Jarenlang hebben musea zich vooral geconcentreerd
op het maken van tentoonstellingen. Op zaal, de
êtalage van het museum, zag het er allemaal wel
goed uit, maar in de depots stapelde het bezit
zich op en werden de achterstanden in
onderhoud steeds groter. Het nieuwe lnstituut
Collectie Nederland moet de museale wereld gaan
-ldersteunen bii'rationeel collectiebeheer'. Geen
,.lborgen schatten meer op donkere plekies in het depot.
Weten wat je in huis hebt en wat ie ermee wilt.
Dia na dia verlichne onlangs de statige zaai in het

met moderne

Koninklijk instituut voor de tropen in Amsterdam.

door gebrek aan

Restauratoren. natuunvetenschappers, conservatoren en

materialen en techÍrieken de
volgende eeuw

beleidsmakers uit de internationale museumwereld keken
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soms niet eens

Het reiaas had ditmaal

naar het veryal van moderne
kunst. Gadegeslagen door de in hout gesneden

relatief goede afloop. Na studie door de Stichting

expressieve koppen op het balkenplafond hoorden zij het moderne kunst bleek dat dit stiileven te redden viel.
althans tijdelijk. Giiardi's werk zal uiteindelijk
relaas aan over een bijna opgegeven kunstwerk. Het was
verpuiveren. maar is na restauratie nog'lvel enige tijd te
ooit een fris en kleurig stilleven met piepschuim water'

meloenen van stengels en bladen op een minigrasveidje,

exposeren. Zo'n probleem zet een museum voor de waag

eind jaren zestig gemaakt door de ltaliaan Piero Cilardi.
Al in 1973, eenjaar na de aankoop door het Rofferdamse

ofhet werk die kosten wel waard is en ofhet nog een

museum Boymans van Beuningen. bleek het piepschuim
zijn veerkracht te verliezen en begon het langzaam te

vervangen.

scheuren, de bladen en grassprieten braken af. De conser-

Breed werkveld

vatoren en restauratoren die er zo afen toe in het depot

Het symposium 'Moden Arr. who cares?' haakte in op tal
van technische. ethische, kunsthistorische en juridische

naar keken. hadden hun schouders opgehaald.Jammer,
maar dit rverk is afgeschreven. Dat is nu eenmaal de pech

origineel kunstwerk is ais er veel zou moeten worden

dilemma's rond de conservering van moderne kunst. Zo'n

Musea eI
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Ooit was dit 'minigrasveldje' van de ltaliaan Piero Gilardí
een fris en kleurig stilleven met piepschuim
watetmeloenen. Al in 1973 raakte het kunstvverk
ín verval. Maar het kon worden gered, zii het

tiidetijk. Ooit zal het werk echter verpulveren.

Zelden heeft een

instituut zo'n breed
werkveld: maar liefst
het totale culturele
erftoed dat zich in
musea. archieven.

bibiiotheken en
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miljoenen stuks
veelomvamend

ondenverp past precies in
de doelstelling van het

nieuwe Instituut Collecue
Nederland (rcx), dat de initiatiefnemende Stichting Behoud

roerend goed

-

;;

van

F

o

Rembrandts

Nachnvacht tot
pollepel

- tegenwoordig

simpelweg samengevat als de

Collectie Nederland'.
Het rcN krijgt daarover de meest uiteenlopende vragen:

moderne kunst graag ondersteunde bij van musea die hun depot efficiënt en klimatologisch
de organisatie. Het tcrv ziet zich als

kennismakelaar. adyiseur en dienswerlener voor de museale wereld en pakt
daarom ook waagstukken aan die meer dan
één museum o[ archief betreffen.

veranrwoord wiilen inrichten en voor hun medewerkers
een cursus conservering aanwagen. En van archieven die

willen rveten hoe ze het inkrwaatprobleem in hun
papiercollecties kunnen aanpakken.
Ma"x

Het instituut. sinds kon gevestigd op nvee locatíes
in Amsrerdam en een in fujstvijk. heeft op het terrein
van behoud en beheer van cultureel erÍgoed veel kenrus
in huis. Het is een fusie van tvat museum- en archiefrne

Meijer, hoofd communicatie en informarie van het

rcN: 'Stel nu dat een museum

bij ons aanklopt om zijn

Kimaat te laten doormeten. Dan kan dat aanleiding zijn
eens te gaan praten over hun totale conserveringsbeleid.
Dat hoeft niet te betekenen dat ze met één probleem er

bij krijgen. Hopelijk leidt het ertoe dat

derverkers voorheen kenden als de fujksdienst Beeidende

nog tien andere

Kunst in Den Haag met haar eigen collectie r,'an ruim

her museum structurele oplossingen aangereikt krijgt.

17o.ooo kunsrwerken verzameld

in Rijstvijk, en het

Cer"-1al Laboratorium voor ondetzoek van voonverpen
varr ..Jnst en wetenschap en de opieiding restauratoren.

