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Waarom dit project?

Het is voor velen van u wel herkenbaar: we krijgen te veel collectie in 
onze musea. Depots raken overvol, gangpaden verstopt, het ontbreekt 
u aan mensen en middelen om goed voor alle voorwerpen te zorgen. 
En u vraagt zich ook af of u wel alles moet bewaren. Dit niet omdat 
uw nieuwe aanwinsten niet goed doordacht zijn aangeschaft, maar 
omdat u met een erfenis uit het museale verleden zit. Een erfenis 
verzameld in een tijd met een andere visie op wat bewaard moest 
worden. 

Eigenlijk wilt u er graag vanaf. Maar u ziet op tegen het gedoe, tegen 
verkeerd begrepen persberichten en tegen de hoeveelheid werk die 
geen resultaten oplevert die de buitenwereld versteld doen staan, 
zoals een grote tentoonstelling. Als u aan de rafelranden van uw  

collecties trekt, vreest u dat er veel meer problemen en vragen op u af 
komen dan u nu kunt voorzien. 
U bent niet de enige. 

Daarom zijn wij begonnen met een proefproject. Wij wilden komen 
tot een paar goede praktijkvoorbeelden in het afstoten van wat wij 
aanvankelijk klein grut noemden en later: bulk. Wij zochten daarbij 
een zo groot mogelijke diversiteit in deelnemende organisaties en in 
soorten collecties om de toepasbaarheid voor andere musea te ver- 
groten. Twaalf deelnemers zijn gestart: grote en complexe organi-
saties met veel professionals in dienst, middelgrote gemeentelijke 
instellingen en kleine instellingen voornamelijk gerund door veel 
vrijwilligers.



Verslag van een proefproject ➔ 7

Waarom deze uitgave?

We zijn inmiddels bijna anderhalf jaar, drie gezamenlijke bijeenkom-
sten en negen nog deelnemende musea verder. Daarnaast hebben we 
op negen bijeenkomsten van museale organisaties (regionaal, nationaal 
en internationaal) presentaties gegeven over dit project. Daar is veel 
nuttige feedback op gekomen. De thematiek werd breed herkend en 
menig museum staat voor dezelfde opgave. U zou zeggen dat nu alles al 
een keertje is gezegd. Maar dat is niet zo: veel zaken waren gedurende 
het project nog vertrouwelijk omdat musea ze nog intern moesten 
bespreken en uitvoeren. En – belangrijker – de opgedane kennis heeft 
nog niet geleid tot een praktisch handvat voor andere dan de deelne-
mende musea. We willen anderen iets meegeven van wat wij zelf van 
het project hebben geleerd. 

Zoals de ervaring dat ingewikkelde projecten vaak hanteerbaarder 
worden als je ze samen met een buddy-museum aanpakt.  
Dat is in de museumwereld nog tamelijk nieuw. En aan het  
herbestemmen van objecten met een dergelijke lage erfgoedwaarde  
moet niet te zwaar worden getild.

Door onze ervaringen te publiceren, hopen we op veel reacties van 
andere musea die hiermee ervaring hebben of ermee aan de slag willen 
gaan.

Agnes Vugts > avugts@hklimburg.nl
Charlotte van Rappard-Boon > charlottevanrappard@collectieconsult.nl



8 ➔ Bulkafstoting in musea

‘Is bulk-afstoting verenigbaar met de LAMO?’ 

Hoewel de Leidraad voor het Afstoten van 

Museale Objecten (LAMO) ruimte geeft 

voor een vereenvoudigde procedure bij het 

afstoten van bulk, was hier tot nu toe nog 

weinig ervaring mee en waren veel vragen nog 

onbeantwoord.

Daarom kregen de deelnemers bij de start 

van het project naast een stappenplan de 

volgende overwegingen mee. Deze werden 

ook besproken op een workshop over afstoten 

op het Museumcongres in 2011 en bij andere 

presentaties van de projectleiders.
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Intern
U moet zich goed rekenschap geven van de juridische kaders: is het 
museum wel eigenaar van de objecten? En wat waren de voorwaar-
den bij schenkingen? Voorwaarden bij schenking verjaren niet, en 
bruiklenen verjaren evenmin en kunnen dus niet zonder meer 
worden afgestoten. 
De LAMO stelt dat u zekerheid moet hebben over de eigendoms- 
situatie van elk object, voor u een bulkafstoting kunt doen. Wat als  
u van een collectie helemaal geen documentatie heeft? Hoever moet 
u dan gaan in het zoeken naar meer informatie? In ieder geval moet 
u de stappen die u zet goed vastleggen en transparant maken. 

Soms heeft een museum objecten waarvoor andere wetgeving of 
internationale verdragen gelden. Denk bijvoorbeeld aan de Wapenwet 
of de Flora- en faunawet. Wat u als bulk beschouwt is vaak afhan-
kelijk van de kennis die u over de objecten heeft. Daarom is het 
bij afstoting van bulkcollecties in veel gevallen belangrijk externe 
deskundigen te raadplegen, b.v. collega’s van musea met vergelijkbare 
collecties.

U moet zich ook altijd afvragen of u het enige museum bent dat dit 
type objecten in grote hoeveelheden heeft. Misschien moet aan de 
definitie van bulk worden toegevoegd: grote hoeveelheden min of 

meer vergelijkbare objecten van lage kwaliteit, die zich ook in andere 
collecties bevinden en daar niet worden bedreigd. 

Speciaal archeologische of natuurhistorische collecties zonder her-
komst- en contextinformatie verliezen veel aan cultuurhistorische 
en wetenschappelijke waarde en komen dus in aanmerking voor 
afstoting.

Extern
Er moet zeer goed zijn nagedacht over de communicatie met eigen 
medewerkers, vrijwilligers, achterban, vriendenvereniging en andere 
stakeholders. En nog voordat het project begint moet er met eigena-
ren, subsidiegevers en museumvrienden overleg zijn gepleegd over 
doelstelling, aard en omvang van het project en moet daar consensus 
over bestaan.

Tenslotte
U kunt voorwerpen die na dit proces overblijven schenken, verkopen, 
of vernietigen.
Vernietigen is in sommige gevallen de beste optie, maar zeker niet 
altijd. Het voordeel van schenken of verkopen kan zijn dat het object 
niet definitief verdwijnt, maar juist weer een nieuwe rol krijgt in de 
samenleving.

en andere zaken om over na te denken
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 U heeft niet alle kennis zelf in huis: 

Uit het project kwamen twee zaken duidelijk 

naar voren: de noodzaak om kennis van 

buiten in te schakelen en een grote behoefte 

aan materiaal in andere musea en/of 

instellingen om de eigen collectie mee te 

vergelijken: referentiecollecties. Met deze 

collecties als centraal referentiepunt, kan 

betere afstemming plaatsvinden over wie wat 

bewaart of blijft verzamelen.
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In sommige sectoren van de museumwereld vindt een dergelijke 
afstemming al plaats, b.v. bij de musea over de Tweede Wereldoorlog 
via het Netwerk Oorlogsbronnen of binnen de Stichting Volken-
kundige Collectie Nederland. Maar er is ook behoefte aan referen-
tieverzamelingen van voorwerpen die in veel musea voorkomen, 
zoals meubilair, huishoudelijke apparatuur, landbouwwerktuigen, 
negentiende-eeuwse kleding, etc.

