctie lijkt, maar dat is niet mijn eerste liefde. Het 

hoort er nu eenmaal bij. Ik ben aangesloten geweest bij de restauratoren vereniging. Die hadden ook 

een collectiebeheergroep, maar dat komt ook haast niet meer van de grond. Daar ben ik nu weer 

weg. Daar gebeurt weinig. Ik heb niet het idee dat er erg veel wordt georganiseerd op het gebied van 

collectie behoud. Het is vaak dat een museum iets organiseert.  

T: wat betreft cursussen? 

A: ja, je hebt cursussen van Helicon en Art Salvage, maar dat zijn vaak cursussen over inpakken en 

collectiebehoud, maar ik denk dat dat voor mij niet veel meer toevoegt. Ik denk dat ik daar wel 

genoeg kennis van heb. Een CHV plan hebben we samen met Art Salvage opgesteld. Dat komt er 

natuurlijk ook nog bij. Wat moet je doen bij een calamiteit? Dat doe ik dan samen met het hoofd 

bedrijfsvoering. Dat plan moet nu wel weer helemaal herzien worden, want we hebben een 
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verbouwing gehad en de routes zijn nu anders. Zo een CHV plan maken komt er ook nog even bij. Als 

ik het er nu zo over hebt, is het allemaal wel heel veel dat ik doe.  
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Interview Westfries museum (deel 2) 

Alice van der Wiel 

17 mei 2016 

T: is jouw functie vastgelegd op papier of in een document? 

A: nee, die is niet vastgelegd in een document. Ik ben medewerker specialisatie , omdat het een 

gemeentemuseum is. Die hebben niet een specifieke functieomschrijving voor een museum. Dus je 

krijgt iets wat daar min of meer op lijkt, zelfstandig werkend, zo iets dergelijks. Geen uitgesproken 

museumomschrijving. 

T: volgen jullie ook de museum cao? 

A: nee, ik ben gewoon gemeenteambtenaar. 

T: denk je dat het belangrijk is om de functie en de bijbehorende taken vast te leggen? 

A: ja, ik denk wel dat het belangrijk is. Ook in mijn vorige baan had ik niet echt een duidelijk 

functieomschrijving en dan ga je toch een beetje alles doen wat je tegenkomt. En dat is riskant; je 

gaat van de ene naar de andere taak. Afgelopen tentoonstelling ben ik echt meer als een registrar 

aan het werk geweest. Bruiklenen, het regelen van transporten, terwijl ik veel liever met 

collectiebeheer bezig ben, maar dat komt er eigenlijk niet van. Als het team zo klein is, ga je dat toch 

doen.  Een duidelijke omschrijving wat betreft werkzaamheden heb ik dus niet.  

T: betekent dit ook dat je taken doet die buiten je functie vallen en dat je taken heel erg 

uiteenlopend kunnen zijn? 

A: ja. 

T: zijn er wel procedures vastgelegd? 

A: ja, er zijn wel wat procedures vastgelegd, maar meer door mezelf dan door anderen. Bijvoorbeeld 

als er transporten binnenkomen, wie het object dan uitpakt en hoe dat gedaan moet worden. Die zijn 

er dus wel, maar zijn niet door hogere hand afgedwongen, zeg maar. Bepaalde procedures die prettig 

zijn, leg je gewoon zelf.  

T: werk je dan ook met procedures die al vastgelegd zijn, bijvoorbeeld door de Museumvereniging? 

A: ja. 

T: heeft het museum wel een volledig beeld van wat jij doet? Zou iemand anders jouw kunnen 

overnemen?  

A: er zijn wel een aantal collega’s die dat zouden kunnen. Ik doe het wel op een andere manier. Ik 

heb een eigen manier gevonden, maar die kunnen het wel van me over nemen. Ik heb twee collega’s 

die hier al lang werken. 

T: in ons eerste interview hadden we het ook over de functie registrar. Toen was je nog niet helemaal 

zeker over de definitie hiervan. 

A: ik kom in mijn vakgebied zoveel collectiebeheerders tegen die het registrargedeelte erbij doen. Je 

zit zo vaak in een museum waarbij dat gewoon zo is. Het is niet een specifiek omschreven iets, wat 

een registrar doet. Ik denk dat het ook heel verschillend is in diverse musea. Zo ben ik bij de laatste 

tentoonstelling meer als een registrar bezig geweest; alleen de bruiklenen en dat soort dingen. Het 

echte collectiebeheer dat heb ik even moeten laten liggen.  

T: vind je het belangrijk om te weten wat de functie inhoudt, of is dat wel duidelijk genoeg, doordat 

je als collectiebeheerder soms ook registrarstaken doet? 

a: ja, ik heb dat natuurlijk wel in de gaten. Wat jij bedoelt met registrar, dat had ik net zo goed 

kunnen zijn. Je weet wel wat het vakinhoudelijk is. Ik denk dat het ook heel verschillend is. In het ene 

museum zijn er registrars die taken buiten dat vak doen en soms doen ze alleen maar (sec) dat, zoals 

bij het Rijksmuseum. Daar zal zo’n iemand alleen maar met bruikleenverkeer bezig zijn. In heel veel 

gevallen valt het onder collectiebeheer, omdat dat nu eenmaal makkelijker is. En het hangt zó met 
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elkaar samen. 

T: heb jij zelf behoefte aan meer duidelijkheid over de functie of weet je er inmiddels genoeg over? 

A: ondertussen ben ik er al zo mee bezig geweest dat je wel al doende leert. Ik heb met zoveel grote 

musea te maken. Je pikt zoveel op dat je ondertussen wel weet hoe het werkt. Maar je moet het wel 

zelf allemaal uitvinden.  

T: vind je het belangrijk dat collectiebeheerders uit kleine musea weten wat het vak inhoudt? 

A: ja, natuurlijk. Juist omdat je ermee te maken hebt.  

T: is het voor jezelf belangrijk dat je weet wat een registrar doet, of is het ook voor andere musea als 

bruikleengever of -nemer belangrijk om dit te weten? 

A: ja, dat is ook wel fijn. Je weet het natuurlijk wel een beetje van de grote musea. Die ken je wel, van 

naam of gezicht. Hoe het in andere musea werkt weet je natuurlijk niet precies. Is daar een vaste 

registrar of doet iemand het erbij? Dat komt je wel heel veel tegen.  

T: uit ons eerdere interview bleek dat je nog niet bekend was met de Nederlandse Registrars Groep. 

A: nee, eigenlijk omdat ik daar niet zo mee bezig ben en wil zijn. Het is dat het erbij komt. Het is niet 

mijn doel om met bruiklenen bezig te zijn. Ik sprak iemand uit een ander museum en die deed 

eigenlijk hetzelfde als ik; collectiebeheer en daar komen bruiklenen dan nog bij. Die heeft nu voor 

één dag in de week een registrar erbij. Dat is natuurlijk fijn. Dan kun je dat deel laten doen. Je hebt 

natuurlijk momenten dan is het heel druk met een tentoonstelling en dan zakt het weer af. Maar op 

dat moment blijft al het andere werk liggen. Ik ben er nu weken mee bezig om dat weer in te halen. 

Dat zou heel fijn zijn, als iemand erbij kwam. Dat je gescheiden gedeeltes hebt. Ik was stiekem een 

beetje jaloers dat zij bij het andere museum er iemand bij had. Maar ja, er is gewoon geen geld.  

T: voor welke informatie kun je terecht bij SIMIN? Welk nut heeft het voor jou? 

A: eigenlijk maak ik er nooit gebruik van. Als ik iets weten wil, ken ik een paar mensen bij het 

Rijksmuseum die ik gericht vragen kan stellen. Dan ga ik eerder daarheen dan dat ik echt naar zo’n 

groep zou gaan.  

T: geldt dat ook voor de NMV, Sectie collectie en het RCE? 

A: bij het RCE heb ik ook wel wat contacten. Dat gebruik ik wel. SIMIN gebruik ik eigenlijk niet, maar 

dat is toch omdat ik me niet echt een registrator voel. Dat is eigenlijk ook niet mijn doel en ding. Het 

is ook wat ik erbij doe. Collectiebeheer is eigenlijk echt mijn doel; echt met de collectie bezig te zijn, 

de zorg voor de collectie. Al kun je beheer natuurlijk op heel veel manieren uitleggen. Ik zit eigenlijk 

achter mijn bureau en doe registratie en bruiklenen. Dat is wel heel jammer.  

T: misschien een persoonlijke vraag, maar zou een meer gespecialiseerde functie, zoals 

collectiebeheerder in een groot museum dan niet beter bij jou passen?  

A: het zou mij, persoonlijk wel meer rust geven. Ik wil nu alles doen en het allemaal ook goed doen, 

maar dat kan natuurlijk allemaal niet. Daar zijn mijn drie werkdagen te kort voor. Ten tweede hebben 

we een enorme achterstand en ten derde zitten er zulke gaten en fouten in de database. Dat blijft 

gewoon, maar dat wil je helemaal goed hebben. Je wilt het op orde hebben. Dit heeft ook te maken 

met bruikleengevers, hun spullen en de standplaats ervan te maken. Op zich is het wel heel erg leuk, 

zo’n brede functie, maar je moet heel goed je grenzen kunnen trekken en dat lukt bij mij niet altijd 

even goed. Nu gaat het wel even, maar er zijn ook momenten dat je er gewoon doorheen zit en dat 

je niet meer weet waar je moet beginnen. Wat dat betreft zou het leuk zijn om het te hebben zoals 

bijvoorbeeld een iets groter museum met twee registrars en een collectiebeheerder die ook 

restauratie doet. Dat zou ik heel graag willen; dat je echt alleen met die collectie bezig bent. Dat kan 

ik hier ook wel doen, maar dat is mondjesmaat en tussendoor. Ik heb heel veel stagiaires en die doen 

de leuke dingen eigenlijk; het schoonmaken en repareren van collectie. Wat dat betreft heb je 

misschien wel een beetje gelijk. Ik kan het allemaal wel en ik wil het allemaal ook we. Het is ook heel 

leuk en je leert heel veel, maar het zou mij veel meer rust geven als ik gewoon mijn eigen ding heb. 
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En dat is dan echt alleen met collectiebeheer en -behoud bezig zijn. Soms is het hier gewoon allemaal 

te veel en dat doe ik misschien dan ook wel zelf, maar er is niemand anders die dit doet. Er komen 

wel vragen binnen van mensen die onderzoek willen doen of willen weten hoe het met hun bruikleen 

gaat en je bent met depotbeheer bezig, want daar is ook haast niemand voor. Je moet zoveel en dat 

gaat heel moeilijk. Het is nooit perfect en nooit af. En dat is zonde als je het goed wilt doen. Het gaat 

natuurlijk in geen een museum perfect. Toch voel je je verantwoordelijk. Je wilt iedereen tevreden 

houden en dat op allerlei manieren doen. Ik heb nu één iemand erbij die de registratie een beetje 

doet en de vrijwilligers aan het inwerken is die alleen maar aan het invoeren zijn. Dat scheelt al, maar 

zij lopen zo vaak tegen problemen aan dat wij dat dan eerst uit moeten zoeken. Zo blijft dat een 

beetje. En je weet dat het overal wel een beetje zo is. Iedereen heeft wel problemen met fouten in 

oude kaartenbaksystemen of waarbij er iets mis gaat met het overzetten van het ene systeem naar 

het andere of er is iets verloren. Wij hopen nu ook over te stappen naar een nieuw systeem, maar 

dat heeft ook wel weer wat voeten in de aarde. En dat moet je eigenlijk allemaal alleen doen. Ik ben 

blij dat er voor één dag in de week iemand bij is. Dan kun je in ieder geval even sparren.  

T: waar kun jij terecht met je vragen over collectiebeheer? 

A: ja, je hebt wel zo je netwerk, soms bij andere musea of bij het RCE. Het ligt eraan wat het 

onderwerp is. Daar kan ik wel terecht. 