'We kunnen

bij onze advisering niet aitijd heilige huisjes
sparen, wanr er zijn soms verschiilende beiangen in het
geding. Zo verrichten we nu in opdracht van de

beide in Amsterdam. Over vier jaar kan tvaarschijniijk
een gezamenlijke huísvesting rvorden beuokken aan her

Rijksuniversireit Leiden een onderzoek naar het optimaal

Museumplein; nu zilten de afdelingen door mimregebrek

proberen deze verzame.ling te bekijken in samenhang

gedrvongen door de stad verspreid. Het depot

Rijswijk.

blijft in

functioneren van de collectie van het Prentenkabinet. We
met andere. vergelijkbare collecries en dan kan er best
een advies uitkomen waar niet iedereen

blij mee

is.'

rchieven moeten g
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Het instituut is meer dan alleen waagbaak en

collectiebe niet

belangeloos aan de

zijlijn

staat. Er is immers ook nt

van een eigen collectie, waarin keuzes re maken zijn.
nieuwe informatiesystemen waarmee de kianten van het Evert Rodrigo, hoofd collecties van het rcltt: 'Wij hebben
IcN toegang krijgen tot internationale kennis over
hier vanuit de voormaiige Rijksdienst Beeldende Kunsr;
heerder. Het kersverse beleidsplan maakt melding

behoud en beheer en waar zij collectiegegevens kunnen velejaren ervaring mee. De werken van de Beeldende
uitwisselen. De restauratorenopleiding wordt verbreed tot Kunstenaarsregeiing moesten worden geselecteerd. Die
een pakket van reguiier onderwijs, bij- en nascholing zijn deels nog in ons bezit, en deels wordt her resrant
voor de heie sector, van behoudsmedewerker
ondergebracht bij de Stichting Beeldende Kunsr in

tot

restaurator.

Dat is allemaal niet te hoog gegepen, meent

I

vangend directeur

Amsterdam. We zijn overigens nooit klaar met seiectere:
moeten er afi,,regingen worden gemaak. nier

plaatsver- Dagelijk

Agnes

sprake
taakverdeling. we

Bailesuem. 'Er is eerder

'Jg ZUlt Op V€lfbOfgen plekjeS

van een andere

hebben voor onderzoek ook

in depOtS geen OnVgl"WadT tg

we dichtbij de praKijk btijven en daarin weiticht
projectbasis voorbeeld geven.'

de
biedt
ons nu de kans om taken die bij
elkaar horen, zoals opleiding en onderzoek, beter met
elkaar te combineren.'
kunnen inhuren. De tusie van

verschillende instèllingen

'r

een

Zo wil her instiruur zijn eigen 'collecriemobilireit'
verhogen; in hetjaar 2ooo moet zestig procent van de

tcn<ollectie uitgeleend zijn. Zo'n vijftienduizend
langdurige bruiklenen aan rijks- of particuiiere musea
zullen binnenkort worden overgedragen. En experimenten moeten duidelijk maken of de opslagplaats in

Collectiemanagement
De komst van dit

Rodrigo zier er geen bezwaar in dar het rcN behaive
adviseur ook zelfverzamelaar is. 'Dan kunnen we

meer geld gekregen, waardoor
extra mensen op

SChattgn mgef aantfgffen'

wat

alleen voor de bestaande collectie maar ook voor alles

wat er aan legaten en schenkingen binnenkomt.'

Rijswijk misschien nationaal depot kan worden, waar

instituut kwam niet toevallig op een

grote
het

moment dat het Deitaplan Cuituurbehoud al een
impuls had gegeven aal het behoud en beheer van

musea hun collecties

tijdelijk kunnen opslaan totdat er

een definirieve bestemming is gevonden. Er is onlangs

een alleen voor musea en archieven toegankeldk netweri
cultureel erfgoed. De Collectie Nederland is inmiddels geopend waarop zij bruikleeninformatie kunnen krijgen
beter geÏnventariseerd, geconseweerd en waar mogelijk en hun 'winkeldochters' kunnen aanbieden. 0p dit
hersteld. Meijer: 'Het Deltaplan verschoof de aandacht Netwerk Collectie Nederland zijn voonlsnog slechts

rigoureus van de museumzaien naar de kelders en
niet alleen achterstanden aan het

bracht vijfenmrintig

licht.

De musea en archieven zijn er zich van bewust geworden

dat ze hun collectie moeten gaan 'managen', wat ook
steeds meer op direcrieniveau gebeun. Zo maar

blijven

verzamelen, zoals woeger gebeurde, kan niet meer. En
geen enkel museum gelooft er meer in dat ergens op een
verborgen plekje in het depot nog onverwachte schatten
te vinden zrju dat 'Van Gogh-syndroom'is verieden tijd.
Coiiectiebeheer is weren wat je in huis hebt en wat je

wih doen. Daarbij moeten er ook keuzes worden
gemaakt. Selectie en het afstoten van collecties zijn
ermee

thema's die aan actualiteit winnen.'
Het insdruut

wil daar het voortouw in nemen.