Een treffend voorbeeld is speelgoed: als we het Museum Inventarisa-
tie Project (MusIP) raadplegen zien we dat 77 musea in Nederland een  
collectie met de titel ‘speelgoed’ hebben, 250 musea een deelcollectie 
hebben waarin zich speelgoed bevindt, en dan zijn er nog eens vier 
musea die uitsluitend over speelgoed gaan. In totaal is dus in 331  
musea in Nederland (ongeveer een vierde van alle musea!) speelgoed 
te vinden. In veel gevallen staan grote delen van die collecties in 
depot. 

Maar zonder onderling overleg is wegdoen van collecties niet wense-
lijk. Het is juist belangrijk met elkaar te kijken wat absoluut geborgd 
moet zijn. We zouden groepen deskundigen moeten vormen die voor 
een bepaald vakgebied gezamenlijk definiëren wat de waarde is van 
verschillende collecties, van groepen voorwerpen of afzonderlijke 
voorwerpen.

De werkgroep hield over dit onderwerp een workshop op het  
Museumcongres van 2013. Hierin werden met een aantal museum-
mensen de mogelijkheden verkend om door het gebruik van referen-
tiecollecties van het bewust gekozen verlies bij het afstoten van bulk 
dubbele winst te maken. 

Daarbij werden de volgende vragen gesteld:
•  Hoe kunnen we – als collectiebeheerders – gezamenlijk referentie- 

collecties en gebruikscollecties samenstellen en zo deze collecties 
zinvol herbestemmen? 

•  Denkt u, als u bulk gaat afstoten, referentiecollecties nodig te  
hebben? Of behulpzaam te vinden? 

•  Zo ja, moeten de referentiecollecties als begrip in de LAMO worden 
opgenomen?

•  Wie bepaalt of uw collectie de referentiecollectie wordt? Bent u dat 
zelf of bijvoorbeeld de RCE?

•  Zijn referentiecollecties te begrenzen in Nederland of moeten ze 
internationaal worden samengesteld?

•  Kan door samenwerking van musea met vergelijkbare collecties een 
beter inzicht worden bereikt in wat wel en niet museaal bewaard 
zou moeten worden, afspraken over wie dat gaat bewaren en het 
zinvol inzetten van de collecties die niet meer museaal bewaard 
worden?

nut en noodzaak van referentiecollecties
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 De billen bloot: 

Bij veel deelnemers aan het project was 

een soort opluchting te merken omdat ze 

begonnen aan iets waar ze al langere tijd 

over hadden nagedacht, maar toch nooit mee 

gestart waren. Een dergelijke gezamenlijke 

‘buddygroep’, Afstoten Anonymous, helpt om 

de schroom te overwinnen bij de start van 

een grote schoonmaak. Zo heb je bij moeilijke 

beslissingen steun aan elkaar. Maar wat is 

dan precies de drempel waardoor we (hoewel 

de tijd er rijp voor is en onze plannen klaar) 

toch maar moeilijk aan een afstotingstraject 

beginnen? 
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Tijdens het project hebben we vier redenen waarom men vaak  
aarzelt, met elkaar besproken. 

“U moet met de billen bloot.”
U moet de keuze die in feite al lang gemaakt is (in de plannen en in 
uw eigen beleving) nu ook echt doorzetten. En dat betekent dat u het 
moet delen met de buitenwereld. Want bij bulkafstoting wordt echt 
letterlijk zichtbaar wat u al die jaren bewaard heeft. 

“De oprichters/vorige directeur/conservator zou zich in zijn graf  
omdraaien.”
U verwerpt een oude verzamelvisie, die voor een vorige generatie 
belangrijk was. En dat kan wel eens heel veel nieuwe discussie op-
roepen. Want het is toch juist belangrijk wat we allemaal bewaren? 
We hebben toch niet voor niets al die jaren zo keurig typologisch 
verzameld?

“Niemand heeft er toch last van?”
Met een bulkproject pakt u iets aan wat al tijden wordt genegeerd. 
Het is eigenlijk veel veiliger en rustiger om het net als de jaren hier-
voor maar gewoon te blijven negeren: de deur van het depot lekker 
veilig op slot, en er kraait geen haan naar.

dilemma’s bij het verwerpen van een oude verzamelvisie

“U ruilt de eeuwigheid in voor een modieuze, hedendaagse  
opvatting.”
Moet u nu werkelijk degene zijn die het verwijt gaat krijgen de  
eeuwigheid voor de waan van het moment in te ruilen? En dan  
worden er zeker voorbeelden genoemd van ondoordachte museum-
opruimingen en verkopen uit het verleden.

De deelnemende musea meldden nog een ander dilemma: zou een  
project bulkafstoting niet de overheid en de politiek op de gedachte 
kunnen brengen dat er eigenlijk te veel troep in onze musea ligt? 
Speciaal in deze tijden van krimp en sluiting van musea is dit een 
niet onterechte angst. Wij denken echter dat met een goed opgezet 
project met goede begeleiding van kenners van buiten en betrokken-
heid van collega-musea en met tijdige en heldere communicatie, u 
juist met een bulkproject kunt aantonen dat u als museale instelling 
serieus bezig bent met het behouden van erfgoed én zuinigheid in 
bedrijfsvoering. 
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En van wie is het dan? 

Eén probleem bleef tijdens het hele project 

hardnekkig terugkomen: voorwerpen waarvan 

de eigendomssituatie niet bekend is. De LAMO 

zegt dat deze niet kunnen worden afgestoten. 

Maar bij bulkcollecties is dat bij sommige 

musea een groot percentage, tot 60% van de 

af te stoten objecten. Bij de bijeenkomst van 

de werkgroep met twee juristen waren er twee 

meningen. De ‘rekkelijke’ mening: dit geldt niet 

voor de C- en D-categorie uit het Deltaplan en 

de ‘precieze’ mening: het ‘verbod’ op afstoten 

van voorwerpen zonder herkomst geldt voor 

ieder museumvoorwerp dat ingeschreven 

staat in de collectie. 
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Het proefproject heeft daarom een casus die kenmerkend is voor dit 
probleem voorgelegd aan de Ethische codecommissie voor de musea: 
de bouwfragmenten van het Nederlands Openluchtmuseum.  
Bij deze aanvraag hebben wij de argumenten vóór en tegen afstoten 
van objecten met onbekende herkomst op een rijtje gezet:

Tegen:
Van musea wordt te allen tijde een hoog ethisch handelen verwacht. 
Objecten afstoten waarbij geen contact is geweest met een eventuele 
schenker/legataris voldoet niet aan deze norm.
Het object kan een bruikleen zijn. Dan is het geen eigendom van het 
museum en zou het aan de bruikleengever geretourneerd moeten 
worden of in ieder geval moeten worden gevraagd wat hij/zij ermee 
wil. Bruiklenen kennen geen verjaring.
Als we dit soort uitzonderingen gaan maken, maken we het voor een 
museum wel erg gemakkelijk om geen gedegen onderzoek naar de 
herkomst te doen en snel zaken waar men vanaf wil in deze  
categorie te schuiven.