T: hoe zit dit betreffende bruiklenen? 

A: dan heb ik meestal één of twee kennis(sen)/collega(‘s) uit een groot museum, registrars. Daar heb 

ik heel goed contact mee. Eén van hen wil zelf ook van alles vertellen. Zij is ook heel ervaren en dat 

vind ik heel prettig. Ik kan bij hun terecht voor iets heel kleins, maar ook iets heel groots. En zij geeft 

ook meteen antwoord, dus dat is heel fijn. Zij komt echt uit de praktijk. Je hebt op een gegeven 

moment je netwerkje en dat loopt nu wel goed. Bij het RCE kan ik ook altijd wel terecht. Over het 

algemeen wordt er daar ook wel snel gereageerd. Ik heb ook weleens aan de Museumvereniging 

vragen gesteld, maar daar kreeg ik bijna geen antwoord van terug, eigenlijk nooit. 

T: zijn er ook vragen waarmee je niet bij de collega’s of het RCE terecht kan?  

A: nee, ik kan het altijd wel ergens kwijt. Of ik vraag het aan iemand en die verwijst me dan door. 

Wat dat betreft heb ik wel een aardig netwerkje, ook in de archieven. Dat moet je ook opbouwen 

natuurlijk. En je moet niet bang zijn om te vragen. Je weet het gewoon niet altijd, dus dan kun je het 

beter vragen dan door blijven modderen. Dan kun je beter bouwen op de ervaring van anderen en 

als zij het niet weten, kennen zij wel weer mensen die het misschien wel weten. Dat kan zo breed 

zijn.  

T: denk je dat je ook terecht zou kunnen met vragen bij de NRG?  

A: dat vraag ik me af. Ik denk het wel, maar ik heb er nooit gebruik van gemaakt. Misschien moet ik 

dat eens doen.  

T: de voorzitster van de NRG heeft (in een persoonlijk gesprek) wel duidelijk gemaakt dat de groep in 

principe voor iedereen is die met bruiklenen werkt. 

A: vanuit die groep zou ik misschien kunnen kijken voor cursussen of netwerkdagen, zodat ik daar 

misschien een netwerkje in opbouw. De problemen waar collectiebeheerders tegen aan lopen, die 

ken je inmiddels wel. Dat is allemaal een beetje hetzelfde, maar ik weet eigenlijk niet wat er gebeurt 

bij de registrars. Omdat je daar eigenlijk geen contact mee hebt. Ik ga er eens naar kijken.  

T: waarvoor zou jij dan denk je terecht kunnen bij de NRG? Welk nut zou de NRG voor jou kunnen 

hebben?  

A: nou, met name betreffende buitenlandse bruikleengevers. Daar liepen we laatst ook een beetje 

tegenaan. Bijvoorbeeld een museum uit Groot Brittannië die stuurde een heel uitgebreid formulier. 

Vragen hierover had ik wel bij de NRG kunnen stellen. Het is allemaal wel gelukt hoor. Je hebt ook te 

maken met musea die bijna nooit uitlenen, die kom je ook tegen. Die willen het dan schijnbaar zó 
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goed doen dat ze alles uit de kast trekken. Zo heb ik met mijn collega een hele middag gezeten om 

dat uitgebreide formulier in te vullen over de faciliteiten. Het faciliteitenrapport dat we hadden 

opgestuurd was niet genoeg, dus we kregen een heel pakket om in te vullen. Dat was eigenlijk een 

formulier dat was opgesteld door de Registrars Group uit Engeland.  

T: denk je dat bij dit soort dingen de professionaliteit is doorgeslagen? 

A: ja, maar dat is waarschijnlijk ook, omdat dit kleine musea waren die hun topstuk naar het 

buitenland uit leenden. En die wilden dat gewoon echt zo goed mogelijk doen, denk ik. Bij één van 

hen hebben we wel onze eigen bruikleencontract moeten gebruiken, omdat zij die niet hadden. Het 

zou ook wel handig zijn om te weten hoe je met bepaalde koeriers moet omgaan. Door ervaring ben 

ik daar nu wel een beetje achter, maar dat verschilt ook zo erg. De ene koerier is heel makkelijk en 

snel terwijl de ander heel gedetailleerd een uur lang het werk moest controleren. Bij dat soort vragen 

zou zo’n groep misschien wel kunnen helpen. Bijvoorbeeld ook wat je rechten zijn en hoe je met 

bepaalde situaties omgaat. Het is wel fijn om dan wat steun te hebben en te bouwen op de ervaring 

van anderen.  

T: waar denk je dat de (andere) kleine musea hun vragen stellen? 

A: geen idee. Ik krijg niet echt veel vragen van kleine musea. Ik denk dat de echt kleine musea, 

bestaande uit bijna alleen maar vrijwilligers, vertrouwen op ons in een bruikleen, betreffende 

contracten en zo. Dat ze wat dat betreft onze expertise gebruiken. Misschien dat ze gebruik maken 

van de museumvereniging. Het valt me op dat het de laatste tijd lijkt dat de museumvereniging er 

niet zo veel meer aan doet, wat ze aan nieuwe informatie bieden. De museum kennisdag collecties 

vond ik dan wel weer erg nuttig. Bij kleine musea denken wij wel heel goed na over de risico’s, omdat 

zij niet altijd zo professioneel zijn. Als zij hier meer aan zouden doen, zouden ze op die manier meer 

bruiklenen kunnen gaan doen. Dat zij zich meer professionaliseren.  

T: welke kennis vindt je dan belangrijk dat zij beschikken? Welk minimum moeten ze hebben?  

A: de omstandigheden in de tentoonstellingsruimten, zoals de beveiliging, de omstandigheden. Een 

faciliteitenrapport zou fijn zijn. Dan kun je je daarop baseren. Je wilt een goede band houden met de 

kleine musea uit de regio, maar je moet er wel rekening mee houden dat de omstandigheden 

risicovoller kunnen zijn. Het blijft een afweging. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen en 

overleggen we dat in het team.  

T: steunt het hebben van een faciliteitenrapport het vertrouwen in een museum?  

A: ja, dan kun je het ook goed beoordelen. En als je dan nog iets mist, kun je dat altijd nog vragen.  

T: is dat een stukje professionaliteit die je graag zou willen zien?  

A:ja, dat denk ik wel. Het is ook gewoon makkelijker. Je hebt het altijd paraat. Het is voor iedereen 

duidelijk. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar je kunt die afweging maken.  

T: er zijn een aantal uitgangspunten waarmee het bruikleenverkeer bevorderd en 

geprofessionaliseerd kan worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de brochure “Slimmer 

lenen” waarin er redelijk overzichtelijk punten in beeld gebracht worden hoe je je moet gedragen 

binnen bruiklenen. Jij hebt net als ik deze uitgangspunten onder ogen gezien in een workshop. Wat 

vond je van deze punten? 

A: op de meeste punten voldoen wij er al aan. Betreffende samenwerking en partnerschap zijn we nu 

ook bezig, bijvoorbeeld met alle musea rond de Zuiderzee. Aan onze communicatie en transparantie 

zouden wij nog wat kunnen verbeteren, bijvoorbeeld het online zetten van eisen betreffende 

bruikleenaanvragen. In grote lijnen voldoen wij al aan die uitgangspunten.  

T: sommige punten zijn misschien ook wel vanzelfsprekend. Zijn er wel musea die op een aantal 

punten kunnen verbeteren?  

A: dat zijn dan vooral de hele kleine musea, die misschien één directeur of conservator hebben en 

voor de rest bestaan uit vrijwilligers. Die zijn dan ook bijvoorbeeld niet het hele jaar open. Deze 
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uitgangspunten die benoemd worden in de conceptversie van “slimmer lenen” zou ik graag 

uitgewerkt willen raadplegen.  

T: zou je het zelf ook toepassen? 

A: ja, eigenlijk doen we dat al grotendeels.  

T: als jij weet dat musea deze punten ook nastreven, geef dat jou dan meer vertrouwen in de 

bruikleen?  

A: ja. Dan denk ik ook dat het wat makkelijker gaat. Je weet waar je aan toe bent. Je hebt meer 

zekerheid over planning en kosten. Die kosten rijzen soms ook de pan uit, maar dat gebeurt eigenlijk 

niet bij die kleine musea, maar meer bij de grotere en bij archieven. Dat zijn dan extra kosten voor 

administratie of zo. De rest moet je natuurlijk ook betalen; verzekering, transport, verpakkingen. Met 

die extra kosten loop je elkaar alleen maar in de weg.  

T: wat moet er gedaan worden, zodat jij dit gaat toepassen?  

A: eigenlijk implementeren wij het al. Zoveel meer zouden wij niet hoeven te doen. Het zou fijn zijn 

als dit bij ieder museum gangbaar is. Als ieder geregistreerd museum dit toepast. Dat zou al veel 

schelen.  

T: dus jij zou het willen koppelen aan de registratie in het museumregister, oftewel bij de 

museumnorm?  

A: ja, bijvoorbeeld.  

T: hoe denk je dat de projectgroep van slimmer lenen de musea het beste kan bereiken? 

Bijvoorbeeld het plaatsen van een bericht op de website van de museumvereniging?  

A: het is net als met die registrars groep; ik wist niet eens van het bestaan af. Dan hebben zij zich 

waarschijnlijk niet goed in de markt gezet, of alleen bij een kleine groep. Dit is natuurlijk iets wat naar 

ieder museum toe zou moeten. Misschien via de museumvereniging? Geregistreerde musea 

aanschrijven en dit als procedure inzetten. Je moet natuurlijk je registratie op orde hebben. 

Misschien kan dit daar een onderdeel van zijn, om een geregistreerd museum te zijn. Dat je je aan 

die regels moet houden. Al hoeft het natuurlijk niet zo streng, als je die maar wel implementeert in je 

bedrijf. Zoiets? 

T: zou jou dat ook vertrouwen geven in de bruiklenen, als je ziet dat een museum geregistreerd is en 

dus die uitgangspunten nastreeft?  

A: ja. Dat mag je dan wel hopen. Je moet het altijd afwachten natuurlijk.  

T: zie jij dat nu nog los; bruiklenen en registratie, omdat dit nog niet een specifiek onderdeel is van de 

norm? 

A: ja, ik denk het wel. Ik denk dat sommige musea het wel al toepassen en sommige nog niet. Ik hoop 

het wel dat geregistreerde musea ongeveer naar deze uitgangspunten streven, maar ik weet het niet. 

Ik denk dat het nu nog niet altijd zo zal zijn.  

T: hoe zou ervoor gezorgd kunnen worden dat iedereen weet wat de functie registrar inhoud? 

Hetzelfde geld voor de NRG, hoe komt deze informatie bij de museummedewerkers, van met name 

kleine musea terecht?  

A: misschien heb ik er zelf wel overheen gekeken, maar we hebben natuurlijk het blad van de 

museumvereniging. Misschien zouden ze daar wat artikelen in kunnen zetten. Want toch ieder 

geregistreerd museum krijgt een paar van die blaadjes binnen. Daarin zou het kunnen of 

bijvoorbeeld een lezing of aandacht aan besteed kunnen worden bij de museum vakdag. Misschien 

zelfs bij collectiedagen dat ze daar staan, een lezing geven, ook voor collectiebeheerders. Je zal toch 

de vakgroepen op moeten zoeken denk ik. Ik heb het idee dat dat nog heel erg beperkt is tot de 

eigen groep. Zoals de NRG bijvoorbeeld beperkt is tot de registrars. Dat was er natuurlijk wel altijd; 

die scheiding tussen die groepen. Misschien moet die scheiding minder zijn, want die is er in heel 

veel gevallen ook minder. Misschien moet dat weg en moeten ze meer aandacht besteden aan het 
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collectiebeheer en -behoud. Bij die groep voornamelijk.  

