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Directeur Lejo Schenk vertelde dat zijn

museum flink gekort werd. In de loop van

het jaar werd in steeds meer gemeenten de

financiële nood merkbaar. Voor zo’n 30

musea braken onzekere tijden aan, waar -

onder rijksgesubsidieerde musea als

Boerhaave en Meermanno. Zij werden

geconfronteerd met een verzwaring van de

eigen-inkomstennorm en hebben in 2011

hard gewerkt om daaraan te voldoen. Het is

ze gelukt, maar de vraag is of elk jaar een

dergelijke krachtinspanning mogelijk is. De

vereniging heeft in 2011 een meldpunt

bezuinigingen opgericht, waar musea in

nood zich konden aanmelden en waar het

laatste nieuws verzameld werd. Hier en daar

in het land zijn tegengestelde geluiden te

beluisteren en wordt juist geïnvesteerd in

kunst, cultuur en erfgoed.

Natuurlijk moet ik hier stilstaan bij een

ander gevolg van de bezuinigingen: de 

dreigende verkoop van museale objecten.

Een discussie die werd geïnitieerd door de

gebeurtenissen rondom de verkoop van 

een schilderij van Marlene Dumas door

museumgoudA in juni 2011.  MuseumgoudA

kan gelukkig lid blijven van de Museum -

vereniging. Een belangrijke en fundamentele

discussie over de Leidraad Afstoting Museale

Objecten (LAMO)  barstte los. Op de ALV van

eind november ontstond discussie over het

draagvlak in de maatschappij voor musea en

de wenselijkheid om als sector zélf controle
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Voorwoord
We leven in turbulente tijden. Mijn eerste kennismaking met het

museale veld – op de Nieuwjaarsreceptie begin januari 2011 in het

Tropenmuseum – stond al in het teken van bezuinigingen.

Hans Kamps

Voorzitter Nederlandse Museumvereniging
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te houden over museale collecties. Het resul-

teerde in de wens van de leden de LAMO te

verduidelijken en de mogeljkheid van een

actueler sanctiebeleid te onderzoeken. Het is

een belangrijke ontwikkeling dat de sector

deze fundamentele discussie durft aan te

gaan en een commissie in het leven heeft

geroepen onder voorzitterschap van 

prof. dr. F. Leijnse, die de LAMO kritisch 

aan de actualiteit durft te toetsen.

In het voorjaar verschenen onze publicaties

Meer dan Waard en Schat van de Stad (van

de Atlas voor Nederlandse Gemeenten).

Beide publicaties vormen een uitstekende

handleiding voor musea om hun geldschie-

ters te overtuigen van de maatschappelijke

waarde van musea en de welvaartswinst die

zij realiseren. We hebben vijf museum -

professionals gevraagd vanuit hun ervaring

een column te schrijven over de vijf waarden

van musea. U vindt deze vijf columns 

verspreid over dit jaarverslag.

Verder vierden we het eerste  lustrum van

ons Museumcongres in Leiden – een groot

succes – en we hielden een symposium waar

we twee uitgaven presenteerden over Kinde-

ren en Museumbezoek: de weerslag van ons

onderzoek naar experimenten om bezoek

door kinderen van vier tot en met twaalf jaar

aan de musea te stimuleren. Het aantal

Museumkaarten groeide naar 800.000 – een

aantal dat we pas in 2014 dachten te halen –

en we mochten weer een aantal interessante

musea toevoegen aan de 400 waarvoor de

Museumkaart geldig is.

Verheugd ben ik dat de Museumvereniging

in 2011 ook nieuwe (aspirant) leden en 

gelieerde instellingen mocht verwelkomen:

Drukkerijmuseum Meppel, Bevrijdingsmu-

seum Zeeland, De Koloniehof, Schultehuus

Diever/Archeologisch Centrum West-Drenthe,

Studiecentrum en Rariteitenkabinet Collec-

tie Brands, BAK Basis voor Actuele Kunst,

Streek- en Landbouwmuseum Goemans zorg

en Stichting Museum De Scheper.

U mag van ons verwachten dat wij als 

branchevereniging de economische en 

politieke ontwikkelingen nauwgezet volgen.

We behartigen de collectieve belangen van

musea bij Kamerleden, de Vereniging Neder-

landse Gemeenten, de provincies en bij de

staatssecretaris om uw toekomst zoveel

mogelijk veilig te stellen. Dat is in deze

tumultueuze tijd hard nodig. 
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Nadat bij de Museumvereniging in de vorige

beleidsperiode de focus vooral lag op bouwen

aan en verankeren van een sterke branche-

vereniging is het tijd geworden voor een

hernieuwde blik, die resulteerde in het

beleidsplan 2011-2013, waarin we onze

missie omschrijven als: ‘Een sterke 

museum sector, voor iedereen, midden in de

samenleving, dat is waar de Nederlandse

Museumvereniging naar streeft.’

Wij willen dit bereiken door musea die lid

zijn te ondersteunen in hun streven naar

kwaliteit, bereik en financiering. Door de

collectieve belangen van de leden te 

behartigen, musea een forum te bieden,

diensten te verlenen die musea helpen in

hun werkzaamheden en het collectieve

imago van musea te versterken. 

Ons beleidsplan 2011-2013 bevat drie

speerpunten waaruit in 2011 activiteiten

voortvloeiden die musea behulpzaam 

kunnen zijn bij de bezuinigingsgevolgen:

1 | Maatschappelijke betekenis van musea

uitdragen

2 | Agenda zetten, zichtbare en actieve lobby

voeren

3 | Gebruik van branche-informatie en

benchmarking bevorderen
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Het afgelopen jaar 2011 was – de bezuinigingen ten spijt – voor de

Museumvereniging een jubeljaar. De vereniging bestond 85 jaar. 

We vierden het 30e Museumweekend én de Museumkaart werd 

30 jaar. Vooral aan het 30e Museumweekend hebben we extra

aandacht besteed, met dank aan de BankGiro Loterij.

Inleiding

Siebe Weide

Directeur Nederlandse Museumvereniging
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In hetzelfde beleidsplan formuleerde de

Museumvereniging drie terreinen die 

voor de museumbranche van toenemend

strategisch belang zijn:

4 | Werkgeverschap

5 | Kinderbezoek aan musea

6 | Inkomend cultuurtoerisme 

Als vaste waarden zijn in het beleidsplan

aangemerkt:

7 | De Museumkaart als bron van 

ontdekking

8 | Het Museumcongres als bron van 

inspiratie

9 | De secties als bronnen van kennis

In dit jaarverslag kijken we onder andere

terug op onze vorderingen in 2011 rond de

negen kernpunten. Om ze te kunnen reali-

seren laten wij onze taken en activiteiten

leidend zijn bij de inrichting van de bureau-

organisatie. Uit onze missie: een sterke

museumsector, voor iedereen, midden in de

samenleving blijkt al dat wij ons richten op

drie groepen: leden, publiek en politiek.

Eind 2011 is de interne organisatie daarom

langs deze programmalijnen herschikt.

In dit jaarverslag blikken we aan de hand

van de missie terug op de resultaten. Meer

informatie over onze activiteiten, die niet

uitputtend in dit verslag zijn opgesomd,

vindt u op www.museumvereniging.nl
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Beleidsplan 2011-2012 in 9 kernpunten
OVERZICHT VOORTGANG: 

9 KERNPUNTEN 

speerpunt 1 | Maatschappelijke betekenis

van musea uitdragen

speerpunt 2 | Agenda zetten, zichtbare en

actieve lobby voeren

speerpunt 3 | Gebruik van branche infor-

matie en benchmarking bevorderen

strategische ontwikkeling | Werkgeverschap

bevorderen

strategische ontwikkeling | Resultaten 

experimenten museumbezoek t/m 12

jaar uitdragen en uitvoeren

strategische ontwikkeling 3 | Internationaal

museumtoerisme bevorderen

vaste waarde 1 | Museumkaart als bron

van ontdekking

vaste waarde 2 | Museumcongres als bron

van inspiratie

vaste waarde 3 | Secties als bronnen van

kennis

1e KWARTAAL 2011

• Afstemming met VRM werkgroep 

Meetindicatoren

• Tussentijdse presentatie op extra ALV.

• Hoorzitting Vaste Kamer Commissie

Cultuur.

• Regiobijeenkomst Agenda 2026 (Apel-

doorn).

• Deelname aan Tafel van 6.

• Meldpunt bezuinigingen online.