Voor:
Door afstoten van dit soort objecten brengt het museum ruimte-, tijd- 
en dus ook budgetbeslag op de lange duur omlaag; bovendien laat het 
museum zien kritisch te zijn in het al dan niet bewaren van objecten; 
wellicht dat op deze manier de kans op een bruut ingrijpen in het  
budget vanuit de politiek ook verkleind kan worden.
Men neemt een risico, maar de kans dat zich iemand meldt juist voor 
dit soort objecten en dat er schade vergoed zou moeten worden of  
reputatieschade optreedt wegens onzorgvuldig handelen, is zeer 
klein. Dat zou betekenen dat niet afstoten omdat de herkomst niet 
bekend is meer kan kosten dan een mogelijke claim bij wel afstoten. 
Bij bulk gaat het niet om objecten waar het publieke Nederlands 
erfgoed zwaar door uitgehold zal worden.

Op korte termijn is een uitspraak van de Ethische codecommissie te 
verwachten, die dan met het advies over de LAMO uit november 2013 
en de ervaringen uit de bulkprojecten kan leiden tot een bruikbare 
werkwijze voor het afstoten van bulk met onbekende herkomst.
 

Juridische problemen: onbekende herkomst



16 ➔ Bulkafstoting in musea Verslag van een proefproject ➔ 1716 ➔ Bulkafstoting in musea

Kijken in elkaars keuken helpt dat? De Limburgse buddy groep
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En de samenwerking gaf inzicht in elkaars organisatietalent en  
creatieve oplossingen. Het Museum De Locht, dat geheel gerund 
wordt door vrijwilligers, heeft door het project geleerd kritisch naar 
de eigen collectie te kijken. Men neemt niet meer alles aan wat aan-
geboden wordt en ook de bestaande afgifteformulieren zijn daarvoor 
aangepast, zegt Arnold van Bergen, bestuurslid van het museum. De 
Locht is begonnen met een extern depot leeg te maken. Veel was al 
lang in bezit van het museum en de oorspronkelijke schenkers waren 
helaas niet altijd meer te achterhalen. Toch heeft het museum door-
gepakt: een vijftiental stuks kleding is naar het Limburgs Openlucht-
museum Eynderhoof in Nederweert gegaan; incomplete objecten zijn 
verwijderd; nog als rekwisiet te gebruiken objecten zijn in de andere 
depots ondergebracht; een gietijzeren bietenmolen is teruggegaan 
naar de oorspronkelijke eigenaar. De niet-museale voorwerpen zijn 
verkocht of geschonken aan De Sirkel, een lokale fanfare, die eens per 
jaar een rommelmarkt houdt ten behoeve van de eigen clubkas. 

Nog bruikbaar gereedschap is naar de Stichting Oud Gereedschap voor 
hergebruik in Afrika gegaan. 

Omdat De Locht met een grote uitbreiding van haar museale presen-
tatie bezig is, wordt er vooralsnog voorzichtig omgegaan met het  
definitief verwijderen van objecten. Het museum heeft ook nog 
objecten verzameld op de Floriade die kunnen worden ingezet in 
het nieuwe glastuinbouwmuseum en de nieuwe in aanbouw zijnde 
aspergetunnel. Pas als alle nieuwe gebouwen zijn ingericht, kan men 
de zaken beter beoordelen. Het museum streeft naar het leegmaken 
van nog een depot zodat ook deze huur wegvalt van de exploitatiebe-
groting. Door deze stevige opruimacties in te bedden in het samen-
werkingsproject met de andere musea was het nut van het afstoten 
van bulk makkelijker uit te leggen aan de eigen vrijwilligers en aan 
de betrokkenen in de directe omgeving. 

Museum De Locht ligt in Melderslo, Noord-Limburg. Het museum geeft een beeld van de wijze waarop men tussen 1850 en 1950 

leefde, woonde en werkte op het platteland. Het museum is gehuisvest in een authentieke Noord-Limburgse langgevelboerderij. 

In de aangrenzende gebouwen is het Nationaal Asperge- en Champignonmuseum ondergebracht. Met drie andere musea heeft 

het museum in een buddy-groep nauw samengewerkt in het formuleren en uitvoeren van de plannen voor het afstoten van bulk. Door die samenwerking 

leerden de musea elkaars collecties goed kennen en daarmee ook het soms weinig bijzondere van hun eigen bulkcollecties. 

mUsEUm

DE LOCHT
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U heeft iets aan een expert 



18 ➔ Bulkafstoting in musea Verslag van een proefproject ➔ 19

Voor de kleine staf bestaande uit een conservator en een aantal vrij-
willigers was het bij de aanvang van het bulkproject – juist door de 
veelzijdigheid van de collectie – moeilijk om van al deze af te stoten 
collecties de cultuurhistorische waarde te bepalen. 

Het museum had wel al goede eerdere ervaringen met een  
collectieoverdracht aan een ander museum, namelijk Museum ‘De 
Locht’, waaraan men een haammakerij die in bruikleen was en in het 
depot stond, heeft overgedragen. Deze komt nu op de andere locatie 
volledig tot zijn recht. De oorspronkelijke eigenaar/bruikleengever 
komt daar nog regelmatig langs om demonstraties te geven. 

De aanpak van het Venrays museum (het stappenplan staat verderop 
beschreven) mag voorbeeldig genoemd worden. Het museum heeft 
een depotverhuizing benut om zaken waarvan men dacht dat ze 
afgestoten konden worden te markeren met een rood label en deze 
apart op te slaan. Zij werden dus niet overgebracht naar het nieuwe 
depot. Al deze voorwerpen zijn opgenomen in een Excellijst met 
foto’s. 

Daarna heeft men een kleine klankbordcommissie geformeerd be-
staande uit de plaatselijke archivaris, een deskundige op het gebied 
van religieuze kunst en een van de vrijwilligers van buddy-museum 
De Locht, die zelf in Venray woont. Zo heeft men voor alle onder-
werpen die voor het museum belangrijk zijn, de deskundigheid bij 
elkaar. De commissie krijgt inzage in de afstootlijst die in Dropbox 
is geplaatst en kan op die manier al haar gedachten vormen over de 
af te stoten voorwerpen en daar indien nodig nader onderzoek naar 
doen.