T: geld dit dan ook voor bijvoorbeeld SIMIN? 

A: ja, want het is natuurlijk ook een onderdeel van collectiebeheer. Dat zou ook heel goed kunnen. Ik 

heb ook echt het idee dat dat zo’n eilandje is. Dat je je echt alleen maar daar mee bezig moet houden 

om erbij te horen.  

T: zijn er andere kanalen waarvan je denkt: daar zou ik informatie over bruiklenen in opdoen, zoals 

standaarden of procedures? 

A: je hebt natuurlijk Spectrum, hoewel ik dat niet heel veel toepas.  

T: is alle informatie die jij nodig hebt bekend of raadpleegbaar? 

A: ja, die kan ik wel krijgen. Ik denk niet dat er nog iets is wat ik nergens kan vinden. Ik had wel een 

vraag aan de museumvereniging waar we toen geen antwoord op hebben gekregen betreffende 

erfrecht. Waarbij kinderen of kleinkinderen zeiden dat die schenking niet geschonken had mogen 

worden om een bepaalde reden. Hoe ga je daar mee om? Hoe ga je om met die vage klachten, zijn 

het eigenlijk? Hoe stel je je daarin op? Hoe sta je daarin als museum? Ik kan me voorstellen dat er 

veel musea zijn die met hetzelfde zitten. Misschien zou dat iets voor SIMIN zijn.  

T: gaat het hier dan om juridische zaken? 

A: ja, dat denk ik wel.  

T: is dat een onderwerp waarvan jij denkt dat het nog niet veel besproken wordt door de diverse 

kanalen? 

A: dat denk ik wel. Het is ook wel heel moeilijk. Ik zou heel graag een jurist kunnen raadplegen. 

Misschien hebben we dat bij de gemeente wel, maar niet speciaal voor een museum. Die kijken naar 

heel andere dingen. Er zijn natuurlijk wel richtlijnen voor, dat weet ik wel. Maar het zou fijn zijn als je 

eens andere musea hoort die dat ook meemaken en hoe zij dat oplossen. Misschien zou er een 

juridisch platform kunnen komen waar je iets kwijt kan zonder meteen duizenden euro’s kwijt te zijn 

als je iets wilt checken. Dat zou heel fijn zijn. We krijgen ook weleens een bruikleenovereenkomst 

van een ander. Die pluis ik dan een beetje door, maar ja. Je tekent wel voor veel geld.  

T: misschien zijn juridische zaken ook wel onderwerpen die ver buiten het onderwerp van 

collectiebeheer ligt. Het hoort er wel bij, maar er is niet veel kennis over. Het is best wel een specifiek 

vakgebied.  

A: ja, ik kan dat soort dingen niet echt beoordelen. Ik heb die opleiding niet. Ik kan het wel een beetje 

begrijpen wat er staat. Met dat soort dingen krijg je wel mee te maken; erfrecht, contracten, etc. Het 

zou fijn zijn als er iets van een juridisch loket was voor museale problemen. Misschien is dat wel een 

leuke tip.  

T: op de Reinwardt Academie worden er lessen gegeven over rechten, maar dat is zo nihil.  

A: dat is natuurlijk ook een aparte studie. Net als met verzekering. Gelukkig heb ik een hele goede 

band met mijn verzekering, maar dat is ook zo lastig soms. Het gaat om veel geld en je voelt je toch 

verantwoordelijk. Het zijn dingen die spelen en iedere keer kom je weer nieuwe dingen tegen. Dan 

denk je; ik weet het nu wel, maar nee hoor, dan kom je weer iets nieuw tegen. Als je dat door moet 

lezen; het is bijna niet te begrijpen. Sommige dingen van verzekeringen of andere juridische dingen. 

Dan moet je zo geschoold zijn. Het is je vakgebied ook niet, al heb je er wel mee te maken.  

T: vind jij kennis en ervaring delen belangrijk? 

A: ja, het is op zich wel belangrijk en fijn. Net als ik zullen er veel zijn die alleen zitten, maar dat 

misschien wel willen delen. Hoe los jij dit op, hoe kijk jij daar tegenaan. Het is wel fijn als je ervaring 

kan delen en je niet alleen voelt in deze wereld van behoud en beheer.  

T: denk je dat het nog niet genoeg gedaan wordt? 

A: ja, het kan wel wat meer. 

T: is het nodig? 
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A: misschien moet er een behoud en beheer groep komen. Net zoals SIMIN en de NRG. Bestaat die?  

T: je hebt de sectie collecties, maar ik weet niet in hoeverre en welke onderwerpen er allemaal aan 

bod komen. 

A: wat kan je ermee? Dat weet ik dus niet. 

T: het is dus ook de vraag: wat heb je aan deze platformen op dit moment? 

A: ja, maar misschien moet ik die groepen ook meer gaan gebruiken. Kan ik gaan kijken wat ik eruit 

kan pikken voor mezelf. Het is wel dat je elkaar op vakdagen of museumdagen tegenkomt. Het zou 

misschien een idee zijn om zo’n platform erbij te hebben. Ik ben wel lid geweest van de 

restauratorenvereniging en daar zat een behoudsgroep bij, maar dat liep ook helemaal niet goed. 

Volgens mij is dat alweer afgestoten. Die had een aparte voorzitter en daar werden aparte dagen 

voor georganiseerd. Op die manier ben ik ook met behoudsmedewerkers in contact gekomen. Dat is 

op zich wel leuk, maar de boventoon was restauratie en de rest hingen er een beetje bij. Daarom heb 

ik me toen bij die restauratorengroep aangesloten, omdat die een behoudsgroep hadden. Het is 

natuurlijk wel fijn dat je een beetje kan kijken van; welke transporteurs worden er gebruikt, wat voor 

kisten, wat voor materiaal. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn; om daar ideeën over uit te wisselen. 

Wat is overdreven en wat is normaal.  

T: is dat ook het doel van de groep van Zuiderzee musea? 

A: dat is nu nog helemaal in het begin. We moeten nog afwachten of dat überhaupt wat gaat 

worden. De bedoeling is eigenlijk om op allerlei vlakken gegevens uit te wisselen, maar ook het 

makkelijker kunnen doen van bruiklenen bij elkaar. Niet al te moeilijk doen, duidelijk zijn. Maar het 

kan ook zo zijn dat je vitrines over hebt die je aan een ander museum uitleent of ergens anders 

opslaat. Dat soort dingen. Dat je echt alles met elkaar gaat delen. Het zal niet makkelijk zijn. Je zal 

daarvoor ook steeds moeten samenkomen. Dan hebben we het wel over een heel breed vlak. Daar 

zouden ook meer mensen aan kunnen deelnemen. In ons geval bijvoorbeeld ook de mannen van de 

facilitaire dienst. Het is nu nog heel pril. Er wordt nu gekeken naar wie doen er mee, wat kunnen we 

doen? Het kost ook weer allemaal tijd. En tijd is er haast niet. Het is wel wat je een beetje zoekt; hulp 

en ervaring bij elkaar. Dat is heel fijn als dat er is.  

T: ben je het eens met de uitspraak: een collectiebeheerder is ook een registrar en een registrar is 

ook collectiebeheerder? 

A: in mijn geval nee. Want het gaat zo in elkaar over. Je wilt het goed doen. Je wilt het eigenlijk apart 

houden en dat is wat er nu eigenlijk met de afgelopen grote tentoonstelling gebeurde. Ik kon dat 

andere werk, het collectiebeheer, er niet meer bij hebben. Daar was gewoon geen tijd voor. Je bent 

alleen maar als registrar bezig met die bruiklenen. Ik ben het wel, maar ook weer niet. Het is een 

onderdeel van. Maar goed, er zijn ook registrars die helemaal geen collectiebeheer erbij hebben. Ze 

werken wel met de collectie. Tuurlijk zijn ze ook wel verantwoordelijk voor de collectie op een 

manier. Het is moeilijk. Het is aan de ene kant heel erg met elkaar verweven en het heeft natuurlijk 

met de collectie te maken, maar aan de andere kant is het collectiebeheer en – behoud heel wat 

anders dan registrar zijn.  
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Interview Stedelijk Museum Alkmaar 

Sanne Bruin 

19 mei 2016 

T: hoe lang werk je al bij het Stedelijk Museum Alkmaar? 

S: ik werk hier vanaf 12 oktober 2015. Dus dat is nu zo’n 7 maanden, maar daarvoor heb ik hier al 

best wel lang gewerkt als ZZP’er.  

T: altijd als registrar? 

S: ja, vanaf 2014 af en aan.  

T: klopt het dat er, voordat jij hier voor vast werd aangenomen, geen registrar in dienst was?  

S: dat klopt. 

T: wie deed dit dan hiervoor? 

S: Marjolein de Boer, die is toevallig vandaag met pensioen gegaan. Zij deed wel de bruiklenen, dat 

regelde zij. Maar echt grote tentoonstellingen, dat was in 2014 voor het eerst gebeurt, dat hier echt 

een grote tentoonstelling was van een oude meester en daar ben ik voor ingeroepen. Dat heeft zij 

nooit gedaan, ook omdat haar Engels niet goed is en dat vond ze gewoon iets te veel 

verantwoordelijkheid. Dat is niet haar achtergrond.  

T: wat was haar functie? 

S: haar functie was registrator, zou ik zeggen. Ze deed objectenregistratie, maar ook alle foto-

aanvragen en dat soort dingen. Dus ze had wel contact met andere musea en ook bruiklenen deed ze 

veel, maar het was niet echt haar functie. 

T: is jouw functie officieel registrar? 

S: registrator/registrar, dus ik ben ook verantwoordelijk voor alle objectregistratie. Betekent niet dat 

ik het zelf hoef te doen, maar het is wel mijn verantwoordelijkheid.  

T: welke taken horen hier over het algemeen allemaal bij? 

S: alle fotografie, het bestellen van het maken van foto’s, maar ook het verstrekken van foto’s aan 

anderen. Dan hebben we natuurlijk alle bruiklenen, in elke zin van het woord, behalve natuurlijk de 

initiële aanvragen, want dat wordt door de conservator gedaan, maar daarna doe ik alles. Dan heb je 

de objectregistratie en alles wat daarmee te maken heeft; het opzetten ervan. We hebben wel veel 

geregistreerd, maar we lopen in bepaalde dingen wat achter, dus dat moet weer ingehaald worden. 

En het maken van de workflow; als er een bruikleenaanvraag komt, wat doe je dan? Dat moet nog 

allemaal beschreven worden. Dus het verbeteren van de workflow van bruiklenen, foto’s en 

objectenregistratie.  

T: zijn er ook taken die jij doet, die officieel niet bij je functie horen? 

S: ja, dit is niet zo’n groot museum, dus dat is best wel veel. Ook zoals nu; de lijstenrestaurator 

begeleiden, de restauratie aanvragen, dat soort dingen allemaal. Dat doe ik er ook gewoon bij. Als er 

even iets nodig is en ik heb tijd dan kan ik dat ook wel doen.  

T: ben je bekend met de functieomschrijving registrar van de NRG/NMV? 

S: jawel. 

T: komt dat overeen met jouw functie? 

S: nee, hij is voor hier, voor dit museum wel herschreven. Dus er zit heel veel in van die omschrijving, 

maar daar zijn ook andere dingen bijgeplaatst. Ja, maar het is wel meer omvattend.  

T: is jouw functie vastgelegd op papier of in een document?  

S: ja.  

T: ook de procedures en taken die jij doet?  

S: dat is in die zin vastgelegd voor zover het hier is. Maar goed, ik heb een nieuwe functie, dus 

eigenlijk moet ik die zelf in gaan vullen. Ze hebben gebruik gemaakt van de omschrijving van registrar 
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van de NMV en daar hebben ze wat aan toegevoegd. En hoe dat ingevuld gaat worden, dat moet ik 

zelf gaan vormgeven. Het zijn natuurlijk best wel strakke lijnen, maar dat is voor elk museum weer 

anders en iedereen werkt weer anders. Die taken die je hebt, dat moet je eigenlijk zelf gaan invullen. 

Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar goed. Als je bij het Rijksmuseum een registrar bent dan 

doe je iets heel anders dan dat je het hier bent.  

T: is het dan ook afhankelijk van de andere functies die hier in het museum al zijn?  

S: ja.  

T: denk je dat het wel belangrijk is om je functie vastgelegd te hebben, zodat je altijd kan raadplegen 

wat deze inhoudt en welke taken er precies wel en niet bij horen?  

S: goede vraag. Tuurlijk is het handig om vast te leggen, maar het moet meer, soort van, dat je kunt 

terugpakken op wat er in staat en dan kun je het zelf gaan invullen. Het is wel een soort 

referentiepunt, maar je moet je er niet al te strak aan houden, denk ik. Er zijn bepaalde dingen die je 

moet doen bij een bruikleen, maar dat is eigenlijk bij iedereen wel bekend. Maar het is goed om dat 

soort dingen echt wel te beschrijven; regel dit, regel dat, wat laat het object toe, dat soort dingen. 

Hoe je het voor de rest invult, moet je eigenlijk voor zich bepalen. Anders maak je er ook heel erg 

een stram ding van en dat is ook weer niet handig. Dan ga je de mensen eigenlijk tegen de haren in 

wrijven in de organisatie als je zegt; dat moet ik zo doen, want ik ben de registrar. Dat is ook niet 

handig. Moeilijk uit te leggen, maar ik denk dat je het beter als richtlijn kan gebruiken dan als 

absolute regel. 

T: je bent sinds 7 maanden vast in dienst. Waarom is ervoor gekozen om een vast iemand aan te 

nemen, in plaats van een ZZP’er? 

S: dat heeft met financiën te maken, want ze mogen niet zoveel FTE’s hebben. Er was iemand die 

eigenlijk dat werk al deed, dat was Marjolein. Die werkte 20 uur in de week en toen hebben ze 

gekeken; Marjolein gaat met pensioen, wij kunnen nu een nieuw iemand inhuren. Kunnen we daar 

meer uren voor krijgen? En dat kon wel, want ik werk 30 uur als registrar. Daarom ben ik erbij 

gekomen, anders was het niet mogelijk geweest.  

T: ben jij de enige die de bruiklenen doet, of zijn er nog andere medewerkers bij betrokken?  

S: nee, ik ben de enige.  

T: je zei net ook al; een registrar in het Rijksmuseum doet ander werk. Wat denk je dat de grootste 

verschillen zijn met registrars uit een groot museum en het werk dat jij doet? 

S: dat ik veel meer mogelijkheden heb. Ik heb veel meer vrijheid om dingen te regelen. Ik mag veel 

meer doen. Ik heb ook bij het Rijksmuseum gewerkt, maar niet als registrar. Daar is het gewoon in 

een heel vast stramien dat je kan werken. De workflow is helemaal uitgeschreven, die je moet 

volgen. Ik heb er helaas nog geen tijd voor gehad om een workflow te maken, maar ik loop gewoon 

even een kamer in en ik heb weer informatie. Terwijl dat in een groot museum meer stappen nodig 

heeft en in gang gezet moet worden om die informatie te krijgen. Na een paar weken heb je dan die 

informatie weer terug en kan je weer verder. Hier is het gewoon veel soepeler. En je hebt veel meer 

verantwoordelijkheden tegenover restauratie en dat soort dingen. Je doet gewoon veel meer, maar 

je hebt ook minder werk, want niet iedereen wil een schilderij van je lenen. dat is natuurlijk ook een 

ander uiterste; bij het Rijksmuseum of het Van Gogh, krijgen ze per dag wel zoveel 

bruikleenaanvragen binnen. Wij echt niet zoveel. Het is minder werk, alleen je doet veel meer, je 

gaat veel meer de breedte in.  

T: zie je ook verschillen in jouw functie en die van een collectiebeheerder in een klein museum?  

S: ja, daar heb je natuurlijk meestal dat de collectiebeheerder ook de bruiklenen doet. Wat betekent 

dat je zowel in het depot werkt als achter de computer, waardoor je veel meer feeling hebt met de 

collectie. Dat heb ik dan weer niet. Dat ben ik eigenlijk wel gewend van mijn vorige banen, maar hier 

hebben we gewoon een depotbeheerder, dus daar ga ik me ook niet aan wagen. Dus ik ben gewoon 
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veel minder met de objecten zelf bezig. Ik heb veel meer een “papieren” baan. In plaats van dat ik 

denk: “oh ja, dat object, dat heeft dat en dat”. Dan weet je het al een beetje en nu heb ik daar een 

tussenpersoon voor, zeg maar. Dat is wel heel anders. Je hebt minder feeling met waar je mee werkt.  

T: hoe merk je dat in je dagelijks werk? 

S: ik ben altijd collectiebeheerder geweest. Dan ben je zo thuis in het depot en met de collectie dat je 

meteen een beeld hebt en weet wat wel of niet kan bij een object. Dat merk je wel, dat je dat nu aan 

andere mensen moet vragen om te kijken hoe dat zit en waar het is. Dat is wel echt anders.  

T: wat dat betreft maken jullie dus iets meer stappen dan een klein museum, door die 

tussenpersoon? 

S: ja, precies. Niet heel veel tussenpersonen, maar toch één.  

T: merk je ook verschil tussen de samenwerking bij een bruikleen met iemand van een groot of klein 

museum?  

S: ja, zeker wel. Bij mensen van een groot museum heb je altijd maar één iemand te pakken. Dat is 

een hele zakelijke relatie eigenlijk; ik heb informatie van jou nodig en ik mail jou heel formeel. Terwijl 

dat bij een klein museum al snel informeler gaat en heb je ook één contactpersoon en die weet 

eigenlijk alles. Daar kun je alles aan vragen. Bijvoorbeeld; wij krijgen werken van Picasso uit Parijs en 

daar hebben we 5 verschillende contactpersonen, omdat de ene de ansichtkaarten doet, de ander 

doet de papieren werken en weer een ander doet de bruiklenen, dat is dan de registrar. Van 

iedereen heb je wat nodig. Er zit best wel veel tijd tussen, voordat je informatie krijgt. Terwijl dat bij 

kleine musea allemaal wat makkelijker gaat.  

T: merk je ook verschil in de kennis die ze hebben? 

S: ja, het is voor kleine musea gewoon moeilijk om heel veel te weten over hun collectie en dat is 

natuurlijk bij grote musea anders. Hoewel je heel veel tussenstappen hebt, kan je wel alle informatie 

die je wilt, te weten komen, want er is altijd wel iemand die het weet. Dat is wel het verschil. Bij 

kleine musea krijg je wel sneller bruiklenen, maar is het ook wel vaak sneller in slechte staat, omdat 

ze de kennis en mankracht niet hebben om daar iets aan te doen. Dat is wel een verschil. Grotere 

musea hebben gewoon veel meer kennis in huis. Ook over de inhoud, maar ook over de objecten 

zelf. Ze hebben restauratoren. Dat is wel een verschil.  

T:denk je dat iedereen weet wat de functie registrar inhoud?  

S: nee, maar het is ten eerste al een stom woord om uit te spreken voor een Nederlander. Wat is het 

nou precies? Want het is eigenlijk een registrator, maar dat is niet wat je bent, want je hebt ook de 

verantwoordelijkheid over de bruiklenen en verzekering en contact met andere musea. Het is iets 

moeilijks om te bevatten. In de museumwereld weet iedereen wel wat het is, maar sommige musea 

noemen het ook weer anders. Ik vind registrar gewoon een beetje een stomme term.  

T: denk je dat het voor museummedewerkers wel belangrijk is dat ze de functie kennen? 

S: het doen van bruiklenen is al zo lang aan de gang. Daar is altijd één iemand verantwoordelijk voor, 

dus ik denk dat dat wel bekend is. Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen het weet, maar ik denk 

ook dat iedereen het weet.  

T: alleen dan misschien niet in de hoedanigheid van een registrar, maar dat ze wel weten wat de 

bijbehorende taken zijn? 

S: wel wat de taken zijn en welke stappen je moet ondernemen.  

T: zijn er taken die door de kleinere staf niet gedaan kunnen worden, die jullie moeten uitbesteden? 

S: we hebben wel dingen die eigenlijk niet kunnen. Stel je voor; je krijgt een bruikleenaanvraag en 

dat object kan op zich wel verleent worden, maar moet gerestaureerd worden. Maar een restaurator 

hebben we niet in dienst, dus die zouden we dan moeten inhuren. Wij kunnen dat dan vaak zelf niet 

betalen. We hebben een beperkt budget daarvoor. Dat gaat meestal op aan dingen die bij ons in de 

tentoonstelling komen, want dat willen we gewoon netjes hebben. Soms is het gewoon niet mogelijk 
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om dingen uit te lenen, omdat het dan teveel regelwerk is. We hebben één depotbeheerder, dus 

schilderijen uit te lijsten om ze weer goed in te lijsten dat kan ook niet. Dat doen we dus ook eigenlijk 

bijna nooit. Dan moet het wel echt heel bijzonder zijn en moet het andere museum het willen 

betalen. Dan kunnen we dat doen, maar dat is voor ons dus niet mogelijk om eventjes een schilderij 

opnieuw in te lijsten of iets dergelijks. Bij grote musea gebeurt dat wel. Daar zijn genoeg mensen.  

T: die hebben dan vaak eigen restauratoren in dienst en jullie moeten die inhuren. 

S: precies.  

T: merk je ook verschil in het lenen van grote en kleine musea?  

S: ja, kleine musea zijn veel makkelijker. Ook omdat ze soms de kennis niet in huis hebben en 

gewoon blij zijn dat hun werk ergens anders getoond wordt, want dan komt je naam daar weer te 

hangen. Grote musea hebben gewoon veel meer eisen en dat is ook logisch, want zij hebben ook 

weer een strenge verzekering en dat soort dingen. Dat merk je wel heel goed. Grote musea sturen 

altijd een koerier mee, kleine musea bijna nooit. Dat is gewoon het verschil.  

T: geldt dat ook voor het lenen aan grote en kleine musea?  

S: als het echt aan een klein museum uitgeleend wordt, gaan we niet al te moeilijk doen. We weten 

ook wel hoeveel het kost allemaal. We doen het wel als we weten dat ze het daar niet zo nauw 

nemen met klimaat of handling. Dan sturen we wel iemand mee, maar meestal doen we daar zo 

makkelijk mogelijk over. Bij grote musea vraag je eerder of bijvoorbeeld vuil op een schilderij 

schoongemaakt kan worden. Zo hou je je collectie een beetje goed.  

T: zijn er dan bepaalde eisen die voor de musea kunnen verschillen? Bij de ene bijvoorbeeld 

strengere eisen dan bij de andere? 

S: nee, wij houden wel echt onze eisen aan, want het gaat wel gewoon om je collectie. Het moet wel 

gewoon goed beveiligd zijn. Dus eigenlijk niet, want we willen gewoon dat het beveiligd opgehangen 

wordt of dat er wel een vorm van beveiliging is in de ruimte, dat het klimaat goed is. Dat moet voor 

zowel kleine als grote musea kloppen. En we vragen eigenlijk nooit rare dingen, zoals 

afstandshouders. Het is maar net hoe hun facilityreport eruit ziet. Of het nou een kleine of groot 

museum is, we lezen dat rapport en mochten er nou rare dingen in staan dan vragen we iets extra’s. 

We zeggen niet tegen grote musea; betaal maar even meer voor beveiliging, of zo. Dat is ook niet 

echt nodig.  

T: hebben alle musea een facilityreport paraat liggen? 