• Deelname aan Erfgoed agenda 2011

tbv provinciale verkiezingen.

• Overleg met stichting Museana over

participatie in Museum Analyse Sys-

teem.

• Datakubus Museumkaart, segmentatie

klantbestand.

• Lancering MijnTikkit.nl (EXP 3 fase A).

• 1e voorstel voor project Fondsenwer-

ving via Museumkaart in bestuur.

• Programmaraad geformeerd.

Thema: Musea en wetenschap.

• Sectieraad bijeen.

2e KWARTAAL 20111

• Publicatie Meer dan waard (DSP groep)

en De schat van de stad (Atlas voor

gemeenten)

• Regiobijeenkomsten Agenda 2026

(Utrecht, Eindhoven, Amsterdam).

• Presentatie Strategie 2026 op ALV.

• Reactie op plannen Zijlstra opgepikt

door de pers.

• Geefwet kritisch becommentarieerd,

opgepikt door vaste kamercommissie

• Project startup Musea in cijfers (vh

Branchemonitor).

• Oplevering evaluatie APE. Start up lan-

delijk kindermuseum event (EXP 5).

• Uitkering 2010 vaststellen.

• Prijs 2011 vaststellen.

• Toetreding nieuwe musea (w.o. Beeld

en Geluid).

• Plan vernieuwing website 

museumkaart.nl.

• Programma afronden. Inschrijving

open.

• Sectieraad bijeen.

3e KWARTAAL 2011

• Start ontwikkeling programma Meer

dan waard

• Lancering Meldpuntbezuinigingen.nl.

• Ontwerp vervolgfase Agenda 2026

(werktitel Museumlab)

• Voorstel aan bestuur: hoe om te gaan

met de resultaten. Presentatie resulta-

ten Symposium op 14 oktober.

• Overleg met NUB & NBTC over deel-

name in project Holland Artdistrict.

• 1e klankbordgroep Fondswerving bij-

een.

• Museumcongres 6 & 7 oktober 

in Leiden.

4e KWARTAAL 2011

• Oplevering programma Meer dan

waard

• Bijdragen aan onderzoek museumbe-

stel Raad voor Cultuur. 

• MijnTikkit.nl (experiment 3 fase B).

• Plan van Aanpak Fondsenwerving via

Museumkaart in bestuur.

• Evaluatie.

• Locatiekeuze 2012.

    • Plan voor versterking secties.

• Sectieraad bijeen.
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Secties als bronnen van kennis

De secties vormen één van de drie vaste

waarden van de Museumvereniging. De

negen secties bieden de mogelijkheid kennis

te delen en vergroten in collegiaal verband.

Zij brengen museumprofessionals op 

vakinhoudelijk gebied of type bijeen en 

versterken hun professionaliteit. Leden 

van de Museumvereniging kunnen hun

medewerkers laten participeren in één of

meerdere secties. De secties bieden de parti-

cipanten binding met hun vak of hun functie,

zij zijn een forum voor actuele onderwerpen

op hun vakgebied en een klankbord voor de

vereniging. De binding met het verenigings-

bureau is daarom net zo belangrijk als de

binding binnen de secties. Een projectmede-

werker beheert de relaties met de secties, is

secretaris van de Sectieraad en coördineert

de activiteitenagenda van alle secties. De

voorzitters van de negen secties – verenigd

in de sectieraad – komen drie keer per jaar

bijeen. Op de site vindt u de samenstelling

van de sectieraad en de sectiebesturen. 

In 2011 organiseerden negen secties 

zeventien activiteiten met in totaal 609 

deelnemers. Enkele zijn wegens gebrek aan

belangstelling geannuleerd.

Sectie Collecties 

• Studiedag Ontwikkelingen in Collectie -

beheer in samenwerking met SIMIN in 

het Geldmuseum in Utrecht op 11 april, 

80 deelnemers. 

• Depotbezoek in het Drents Museum op 

26 november, 54 deelnemers. 

Sectie Culturen

• Tentoonstellingsanalyse Maori in Museum

Volkenkunde in Leiden op 19 april, 

16 deelnemers. 

• Tentoonstellingsanalyse Contemporaine

Kunst in het Tropenmuseum op 27 januari

2011, 30 deelnemers.

• Tweedaagse excursie naar Gent en 

Antwerpen op 15 & 16 september, 

28 deelnemers, samen met de secties

Publiek & Presentatie en Historische

Musea. 
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STERKE MUSEUMSECTOR:

Musea,
ambassadeurs van waarde
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• Paneldiscussie: Antropologie en de 

toekomst in Utrecht op 18 november. 

Sectie Historische Huizen

• Voorjaarsdag Landgoed Twickel in Delden

op 27 mei, 23 deelnemers. 

• Valt het doek? Textiel in historische 

interieurs, tussen behoud en reconstructie

in Kasteel de Haar op 3 november, 

44 deelnemers. 

Sectie Historische Musea 

• De presentatie van de geschiedenis van

Nederland in Rijksmuseum van Oudheden

in Leiden op 7 februari, 108 deelnemers. 

• Tweedaagse excursie Noord Nederland 

op 23 & 24 juni, 20 deelnemers. 

• Musea en Natuurhistorie in het Universi-

teitsmuseum Utrecht op 14 november:

geannuleerd.

Sectie Kunstmusea

• Kijkje achter de schermen in De Mesdag

Collectie Den Haag op 30 juni, 

21 deelnemers. 

• Buiten de gebaande paden: hedendaagse

kunst in niet-hedendaagse kunstmusea 

in het Tropenmuseum Amsterdam op 

10 november, 30 deelnemers. 

Sectie PR & Marketing 

• Focus on Fans: studiereis Manchester 

en Liverpool: 16 tot en met 20 mei, 

22 deelnemers.

• Themadag effectief campagne voeren 

op 30 juni: geannuleerd.

Sectie Publiek & Presentatie 

• Tentoonstellingsanalyse werkplaats van

Rietveld in het Centraal Museum op 

27 februari, 20 deelnemers. 

• Projectanalyse Dordrechts Museum op 

9 juni, 30 deelnemers. 

• Projectanalyse Buurtwinkels in het

Amsterdam Museum op 23 juni: 

geannuleerd

• Meten is weten? Museum Catharijne -

convent in Utrecht op 10 november, 

55 deelnemers. 

Sectie Veiligheidszorg en Facility Management

• Studiedag CHV: Oefening redt kunst, 

deel 3 in Teylers Museum op 26 november,

26 deelnemers.

Nieuwjaarsreceptie 

Op maandag 3 januari 2011 was de nieuw-

jaarsbijeenkomst in het Koninklijk Instituut

voor de Tropen | Tropenmuseum met ruim

500 aanwezigen. Directeur Lejo Schenk had

net vernomen dat het ministerie van Buiten-

landse Zaken fors zou bezuinigen op de

subsidie en sprak daarover zijn ernstige zorg

uit. Eric Fischer hield zijn afscheidsspeech

en stelde voor Hans Kamps als voorzitter te

benoemen op een extra ledenvergadering

eind januari. Siebe Weide maakte bekend dat

het vijfde Museumcongres in Leiden zou

plaatsvinden.

Museumcongres

Het Museumcongres staat in het beleidsplan

2011-2013 te boek als één van de drie vaste

waarden van de Museumvereniging. Met het

congres wil de vereniging actuele en prikke-

lende onderwerpen op de agenda zetten en
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leden uitnodigen daarover te debatteren.

Daarmee dient het congres naast de vak -

matige ontwikkeling van professionals ook

de meningsvorming binnen en belangen -

behartiging van de branche.

Kunst en Wetenschap

Het vijfde Museumcongres op 6 & 7 oktober

beleefde in Leiden zijn eerste lustrum met

meer dan 750 deelnemers. Onder leiding van

Joost Karhof lieten uiteenlopende sprekers

en spreeksters hun eigen geanimeerde, eigen -

zinnige of humoristische licht schijnen op

het thema Kennis in Pacht? Het museum als

bron van kennis. KNAW-president Robbert

Dijkgraaf vertelde over de historische banden

tussen kunst en wetenschap en over het

belang elkaar altijd te blijven inspireren.