In februari 2014 zal deze commissie het eindoordeel vellen over de 
zaken die nu apart zijn gezet. Voor de conservator blijft wel een groot 
punt van aandacht of deze actie niet een negatief effect op eventuele 
schenkers zal hebben, vooral als men het soort voorwerpen afstoot 
die men – in betere staat en van meer cultuurhistorische waarde 
dan wat men wegdoet – wel weer als schenking wil hebben. Er wordt 
daarom veel aandacht besteed aan de communicatie over het project, 
ook intern door middel van de nieuwsbrief.

Het Venrays Museum vertelt de geschiedenis van Venray en omgeving. Het museum is gevestigd in ’t Freulekeshuus, 

vlakbij de Grote Kerk in het centrum van Venray. Aan de hand van archeologische vondsten, informatie over oude 

ambachten, werktuigen, voorwerpen van gilden en schutterijen, geloofsuitingen en kunstnijverheid wordt een beeld 

gegeven van Venrays kunst- en cultuurhistorie. Naast de vaste collectie zijn er wisseltentoonstellingen die een bepaald thema belichten. 

VENRAYs

mUsEUm
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Interne communicatie, bestuur, medewerkers en vrijwilligers
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Museum De Kantfabriek in Horst laat zien hoe textielnijverheid ooit de basis was voor de economische bloei in de regio 

Noord-Limburg. Op de arme grond werden voor de bemesting schapen gehouden. De wol werd gesponnen en in de winter tot 

doek geweven. Later verbouwden de boeren ook vlas dat ze zelf verwerkten tot linnen. Nergens anders in Nederland was de 

concentratie thuisweverijen zo groot. Het museum is gevestigd in een monumentale fabriek waar tot 2006 nog kant geproduceerd werd. 

Naast de nog werkende kantklosmachines heeft het museum een 
grote collectie op het gebied van textiel en textiele bewerkingen en 
krijgt het regelmatig objecten op dit gebied aangeboden.
Het museum draait geheel op een grote groep vrijwilligers, waar- 
onder een enthousiast bestuur. Dat kan grote projecten, zoals het af-
stoten van bulk, kwetsbaar maken. Ze schrijven ons in februari 2013:

“Zoals je waarschijnlijk al weet, heeft bestuurslid X. vrij plotseling 
afscheid genomen van het museum. Ook ben je op de hoogte van de 
moeite die het ons kost om bestuursleden te werven. Voorlopig heeft 
Karin Janssen zich beschikbaar gesteld om de vergaderingen van bulk 
te bezoeken. Het hele bulkproces heeft daardoor in ons museum ook 
stilgelegen, maar we gaan zeker de draad weer oppakken.”

Bij onverwachte wisseling van de wacht – dit is ook bij andere musea 
gebeurd – loopt een ingewikkeld project als dit gevaar omdat de 
opgebouwde kennis opeens verdwijnt. Bij De Kantfabriek is dit goed 
opgepakt door het bestuur en de vrijwilligers, die nu in de stapels nog 

te inventariseren schenkingen, collectievoorwerpen scheiden van 
het af te stoten textiel. Gaandeweg maken ze zich daarbij de afstoot-
criteria eigen: niet uniek of kostbaar materiaal wordt terzijde gelegd 
met de opmerking: “Als je dit zou moeten kopen voor het museum 
zou je het dan wel doen?” Ingewikkelde vragen worden in de groep 
bediscussieerd. Vrijwilligers helpen dus Karin Janssen, die tevens lid 
is van de plaatselijke kantklosvereniging. 

De Kantfabriek is ook blij met de hulp van twee textielexperts van 
buitenaf die voor moeilijke beslissingen geraadpleegd kunnen  
worden. 
De Kantfabriek heeft zoals meer lokale musea twee collecties; naast 
de collectie die betrekking heeft op textiel ook de collectie van de 
plaatselijke oudheidkamer. Hiervoor wordt in de collectiecommissie 
met de vrijwilligers, die betrokken zijn bij de heemkundevereniging 
overlegd waar voorwerpen, die niet in de collectie passen het beste 
aangeboden kunnen worden om beter tot hun recht te komen. 
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Externe communicatie en omgaan met de pers 



22 ➔ Bulkafstoting in musea Verslag van een proefproject ➔ 23

Het museum Cuypershuis in Roermond is gewijd aan de Roermondse architect/ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921). 

Het legt in zijn presentaties de verbinding tussen architectuur en hedendaagse interieurvormgeving. Bij het Cuypershuis 

maakt het door Cuypers ontworpen gebouw – zijn vroegere woonhuis en atelierruimte – deel uit van de collectie, als een 

visitekaartje van Cuypers’ visie op wonen en werken. 

In de vaste collectie wordt niet alleen het werk van Cuypers getoond, 
maar ook zijn leven als een man met vele facetten: ontwerper,  
architect, organisator, kunstenaar, ambachtsman en idealist met  
ontembare werklust. In het verlengde hiervan is hedendaagse vorm-
geving en actueel ambacht een onderdeel van de presentaties. 

Het museum beheert ook de historische stadscollectie van Roermond 
(deels te zien in het Historiehuis), een collectie beeldende kunst en 
werken afkomstig uit de Beeldende Kunst Regeling (BKR). Hoewel 
strikt genomen BKR-werk niet onder de definitie van bulk past – tenzij 
het grafisch werk is – is het toch opgenomen in het project. Tijdens 
een workshop bulkafstoting op het Museumcongres in 2011 bleek de 
problematiek van afstoting van BKR-werken voor veel stedelijke musea 
vergelijkbaar met die van afstoting van bulkcollecties.

We vragen collectiemedewerker Annemieke Broeke naar haar erva-
ringen: “Ik wil graag wat kwijt over mijn ervaringen over het afstoten 
en de interne/externe communicatie. De beste ervaring heb ik met 
hoe de pers het oppakte. Toen wij tijdens de verhuizing en omvorming 

tot Cuypershuis BKR-werken via eBay gingen verkopen, kwam er een 
mooi en duidelijk artikel in De Limburger. Geen gedoe. 
Op het artikel kwamen wel reacties van particulieren, die enerzijds 
aangaven interesse te hebben in collectieonderdelen (ook voor onder-
delen die niet werden afgestoten, bijv. een verzamelaar van wapens) en 
ook van mensen die ooit iets in bruikleen hadden gegeven of geschon-
ken hadden. Twee bruiklenen van beeldende kunst zijn teruggetrok-
ken, wat jammer is omdat de beeldende kunst in de huidige construc-
tie (nog steeds) wat onderbelicht is.

Intern hadden we vooral ‘last’ van gemeentecollega’s die in afwijking 
van de LAMO eigenlijk vonden dat de gemeenteambtenaren eerste 
keus moesten hebben. Dat hebben we weten te sussen door melding te 
maken van de start van de eBay-veiling via het interne netwerk. En ik 
heb ook gemerkt dat naar directe en indirecte collega’s heel duidelijk 
gecommuniceerd moet worden, zodat van weekendmedewerker tot 
technische dienst iedereen hetzelfde verhaal ondersteunt en er geen 
rare praatjes komen.”
 