S: lang niet alle musea hebben dat, wel de grote. De middelgrote musea meestel. De kleine soms, 

maar niet altijd. Er zijn gewoon sjablonen van de Engelse en Amerikaanse Registrars Group en die 

kan je gebruiken. Die kun je gewoon invullen.  

T: jullie vragen het wel altijd? 

S: we vragen het wel als we het museum niet kennen en we denken; het is wel klein, dan willen we 

een klimaatuitdraai van dezelfde periode over het vorige jaar of twee jaar geleden. 

T: ben je bekend met de Nederlandse Registrar Groep? 

S: ja.  

T: ben je er ook lid van?  

S: ja. 

T: in hoeverre ben je erbij betrokken? 

S: niet echt, want ik ben eigenlijk nog maar net lid geworden, omdat ik daarvoor ZZP’er was en had ik 

niet echt een bedrijf om op te geven. Er is morgen een bijeenkomst, dus daar ga ik heen. Ze hebben 

nu een nieuwe voorzitter, Wendela Brouwer. Ik ben erbij betrokken, maar ik heb niet het idee dat ze 

heel erg veel doen. Tuurlijk maken ze wel een soort van standaard formulieren en zo, maar het is niet 

dat ik er al heel veel mee heb gedaan.  

T: wat verwacht je dat je aan de NRG hebt?  
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S: nou, de dagen zoals morgen, de bijeenkomsten dat vind ik altijd wel interessant, de lezingen en zo. 

Dat verwacht ik er een beetje van, achtergrond informatie van andere musea, gewoon vragen 

kunnen stellen, dat doe je dan ook wel op LinkedIn. Dat is ook wel zo’n platform. Af en toe popt er 

zo’n vraag op en dan denk ik; oh ja, dat is wel leuk. Maar verder niet heel veel. Het is meer soort van 

een back-up van je werk als registrar, dat je dat gewoon kan gebruiken.  

T: kun je met vragen en informatie bij de NRG terecht? 

S: ja, dat is dus net als bij LinkedIn dat  er af en toe iemand een vraag stelt; hoe denken jullie daar 

over? En dan kan iedereen antwoord geven. Dat is altijd wel interessant om te lezen. Er hoeft niet 

persé iets uit te komen, maar het is meer het erover nadenken en  kijken hoe andere mensen 

daarmee omgaan. dat vind ik altijd wel interessant.  

T: dus het is ook de ervaring van andere die jou daarin aanspreekt? 

S: ja zeker. Er is eigenlijk geen goed antwoord soms, dus dan is het wel leuk om te weten wat andere 

mensen zouden doen en waarom? 

T: zijn er nog andere kanalen of platformen waar je bij aangesloten bent, zoals sectie collecties of 

SIMIN? 

S: ja, daar ben ik bij allebei aangesloten, maar ik doe daar bijna niks mee. Vaak zijn het gewoon 

dingen die voor mij niet interessant genoeg zijn, want ik heb hier gewoon teveel te doen om daar 

aandacht aan te besteden. Ik weet niet of dat ooit anders wordt, maar nu nog even niet.  

T: waar denk je dat andere musea, en dan vooral de kleine musea, vragen stellen en hun informatie 

vandaan halen? 

S: ik denk heel veel bij netwerkdagen, want daar zie je altijd heel veel kleine musea. Wat heel goed is 

natuurlijk. Ik denk dat zij daar heel veel informatie uit halen en uit de standaard bronnen; de groene 

syllabus, dat soort dingen. Ik denk dat ze daar ook heel veel aan hebben. Kleine musea werken best 

wel vaak met vrijwilligers. Die hebben gewoon geen achtergrond informatie. Die moeten het doen 

met wat er beschikbaar is. Er zijn bijvoorbeeld op de website van de Amerikaanse en Engelse 

Registrars Group veel voorbeelden van bruikleenovereenkomsten of -voorwaarden beschikbaar. 

Denk dat ze dat wel gebruiken. Ik denk ook dat de NRG dat ook eigenlijk wel zou moeten doen. Ik 

weet dat er wel wat dingen zijn hoor, al weet ik niet uit me hoofd wat er op de website staat. We 

hebben ook wel voorbeelden voor conditierapporten en dat soort dingen. Ik denk dat heel veel 

kleine musea dat gebruiken.  

T: zijn er ook weleens vragen waarvan je niet weet waar en hoe je daar een antwoord op kan krijgen, 

of onderwerpen waarvan je niet weet bij wie je terecht kan, zoals juridische zaken?  

S: nee, ik kom er eigenlijk altijd wel uit. Ik vraag het echt aan iedereen. Meestal weet onze eigen 

verzekering het wel. En anders geef ik het gewoon door aan de directeur of hoofd collecties. Dan ligt 

het buiten mijn kennisveld.  

T: deel je ook weleens vragen met je collega’s of je netwerk? 

S: ja zeker. Het is nu nog niet zo heel vaak voor gekomen, omdat ik hier nog niet zo lang werk. De 

collega’s die ik ken die zitten ook gewoon bij de NRG en SIMIN en zo, dus als er iets is dan kan ik dat 

gewoon even vragen.  

T: wat denk je dat een museum minimaal moet weten om een bruikleen zo goed mogelijk uit te 

voeren? Welke kennis moeten ze beschikken waardoor jij er vertrouwen in hebt dat de bruikleen 

goed wordt uitgevoerd.  

S: dat is toch eigenlijk wel het facilityreport en de klimaatuitdraai. In het facilityreport staat 

beschreven of ze arthandlers hebben en het soort beveiliging. Daar staat echt alles in wat je moet 

weten. Ik ben niet diegene die beslist of een bruikleen door gaat of niet. Dat is de directeur/hoofd 

collecties. Als zij al van tevoren heeft gezegd; goed verhaal, goede tentoonstelling, doen en alles 
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klopt in het facilityreport dan kan het.  

T: geeft het ook vertrouwen als een museum een facilityreport van tevoren heeft opgesteld? 

S: niet persé, nee. Dat laat eigenlijk alleen maar zien dat ze de tijd hebben gehad om het te doen. Je 

moet het eigenlijk ook weer voor elke tentoonstelling bijschaven. Op zich nee, als het maar goed 

ingevuld is en een beetje geloofwaardig. Als het naar waarheid is ingevuld dan maakt het mij niet uit 

of ze het van tevoren of op mijn verzoek hebben opgesteld.  

T: zijn er musea die zich meer zouden moeten professionaliseren en welke zijn dit? 

S: ja, de kleinere musea. Middelgrote en grote musea daar zit het wel goed. Dat moet ook wel, want 

anders blijf je niet in de museumvereniging. Bij kleine musea denk je nog weleens: oh, gaan jullie 

daar zó mee om. Ze bedoelen het allemaal heel goed. Soms moet je echt even professionaliseren en 

dat gaat dan vooral om handling, klimaat en hoe het eraan toegaat als er een tentoonstelling wordt 

opgezet; hoe netjes of slordig gaan ze te werk.  

T: hoe zouden ze dat moeten doen? 

S: dat is heel moeilijk, want ze hebben geen mankracht en de tijd niet. Ze hebben meestal één of 

twee personen die er vast werken, soms iets meer, maar de rest is allemaal vrijwilligers. Dat is 

gewoon heel moeilijk. Dan moet je gewoon een paar keer per jaar een dagje aan les spenderen. Alle 

vrijwilligers moeten daar ook bij aanwezig zijn en ik snap dat dat enorm moeilijk is. Dat is gewoon 

eigenlijk bijna niet te doen. Het zal toch moeten.  

T: de informatie over hoe je een bruikleen het beste kan doen is er wel. Hoe denk je dat die 

informatie toegepast kan worden? Hoe zorg je ervoor dat die informatie gebruikt gaat worden door 

de musea? 

S: je moet er zelf eigenlijk voor gaan om die informatie te verkrijgen, om het bij te spijkeren, om te 

netwerken. Ook voor kleine musea geldt dan dat je ervoor moet zorgen dat je weet wat er gaande is, 

dat je weet wat er op het internet terecht komt. Of dat je weet wat voor dagen er zijn waar je kan 

leren of met elkaar kan praten. Je moet er echt wel even voor waken dat je ook echt wel naar die 

dingen toegaat en die dingen doet. En dat is gewoon best wel moeilijk, want je hebt zoveel andere 

dingen te doen. Als je niet met heel veel mensen werkt, moet je dat zelf doen. Ik vind wel dat de 

informatie daarover wat beter toegankelijk kan zijn.  

T: is dat nu nog niet toegankelijk genoeg? 

S: nou, bijvoorbeeld de NRG en de hele museumvereniging vind ik onduidelijk. Ik denk dat je daar 

wat meer updates over moet krijgen. Dat zou misschien nog weleens handig zijn.  

T: ben je bekend met het project Slimmer lenen? 

S: ja, volgens mij gaat dat over meer lenen tussen kleine en grote musea en dat er meer vertrouwen 

is, vanuit de grote musea dat de kleine musea dat echt wel goed doen. En dat het dus makkelijker is 

om dingen uit te lenen. Het gaat vooral om kleine musea die kunnen lenen van grote musea.  

T: naar mijn idee zijn het uitgangspunten waarmee je een bruikleen gedegen uit kan voeren. Als je 

weet dat een museum hier naar streeft, geeft dat jou meer vertrouwen om iets uit te lenen dan 

wanneer ze dat niet doen?  

S: nee dat niet. Dat project is leuk, voor kleine en middelgrote musea, maar ik denk dat grote musea 

daar nooit aan gaan meewerken. Ik denk niet dat het iets wordt, want er zijn gewoon faciliteiten die 

kleine musea niet hebben. Daardoor is het sowieso al moeilijk voor een groot museum om iets uit te 

lenen aan een klein museum. Tenzij het echt C- of D-collectie is. Het is leuk bedacht, maar ik zie het 

niet gebeuren.  

T: wat zouden andere manieren zijn om ervoor te zorgen dat kleine musea wel kunnen gaan voldoen 

aan de standaard dat een groot museum van ze vraagt? 

S: dat kan gewoon niet altijd. Ze hebben geen financiële middelen. Ze hebben goede wil, maar als er 
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niet de juiste personen zijn, dan gaat dat ook niet lukken. Wat moet een klein museum met een 

Rembrandt of zo. Maar goed, ik denk dat grote musea echt niet onwelwillend zijn, maar ze hebben 

rekening te houden met hun verzekering die hele zware eisen stelt. En object waar duizenden euro’s 

aan restauratie in zit. Je kan dat niet zomaar overboord gooien. Als een klein museum met een heel 

goed verhaal komt en laat weten dat die bereid is om het klimaat zo en zo te doen en dit en dat, dat 

het dan echt wel goed komt. Als klein museum ga je ook niet zomaar alles aanvragen, topstukken en 

zo. Ik zie het niet echt gebeuren en ik denk dat als ze echt met een goed tentoonstellingsplan komen, 

dat het toch wel goed komt. Het is gewoon niet altijd mogelijk. Daarom is een klein museum ook een 

klein museum en een grote, een groot museum. Ze hangen gewoon heel veel verantwoordelijkheden 

aan grote musea en dat kan je niet zomaar over boord gooien.  

T: wat voor museum vind je dit; groot, middelgroot of klein?  

S: tussen klein en middelgroot. Het is absoluut niet klein, want er zijn musea zoals het Sterkenhuis in 

Bergen, dat heeft alleen maar vrijwilligers. Dat is gewoon heel klein en zij doen ook bijna niks met 

bruiklenen. Ik vind dit een vrij groot museum, maar vergelijkend met het Rijksmuseum of het 

Mauritshuis is dit nog helemaal niks. Laten we dan zeggen; middelgroot.  

T: hoe kan nieuwe informatie het beste naar de museummedewerkers gebracht worden? Hoe 

ontvangt jij je informatie, betreffende collectie en bruiklenen?  