James Bradburne, Brits-Canadees architect

en directeur van Palazzo Strozzi in Florence,

inspireerde met zijn onorthodoxe ideeën

over hoe je publiek trekt. Jaap van Heerden

stond stil bij de vraag wat wij eigenlijk de

moeite van het bewaren waard achten en

waarom we dat volledig overlaten aan de

museumdirecteuren. Professor Jos van den

Broek pleitte er onder andere voor dat wij

de Britse museumdefinitie overnemen,

waarin tenminste staat dat musea onderdeel

zijn van het collectieve geheugen en dat

musea mensen verbinden. Volgens Harry

van Vliet heerst de gamification, ook in

musea. Je moet je altijd afvragen waarom je

iets wilt gaan doen, want ‘adding a computer

to a boring exhibit, is a boring exhibit with a

computer’, zo citeerde hij Mintz. De Leidse

loco-burgemeester annex cultuurwethouder

Jan Jaap de Haan maakte met zijn begeeste-

rende betoog menig collega uit andere

gemeentelijke musea jaloers. 

Kennis en passie

Jurgen Bey liet zien wat een eigen visie op

collecties, gecombineerd met hoogstaande

vormgeving voor musea kan betekenen.

Bedrijfskundige Marleen Huysman vertelde

hoe lastig het is om kennis te managen. 

Kennis stroomt via passie en praktijken en

zodra je het opslaat wordt het informatie en

dat gebruiken mensen anders. Scheikundige

en kunsthistorica Agnes Brokerhof combineert

haar twee passies als conserverings -

onderzoekster, nu bij de Rijksdienst

Cultureel Erfgoed. Zij gaf een inzicht in de

werkwijze en dilemma's van onderzoek 

en dat alles wat zij doen weer ongedaan

gemaakt moet kunnen worden omdat er

later altijd andere inzichten en methodes

komen. Kennislanddirecteur Paul Keller

sloot het congres af met een terugblik op het

project Wiki loves Art, waarvan alle deel -

nemers een boek meekregen. Uiteraard was

er een spetterend feest op donderdagavond

in de feestelijk verlichte Hortus botanicus,

voorafgegaan door een uitstekend diner in

het Kamerlingh Onnesgebouw en een mees-

terlijk geleide museumquiz door Ralph

Levie. Vrijdag verdeelden de 750 deelnemers

zich over de Leidse musea voor bijna 30 ver-

schillende werkgroepen, voor elk wat wils. 
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Museumvisie

Het vaktijdschrift Museumvisie is bedoeld voor

de museumsector en andere culturele instellin-

gen en belangstellenden. Museumvisie wil

verdieping bieden, museale kwesties in binnen-

en buitenland belichten, aandacht besteden aan

spraakmakers, ideeën en meningen. 

Museumvisie heeft een onafhankelijke hoofd -

redacteur, die werkt met een redactiecommissie

van museum- en bureau  medewerkers. 

Museumvisie verschijnt elk kwartaal in een 

oplage van 2.250. Leden ontvangen gratis een

aantal exemplaren (van 1 tot 5, afhankelijk van

hun contributieschaal). Ook is er een groep

trouwe abonnees die € 45 per jaar betalen. 

Museumberichten

Museumberichten is de digitale nieuwsbrief

voor het museale veld. Met de column van

directeur Siebe Weide die zijn mening geeft

over actuele kwesties, nieuwtjes, personeels-

wisselingen in de musea, berichten van de

secties, agenda van cursussen en studiedagen,

oproepen en museumvacatures. In 2011 is

Museumberichten 11 keer verschenen – in

augustus niet – en naar 2.400 abonnees 

verzonden, waarvan rond de 50% de digitale

nieuwsbrief echt opent. Het meest gelezen

onderdeel: de vacatures.

Overige dienstverlenende activiteiten

• Museumvacatures op museumvereniging.nl is

uitgebreid met Museumstages.

• In 2011 zijn drie leidraden toegevoegd aan de

bestaande Modellen & Leidraden: de Leidraad

voor het sluiten van een museum, de Leidraad

bij tentoonstellingspitchen en de Leidraad

lobbyen met een bijbehorend rekenmodel.

Verder zijn de bestaande modellen geactuali-

seerd.

• Museumaanbod, het digitale service overzicht

voor leden is in 2011 vier keer verstuurd aan

ruim 2.500 e-mailadressen van museummede-

werkers in maart, april, augustus en november.

• Ons collectieve inkoopvoordeel is uitgebreid

met onder andere een nieuwe collectieve 

ziektekostenverzekering en een nieuw 

aanbod voor schoonmaakonderhoud.

Persvoorlichting

Bij gebeurtenissen of besluiten die de hele

branche aangaan is directeur Siebe Weide 

desgevraagd de woordvoerder van de sector. 

De vereniging onderhoudt actief contacten met

de pers vanuit de overtuiging dat de Museum-

vereniging het eerste aanspreekpunt moet zijn

voor de pers bij museale onderwerpen. In 2011

was de vereniging veelvuldig in het nieuws –

onder andere over de commotie rond museum-

goudA en de bezuinigingen – in kranten, op de

radio en televisie.

Digitale domein

De Museumvereniging is in 2011 een Twitter -

account gestart, waarop we nieuws, vacatures en

andere wetenswaardigheden delen. Eind 2011

hadden we ruim 700 volgers. Op LinkedIn is een

besloten groep van bijna 2.000 deelnemers

gevormd. Op museumvereniging.nl staat dagelijks

een nieuwsbericht. Hier zijn ook alle persberich-

ten te vinden plus andere nuttige informatie over

de vereniging en haar activiteiten.
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Kunstwerken bezitten het vermogen onze kijk op 

de wereld te veranderen. Maar ook de wereld zelf

verandert en vraagt om nieuwe perspectieven op

verleden en toekomst. Zeker in onze tijd van globali-

sering en grote machtsverschuivingen. Kunstwerken

kunnen ons helpen dat perspectief te ervaren en te

benoemen. Dat is de waarde van kunst. 

Maar dat perspectief ontstaat niet rond dat ene

kunstwerk alleen. Het gaat om hoe de werken in 

relatie tot elkaar worden geplaatst, om de verhalen

die zich daardoor vormen en hoe wij die verhalen

lezen. Dat is de meerwaarde die een publieke 

collectie kan bieden.

In 2009 stelde het Van Abbemuseum de vraag naar

de functie van het kunstmuseum in de 21e eeuw. We

richtten onze blik op de context en vroegen ons af in

hoeverre de gewoontes en codes die het museum

hanteert in de huidige tijd nog geldig zijn. We deden

dat aan de hand van de collectie. Wat betekenen

deze kunstwerken voor ons als samenleving, wat 

is hun waarde? Hoe zijn ze geselecteerd en hoe 

worden ze in de verschillende tijden samengebracht

en gelezen? We toonden deze werken in allerlei 

verschillende verbanden. We reconstrueerden een

collectiepresentatie uit 1983 en vroegen ons af of 

het verstrijken van de tijd ervaarbaar was. We

beschouwden onze collectie als een archief en 

vroegen ons af wat de kunstwerken ons naast

schoonheid konden bieden. We gingen op zoek naar

nieuwe en onbekende verhalen en deelden die met

ons publiek. We vroegen ons af hoe we het kunst-

werk dag en nacht beschikbaar konden stellen en

reproduceerden op zaal een object uit de collectie

om dat vervolgens gratis te verdelen onder de

bezoekers. En we nodigden onze bezoekers uit 

hun eigen verwachtingen te ontdekken door hen 

de gelegenheid te geven de kunstwerken vanuit 

verschillende uitgangspunten te bekijken. 

Reflectie op de collectie laat ons ervaren hoe de 

verschillende verhalen ontstonden, hoe we dingen

begrijpen en hoe dat begrip verandert. In een tijd als

deze, waarin een allesomvattend verhaal ontbreekt,

is het de taak van het museum deze reflectie moge-

lijk te maken. Een collectie en zijn verhalen zijn

daarbij onontbeerlijk.
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De waarde 
van een collectie

Christiane Berndes

conservator Van Abbemuseum Eindhoven



De Museumkaart

Ondanks de prijsverhoging medio 2010

groeide het aantal Museumkaarthouders 

in 2011 van 754.000 naar iets meer dan

800.000, een toename van 6%. Door

segmen tering van de kaarthoudersdatabase

zijn we meer over hun loyaliteit te weten

gekomen. Dit gaf aanleiding om onderzoek 

te doen naar mogelijk heden voor fondsen-

werving via de Museumkaart. 

In december 2011 liep een campagne ter

promotie van de Museumkaart als cadeau 

op de radio, internet, in print en via e-mail.