CUYpERsHUIs
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Collectiewaardering, samenwerking met externe expertise
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Van de deelnemende musea had het Nederlands Openluchtmuseum de meeste ervaring met afstoten, onder andere met 

replica’s uit de collectie streekdrachten. Wat vooral voor de groep ook heel waardevol was: men had al ervaring met het 

waarderen van (deel-)collecties. Het Openluchtmuseum werd in 1912 opgericht door een aantal bezorgde particulieren om 

de teloorgang van de grote rijkdom aan Nederlandse tradities en regionale verscheidenheid tegen te gaan. Grote verzamelingen die het leven op 

het platteland representeren, werden bijeengebracht. 

Sindsdien is het museum een andere koers gaan varen. De aandacht 
is verlegd naar de cultuur van het alledaagse, waarbij de collectie is 
uitgebreid met ‘voorwerpen’ als een Molukse barak, een watersnood-
woning en een Chinees restaurant. 

De collectie wordt nu anders ingezet en er is minder behoefte aan de 
uitgebreide typologische verzamelingen van weleer. Toen het  
museum in 2011 de collectie kachels van het sluitende Kachel-
museum te Alkmaar aangeboden kreeg, was dat dan ook een goede 
gelegenheid om ook naar de eigen grote collectie kachels te kijken. 
Dat deed het museum samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
(RCE) die een systeem heeft ontwikkeld voor het waarderen van 
museale (deel-)collecties. Patricia Böschen, hoofd Collectievorming en 
Kennisuitwisseling van het museum: “Toen wij eenmaal onze defini-
tieve keuze hadden gemaakt, bleek tot onze verrassing dat niemand 
interesse had in dat wat overbleef, meestal incomplete kachels en 
fornuizen, zelfs niet een restaurator/handelaar in oude kachels.  
Ook was verrassend wat wij hierdoor in onze eigen collectie  
ontdekten. 

Daarbij vonden we een badgeiser die niet als collectie geregistreerd 
was en zou worden afgestoten. Herkomstgegevens ontbraken. Toch 
bleek het een uniek object te zijn, een van de eerste badgeisers, waar-
van er in Nederland weinig zijn bewaard. Om de uniciteit van dit 
object is het opgenomen in de museale collectie. Je leert dus heel veel 
van experts die je van buiten aantrekt.”

Deze ervaring kwam goed van pas in het project waarmee het Open-
luchtmuseum meedeed aan het bulkproject: bouwfragmenten verza-
meld door een conservator. Wederom met hulp van een deskundige  
(nu op het gebied van bouwhistorie) werd deze collectie gewaardeerd. 
Een deel werd bewaard om ingezet te kunnen worden bij de restau-
ratie van de museumgebouwen, een deel werd overgedragen aan de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor de collectie historische bouw- 
materialen en wat overbleef zal worden afgevoerd. Het museum wil 
met de ervaring die het met deze projecten heeft opgedaan verder 
gaan met ontzamelen, waarbij nu als eerste de collectie landbouw-
werktuigen aan bod komt.
 

NEDERLANDs

OpENLUCHT
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Hergebruik van afstootmateriaal: lijsten 
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Het Frans Hals Museum te Haarlem staat bekend als museum van de Gouden Eeuw. Het museum is opgericht in 1862 en 

was gehuisvest in het stadhuis dat voor het museum werd uitgebreid met een aantal museumzalen aan het Prinsenhof. 

In 1913 verhuisde het museum naar het Oudemannenhuis, een 17e-eeuws hofje aan het Groot Heiligland. De collectie is 

gebaseerd op de rijke verzameling van de stad zelf die al vanaf de 16e eeuw is opgebouwd. Het museum bezit honderden schilderijen waaronder 

meer dan een dozijn schilderijen van Frans Hals, waaraan het museum zijn naam dankt. 

Het Frans Hals Museum deed aan het project mee met de verzame-
ling lijsten. In veel musea zijn grote collecties lijsten omdat voor-
afgaande directeuren en conservatoren schilderijen vaak opnieuw 
hebben laten inlijsten naar de heersende smaak van de tijd. Joke van 
Haaren, projectmedewerker collecties: “We hebben natuurlijk goed 
gekeken of er geen originele lijsten bij zaten. Gelukkig was de relatie 
lijst-schilderij in onze collectieregistratie en administratie goed terug 
te vinden. Het totale aantal lege schilderijlijsten waarmee we het 
project begonnen was 121. We hebben na selectie 55 lijsten gehouden, 
meestal omdat ze bij een schilderij hoorden of vanwege hun eigen 
cultuurhistorische waarde. Daarna hebben we 66 lijsten op de  
herplaatsingsdatabase gezet.

Tot onze verbazing kregen we via de herplaatsingsdatabase maar 
voor één lijst een reactie, namelijk van het bedrijf Helicon dat de 
gecompliceerde lijst met uitstekende delen wilde hebben om te ge-
bruiken bij hun cursussen over het inpakken van museumobjecten. 

Wij vonden dit een mooi doel en hebben deze lijst aan hen overge-
dragen. Voor de overige 65 lijsten hebben wij drie lijstenmakers laten 
komen en hen een bod laten uitbrengen. Uiteindelijk hebben we van 
deze 65 lijsten, 10 lijsten verkocht aan één lijstenmaker, die het meest 
serieuze bod had uitgebracht. Daarna hebben wij de resterende 55 lijs-
ten aan dezelfde lijstenmaker geschonken, die ze wil gebruiken om ze 
gratis aan te bieden aan kunstenaars die vaak niet veel geld hebben 
om een nieuwe lijst te kopen.”

Het museum is zeer tevreden over het verloop van deze afstotings-
operatie en gaat door met andere deelcollecties, waaronder de  
collectie speelgoed.
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Opruimen of vernietigen onder het toeziend 
oog van veteranen en generaals 
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In 2014 zullen het Legermuseum en het Militaire Luchtvaart Museum met het Marinemuseum, Mariniersmuseum en het 

Marechausseemuseum samengaan in een nieuwe organisatie: de Stichting Defensie Musea. Het Legermuseum en het Militaire 

Luchtvaart Museum betrekken dan tevens een gloednieuw gebouw op een nieuwe locatie in Soesterberg: het Nationaal Militair 

Museum. De directe aanleiding voor de bulkafstoting is een collectieverhuizing op grote schaal. Bij het maken van plannen voor de nieuwbouw is besloten 

dat deze met 10% minder depotruimte dan de oude locatie gebouwd wordt. Zoveel van de collectie zou dus ook de deur uit moeten.

Men wist dat dit mogelijk moest zijn omdat het Legermuseum altijd 
typologisch had verzameld. Iedere variant van ieder wapen- of 
uniformmodel dat ooit bij Defensie was gebruikt, was in de enorme 
(200.000 voorwerpen tellende) collectie aanwezig. Maar het nieuwe 
museum wilde niet de collectievorming laten bepalen door deze ein-
deloze reeksen. Als publieksmuseum wilde het het verhaal van het 
voorwerp en de context daarvan centraal stellen.