S: wij ontvangen dat meestal via nieuwsbrieven. Ik schrijf me voor alles wat ik interessant vind, in 

voor de nieuwbrief. Meestal stuur ik dat ook naar collega’s door die dat interessant vinden en die 

sturen dat ook naar mij.  

T: ben je het eens met de stelling; een registrar is ook voor een deel een collectiebeheerder en een 

collectiebeheerder is ook voor een deel een registrar?  

S: nee, niet echt, hangt ervan af hoe groot je museum is. Ik beheer niet de collectie. Ik bepaal wel 

gedeeltelijk of iets weg kan gaan of niet, omdat ik ook weet wat voor andere dingen er op de agenda 

staan en ik maak ook conditierapporten, dus in die zin weer wel. Maar ik beheer absoluut niet de 

collectie en de collectiebeheerder doet ook niks met de bruiklenen. Dus dat is hier niet het geval. 

T: maar zou dat in een ander museum wel het geval kunnen zijn?  

S: absoluut.  
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Interview Rijkmuseum/NRG 

Wendela Brouwer 

25 mei 2016 

T: eerst wil ik u graag vragen stellen als medewerker van het Rijkmuseum. Wat is uw functie? 

W: hoofd van het Registrars Office van het Rijksmuseum en wij vallen onder de afdeling collecties.  

T: is uw functie vastgelegd in een document? 

W: ja, er is een functieomschrijving en dat geldt ook voor de registrars die op mijn afdeling zitten.  

T: vindt u het belangrijk om uw functie vastgelegd te hebben? 

W: ja, dat is wel handig. Zeker in een grote organisatie, maar ik denk eerlijk gezegd, nu ik het hardop 

zeg, ook in een kleine organisatie, omdat je dan zo nodig kunt laten zien; dit behoort tot mijn taak en 

dit behoort niet tot mijn taken. Het is altijd goed om dingen vast te leggen.  

T: zijn er dan ook taken die u wel doet, maar niet onder uw functieomschrijving vallen? 

W: ja, er zijn een heleboel dingen die ik doe. De functieomschrijving gaat om het dagelijkse werk en 

het leiding geven aan de afdeling. Daarnaast doe ik dingen die ook weer te maken hebben met mijn 

voorzitterschap in het bestuur van de NRG. Ik ben bezig met het verbeteren van de Europese 

samenwerking tussen de registrarsgroepen en dat doe ik in mijn functie als hoofd van het 

registrarsoffice van het Rijksmuseum en tevens als voorzitter van het bestuur ven de NRG.  

T: heeft u wat dat betreft een dubbele functie doordat u ook voorzitter van de NRG bent? 

W: ja en het Rijksmuseum ondersteunt dat ook. Die vindt het belangrijk dat het Rijksmuseum 

meewerkt aan zoiets als de NRG.  

T: heeft uw functieomschrijving overeenkomsten met de functieomschrijving voor de registrar van de 

NRG/NMV? 

W: ja, maar er ligt meer nadruk op het leidinggevende aspect, maar het werk is hetzelfde. Mijn 

functie heet ‘meewerkend hoofd’, dus ik werk ook gewoon, zal ik maar zeggen.  

T: u bent ook in de praktijk bezig met de registrarstaken?  

W: ja, klopt. 

T: hoeveel registrars heeft dit museum? 

W: het registrarsoffice heeft vier registrars in vaste dienst. Sinds 1 mei met twee nieuwe collega’s, 

die hebben een jaarcontract gekregen. Dan hebben we nog een freelance registrar die af en toe 

inspringt. En dan hebben we nog een project assistent, die twee en een halve dag per week alleen 

aan tentoonstellingsprojecten werkt. Sinds 1 november hebben we nog een juridisch medewerker 

bruikleenverkeer die ons helpt met de contracten en juridische zaken, verzekeringen en dergelijke. 

We hadden een kleiner registrarsoffice. Wij zijn natuurlijk een tijd dicht geweest. Toen hadden we in 

de Phillipsvleugel een presentatie van de hoogtepunten en af en toe een kleine presentatie. Toen 

gingen we dicht en hebben we ons helemaal gestort op de herinrichting. Daarna is het uitgaande 

bruikleenverkeer weer op gang gekomen, na de heropening, maar ongeveer een jaar daarna ging de 

Phillipsvleugel open en kregen we ook nog een heel tentoonstellingsprogramma om het aspect 

bruiklenen voor te regelen. Dus onze werklast is de laatste jaren enorm gegroeid.  

T: hebben jullie tijdens het sluiten van het museum geen uitgaande bruiklenen gedaan? 

W: we hebben 1 jaar een bruikleenstop gehad, maar zoals dat gaat ziet de directie soms echt toch de 

noodzaak om daar uitzonderingen op te maken. Dus we hadden nog wel wat uitgaande bruiklenen. 

Daar hadden we dan één registrar voor die op het kantoor zat, zeg maar. Voor de rest waren we 

allemaal in het hoofdgebouw bezig. Toen hebben we 7000 objecten uit Lelystad en de Phillipsvleugel 

naar het hoofdgebouw gebracht en alles ingericht. Daar hebben we een aantal maanden over 

gedaan.  

T: hoe is op dit moment de taakverdeling tussen de registrars? 

W: wij hebben het altijd zo gedaan dat alle registrars alles moesten kunnen, dus inkomende 
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bruiklenen, uitgaande, verwervingen, wat dan ook. Echter, ongeveer een jaar geleden hebben we dat 

beleid een beetje aangepast. We hebben nu één registrar die het dichtst bij de collectie zit. Zij doet 

de beginfase van de uitgaande bruiklenen, dus het bespreken met de conservatoren en alles in gang 

zetten. Zij doet ook de verwervingen en er zijn nog allerlei andere projecten die zij doet die direct te 

maken hebben met de collectie en de uitgaande bruiklenen. De anderen doen uitgaande bruiklenen 

en tentoonstellingen. Dat is een beetje verschillend; de één doet meer uitgaande bruiklenen, de 

ander meer tentoonstellingen.  

T: maar dat wisselt wel? 

W: ja.  

T: is die juridisch medewerker er dan echt voor de contracten en dat soort zaken? 

W: ja, voor zowel de inkomende als de uitgaande bruiklenen.  

T: wat denk u dat het grootste verschil is met de registrars in dit museum en registrars in andere 

musea? 

W: ik denk dat er een paar musea zijn in Nederland die een vergelijkbaar registrarsoffice hebben, 

zoals Boijmans. Ze werken wel een beetje anders, maar de taken zijn wel vergelijkbaar. Er zijn ook 

kleine musea waar de registrar tevens collectiebeheerder is of conservator of soms alles in één voor 

één museum, dus dat is op een andere schaal. Dat betekent dus ook meer taken, maar elke taak is 

dan minder omvangrijk dan deze hier is.  

T: u heeft het eigenlijk al een beetje genoemd, maar wat zijn de verschillen tussen registrars en 

collectiebeheerder die het registrarsvak erbij doen? 

W: dat ze een breder scala aan taken hebben. Het is ook vaak zo dat de registrarstaken in een klein 

museum vaak overzichtelijker zijn. Bijvoorbeeld bij ons gaat een bruikleenaanvraag eerst langs de 

conservatoren, dan kijken de restauratoren er naar, dan wordt het contract gemaakt en dat gaat dan 

nog langs de directie. Dit is een heel proces dat ongeveer 3 maanden per aanvraag in beslag neemt. 

De restaurator moet bijvoorbeeld naar Lelystad reizen en de conditie van de aangevraagde 

bruiklenen controleren. In een kleiner museum loopt de registrar/depotbeheerder soms naar het 

depot en kan direct een beslissing nemen. Na die beoordeling gaat het eventueel nog langs de 

directeur. Dat kan veel sneller. Dat is ook wel een groot verschil.  

T: merkt u verschil met wanneer er geleend wordt van grote musea en kleine musea? 

W: ja, dat is eigenlijk in omgekeerde zin hetzelfde als waar we het net over hadden.  

T: dus dat is dan dat het bij de kleinere musea vlotter gaat? 

W: dat het bij de kleinere musea minder tijd in beslag neemt. Vlotter is een beetje een 

waardeoordeel. Als je bijvoorbeeld bij het Metropolitan in New York een bruikleen aanvraagt, moet 

je minstens 15 maanden van tevoren de aanvraag indienen. Alles gaat wat stroever, dat klopt. Soms 

als je wat bij kleine musea aanvraagt, gaat dat veel sneller. Dat is wel lastig, voor zowel de grote als 

de kleine musea om zich dat altijd te realiseren. Wij krijgen ook weleens aanvragen van een klein 

museum. Dan heeft men er overduidelijk niet bij stil gestaan dat dingen bij ons langer duren. Dan 

zeggen ze; het is nu 1 mei en op 8 juni gaat onze tentoonstelling open, wij zouden graag dat en dat 

willen lenen. dat lukt dan dus ook echt niet. Vandaar dat wij nu ook op onze website duidelijker onze 

informatie willen zetten. Daar zijn we mee bezig om dat te doen. Dat men zodra ze er maar over 

denken om een bruikleen aan te vragen, dat ze ook gelijk zien dat ze minstens 6 maanden van 

tevoren er bij moeten zijn. 

T: krijgen jullie veel bruikleenaanvragen van kleine musea? 

W: ja, we krijgen bruikleenaanvragen van musea die we kennen, maar ook van nieuwe kleine musea, 

dus die we nog niet kennen. Soms is dat ook niet heel makkelijk om te beoordelen of in de musea 

aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Daar moeten we soms ook nog wat tijd aan besteden. Dan 

vragen we een facilityreport en daar komen dan ook weer vragen over. Dat neemt wel wat tijd in 
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beslag. Als we eenmaal een klein museum kennen, dan gaat het makkelijker. Maar er zijn heel veel 

kleine musea in Nederland.  

T: lenen jullie ook weleens van kleine musea? 

W: het gebeurt wel, maar niet zo vaak. 

T: merken jullie daarin verschil, bijvoorbeeld doordat ze minder strenge eisen stellen? 

W: dat zou ik niet zo uit mijn hoofd kunnen zeggen. We hebben natuurlijk nog niet zo heel lang weer 

een vol tentoonstellingsprogramma. Ons eerste grote tentoonstelling was de Late Rembrandt, dus 

dan kom je toch wel bij de grotere musea in de wereld terecht. We hebben wel van één kleiner 

Amerikaans museum geleend. Dat schilderij kwam hier aan in een kist die wij echt niet voldoende 

vonden. Het was een hele belangrijke Rembrandt en was een topstuk ook uit het museum. Dat we 

hebben toen gevraagd of we een betere kist mochten laten maken voor het retour. Dat zegt niet 

alles, maar het zegt wel iets over verschillen in standaards.  

T: zijn er verbeterpunten voor kleine musea, waarvan u denkt dat ze aan zouden mogen werken? 

W: die termijn is belangrijk en dat ze precies weten wat ze aan willen vragen, dat helpt ook, want we 

krijgen ook weleens een vraag zoals; hebben jullie ook een werk in de collectie van die kunstenaar 

met de afbeelding van een uil. Een vergelijkbare situatie is echt gebeurd. Dat is heel lastig. Dan wordt 

je ook niet echt heel serieus genomen als bruikleenaanvrager.  

T: staat jullie collectie online? 

W: ja. 

T: dus in principe zou iemand zoiets zelf uit kunnen zoeken.  

W: ja, klopt.  

T: wat moet een museum minstens weten, of welke kennis moeten ze minimaal hebben om een 

bruikleen met jullie te mogen doen.  

W: het is handig als er goed opgeleide museummedewerkers in het museum zijn. Dat betekent niet 

altijd dat ze van de Reinwardt Academie af hoeven te komen. Er zijn ook mensen die door ervaring 

heel veel hebben geleerd, maar het is belangrijk dat het gebouw aan de minimumeisen voldoet voor 

beveiliging en ook voor bijvoorbeeld het klimaat.  