De campagne was succesvol en leidde tot

4.000 extra verkochte Museumkaarten in

3.479 transacties. Door de campagne is het

aandeel cadeaukaarten ten opzichte van het

totale aantal verkochte kaarten gestegen tot

net boven de 5%.

Bezoeken 

In 2011 hebben de Museumkaarthouders in

totaal ruim 4,3 miljoen museumbezoeken

afgelegd. Dit is een stijging van ruim 8% ten

opzichte van 2010. De verkoop en daaraan

gekoppeld het bezoek met de Museumkaart

neemt al jaren toe. Het gemiddelde gebruik

van de Museumkaart blijft ongeveer gelijk en

schommelt tussen de 5,3 en 5,7 bezoeken

per kaarthouder per jaar. Onder andere door

gebruik van de barcode hebben we in 2011

meer inzicht gekregen in het bezoekgedrag

van kaarthouders.
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Marketingrapportages: 

wie is uw Museumkaartbezoeker?

Wij krijgen steeds meer inzicht in – het

bezoekgedrag van – de Museumkaarthouders.

Sinds september 2011 bieden wij musea die

de kaart accepteren de mogelijkheid op de

site in te loggen om de marketingrapportages

van hun Museumkaart bezoek te bekijken.

Deze rapportages laten zien wie hun bezoe-

kers zijn, onder andere aan de hand van

leeftijd, geslacht en woonplaats en op 

welke dagen en uren van de dag zij komen. 

Daarnaast is overzichtelijk gemaakt welke

andere musea zij bezoeken. Ook kunnen

musea zich vergelijken met andere musea

die in dezelfde categorie vallen. 

Museumkaartmagazine

Musea krijgen in het magazine de kans hun

tentoonstellingen en vaste collectie met aan-

trekkelijke aanbiedingen voor het voetlicht 

te brengen bij de Museumkaarthouders. Vier

keer per jaar gaat het magazine per post naar

ruim 400.000 adressen. Hiermee bereiken

we – door gezinnen en mensen op het zelfde

adres – ruim 700.000 van de 800.000 kaart-

houders. In 2011 hebben 49 musea een

aanbieding kunnen doen. Nog eens 48 musea

stonden in de tentoonstellings ladder. Per

nummer hebben we gemiddeld 3 tot 3½

advertenties. Daarnaast kunnen musea en

andere organisaties bij lagen meesturen, naar

specifieke selecties van kaarthouders. Voor de

musea is het een goed en efficiënt promotie-

middel dat altijd tot meer bezoek leidt.

E-magazine

Het E-magazine, de digitale variant van het

Museumkaartmagazine met nieuwe aanbie-

dingen van andere musea, verscheen in 2011

acht keer. Ook kwam een extra exemplaar

uit, dat geheel in het teken stond van 

mijnTikkit.nl, één van de experimenten om

kinderen tot en met 12 jaar tot museum -

bezoek te verleiden. De oplage groeide in

2011 van 255.000 naar 270.000. Ruim 40%

van de ontvangers hebben de mail ook

geopend – en daarmee hoogstwaarschijnlijk

gelezen. In de acht versies stonden aanbie-

dingen van 28 verschillende musea, 19

betaalde advertenties, 7 artikelen van de

vereniging of Museumkaart en 4 culturele

niet-museale artikelen.

Partner: BankGiro Loterij

De Stichting Museumkaart mag zich al sinds

2000 beneficiënt noemen van de BankGiro

Loterij www.bankgiroloterij.nl. De BankGiro

Loterij – die 50 jaar bestond in 2011 – is dé

cultuurloterij van Nederland, die jaarlijks
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vele tientallen miljoenen uitkeert aan musea

en andere culturele instellingen. Uit de inleg

over 2010 – ruim € 119 miljoen, bijeen -

gebracht door 750.000 deelnemers –

keerde de BankGiro Loterij in februari 

2011 op het Goed Geld Gala in Singer Laren

bijna € 60 miljoen uit aan 57 culturele

instellingen, merendeels musea. Ook de

Stichting Museumkaart was verheugd 

weer € 500.000 te mogen ontvangen, 

een zeer welkome steun voor het voeren 

van collectieve promotie voor alle musea,

ook musea die niet rechtstreeks door de

BankGiro Loterij gesteund worden. 

Museumweekend 2 & 3 april 2011

Met als thema ‘Laat je trakteren’ en een

aftrap met iets nieuws op vrijdagavond – de

Burenavond – was het Museumweekend in

2011 een succes met bijna 1 miljoen bezoe-

kers. De Burenavond ter gelegenheid van het

30e Museumweekend, die in 2012 wordt

herhaald, is mede mogelijk gemaakt door de

dertiende trekking van de BankGiro Loterij

in februari 2010. Voor het museum vormen

de buren een belangrijke groep ambassa-

deurs. Daarnaast is een wederzijdse goede

band belangrijk. Het museum kweekt 

goodwill en krijgt wellicht nieuwe vaste

bezoekers. Bij de Burenavond krijgen 

omwonenden van ± 40 musea – meerjarige

beneficiënten van de BGL – de kans op een

ongedwongen manier het museum te leren

kennen tijdens een exclusieve (avond) -

openstelling. Van de genodigden die de

Buren avond bezochten was bijna 30% 

niet eerder in het buurmuseum geweest.

BankGiro Loterij Museumprijs

De Nederlandse Museumvereniging werkt 

al een aantal jaren samen met het Prins 

Bernard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij

rond de BGL Museumprijs. In 2011 was er

geen uitreiking vanwege de wens van de

organisatie de prijs voortaan niet meer in

november maar in april uit te reiken, vlak

voor het Museumweekend.
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Kinderen en Museumbezoek 

De Nederlandse Museumvereniging heeft in

2011 het project ‘Stimulering van museum -

bezoek door kinderen’ afgerond met een

symposium op 14 november in Den Haag in 

aanwezigheid van staatssecretaris Halbe Zijlstra.

Het project is na openbare aanbesteding uitge-

voerd door Paul Postma Marketing Consultancy;

APE maakt het wetenschappelijk rapport.

Het aanvankelijke voornemen van minister 

Plasterk om kinderen t/m 12 jaar gratis toegang

tot musea te verlenen ging niet door wegens de

hoge kosten en het geringe verwachte effect.

Vervolgens is dit project opgezet om vast te 

stellen hoe dan wel effectief kinderen te stimule-

ren naar musea te gaan. De onderzoeken boden

inzichten en activiteiten die ertoe kunnen leiden

dat kinderen beter kennismaken met musea. 

Er is onderscheid gemaakt naar kinderen 

in gezinsverband en in schoolverband. 

Uitgangspunt voor het marktonderzoek 

vormden verschillende aannames en voor -

 onderstellingen over kinderen en museumbezoek.

De experimenten onderzoeken nieuwe moge-

lijke manieren om kinderen tot museumbezoek

te verleiden.

Bij succes moeten de experimenten landelijk

kunnen worden ingezet. Succesvol zijn de 

experimenten met games op mijnTIKKIT.nl, de

verkiezing van de Museumklas van het Jaar en

Museuminspecteurs, een samenwerkingsverband

met de ANWB, waarbij kinderen van een 

museumbezoek een rapport maken. Deze drie

experimenten lopen in ieder geval in 2012 nog

door. 

De onderzoeksresultaten van de experimenten

ter stimulering van kinderbezoek zijn beschre-

ven in een populaire uitgave en een

wetenschappelijke rapport 

De Nederlandse Museumagenda 2011

In oktober 2011 verscheen de 6e versie 

van de Nederlandse Museumagenda, een 

langdurige samenwerking tussen de 

Museum vereniging en Bekking & Blitz 

Uitgevers in Amersfoort. Het thema was 

Kunstig Koken. Via een advertentie in het 

Museumkaartmagazine konden kaarthouders

met korting een exemplaar aanschaffen.

Overige collectieve promotie

Ook in 2011 werd wekelijks een Museumladder

gepubliceerd in vier dagbladen (Volkskrant,

Trouw, Parool en NRC Handelsblad). Verder

werkten we samen met verschillende Museum-

nachten in het land, om een nieuwe en jonger

publiek voor musea aan te boren.