Een werkgroep bestaande uit alle hoofden collectiebeheer heeft zich 
toen gebogen over het opstellen van selectiecriteria en het ontwerpen 
van een procedure waarmee men het probleem te lijf kon gaan. Toch 
viel het afstoten de conservatoren zwaar. Vaak werd er verzucht: “Dat 
is toch wel een aantrekkelijk object”, maar nog vaker: “Kunnen we dit 
eigenlijk wel wegdoen? We weten immers niet wie het ons gegeven 
heeft.” 

En dat laatste is met een achterban die voor een groot deel bestaat 
uit actieve militairen, veteranen en hun families een gevoelig punt. 
Zij zijn degenen die veel voorwerpen hebben geschonken en hopelijk 
nog zullen schenken en commentaar vanuit hun kring werd door het 
museum dan ook bijzonder serieus genomen. 

Moeilijk blijft het om het publiek uit te leggen dat een deel van de 
voorwerpen die het museum gaat afstoten en die geen plaats kunnen 
vinden in een ander museum, vernietigd zal worden. Het betreft hier 
dan vooral wapens en strategische goederen die onder wetgeving en 
internationale verdragen vallen. Vooral verzamelaars hebben hier 
grote moeite mee. Een citaat van de website van de Belgische  
Vereniging van Wapenverzamelaars na een bezoek aan het oude
museum waar hen de plannen werden uitgelegd: “Ik ben er zeker van 
dat iedereen wel een betere (persoonlijke) bestemming kon bedenken 
dan de smeltoven.”
 

HET LEgER
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Van wie is de collectie?  
Kerkelijke Stichtingen en andere eigenaren 
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Museum Catharijneconvent laat met eeuwenoude en hedendaagse kunst het heden en verleden van het christendom 

in Nederland zien in een prachtig middeleeuws klooster in hartje Utrecht. Museum Catharijneconvent is in 2013 gestart 

met een pilot ontzamelen van kerkmeubilair en groot varia. De ontstaansgeschiedenis van de collectie van Museum 

Catharijneconvent is herkenbaar aan de inventarisnummers die zijn gehecht aan de voorwerpen. 

Zij verwijzen naar de diverse Stichtingen van kerkelijke signatuur 
die eigenaar zijn. De collecties van deze stichtingen zijn als perma-
nent bruikleen ondergebracht in de overkoepelende Stichting Het 
Catharijneconvent, die deze op haar beurt weer in bruikleen gaf aan 
de Staat der Nederlanden. De Staat der Nederlanden gaf deze rijkcol-
lecties vervolgens in beheer aan Museum Catharijneconvent. 

Dit geeft meteen een van de complicerende factoren voor een bulk 
afstoting weer. Als de af te stoten bulk collectie toebehoort aan 
verschillende eigenaren, moet je per voorwerp in overleg met de 
desbetreffende eigenaar treden. Marieke van Schijndel, directeur 
van het museum en Annabel Dijkema, projectleider van het project 
hierover: “Teruggave aan de oorspronkelijke eigenaar was nauwelijks 
een optie. Alle kerken hebben zelf al te maken met kerksluitingen en 
daardoor overtollig geworden roerend erfgoed. Ook hebben ze geen 
depots daarvoor. 

Wel maakte juist dit laatste dat men bij de kerkelijke organisaties 
veel begrip had voor onze problemen: men zat immers zelf met grote 
hoeveelheden spullen waar men een goed onderdak voor probeerde 
te vinden. Al in een vroeg stadium besloot het museum alleen over 
te gaan tot afstoten als de kerkelijke stichtingen hiermee akkoord 
gingen. Hierdoor en door de uiterste zorgvuldigheid die wij vonden 
dat wij moesten betrachten, hebben wij tenslotte toch de LAMO voor 
ieder object afzonderlijk zorgvuldig gevolgd en is er eigenlijk van 
massa afstoting geen sprake geweest.” Marieke van Schijndel: “Na 
onze ervaringen met het waarderen van kerkelijk erfgoed – samen 
met de RCE – is dit pilotproject voor ons vooral een intern leerpro-
ces geweest. We hebben samen met kerkelijke eigenaren doelen en 
procedures afgesproken. Deze werkwijze kunnen we nu gemakkelijk 
inzetten voor toekomstige ontzamelprojecten.”
 

CATHARIjNE

CONVENT
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Opruimen tijdens politiek roerige tijden of: 
hoe vertel ik het mijn wethouder? 
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Gesticht in 1935 als een museum voor stad en streek heeft Museum Jan Cunen in Oss zich vooral vanaf de jaren negentig 

ontwikkeld tot een dynamisch museum met een sterke profilering gericht op hedendaagse en negentiende-eeuwse kunst, 

met educatie als speerpunt. Het museum verzamelt en presenteert negentiende-eeuwse en hedendaagse beeldende kunst 

en richt zich op de lokale thema’s archeologie en industriële geschiedenis. Er is een nadruk op jong talent en er wordt intensief samengewerkt met 

kunstenaars.

Museum Jan Cunen had zich aangemeld bij het project bulk omdat 
zij eveneens een omvangrijke collectie BKR-werken van de gemeente 
Oss aangelegd in de jaren 70 en 80 wilde afstoten. Het museum ging 
ijverig aan de slag: het inventariseerde de 625 BKR-werken van de 
gemeente Oss aangevuld met de BKR-collecties van Ravenstein en 
Lith, gemeentes die recent bij Oss zijn gevoegd. Men begon ook de 
relevante documentatie te verzamelen.

Maar op 31 mei 2013 verscheen de volgende tekst in de pers: “Als het 
aan het college van burgemeester en wethouders van Oss ligt dan 
verdwijnt Museum Jan Cunen. Het college wil volgens de voorjaars-
nota de komende vijf jaar 441.000 euro op het museum bezuinigen. 
En dat betekent dat er geen geld meer is voor tentoonstellingen. De 
plannen werden donderdag in Oss bekendgemaakt bij de presentatie 
van de voorjaarsnota door het college van burgemeester en wethou-
ders. In totaal wil de gemeente Oss 7 miljoen bezuinigen, bovenop 
een aantal bezuinigingsoperaties uit de afgelopen jaren.”

Dit maakte de focus voor de deelnemende medewerker collectie  
& tentoonstellingen opeens heel anders. Zij schreef ons: “Wederom  
roerige tijden: […] V.w.b. dit project: de afgelopen maanden ben ik 
bezig geweest om al het archiefmateriaal m.b.t. de BKR op te snorren 
en bij elkaar te zetten. Nog niet alles is boven water, maar toch. Ook 
hebben we een vrijwilliger op het oog om voor ons de eerste stappen 
te gaan maken. Dus het gaat langzaam, maar wel vooruit, maar niet 
in het tempo van het project bulk ;-).”
 