T: dus wat dat betreft zou een facilityreport een basiseis kunnen zijn? 

W: ja, een facilityreport is heel belangrijk en daarnaast kijken we ook naar het object dat men wil 

lenen. Alle objecten zijn uniek, maar er wordt bij de één toch wel wat strenger gekeken dan bij een 

ander. Dit hangt ook samen met de verschillende verzekeringswaardes.   

T: denkt u dat de museumedewerkers in Nederland bekend zijn met de functie registrar? 

W: ik denk niet 100%. Het is wel zo dat de functie en de bijbehorende benaming steeds meer 

bekendheid krijgt en daar proberen wij natuurlijk ook aan mee te werken.  

T: vindt u het belangrijk dat iedereen weet wat de functie inhoudt? 

W: ja. Het is heel belangrijk, want de registrar doet heel veel werk achter de schermen. Registrars zijn 

meestal ook niet mensen die, zeg maar, op een podium gaan staan roepen wat voor belangrijk werk 

ze doen, maar zonder registrars, of mensen die die taken uitvoeren is er in het geheel geen 

bruikleenverkeer mogelijk.  

T: hoe denkt u dat het het handigst is om deze functie bekender te maken? 

W: dat doen we door bijeenkomsten te organiseren voor registrars én collectiemedewerkers met de 

NRG. Dus dat zijn ook mensen die meerdere functies tegelijk bekleden. Die zijn ook van harte 

welkom en die vinden dat vaak ook hartstikke interessant. We kijken wat breder en daarbij 

bespreken we zoveel mogelijk onderwerpen die belangrijk zijn.  

T: hoe blijft u zelf actueel wat betreft bruiklenen? 

W: dat is een hele goede vraag. Ik ben lid van de Britse registrars groep en ook van de Amerikaanse 
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registrars vereniging. Daar krijgen we nieuwsbrieven van, ik praat met de transporteurs over nieuwe 

regelgeving als dat aan de orde is. Ik ga af en toe collega’s opzoeken. Ik ga weleens naar een Britse 

studiedag over een bepaalde onderwerp, maar we hebben het de afgelopen tijd zo druk gehad dat 

het er wel eens bij in is geschoten, om me daar erg mee bezig te houden. Dat wil ik de komende tijd 

weer meer gaan doen. Wat betreft het elkaar op de hoogte houden, wordt het heel erg gewaardeerd 

als er iets wordt georganiseerd. We hebben afgelopen vrijdag een netwerkdag gehad in Leuven met 

Vlaamse en Nederlandse registrars. Daar waren 60 collega’s bij elkaar. Nou die hadden nog niet 

genoeg aan één dag om met elkaar te praten over het werk en alles wat ermee samenhangt.  

T: dus u richt zich vooral op de registrarsgroepen? 

W: ja en de transporteurs en wat er verder speelt.  

T: vindt u het belangrijk om de actualiteiten te volgen?  

W: ja. Het is heel belangrijk. Hoewel het wel zo is, ik las iets over nieuwe regels in Spanje met 

betrekking tot een escorte bij transporten. Dat lees ik dan even diagonaal door en dat zet ik dan 

ergens in mijn achterhoofd en als we ermee te maken krijgen dan is er nog altijd de transporteur om 

je nog even te wijzen op die dingen. Dus je hoeft ook niet alles zelf te doen.  

T: het zou misschien ook wel wat veel worden als je alles bij zou moeten houden. 

W: ja, dat zou teveel worden. Je moet vooral weten dat er dingen spelen en bedenken wie dan 

diegene is die je moet hebben als je ervoor komt te staan. Dat zou in dit geval de transporteur zijn 

die is daar precies van op de hoogte.  

T: zijn er weleens momenten geweest waarbij u niet wist bij wie u terecht kon voor een specifieke 

vraag of ontbrekende informatie? 

W: nou, dat hebben we bijvoorbeeld nu. We hebben een tentoonstelling die gaat over Zuid-Afrika, 

tenminste de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika in de afgelopen tig jaar. Wij moeten nu 

bruiklenen gaan regelen uit Zuid-Afrika en er blijken heel weinig mensen te zijn in Nederland die daar 

ervaring mee hebben. Ook de transporteurs hebben weinig ervaring, maar nu heb ik gelukkig een 

collega gevonden in het British Museum. Zij hebben een half jaar voor ons ook een tentoonstelling 

uit Zuid-Afrika gepland. Dus ik ga over twee weken naar hun toe en dan ga ik daar informatie 

vandaan halen. Er is ook wel een heel informeel circuit waar je dan terecht kan om dingen toch aan 

de weet te komen. Maar er zijn heel veel gebieden waar je mee te maken kan krijgen en waar het 

lastig is om informatie over te vinden. Een aantal jaar geleden leenden we uit aan China. Dat is weer 

een hele andere uitdaging dan in de Benelux, als je transporten moet regelen.  

T: hoe denkt u dat de meeste andere musea hun informatie verzamelen en actualiteiten volgen? 

W: ik denk een beetje op dezelfde manier. Ik weet niet, maar misschien heb jij daar meer over 

gehoord in de interviews met medewerkers van kleine musea; hoe zij dat doen, want daar heb ik niet 

echt een beeld van.  

T: wat in mijn onderzoek is opgevallen is dat er misschien nog verbeteringen kunnen plaatsvinden in 

het delen van kennis en informatie naar kleine musea toe. Hoe dit het beste gedaan kan worden heb 

ik niet in mijn onderzoek op kunnen nemen. In mijn aanbevelingen neem ik dan ook op dat er door 

platformen, zoals de NRG en de NMV misschien eens gekeken kan worden naar hoe de musea in 

Nederland hun informatie verzamelen en hoe nieuwe informatie het beste met hun gedeeld kan 

worden. Er zijn nog enkele aspecten waarvan ik denk dat kleine musea moeten weten waar ze die 

informatie kunnen vinden, want dat besef mist af en toe nog.  

T: bent u bekend met het project Slimmer lenen?  

W: ja. 

T: wat vindt u ervan en denkt u dat dit project nut heeft als musea dit gaan gebruiken? 

W: ik denk dat dit ook een voorbeeld is van informatie die op zich goed is. Wij hebben het nog niet 

definitief ondertekend. Mijn collega, de juridisch medewerker heeft er aan meegewerkt, daar kon ik 
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niet zelf bij zijn. Als het ondertekend wordt en ergens beschikbaar komt, goed wordt verspreid, ook 

onder kleine musea en grote musea, dan kan er ook naar gewerkt worden. Je kan hele mooie 

theorieën neerzetten, maar het moet ook nog in de praktijk worden uitgewerkt.  

T: u vraagt zich dan misschien nog af hoe het geïmplementeerd zal moeten worden.  

W: ja.  

T: stel dat het door musea geïmplementeerd wordt, geeft het u dan vertrouwen om met bepaalde 

partijen te werken als u weet dat zij deze uitgangspunt nastreven? 

W: voor een groot deel zijn de uitspraken niet nieuw.   

T: dus het maakt niet zo heel veel verschil? 

W: voor ons maakt het niet zo veel verschil. 

T: dan wil ik u ook graag nog een paar vragen stellen als voorzitter van de Nederlandse Registrars 

Groep. Voor wie is de NRG bedoeld? 

W: voor registrars en ook mensen die taken uitvoeren die bij ons onder de registrar vallen, maar die 

misschien anders heten of waarbij het maar een klein gedeelte van de dagelijkse werkzaamheden is. 

Iedereen is welkom. We hebben ook geen leden. Dat gaat misschien wel veranderen. We hebben nu 

een groep via LinkedIn en we zijn ook aangesloten bij de museumverening. Dat gaat in de toekomst 

misschien ook veranderen, dat weet ik nog niet. Als er een activiteit is of iets dergelijks, dan wordt 

dat op de site van de museumvereniging geplaatst en ook via LinkedIn verspreid. Zo werkt dat dan. 

T: zou u kunnen zeggen dat LinkedIn nu het voornaamste kanaal is?  

W: ja. In de volgende vergadering zou ik naar voren willen brengen dat niet alle collega’s, in 

voornamelijk kleine musea, met ons bekend zijn en hoe we die kunnen bereiken.  

T: misschien zou dat via de museumvereniging kunnen, omdat de meeste mensen daar wel bekend 

mee zijn? 

W: de museumvereniging heeft secties en wij vallen dan weer onder de sectie collecties. Het is ook 

vrij moeilijk om ons te vinden op de website. We zijn nu ook bezig met een eigen website en dat gaan 

we dan onafhankelijk maken van de museumvereniging, maar dan wel met een link. We hopen ook 

dat dat verbetering zal teweegbrengen. 

T: wat is het voornaamste doel van de NRG? 

W: we hebben dat ergens vastgelegd: een platform creëren voor het delen van kennis en informatie, 

vraagbaak te zijn voor collega’s. Dat soort algemene dingen. We proberen dat tot stand te brengen 

door ongeveer drie activiteiten per jaar te organiseren en één daarvan is dan met de Vlaamse 

collega’s samen. Zij hebben niet zelf een groep, dus zij hebben zich op informele basis bij ons 

aangesloten. In 2013 hebben we voor het eerst een gezamenlijke studie-, netwerkdag georganiseerd. 

De dag in Leuven was dus de vierde keer. Verder doen we dan nog iets simpels, zoals een bezoek aan 

een museum en een borrel erna. Als bestuur organiseren we dat voor alle geïnteresseerden. We 

hebben ongeveer drie keer per jaar een bestuursvergadering.  

T: met welke vragen en over welke onderwerpen kun je terecht bij de NRG? 

W: we hebben een postadres en een e-mailadres, maar het is niet zo dat er dan op die manier heel 

veel vragen worden gesteld. Vaker wordt er op LinkedIn iets gepost en daar reageren dan mensen 

op. Het NRG-bestuur zijn ook alleen maar mensen met hun beperkte tijd die ze hebben, die groep in 

gang houden. Het is niet een aparte organisatie of instelling of zo iets dergelijks. We zijn nu met vijf 

collega’s van verschillende musea. Wij houden dit gaande, zeg maar. Ik wordt ook wel regelmatig 

gebeld door collega’s die dan zeggen; ik heb een aanvraag uit Japan of Qatar, heb jij daar ervaring 

mee en kun je me daar mee helpen? Informeel gebeurt er veel en hopelijk komt dat in de toekomst 

meer op gang via de website. 

T: zijn er ook onderwerpen die wel bij bruiklenen horen, maar die jullie niet behandelen, 

bijvoorbeeld juridische aspecten? 
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W: ja, wij zijn ook van plan of daar zijn we nu mee bezig, om de kennis die onze collega hier heeft 

toegevoegd aan onze afdeling om die ook te delen met anderen. Daar moeten we nog een vorm voor 

vinden. Via het Rijksmuseum of de NRG willen we die kennis ook beschikbaar stellen. Het is niet zo 

dat registrars van alles afweten. Er zijn ook aspecten waar de transporteurs beter van op de hoogte 

zijn. Bijvoorbeeld douane. Ik bel zelf ook weleens een transporteur op om te vragen hoe het met 

exportvergunningen zit, bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika. Dat is niet een kennis die iedere registrar paraat 

heeft, maar een transporteur kan dat meestal zo uitzoeken.  

T: zou je kunnen zeggen dat een registrar betreffende de normale gang van zake alles weet, maar 

niet altijd alles weet van de specifieke situaties? 

W: ja, we zijn dus in het Rijksmuseum met een grotere groep registrars en wij kunnen ook altijd aan 

elkaar vragen. Maar als je in een kleiner museum werkt en je werkt alleen, dan lijkt me dat best 

lastig; bij wie moet je dan aankloppen als je een vraag hebt.  

T: hoe is de samenwerking van de NRG met de museumvereniging? 