Digitale domein

In augustus 2011 zijn we gestart met Twitteren

over de Museumkaart. Eind december telden we

ruim 1.100 volgers en waren 1.400 tweets

gepost. Op Facebook plaatst Museumkaart

steeds vaker tips over musea. Voor de websites

museum.nl en museumkaart.nl zijn in 2011 

projecten gestart voor vernieuwing en 

verbetering.
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Voedingsbodem voor cultuur

Vanzelfsprekend gaat ieder kind naar

school en maakt kennis met taal, rekenen,

geschiedenis, wetenschap en techniek:

bouwstenen voor een verdere maatschap-

pelijke ontwikkeling. Vanzelfsprekend

dragen muziek, schilderen en drama, bij

aan de creatieve en culturele ontwikkeling

van het kind. Maar is dit wel zo vanzelf -

sprekend als je je horizon niet vergroot?

Prikkels die de van nature onderzoekende

houding van kinderen stimuleren, zetten na

een eerste verwondering het leerproces al

snel om in ontdekken, observeren, experi-

menteren en informatie vergaren en in 

een later stadium conclusies trekken. De

wereld van thuis, school en stad wordt te

klein, de nieuwsgierigheid sleurt hun mee

op ontdekkingsreis. De voedingsbodem

voor cultuurdeelname is gelegd. 

Continueer de ontwikkeling

Het is zo belangrijk om deze ingezette reis

te continueren, door de schatten die onze

musea herbergen te integreren in door -

lopende leerlijnen. Zo wordt het geen

‘extraatje’, maar kunnen de musea als

informele leeromgeving hun collectie 

verankeren binnen het onderwijs.

De educatieve waarde van musea ligt dan

ook in het informeel leren, buiten het klas-

lokaal spelenderwijs in een prikkelende

omgeving, kennismaken met ons culturele

erfgoed, wetenschap en techniek in allerlei

vormen. Musea spelen een belangrijke rol

hierin. Aan de ene kant ondersteunen zij

cultuureducatie en bevorderen anderzijds

de latere cultuurparticipatie. 

Discovery Center Continium belicht vanuit

verschillende invalshoeken haar presenta-

tie, namelijk vanuit wetenschap, industrie

en samenleving. Niet het object of feno-

meen staat centraal maar de mens als

uitvinder, producent en gebruiker.

Daarnaast komt ook de invalshoek verle-

den, heden en toekomst aan bod. De

historische collectie, hedendaagse weten-

schap en techniek en innovatie in de nabije

toekomst. Een oneindig proces dat continu

in ontwikkeling is en daarom zo ongeloof-

lijk boeit. Hoe doen we dat concreet?

Vanaf groep 3 tot en met 8 uit het basison-

derwijs bieden we bijvoorbeeld in

samenwerking met Explorion workshops

aan waarin leerlingen een raket bouwen en

lanceren. De raket vliegt tot op 100 m

hoogte! Ze leren alles over hoe zo’n raket

in elkaar steekt, maar ook wat je ermee

kunt doen, zoals satellieten lanceren.

‘Door musea te bezoeken, leer je – bewust

of onbewust, bedoeld of onbedoeld’. De

school heeft de taak het cultureel zelfbe-

wustzijn van jongeren te ontwikkelen.

Musea dragen zorg voor een professionele

leeromgeving in aanvulling op het formele

onderwijs en leveren zo een toegevoegde

waarde door de jeugd te inspireren, hun uit

te dagen, maar ook door hun de kans te

geven hun vaardigheden en talenten te

ontdekken en verder te ontwikkelen.

De educatieve waarde 
van musea

Harrie Schlechtriem

educator Discovery Center Continium Kerkrade



Meer dan Waard: de maatschappelijke betekenis

van musea uitdragen

Aan dit speerpunt uit het beleidsplan 2011-

2013 is het afgelopen jaar ruim aandacht

geschonken. Enerzijds om die actief uit te

dragen vanuit de vereniging, anderzijds om

musea daarmee argumenten te geven om

hun eigen specifieke betekenis te duiden en

uit te dragen binnen hun omgeving.

In april verscheen de publicatie Meer dan

Waard als resultaat van onderzoek en

gesprekken in de sector. In het boek worden

de vijf waarden benoemd die de maatschap-

pelijke relevantie van musea bevestigen: 

de collectiewaarde, verbindende waarde,

educatieve waarde, belevingswaarde en de

economische waarde. In april kregen alle

leden Meer dan Waard toegestuurd. Daar-

naast kregen alle leden de publicatie Schat

van de Stad (Atlas van Gemeenten), waarin

is berekend wat de welvaartswinst van

musea is. Langs de vijf waarden is gekeken

naar directe en indirecte welvaartswinst: de

kassa opbrengst, de reis en verblijfskosten

van het bezoek en zelfs de hogere huizen-

waarde in de buurt van musea. Per saldo

leveren de Nederlandse musea evenveel

winst op als ze de maatschappij aan subsi-

dies kosten. NRC Handelsblad wijdde een

groot artikel aan de publicaties.

Meer dan Waard werd in het Engels vertaald

als More than worth it en gepresenteerd op

het jaarlijkse congres van het Netwerk of

European Museum Organisations (NEMO)

www.ne-mo.org in Athene. De klankbord-

groep die de totstandkoming van Meer dan

Waard actief heeft begeleid, kwam vier maal

bijeen.
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Agenda zetten, zichtbare en actieve lobby voeren

Ook aan het tweede speerpunt uit het

beleidsplan 2011-2013: agenda zetten, 

zichtbare en actieve lobby voeren is in 2011

veel gedaan.

Meldpunt bezuinigingen

Om de musea op de hoogte te houden van

bezuinigingen bij (andere) musea is de site

meldpuntbezuinigingen.nl in het leven

geroepen, die de verschillende bezuinigingen

bij musea in kaart brengt. Medewerkers heb-

ben directeuren gebeld om de bezuinigingen

en mogelijke acties door te spreken. Daarbij

is vaak advies op maat gegeven aan de

musea. Namens de vereniging zijn ook ver-

schillende brieven gestuurd om individuele

leden te steunen bij hun gesprekken met

financiers. Het meldpunt is een door de pers

vaak gebruikte bron van nieuws geworden. 

Enquête bezuinigingen

In de zomer van 2011 hield de Museum -

vereniging een enquête naar de bezuinigingen

bij musea. De resultaten haalden op 9 januari

2012 de voorpagina van verschillende 

kranten en kregen ook in de weken daarna

nog regionaal, landelijk en internationaal

aandacht. 

Lokale lobbyondersteuning

De Museumvereniging heeft verschillende

instrumenten ontwikkeld om musea te helpen

bij het uitvoeren van hun eigen lobby. In het

voorjaar – in de aanloop naar de provinciale

statenverkiezingen – stuurden we relevante

informatie aan leden die de provincie als 

hun belangrijkste financier kennen. 

Daarnaast hebben we een maatschappelijke

kosten-baten berekensheet gemaakt en 

een standaardbrief, waarmee musea hun 

maatschappelijke waarden aan de hand 

van de publicatie Meer dan Waard nogmaals 

kunnen benadrukken.

Netwerk uitbouwen

Onderdeel van een goede lobby is een goed

netwerk. De Museumvereniging is in ver-

schillende netwerken actief om de belangen

van musea te behartigen, waaronder de

Federatie Cultuur (Federatie van Werk -

geversverenigingen in de Cultuur)

www.federatiecultuur.nl. Vanuit de Federatie

Cultuur heeft Siebe Weide in 2011 deelgeno-

men aan de Tafel van Zes, waarin zes

vertegenwoordigers van de cultuursector

een gezamenlijk alternatief op de plannen

van het kabinet formuleerden: ‘Minder waar

het kan, beter waar het moet, een pleidooi

voor een andere rol van de overheid’. De

Federatie Cultuur kwam met een eigen 

document Als het minder moet, dan zo sterk

mogelijk aanbevelingen. De Museumvereni-

ging houdt deelname aan netwerken steeds

kritisch tegen het licht. Daarom hebben 

we in 2011 het lidmaatschap van MKB-

Nederland stopgezet. Op lobbygebied 

is de samenwerking met de VRM

www.derijksmusea.nl hechter geworden.

Geefwet

De vereniging heeft verscheidene keren –

zelfstandig of verenigd in de Federatie 

Cultuur – van zich laten horen over de 

Geefwet. Al in een vroeg stadium zijn 

experts bij elkaar geroepen om voorstellen

te genereren. Tot op het laatst heeft de 

Museumvereniging tevergeefs gevochten

voor de best denkbare Geefwet, met name

tegen de contraproductieve belasting op

winstgevende nevenactiviteiten zoals een

museumwinkel. 