Op dit moment staat het project helaas stil in afwachting van de 
nieuwe ontwikkelingen…
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Een drietal musea is tijdens het project 

opgehouden met hun eigen afstotingsproject. 

Zij zijn wel blijven deelnemen aan de 

groepsbijeenkomsten om te leren van de 

ervaringen van anderen en in een later 

stadium weer te kunnen starten.

Een daarvan was het Fries museum 

in Leeuwarden dat een oud depot gevestigd 

in een school moest leegmaken. Dit bevatte 

vooral niet uniek en niet-museaal meubilair. 

Het museum wilde dit doen in nauw overleg 

met de andere Friese musea zodat het afstoten 

binnen een duidelijk kader van de ‘collectie 

Friesland’ zou gebeuren. 

Wanneer moet je zo’n project niet doen? 
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Ervaringen van de afhakers

Een extra dimensie hieraan was dat in dezelfde tijd begonnen werd 
met de plannen voor een gezamenlijk depot voor een aantal Friese 
musea.

Maar de toch al niet erg grote collectiestaf bleek alle tijd en energie 
nodig te hebben voor de nieuwbouw en de collecties die daar naar 
toe verhuisden. Er was geen menskracht meer beschikbaar voor het 
afstotingsproject. De conclusie van Wilbert Helmus, destijds hoofd 
collectie- en kennismanagement, is nu: “Doe geen afstotingsproject 
tijdens een museale herinrichting of verbouwing die alle aandacht 
opeist. Maar daarentegen zou koppeling aan de bouw of inrichting 
van een nieuw depot of aan een grootschalig digitaliseringsproject 
wel heel nuttig en efficiënt kunnen zijn.”

Het is ook goed om u – voordat u aan een dergelijk omvangrijk pro-
ject begint – af te vragen of u het met uw organisatie en de mensen 
daarin aankan. 

Net als het Fries Museum begon het museum voor de Vrouw in Echt 
enthousiast. Het museum beheert twee geheel verschillende verza-
melingen: een over de geschiedenis van de vrouw en het leven van 
alledag en daarnaast de geschiedkundige collectie van de gemeente 
Echt-Susteren. Daarin was veel materiaal terecht gekomen dat niet 
in de collectie paste en het museum meldde zich aan als deelnemer. 
Maar al na een paar maanden schreven zij ons: “Tot mijn grote spijt 
moet ik hierbij melden dat ik niet meer kan deelnemen aan het 
bulkproject. Wij hebben met het bestuur samen deze knoop doorge-
hakt. Vanwege zwangerschapsverlof van L. en de voorbereiding van 
de nieuwe tentoonstelling die opent op 2 februari moeten we priori-
teiten stellen. Het plan is als het verder weer rustiger is het bulkpro-
ject weer op te pakken.”

Het derde museum dat afviel was het Amsterdam museum waar 
door wisseling van de projectleider het project eveneens niet van de 
grond is gekomen.
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U heeft uw bulkobjecten zorgvuldig geselecteerd, 

aangeboden aan andere musea, in de RCE 

database: www.herplaatsingsdatabase.nl gezet 

en daarna houdt u nog een fl inke hoeveelheid 

over. Daarom is het ook bulk. 

Wat doet u daar dan mee?

 En tenslotte: wat doe je met af te stoten bulk? 
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Vernietigen of verkopen?
•  Vernietigen is in sommige gevallen de beste optie, maar zeker 

niet altijd. Het voordeel van verkopen kan zijn dat het object niet 
definitief verdwijnt, maar juist weer een nieuwe rol krijgt in de 
samenleving.

•  Een nadeel kan zijn dat een erfgenaam van de koper het dan weer 
aan uw museum gaat aanbieden. 

•  In een van de buddybijeenkomsten werd voorgesteld verkopen lie-
ver niet in eigen huis te doen: “Hoe gaan we de overgebleven kring-
loop-collectie verkopen? Doen we dat zelf? Of liever zo als ‘De Locht’ 
het doet: niet zelf verkopen, maar aan bijv. de fanfare geven die een 
zomermarkt organiseert. Of aan ‘De Winkel van Sinkel’? Je zou dan 
eventueel een percentage van de opbrengst kunnen vragen.”

maar er zijn meer mogelijkheden:
Als het museum een voorwerp niet meer gaat gebruiken voor de 
eigen presentatie en ook een ander museum er geen nut meer in ziet, 
kan het hergebruikt worden als: 
• educatief materiaal in scholen
• of evocatief materiaal in projecten in bejaardenhuizen etc.
• of als rekwisieten voor de toneelvereniging

•  of aankleding van dorpshuis, wijkcentra, eventueel met een aardig 
verhaal over historie van voorwerp of plek erbij

• of als prijs bij spelletjes van de vriendenvereniging
• of als materiaal voor restauraties (kleding, technisch materiaal e.d.)

Als u ziet hoeveel u met dergelijke voorwerpen kunt doen, dan 
vinden wij de termen bulk, afstootcollectie, klein grut en categorie 
D van het Deltaplan, eigenlijk ongemakkelijk. Want u heeft in feite 
twee soorten collectie in huis, beide met groot, maar verschillend 
maatschappelijk nut: een museale en een kringloopcollectie. De laat-
ste is de collectie die in ons project is geïdentificeerd en hopelijk een 
goede bestemming heeft gekregen. Op deze wijze geeft u niet alleen 
een tweede kans aan uw collectie, maar toont u ook respect voor wat 
uw voorgangers verzamelden en geeft u voorwerpen terug aan de 
gemeenschap die ze u schonk. 
 

 

De kringloopgedachte
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Ingewikkelde processen die u maar een keer 

doet, worden beter als u ze samen met een 

collega-museum doet. Er bestaat immers voor 

dit soort zaken nog geen standaardprotocol; 

dus wilt u vaak even in vertrouwen overleggen 

en uw beslissingen toetsen.

Conclusies
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wat wij geleerd hebben

Algemene regels zoals die nu gelden voor afstoting zijn belangrijk 
voor de afstoting van cultuurhistorisch waardevolle objecten zoals die 
in de A- en B categorie van het Deltaplan. Voor bulk zouden andere 
regels moeten gelden, waarbij met name wordt gelet op andere  
bestemmingen buiten het museale circuit die maatschappelijk  
relevant en verantwoord zijn.

Expertise van buitenaf voor onderwerpen waarvoor u binnen het 
eigen museum geen expertise heeft is onmisbaar. Grote referentie-
collecties in andere musea kunnen daarbij goed helpen. De Museum-
vereniging en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zouden behulpzaam 
kunnen zijn bij het aanwijzen van dit soort collecties.

Afstoten en overdracht aan andere musea vindt nu voornamelijk 
binnen de landsgrenzen plaats. Voor veel musea zou het zinvol zijn 
over de grenzen te kijken, in de eerste plaats naar musea met  
vergelijkbare collecties.