W: we zijn dus onderdeel van, of aangesloten bij de museumvereniging. Het jammere is dat er erg 

bezuinigd is bij de museumvereniging, dus zij regelen nog wel de inschrijving voor studiedagen en ze 

verspreiden ook de aankondiging, maar verder doen ze eigenlijk niet veel meer. Niet omdat ze dat 

niet willen, maar omdat er is bezuinigd.  

T: dus eigenlijk moet bijna alles gedaan worden door het bestuur van de NRG, waarbij iedereen ook 

nog zijn eigen baan heeft? 

W: ja, klopt.  

T: werken jullie ook nog samen met SIMIN of andere werkgroepen? 

W: we werken wel samen met de sectie collecties. Het is de bedoeling, en dat lukt ook bijna altijd, 

dat er ook iemand vanuit ons bestuur naar hun vergaderingen toe gaat. Op de een of andere manier 

is het nog steeds niet gelukt om samen iets te organiseren, maar dat is zeker wel de bedoeling.  

T: sectie collecties betreft alles tot collectiemanagement. Bruiklenen zijn daar een onderdeel van. 

Wordt dat dan ook door sectie collecties behandeld? 

W: bij de sectie collecties zitten ook veel conservatoren en collectiebeheerders. In die zin collecties. 

Zij werken samen met SIMIN, maar ik denk door gebrek aan tijd dat de samenwerking niet altijd zo 

goed is als iedereen zou willen en eigenlijk zou moeten.  

T: vindt u het delen van kennis en ervaring belangrijk in de sector? 

W: ja, heel erg belangrijk. Wat ons toch altijd weer opvalt is dat veel registrars/collega’s het wiel 

zitten uit te vinden, terwijl dat natuurlijk allang bestaat. Door samenwerken en kennis delen zou dat 

veel efficiënter kunnen. Dat is ook één van de redenen waarom we binnen Europa meer willen 

samenwerken. Wij zijn nu bezig om een overzicht te maken van alle Europese indemnities. Dat is 

door de RCE een keer geïnventariseerd, maar dat moet natuurlijk ook bijgehouden worden. Als je nu 

aan mij vraagt; kunnen jullie die en die indemnity accepteren en wat voor voorwaarden zitten daar 

aan vast, dan moet ik echt heel lang zoeken. Terwijl als we met elkaar zo’n overzicht maken, dan kan 

iedereen dat, zodra dat nodig is, even van het internet plukken en dat gebruiken. Zo zijn er nog veel 

meer dingen die we samen zouden moeten doen.  

T: denkt u ook dat dat de professionaliteit onder musea zou bevorderen? 

W: ja, als je minder tijd hoeft te besteden aan het opzoeken van informatie die al bestaat of zelf 

dingen uit te vinden, heb je meer tijd voor kwaliteitsverbetering.  
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Interview & uitleg functiehandboek museumvereniging 

Gea Wold 

2 december 2015 

 

Het handboek is niet overal te vinden. Het kost ook heel veel geld. Je krijgt van mij een aantal 

functiebeschrijvingen mee. Daar staan ook de inschalingen bij. Ik vertelde net: het is afkomstig van 

het CAO. Daar heb je een aantal salarisschalen in en die functies binnen de museum CAO die zijn 

verzamelt in het handboek. Een van die functies is de registrar of registrator. Nu zitten ze er allebei 

nog in. Het verschil is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ik denk dat er een soort verloop in het 

verleden is geweest. Wat vroeger de registrator was, en in 2008 begon het begrip registrar naar 

boven te komen. Ik denk dat het enige verschil is, is dat je als registrar meer te maken heb met 

internationaal bruikleenverkeer en dat soort zaken.  

Die functies zijn niet zomaar ingedeeld. Die zijn ingedeeld volgens een functiewaarderingssysteem. 

Dat is het ORBA-systeem. Dat betekend dat per museale functies en ook andere functies een 

puntentelling wordt gemaakt. Dat heeft te maken met verantwoordelijkheden, functie-inhoud en 

hiërarchie. Op die manier krijg je een score in totaal aan functieraster met daar alle functies in; van 

schoonmaker tot aan directeur, betreffende museaal gebied. Dat is hoe je het moet plaatsen, de 

functie en hoe zit die in de markt. De functie-indeling is gebaseerd op een bestand dat in de loop der 

tijd is gekeken naar hoe is de praktijk binnen de musea, dat wordt met elkaar vergeleken en op basis 

daarvan krijg je dus die inschalingen. Dat is redelijk stabiel in de loop der jaren.  

In 2008 is er een onderscheidt geprobeerd te maken tussen een A/B/C/niveau. A is het laagste 

niveau, B hoger, C hoogst. Dat vind je ook weer terug in het handboek. Daar wordt dus ook verschil in 

niveau en ervaring, verantwoordelijkheid in gegeven. Daarnaast staan in het boek de functies anzich.  

Dat functiehandboek is een soort functiehuis, hierin vind je alle meest voorkomende functies die 

binnen museumland bestaan. Je hebt natuurlijk ook kleine musea die maken over het algemeen 

meer combinaties van functies. Deze functies hebben we geplaatst in categorieën. De functies zijn in 

deze categorieën geplaatst en vervolgens ingedeeld op loonschaal. Die koppeling is gemaakt op basis 

van werkzaamheden, verantwoordelijkheden. De registrar is in schaal 8 terecht gekomen. Er was 

destijds discussie over hoeveel iedereen moest verdienen. En daarom zijn de ABC niveaus en 

degradaties aangebracht. Wat je hebt met combinatiefuncties is vaak dat je iemand die conservator 

is een andere schaalindeling voor de registrar werkzaamheden dan voor het conservator deel.  

T: dat wordt dan als apart onderdeel gezien? 

G: je hebt zoveel smaken. Dit raster is een gemiddelde in museumland. Een registrar in het 

Rijksmuseum zal ongetwijfeld hoger zitten dan bij een klein of middelgroot museum. Daar zitten 

gradaties in. Dat kun je ook doen bij grote musea. Daar heb je echt de registrar als aparte functie. 

Soms meerdere. Bij kleinere zijn het vaak combinatiefuncties. Wat mij opgevallen is, is dat de 

ontwikkeling zit ook in de complexiteit van verantwoordelijkheden. Het is wat anders als je alleen 

binnenlands bruikleenverkeer tussen musea en alles wat daarmee samenhangt, regelt. Dat is feitelijk 

de functie van registrar. Dan dat je complexe internationale tentoonstellingen doet. Daar zit 

functieverschil in. Nogmaals; dit is het gemiddelde. Wat je het beste kunt doen is dat je dit naast de 

praktijk neerlegt, met name bij de kleinere musea. Als veldonderzoek moet je dat gaan doen denk ik.  

T: u zegt: de functie zijn gebaseerd op de praktijk 

G: ja de functies zijn gewaardeerd met het ORBA systeem. Dat is een algemeen geaccepteerde 
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functiewaarderingssysteem. Vergelijkerderwijs, wordt er, met name bij nieuwe functies, gekeken 

naar de praktijk. Als je zo’n handboek maakt, wij hebben gewoon onderzoek gedaan naar hoe zit dat 

binnen de sector. Er is een dwarsdoorsnede gemaakt van musea. Toen kwamen wij uit op schaal 8. 

Op basis van een bestand dat niet van ons is; het is eigendom van de organisatie AWVN, Algemene 

werkgevers vereniging Nederland. De laatste functiehandboek was uit 2006. En de wereld is 

aanzienlijk verandert in museumland. Waar die verschillen vooral in zitten is de hele commerciële 

poot. Die is erbij gekomen. Feitelijk is er aan de strikt museale functies niet veel verandert, niet veel 

ontwikkeling in. Conservator is nog steeds conservator. Registrar is nog steeds registrar. Zoiets als 

restaurator verandert niet zoveel. Ik denk ook niet dat dat hoeft. Die taken zijn gewoon allemaal 

hetzelfde. Bij zo’n nieuw functiehandboek ga je dus herijken, klopt het allemaal nog. Her en der zijn 

wat functies veroudert. Dat geldt niet voor registrar. Die zit er in en die blijft er in. Bijvoorbeeld 

bibliotheekfuncties die heten nu informatiespecialist. Fotograve die je niet meer hebt, voor 

digitalisering. Die had je vroeger nog wel. Eigenlijk is het gemoderniseerd, de beschrijvingen, maar 

zoveel anders is dat niet. Klopt alles nog met de praktijk.  

Het was ook een aanleiding dat we vanuit de sector hoorde dat er iets niet meer klopte en er iets 

mee gedaan moest worden. Die functies moeten er nu in. Het gaat dan om nieuwe functies die 

worden dan middels dat ORBA systeem opnieuw ingedeeld in dit raster. Dat is niks anders dan dat je 

een functie koppelt aan een salarisschaal. Het geheel in salarisschalen geeft een hiërarchie aan. 

Op schaal 8, ergens is het midden zit de registrar. Dat blijft ook wel zo. Naar mijn idee is er niet echt 

een spectaculaire ontwikkeling geweest in de functie. Daarin ligt het redelijk vast. Maar het is een 

advies aan musea. De meeste houden zich daar wel aan, maar dat neemt niet weg dat als een klein 

museum weinig geld heeft, dat ze iemand enkel schaal 6 kunnen bieden. Dat mag wel. Dat is 

afhankelijk van de situatie. Ik ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat dan bij kleine musea. Er 

zijn nogal bezuinigingen geweest de afgelopen jaren en dan zie je dat vast personeel steeds meer 

vervangen wordt door vrijwilligers. Ik heb geen zicht wat er op dit moment met de registrar gebeurt. 

Als het goed is, kun jij dat er dan uithalen. De functie anzich heeft niet veel wijzigingen ondergaan.  

T: zijn er ook kleine musea meegenomen in dat onderzoek naar functies? 

G: ze hebben wel meegedraaid. Daarin zie je een ontwikkeling dat ze vaak een combinatiefunctie 

hebben; een conservator die ook collectiehandling doet. Die zijn daarin meegenomen. Als je het over 

betaalde medewerkers hebt, dan is het handboek een redelijk middelde binnen de sector. In die zin 

wordt het ook gedragen door de sector, anders zouden ze het niet gebruiken. Het is gebaseerd op de 

database van functiebeschrijvingen die in de loop der jaren zitten. Zo kom je tot die gemiddelde. 

Gebaseerd op een gemiddeld museum waar in principe alle museale functies in voor komen. Als je 

een klein museum bent dan heb je daar waarschijnlijk niet een hoofd sales en evenementen en dat 

soort dingen, maar een verkoopmedewerker of iets. Wat je wel ziet is de strikt museale functies, 

zoals conservator, registrator en restaurator. Het is wat het is. Dat is de kern van een museum. Je ziet 

dat in de loop der jaren een museum steeds meer als bedrijf wordt gezien. Der te groter een bedrijf 

is, des te meer functies daarin voorkomen. Bij kleinere musea is het vaak een combinatie van 

functies.  

Ik denk dat Cindy Zalm zich de omschrijving uit 2008 nog wel kan herinneren. Er was een soort 

onvrede over de schaalindeling van registrars. Waarna wij opnieuw naar die functie zijn gaan kijken. 

Daaruit is ook de indeling van A/B/C/niveaus gemaakt. Ik denk dat dat een van de mensen is die zich 

dat nog wel kan herinneren. Bij grote musea, als het Rijksmuseum, zul je zien dat er meerdere 

registrars werken. Dus je wilt de grote en kleinere musea vergelijken hoe ze de functie invullen?  
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Op hoofd collectie moet je niet blind staren. Het is een compromie. Bij enkele is dat nog zo dat vooral 

bij de grotere die meerdere collectiebeheerders onder zich hebben. Bij een enkel museum is dat niet 

zo.  De collectiebeheerder is aanzienlijk lager ingedeeld.  

Wij zijn destijds wel in gesprek geweest met de NRG om tot deze indelingen te komen. Maar dat is 

verder een redelijk autonome club.  

 