Collectieve afspraken

De vereniging heeft voor haar leden onder-

handeld over conceptovereenkomsten,

onder andere met Pictoright, over vergoedin-

gen voor copyright en met de VNG over het

meerjarenconvenant budgetsubsidie. 

Agenda 2026

Tijdens vier regionale bijeenkomsten met

museumdirecteuren in het voorjaar van

2011 is Agenda2026 besproken op haar 

herkenbaarheid. De uitkomsten werden

gepresenteerd tijdens de ledenvergadering

van 30 mei 2011. Voor musea is het van

belang antwoorden te formuleren op vijf

vragen die samenhangen met trends die 

hen de komende 15 jaar te wachten staan:

• Hoe maak je de professionele vrijwilliger

de medewerker van de toekomst?

• Hoe verdien ik geld aan/in het digitale

domein?

• Hoe ga ik internationaal denken en werken?
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http://www.youtube.com/watch?v=AoYB9OvPe8M
http://www.vng.nl/Documenten/actueel/beleidsvelden/cultuur_sport/2011/20111223_Modelmeerjarenconvenantmuseumbudgetsubsidie.doc 
http://www.pictoright.nl/
http://www.federatiecultuur.nl/publicaties.php met 13 
http://www.federatiecultuur.nl/publicaties.php met 13 
http://www.museumvereniging.nl/Voorleden/Modellenenleidraden.aspx


• Hoe maak ik echte vrienden?

• Zit ik op de juiste plek?

Museumvisie publiceerde een artikel over

het onderwerp. Verder is Agenda 2026 

vertaald in het Engels. 

Branchemonitor

Het derde speerpunt uit het beleidsplan

2011-2013 is het gebruik van branche-infor-

matie en benchmarking bevorderen. In 2011

is met het CBS, de VRM, stichting Museana

en het Ministerie van OCW gewerkt aan één

vragenlijst. De winst voor musea is dat ze

straks door het invullen van één vragenlijst:

1 | gegevens aanleveren voor de verplichte

CBS-enquête

2 | gegevens aanleveren voor een in 2012 

te publiceren branchemonitor

3 | zichzelf met andere musea kunnen

benchmarken.

Herkomstonderzoek Museale Verwervingen

vanaf 1933

De Museumvereniging voert in opdracht van

het ministerie van OCW van 2009 t/m 2012

onderzoek uit naar de herkomst van kunst-

voorwerpen in Nederlandse musea vanaf

1933. Na de start van het museumonderzoek

hebben 177 musea toegezegd aan het onder-

zoek deel te nemen. Andere musea lieten

weten dat hun collectie niet voor het onder-

zoek in aanmerking komt. In 2011 hebben

38 musea het herkomstonderzoek afgerond.

Evenzoveel musea hebben tussentijds 

gerapporteerd, waarbij objecten met een

onduidelijke herkomst in kaart zijn gebracht.

Daarbij werd voor het vervolgonderzoek 

in veel gevallen een beroep gedaan op het

projectteam, dat in 2011 een groot deel van

de tijd besteedde aan het adviseren en infor-

meren van de musea. Op de website van de

Museumvereniging konden de musea via een

nieuwe functie stagiaires werven voor het

herkomstonderzoek. De site geeft daarnaast

ook alle relevante achtergrondinformatie en

praktische tips hoe het onderzoek aan te

pakken. 

De commissie Museale Verwervingen kwam

in 2011 vier keer bijeen. Op 18 november

organiseerde het projectteam een druk -

bezocht symposium: Herkomst Helder 

in het Dordrechts Museum. 

Het projectteam was op uitnodiging 

aanwezig op het World War II Provenance

Research Seminar op 6 en 7 mei in de 

National Archives in Washington. Beide

onderzoekers gaven lezingen over het hui-

dige onderzoek in Nederland. Amerika en

Duitsland hebben belangrijke archieven al

digitaal toegankelijk gemaakt. Deze archie-

ven zijn te zijner tijd via de website van

Museale Verwervingen te raadplegen.

Ethische Codecommissie voor musea

De Ethische Codecommissie voor musea 

is door de Museumvereniging in het leven

geroepen als onafhankelijk orgaan dat de

branche – gevraagd en ongevraagd – 

adviseert over ethische museale kwesties.
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De samenstelling van de commissie staat op

de site. De commissie vergaderde in 2011

zes keer. Zomer 2011 werd de Ethische

Codecommissie voor Musea advies

gevraagd inzake de voorgenomen verkoop

ter veiling van het schilderij The Schoolboys

van Marlene Dumas door museumgoudA. 

Verder hadden enkele actuele zaken de aan-

dacht van de commissie. Er was aanleiding

noch een verzoek daarover advies uit te

brengen.

Leden van de commissie Museale Verwervingen vanaf

1933 met het projectteam. Bovenste rij v.l.n.r.: Helen

Schretlen, Gerdien Verschoor, Peter Schoon, Agnes Vugts,

René Klomp. Onderste rij v.l.n.r.: Jona Mooren, Rudi Ekkart,

Pauline Kruseman, Wouter Kalkman. Niet op de foto: Taco

Dibbits en Willem Terwisscha van Scheltinga.
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http://www.museumvereniging.nl/LinkClick.aspx?fileticket=tGUJYdKx4oA%3d&tabid=134
http://www.museumvereniging.nl/Voorleden/Ethischecode.aspx
http://www.museumvereniging.nl/LinkClick.aspx?fileticket=jEC-ghnfc3A%3d&tabid=244
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Musea moeten zich positioneren in een

wereld die volop in beweging is, waarin

‘Google’ staat voor nieuwe bronnen van

kennis en de burger op elk gewenst

moment van de dag wereldwijd relaties

aangaat, zich laat informeren over een

schier onbegrensd scala aan onderwerpen

en digitaal onbeperkt kan beschikken over

Rembrandt of Picasso. 

Hebben musea in zo’n wereld nog

bestaansrecht? Een vraag waarmee in ieder

geval volkenkundige musea met regelmaat

geconfronteerd worden. Wat is nog de

maatschappelijke relevantie van deze 

‘bolwerken van koloniale expansie’ in het

hedendaagse multimediale en digitale tijds-

gewricht, waarin wij allen ‘wereldburgers’

zijn, grenzen worden geslecht, interacties

op micro-, meso- en macroniveau en 

binnen alle sectoren van de samenleving

dagelijkse realiteit zijn en waar die ‘vreem-

deling’ de buurtbewoner is geworden? 

Echter, juist globalisering leidt tot nieuwe

vragen omtrent onze verhouding met de

wereld en maakt het vraagstuk van het ‘wij’

en ‘zij’ denken des te actueler. De kerncom-

petenties van volkenkundige musea −

diepgaande kennis van andere culturen,

inzicht in processen van enculturatie en

acculturatie en expertise in het opzetten

van interculturele vergelijkingen − blijken

niet aan relevantie te hebben ingeboet, inte-

gendeel. Het Afrika Museum positioneert

zich in deze ‘wereld in beweging’ als plaats

van ontmoeting (van bezoekers onderling,

bezoekers en collectie) en verbinding (met

‘roots communities’ en collega-instellingen,

tussen materieel en immaterieel erfgoed,

‘traditionele’ en hedendaagse kunst).

Expertise en kennis worden ingezet om

nieuwsgierigheid te prikkelen en reflectie 

te stimuleren. Richtinggevend voor 

tentoonstellingen en het evenementen- en

educatieprogramma zijn concepten als 

‘verbinding’ en ‘kruisbestuiving’. Het Afrika

Museum geeft bezoekers gelegenheid om

kennis te nemen van wat zich onttrekt aan

de massacultuur en de verbeeldingskracht

stimuleert. Het museum toont artefacten en

kunstvoorwerpen die niet slechts bevesti-

gen wat we reeds kennen, maar uitdagen

om nieuwe betekenissen te zoeken; die

prikkelende gedachten of meningen oproe-

pen, maar ook onvermoede emoties en een

gezamenlijke ervaring van schoonheid. 

Dit laatste is wat musea met elkaar delen

en dat hen maakt tot ‘veilige’ plaatsen van

samenkomst en ‘informeel’ leren. In een

museum krijgt een ieder gelijke kansen,

ongeacht opleiding, culturele achtergrond

of religieuze overtuiging. Musea ‘verbinden’

en dragen op deze wijze bij aan

verantwoordelijk burgerschap; musea zijn

geen luxe, maar bittere noodzaak. 