Voortgaande op wat al eerder door de voormalige

tujkdienst Beeldende Kunsr aan criteria is ontwikkeld
voor het afstoten van museale objecten, is nu een selectieprotocol in de maak. Hoe bepaal je de waarde van een
collectie. Elk museum heeft wel van die dode'verzame
lingen die tot het depor veroordeeld zijn. Misschien zijn
deze objecten elders beter op hun plaats. Maar er zijn
ook collectieonderdelen. die onhentelbaar beschadigd of
in geen enkele andere instelling gewenst zijn: een immer
heikel onderwerp voor deze rasverzamelaars. Dus is dit
een kwestie van zorgvuldige afrveging, waarbij het rcn
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van de ruim achthonderd museale instellingen aangesloten. 'Het loopt niet storm', erkent Meijer.

prioriteir in de museumwereld.'

benadering van de probiemen.

Geen reddende engelen

Achtcr hct bureau geleerde
stukken maken heeft geen effect.
Iniriatieven van het instituut.

Rationeel collecticbeleid. veel besproken in cic rvancieigangen van het lcN-management aan de Amsierdamse

zoals het Netvrerk Collectie

Keizersgracht, kost nu eenmaal ttjd. Het instituut lvil
daarbij niet opdringerig zijn. maar zal zich anderzijds
niet opstellen als 'u vraagt, wij draaien', Meijer: 'Wij

Nederiand worden wel

c

gewaardeerd. Brinkman: 'Dat de

U

musea zich nog niet en masse

tr

kiezen voor een realistische aanpak. We denken dat dit

aanmeiden is logisch.
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instituutjuist door de samenvoeging van zoveel kennis

Collectiemobiliteit zit nog niet in

en ervaring een meerwaarde kan hebben, maar we willen

het bloed. Dat is een kwestie van

geen droombeeld creëren. We zijn geen reddende

tijd. Aan de andere kant was de

engelen. we kunnen misschien wel een handje helpen.'

start van het nelwerk niet

De presentatie van het instituut telt zwaar, want het
heeft te maken met klanten die erg hechten aan hun
autonomie. het wiel soms liever zelf uiwinden en een
benadering van 'rvij wetett het wel' nier op prijs stellen.

optimaal als gevolg van de fusieproblemen van het
instituut. Het gïootste gevaar is dat dóor interne organisahoop dat de fusieparrners elkaar kunnen vinden en als

Aan de andere kant stonden de fusiepartners in het
museale veld destijds bekend om hun geslotenheid of

of

ó
o
F

torische problemen het elan wordt overschaduwd. Ik
één

hun lang niet altijd adequate reactie op de waag.
'Niet het vakmanschap maar de communicatie met het
veld rvas een belangrijk punt van kritiek', aidus Manus
p.inkman, directeur van de Nederlandse

instituut naar buiten ueden. Dan kan het een cenne

excellence

voor de

rnur..i.

wereld worden, want die

potentie zit er in.'
Dat

vindt ook Hans de Herder, die deelneemt aan

verschillende werkgroepen van het instituut, en directeur
van het Nationaal Fotorestauratieatelier is. 'Wij zijn blij

jseumvereniging (NMv). 'Wij verwachten van her

dat het bestaat en verwachten samenwerking vooral op
het gebied van onderzoek. Het instituut heeft veel onder-

instituut een open houding. Het moet de musea
accepreren zoals ze zijn. Een houding van 'wij of zij
hebben gelijk' is niet zinvoi. Het instituut moer op een

zoekscapaciteit en wij hebben veel restauratiekennis op
het gebied van íotografie en een uitgebreid nenyerk van

gelijkwaardig niveau communiceren. AIs musea zien dat

contacten in de vakwereid. Zo kunnen we elkaar

een bepaalde opiossing goed en nastrevenswaardig is.

aanvuilen. Het instituut zou meer op basis ran tijdelijk

staan ze heel open voor alierlei veranderingen.'

pannership kunnen werken'.

0f het

rcN de grote steun en toeverlaat van de musea z'al

worden of slechts een ioket om af en toe wat af te halen,
hangt van het instituut zelfaf, meent De Herder. AIs het
zich serrricegericht opstelt zou het een heie belangrijke

roi kunnen speien. De aanpak zou bedrijfsmarig moeten
zijn. Als er iemand bij je aanklopt, wil hij van een
probleem af. Misschien zoekt hij alleen zakjes of doosjes
om objecten in te verpakken. En dan is het heel terecht
dat

je erop wust dat de verpakking deel uiEnaakt van een

heel traject, zonder datje de klant de les leest, wat in het
verieden vaak gebeurt is.'
Net als Brinkman van de

ruv benadmkt De Herder het

belang van een gezamenlijke presentatie: 'Waarom zou

het management de eerste jaren sjiek apart moeten gaan

zinen. Het is geen goede zaak dat het instituut over drie
panden verdeeld zit. Om van drie bloedgroepen er één te
worden moet je makkeiijk bij elkaar binnen kunnen
lopen.'
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lnstituut Collectie Nederland, Keizersgracht
c'

q
g
F
6
E

497,

10Í7 DM Amsterdam.Telefoon: 020-622 11 66.
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