Bij dit soort projecten is een goede communicatie zeer belangrijk.  
Met de buitenwacht, de (politieke) achterban, schenkers en bruikleen-
gevers, maar ook met de eigen medewerkers en vrijwilligers. U moet 
daarmee al vóór de start van het project beginnen. Iedere schijn dat 
er iets stiekems gebeurt, is voor het scheppen van draagvlak fataal.
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Wij gebruiken het woord bulk in de betekenis 

van grote groepen min of meer vergelijkbare 

objecten (zie ook: LAMO, p. 29). Bulkcollecties 

bestaan vaak uit in veelvoud vervaardigde 

objecten, maar het kan zeker ook gaan 

om archeologische, natuurhistorische 

en geologische collecties. Per stuk 

vertegenwoordigen de objecten een geringe 

fi nanciële waarde (vuistregel <€50). 

Bulk en... 
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andere verklarende woorden

Bulkcollecties zijn meestal verzamelingen industrieel vervaardigde 
voorwerpen, maar kunnen zeker ook uit groepen handmatig vervaar-
digde, unieke objecten bestaan (in het project genoemde voorbeelden: 
scheepsmodellen en ‘ambtelijk meubilair’).

Bulkcollecties zijn vaak typologisch samengestelde collecties en 
representeren daarmee een manier van verzamelen die lange tijd 
de voorkeur heeft gehad (en soms nog heeft, zeker als het hier een 
referentiecollectie betreft of een collectie speciaal voor wetenschap-
pelijke doeleinden). 
Wij spreken van af te stoten bulkcollecties als die collecties in hun  
totaliteit niet meer binnen de verzamelvisie c.q. het collectieplan van 
het museum passen. 

Afstoten: verwijdering en herplaatsing of vernietiging van een object 
uit de collectie van de instelling.
Collectieplan: een beschrijving van de collectie (omvang, inhoud,  
herkomst, waarde, documentatie, conditie en bewaaromstandig- 
heden) en de doelen die het museum zich voor de komende jaren 
stelt ten aanzien van de collectie (uitbreiding, afstoting, onderzoek,  
verbeteringen in het beheer etc.).

Deelcollectie: een groep objecten die op een of andere wijze samen-
hang met elkaar vertoont, b.v. door eenzelfde herkomst, eenzelfde 
type gebruik, eenzelfde wijze van vervaardigen.
Documentatie: alle gegevens die samenhangen met een object.
Hergebruik: gebruik van museale objecten voor een ander doel dan 
museale presentatie.
Leidraad voor het Afstoten van museale Objecten (LAmO):  
Op dit moment is de LAMO, zoals opgesteld in 2006 van kracht.  
In 2013 is een advies over de herziening hiervan door de Museum- 
vereniging aangenomen. Dit wordt in 2013-2014 uitgewerkt.
Overdragen/overdracht: juridische term voor een rechtsgeldige  
overgang van (de eigendom van) een zaak aan iemand anders.
Referentiecollectie: typologische verzameling van archeologische, 
natuurhistorische, technische of cultuurhistorische voorwerpen, vaak 
verzameld ter vaststelling van de herkomst en authenticiteit van  
andere objecten. 
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De deelnemers aan het proefproject zijn zoveel 

mogelijk zelf en gezamelijk aan de slag gegaan 

met begeleiding op afstand en enkele keren 

een tussentijdse terugkoppeling. 

Er werd gestart met een kennismaking en het 

creëren van koppels voor onderlinge steun en 

feedback. 

Aanpak van het project 
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en het stappenplan 

Daarna werd het eigen beleids- en collectieplan aan collega’s en  
projectteam gestuurd en doorliep elk museum het stappenplan:
•  Probleemanalyse en inventarisatie van feiten en cijfers van de af  

te stoten collectie
• Opstellen tijdspad
• Opstellen afstotingsplan en –procedure
• Opstellen van een communicatiestrategie
• Toetsen afstotingsprocedure aan juridisch kader
• Verwerven bestuurlijk akkoord voor afstotingsproces
• Evaluatie en afronding project
Terugkoppeling was mogelijk in twee gezamenlijke vervolgbijeen-
komsten: een bijeenkomst over juridische aspecten en een over de 
communicatiestrategie. Het project is afgerond met een evaluatiege-
sprek met de individuele deelnemers door het projectteam. Eenmaal 
gestart hebben verschillende musea het stappenplan voor zichzelf 
nader uitgewerkt. 

Wij geven als voorbeeld het plan van het Venrays Museum:
samenstellen projectteam en start van het project
• Formuleren doelstelling / schrijven projectplan
• Eerste selectie van overtollige objecten
• Overtollige objecten bijeenplaatsen
• Opstellen van communicatieplan betreffende afstoting

selectie
•  Vaststellen van cultuurhistorische waarde van af te stoten objecten 

/bulkcollectie
• Collectieregistratie en fotografie 
• Raadplegen externe deskundigen
• Herkomstonderzoek
•  Gedetailleerde lijst van overtollige objecten samenstellen en keuzes 

verantwoorden
• Lijst voorleggen aan bestuur ter goedkeuring
• Markering van overtollige objecten op object zelf en in registratie
Herplaatsen en afstoten
• Opstellen van gunningscriteria
•    Retourneren van in bewaring gegeven objecten, bruiklenen en 

schenkingen
• Afstoten binnen museale wereld: belangstelling peilen.
• Behandelen en toekennen van aanvragen. Overdracht van objecten 
• Afstoten buiten het museale circuit: verkoop, ruil of schenking
Tenslotte
• Bestemming opbrengst vaststellen
• Afstoting opnemen in collectieregistratie 
• Vernietiging
• Afstotingsdocumentatie verzamelen en archiveren
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Nuttige literatuur:

Handreiking voor het schrijven van een collectieplan
Instituut Collectie Nederland

Handleiding informatiebeheer in musea
Landelijk Contact Museum Consulenten, 2009

Collectiemanagement in de praktijk
Culturele Biografie Vlaanderen, 2007

Onbeheersbaar erfgoed, zonder kennis geen keuze
Ottema-Kingma Stichting / Radboud Universiteit Nijmegen / 2013

Niets gaat verloren, twintig jaar selectie en afstoting uit Nederlandse 
museale collecties
Instituut Collectie Nederland / Boekmanstudies / 2007

Kunst en Recht
Ars Aequi Libri / Nederlandse Museumvereniging / 2007

Websites: 

>>  www.museumconsulenten.nl/uw-museum/collectie-en-informa-
tiebeheer/collectiebeleid/

>> www.cultureelerfgoed.nl/Spectrum-N

>> www.cultureelerfgoed.nl/waarderen

>> www.herplaatsingsdatabase.nl/

>> www.depotwijzer.be 

>> www.museumvereniging.nl/Voorleden/Ethischecode/LAMO.aspx

>> icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/dutch.pdf
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