Verbindende waarde:
hebben (volkenkundige) musea nog bestaansrecht?

Irene Hübner

directeur Afrika Museum Berg en Dal



De missie van de Museumvereniging

kan alleen gerealiseerd worden door

een gezonde organisatie die

betrokkenen weet te boeien en te

binden: een goede vereniging.

In 2011 mochten we als gezegd acht nieuwe leden

verwelkomen. Helaas moesten ook negen musea

hun lidmaatschap opzeggen, waarvan vier omdat

ze werden opgeheven. Daarnaast was er nog een

gelieerde instelling waarvan we afscheid namen

omdat zij de financiële verplichtingen rond de 

status van gelieerde instelling niet kon nakomen.

Tenslotte moesten we afscheid nemen van zes

aspirant-leden omdat de periode waarin zij hun

Museumregistratie gerealiseerd hadden moeten

hebben in 2011 verstreek. Per saldo groeide 

het aantal leden van 465 naar 501. Dit zijn 467

museale leden (446 gewone leden en 21 aspirant

leden) en 34 gelieerde instellingen.

Ledenvergaderingen

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste

orgaan van de Nederlandse Museumvereniging.

Alleen leden hebben stemrecht bij een Algemene

Ledenvergadering. Aspirant-leden en gelieerde

instellingen zijn op uitnodiging welkom, maar 

hebben geen stemrecht. In 2011 waren er vier

ledenvergaderingen, twee extra op 31 januari 

in Museum Catharijneconvent te Utrecht en 

7 september in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Daarnaast waren er twee reguliere vergaderingen

op 30 mei in het Dordrechts Museum en op 28

november in het Scheepvaartmuseum en NEMO te

Amsterdam. De extra ALV op 31 januari was nodig

om Hans Kamps als voorzitter te kiezen, die van 

7 september om de leden te horen over de 

verkoop van het schilderij van Marlene Dumas

door museumgoudA. Het verzoek van de leden de

ontzetting van museumgoudA voor te bereiden

omdat het museum zich niet aan de LAMO-

afspraken had gehouden, werd op de ALV van 28

november herroepen. De vergadering besloot het

bestuur opdracht te geven de Leidraad Afstoting

Museale Objecten te verduidelijken en de vereni-

ging te voorzien van een passend sanctiebeleid.

Museumregistratie en Museumkaart

Een voorwaarde voor lidmaatschap is dat een 

aanstaand lid een geregistreerd museum is. Orga-

nisaties in de museale sector die geen

geregistreerd museum zijn en waarmee de musea

een werkrelatie hebben, kunnen zich liëren. Leden

en gelieerde instellingen van de Museumvereni-

ging kunnen het privilege krijgen de Museumkaart

te accepteren. Het jaar voorafgaand aan verslagjaar

– 2010 – was het laatste overgangsjaar waarin

musea toch de Museumkaart konden accepteren

terwijl ze nog niet aan de eisen van het Museum -

register voldeden en geen lid waren van de

Museumvereniging. Acht musea zijn hierdoor

vanaf 2011 niet meer bij de Museumkaart aan -

gesloten. Leden uit 2008 die nog niet opgenomen

zijn in het Museumregister hebben tot en met

2012 de tijd gekregen hier alsnog aan te voldoen. 

Bestuur

Bestuursleden worden benoemd voor een periode

van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging

met nog eens vier jaar. Het bestuur van de 
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Nederlandse Museumvereniging vormt

tevens het bestuur van Stichting 

Museumkaart. Op 31 december 2011

bestond het bestuur uit: 

• drs Hans Kamps, voorzitter 

(eerste termijn, tot januari 2015)

• dr Willem Bijleveld, vice-voorzitter

(tweede termijn, tot mei 2015)

• drs Ewoud Goudswaard, penningmeester

(eerste termijn, tot november 2015) 

• drs Jouetta van der Ploeg

(eerste termijn, tot mei 2013)

• drs Lisette Pelsers

(eerste termijn, tot mei 2014)

• drs Jos Schatorjé

(eerste termijn, tot mei 2013)

• drs Paul van Vlijmen

(eerste termijn, tot mei 2013) en

• drs Diana Wind

(eerste termijn, tot mei 2013).

In 2011 heeft het bestuur van de Museum-

vereniging frequent vergaderd en zo nodig

telefonisch. Het bestuur heeft een rooster

van aftreden vastgesteld. In het kader van de

Code Cultural Governance heeft het bestuur

de beoordeling van zijn functioneren 

voorbereid. Deze evaluatie wordt in 2012

afgerond. De nevenfuncties van de 

bestuurders staan op de site.

Directie

Siebe Weide is directeur van de Nederlandse

Museumvereniging en de Stichting Museum-

kaart. Tussen bestuur en directie is een 

statuut overeengekomen. In 2011 heeft een

bestuursdelegatie een jaarlijks functione-

ringsgesprek met de directeur gehouden. 

De directeur heeft de – dagelijkse – leiding

over het bureau. De directeur en de beide

managers van de teams Promotie & Public

Affairs en Bedrijfsvoering & Ledenvoordeel

vormen tezamen het managementteam.

Bureau

Gedurende 2011 waren in dienst bij de

Museumvereniging: Ellen Bakema, Joan 

Belfor, Antoinette Beijen, Samira Benaissa

(tot 1 juli), Irene Binnenmarsch, Hilda 

Boekel, Bert Boer (tot 1 december), Camille

Boyer, Caroline Bunnig, Ellie Bruggeman,

Chris Fleeré, Janneke van Hardeveld, Anneke

Hogeweg (tot 1 september), Margriet de

Jong, Carla Keijzer, Marieke Krabshuis, 

Jurrian Meeter, Nina Merz, Mirjam Moll, 

Jona Mooren, Stefanie Noorlander, Annelies

Oudshoorn, Jessica van der Pluijm (tot 1

mei), Helen Schretlen, Laura Teerling, 

Koen van Veen, Anne van Velden en Siebe

Weide. Op interim basis verving Joke Bosch

vanaf februari waarnemer Piet Barendse en

later Bert Boer. Het bureau verricht even-

eens werkzaamheden voor Stichting het

Nederlands Museumregister en Stichting

Museumkaart. 

Leer de leden kennen

In het kader van Leer de leden kennen gaan

twee tot vier medewerkers van de Museum-
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Schoolboys van Marlene Dumas

http://www.museumvereniging.nl/Devereniging/Bestuur.aspx
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vereniging op werkbezoek bij musea in het

hele land. In 2011 zijn zij bij 23 musea

geweest. Deze werkbezoeken leveren veel

informatie op waarmee de ondersteuning

van de leden door het bureau verbeterd

kan worden. Anderzijds is gebleken dat 

ook de leden na zo’n bezoek de Museum-

vereniging beter en eerder weten te

vinden! In 2011 is een kijkje in de keuken

gekregen bij: Nationaal Rijtuigenmuseum,

Groninger Museum, Openluchtmuseum

Ellert & Brammert, Drents Museum, 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork,

Gevangenismuseum Veenhuizen, Stadhuis-

museum en Maritiem Museum Veere,

Brouws Museum, Museum Jacob van

Horne|De Tiendschuur, Keramiekcentrum

Tiendschuur, Museum van Bommel van

Dam, Kasteel Doorwerth, Slot Zuylen, 

Kasteel De Haar, Museum Drachten 

Smallingerland, Museum Belvédère,

Museum Willem van Haren|Ferdinand

Domela Nieuwenhuis Museum, Audax

Textiel museum, Graphic Design Museum, 

Breda’s Museum, Legermuseum Delft, 

Science Centre Delft en Museum Rijswijk.
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Geen idee of er recent wetenschappelijk

onderzoek is gedaan naar de vraag wat men-

sen beweegt om een museum te bezoeken.

Mijn eigen waarneming is dat bezoekers uit

zijn op een leuke of interessante middag in

een boeiende omgeving. Er eens even hele-

maal uit zijn. Ze willen dingen zien, ervaren,

voelen, horen en meemaken. Genieten van het

nieuwe, het mooie en het onbekende. Ze wil-

len zich verbazen en verwonderen, de fantasie

laten prikkelen. Ervaringen opdoen die ze 

zullen onthouden of willen doorvertellen. Ze

willen zich amuseren en geamuseerd worden

doordat er in dat museum iets te beleven en te

doen valt. Ze zijn op zoek naar herkenning,

naar ‘aha-zit-dat-zo-momenten’, ze willen

zichzelf en anderen horen zeggen ‘goh, wat

leuk, dat wist ik niet’. Ze willen zich als gast

erkend en gewaardeerd voelen. Iets grappigs

of bijzonders kunnen kopen in de museum-

winkel. En ze willen koffie. Lekkere koffie, al

dan niet met warm-geurend appelgebak. Of

een sandwich fijngerookte zalm met limoen-

mayonaise, rucola en tuinkers. En voor de

kinderen -alle opvoedkundige idealen ten

spijt- patat. Met appelmoes.

Bezoekers van het Nationaal Gevangenis -

museum nemen een kijkje in de veelal

verborgen wereld van misdaad en straf. Ze

willen zich innerlijk stiekem een beetje kunnen

verkneukelen over het feit dat niet zijzelf, maar

juist die anderen in de nor zitten. Dat zijzelf

gelukkig – maar eigenlijk vanzelfsprekend – bij

de goeden horen en anderen de slechteriken

zijn. Het Gevangenismuseum vinden ze 

‘boeiend’, spannend en soms een beetje eng

tegelijk. Er is huiver bij het zien en aanraken

van middeleeuws beulsgereedschap. Hoe was

het gevangenisleven honderd jaar geleden?

En hoe leven gedetineerden in die echte

gevangenis 150 meter naast het museum?

Waarom hebben gedetineerden in 2012 geen

internet, maar mogen ze wel met verlof? En

wat vind ik daar eigenlijk van? Hoe voelt het

om in een cel te zitten? Zou ik er zelf tegen

kunnen om opgesloten te worden?

Een eigentijds museum confronteert z’n

bezoekers met onverwachte, intrigerende 

en fascinerende feiten, verhalen en vragen.

Want de museumbezoeker is op zoek naar

een ervaring die hem raakt!

Belevingswaarde:
wat zoekt de bezoeker

Peter Sluiter
directeur Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen
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Jaarrekening 
Nederlandse 
Museumvereniging

Balans per 31 december
2011 2010

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 84.519 66.093 

Vlottende activa

Vorderingen 193.342 214.039 

Liquide middelen 3.714.934 4.647.732 

Som der vlottende activa 3.908.276 4.861.771

Balanstotaal 3.992.795 4.927.864

Eigen vermogen

Algemene reserve 349.468 355.562 

Professionalisering musea 150.000 150.000 

Bestemmingsfondsen 14.688 14.688 

514.156 520.250

Kortlopende schulden

RC Stichting Museumkaart 1.020.166 1.226.533

Overige kortlopende schulden 2.458.473 3.181.081

Som der kortlopende schulden 3.478.639 4.407.614

Balanstotaal 3.992.795 4.927.864
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Exploitatierekening 2011 Realisatie Begroting Realisatie
in € x 1.000 2011 2011 2010

Contributies (leden, gelieerde instellingen) 533 590 539 

Opbrengst activiteiten 568 527 662 

Subsidies en fondsen 1.612 1.053 1.164 

Bijdragen in de kosten door derden 1.238 981 1.043 

Totale omzet 3.951 3.151 3.408 

Verenigings- en bureaukosten 1.769 1.499 1.377

Activiteitenkosten 2.230 1.630 2.004 

Sterke museumsector 476 529 604 

Midden in de samenleving 66 50 138 

Voor iedereen - - - 

Projectkosten 1.688                  1.053 1.244 

Totale kosten 3.999 3.131 3.381 

Exploitatieresultaat -48 20 27 

Afschrijvingen -20 -20 -13 

Financiële resultaten 62 - 50 

Resultaat voor bestemming -6 - 63
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2011 was voor de Amsterdamse musea een

topjaar: het Anne Frank Huis, FOAM, Rijks -

museum en Van Gogh Museum trokken tot wel

15% meer bezoekers. Het wekte dan ook geen

verbazing toen het NBTC bekendmaakte dat

het internationaal toerisme aan Nederland in

2011 is gestegen tot 11.3 miljoen mensen. Een

stijging van 3 %. De stijging komt vooral door

bezoekers uit dichtbij gelegen landen als 

België en Duitsland, en uit de BRIC landen. 

En: deze groei wordt voor een belangrijk deel

bepaald door economische factoren. Voor de

nabij landen geldt, dat burgers vaker een voor-

deliger vakantie of weekendtrip kiezen in de

directe omgeving. Voor de rest van de wereld

maakt de goedkope euro een bezoek aan ons

werelddeel – en dus ook aan Amsterdam – een

stuk aantrekkelijker.

Deze trend is direct zichtbaar in de bezoekcij-

fers en -herkomst van het Van Gogh Museum

in 2011. De stijging is, met ruim 10% naar 

1.6 miljoen bezoekers, beduidend groter dan

de landelijke trend van 3%. De stijging uit 

de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en

China), maar ook uit bijvoorbeeld Australië 

was ten opzichte van 2010 zo’n 25% hoger.

Van onze buitenlandse bezoekers geeft 33%

aan met name voor het Van Gogh naar Amster-

dam te komen. Het gaat om zo’n 450.000

personen, die elk zeker € 200 in Amsterdam

besteden aan horeca, winkelen, transport et

cetera. Dat betekent € 90 miljoen voor de

Amsterdamse en Nederlandse economie. 

Daar komen dan nog vaak opbrengsten bij 

van vliegtickets en ander vervoer.

Voor de stad Amsterdam, en daarmee voor

Nederland, is het rijke aanbod aan kunst en

cultuur een belangrijke en constante economi-

sche factor van betekenis. Wethouder Gehrels

(Kunst en Economische Zaken) begrijpt dat

zeer goed en haalt alles uit de kast om de 

marketing van de stad te stimuleren en de

samenwerking tussen gewone ondernemers,

culturele ondernemers en overheids onder -

nemers te stimuleren. En naar het blijkt, met

succes.

Samenwerking is naar mijn mening de sleutel

van dat succes, plus een gemeenschappelijke

focus op belangstelling wekken bij mensen

voor het cultuuraanbod in je stad of regio.

Ook op kleinere schaal kan dit concept goed

uitwerken. Een aansprekend voorbeeld vind ik

de stad Dordrecht. Het gemeentebestuur is al

sinds jaar en dag bezig een duidelijke focus

aan te brengen met thema’s die voor deze

stad – onder de rook van het grote Rotterdam –

onderscheidend zijn. En die de belangstelling

wekken van mensen uit de regio en ver 

daarbuiten. De cultuur en zeker ook de

erfgoed sector krijgen daarbij veel aandacht. 

En ook onderwijs is een sterk thema. Het is ken-

merkend voor het ondernemende stadsbestuur

van Dordrecht dat het een onderkomen gaat

bieden aan het Nationaal Onderwijs Museum,

dat in Rotterdam zijn deuren moet sluiten. En

daarmee haalt Dordrecht een interessant aan-

bod in huis, ook voor de vele HBO-leerlingen

die de stad telt. Opmerkelijk is dat Dordrecht 

er alles aan doet de bezoeker centraal te 

stellen, met duidelijke voorzieningen als het

frisse informatiecentrum Intree Dordrecht en,

wederom een goede samenwerking tussen

bedrijven, culturele instellingen en overheid.

Musea en economie gaan heel goed samen.

Maar dat wist u natuurlijk al.

De economische waarde
van musea

Rik van Koetsveld

zakelijk directeur Van Gogh Museum Amsterdam
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Teksten

Ellen Bakema

Antoinette Beijen

Camille Boyer

Caroline Bunnig

Hans Kamps

Carla Keijzer

Marieke Krabshuis

Jurrian Meeter

Mirjam Moll 

Jona Mooren

Helen Schretlen

Laura Teerling

Koen van Veen

Anne van Velden

Schrijvers van de columns over de vijf 

maatschappelijke waarden van musea

Collectiewaarde: Christiane Berndes, 

conservator Van Abbemuseum Eindhoven

Verbindende waarde: Irene Hübner, 

directeur Afrika Museum Berg en Dal 

Educatieve waarde: Harrie Schlechtriem,

hoofd educatie Continium Kerkrade 

Belevingswaarde: Peter Sluiter, directeur

Gevangenismuseum Veenhuizen 

Economische waarde: Rik van Koetsveld,

zakelijk directeur Van Gogh Museum 

Eindredactie

Carla Keijzer

Ontwerp, vormgeving en beeldredactie 

Emiel Hoving

Colofon
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