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Een van de vele dingen die mij professioneel erg bezighouden is de vraag of er een onoverbrugbaar  
verschil bestaat tussen museologische theorie en de museale praktijk. Daaruit volgend heb ik een diepe 
wens naar handvatten die dit verschil kleiner maken.  Theoretische inzichten die zo zijn vertaald dat ze 
toepasbaar zijn in de praktijk, maar ook  input uit de praktijk die zo gesynthetiseerd is dat juist ook de 
theorie door de praktijk vernieuwd en verfijnd wordt. In theorie klinkt dat mooi, in de praktijk is dat heel 
moeilijk om te zetten. Zelfs toegepaste theorie is vaak niet, of nauwelijks in de praktijk te gebruiken en 
levert de praktijk weinig bruikbare modellen op die theoretische inzichten verdiepen, uitdagen en of 
aanscherpen.       

Naar mijn mening is deze publicatie een poging om bovenstaande verschillen te overbruggen en zowel 
naar de theorie als ook naar de praktijk impulsen af te geven. De Stichting Onterfd Goed is een rebels en 
vernieuwend initiatief, daar zijn vriend en vijand het over eens. In de rafelranden van het veld kan en moet 
men ook rebels zijn, maar de stichting heeft in korte tijd de weg naar het museale establishment gevonden 
en zijn nu al niet meer uit het werkveld weg te denken. Reden te over voor een jubelstemming en een 
publicatie die de behaalde successen van de Stichting Onterfd Goed onderstreept, dit werk is gelukkig 
verfrissend anders. Er is geprobeerd (zelf) kritisch, reflexief en stapsgewijs naar de ontstaansgeschiedenis 
en het werken van de stichting te kijken en die  multi-perspectivisch in kaart te brengen. Verschillende 
belanghebbenden zijn geïnterviewd en de soms contrasterende en uit elkaar lopende meningen zijn 
opgenomen. Theoretisch zou je kunnen spreken van een publicatie als contact zone. Daarvoor moet je 
eerst maar de moed hebben en verdient lof. Een tweede en wellicht nog belangrijker aspect is dat zowel de 
museale theorie als ook de praktijk enorm profiteert van zulke publicaties. Een reflectie op een bestaande 
werkpraktijk is niet alleen learning from doing, maar vooral learning from (best) practice. Daarmee is deze 
publicatie niet alleen interessant als beschrijving van een op zich zelf staand innovatief model, maar kan 
zowel de museale theorie als ook het werkveld daaraan veel ontlenen,  ook als het om andere thema’s als 
afstoten en dynamiseren van collecties gaat.

Het nadenken over collectiemobiliteit is niet nieuw. Het rapport “Over hervorming en beheer onzer musea” 
uit 1918 van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond spreekt expliciet over afstoten. Het rapport van de 
Rijkscommissie van Advies inzake reorganisatie van het museumwezen hier te lande uit 1921 besteedt 
veel aandacht aan de meerwaarde van collectiemobiliteit. Nadat de Rijkscommissie voor de Musea en het 
Directeurenconvent Rijksmusea zich in 1989 in positieve zin over afstoten en collectiemobiliteit  hadden 
uitgelaten, worden afstoten (vervreemding) en collectiemobiliteit (met name door middel van bruiklening)  
een thema van rijksbeleid in de nota “Kiezen voor kwaliteit. Beleidsnota over de toegankelijkheid en het 
behoud van het museale erfgoed” (1990). Ondanks bijna 100 jaar aan museale discourse en 25 jaar actief 
overheidsbeleid is de museale praktijk nog steeds weerbarstig. Wellicht ligt één van de wezenlijke krachten 
van de Stichting Onterfd Goed in de bottom-up, in plaats van top down benadering en werkwijze. Deze 
publicatie is een must voor iedereen in het museale werkveld en voor een ieder die zich 
bezighoudt met museologische theorie. 

Léontine Meijer-van Mensch
Adjunct-Directeur Museum voor Europese Culturen in Berlijn en Voorzitter van COMCOL het Internationale 
Comité van ICOM voor vragen omtrent verzamelen en verzamelingen
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colofon

De uitgave van deze publicatie was niet mogelijk zonder de royale steun van het Mondriaanfonds 

Deze publicatie is uitgegeven door en in opdracht van Stichting Onterfd Goed geschreven
© 2015, Kathy Marchand, Stichting Onterfd Goed, ’s Hertogenbosch

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 

door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. 
Rechthebbenden die in dit verband niet zijn benaders wordt verzocht zich met Stichting Onterfd Goed in 

verbinding te stellen. 

Ontwerp omslag en binnenwerk publicatie: Linda Goossen
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Inleiding
Door Kathy Marchand 

Stichting Onterfd Goed schrijft bij aanvang van de 
werkzaamheden voor het herbestemmen van de 
Scryption collectie een aanvraag voor subsidie uit. 
Gedurende het traject van herbestemmen wil zij 
zich laten monitoren, zodat iedere stap van het 
proces vastgelegd wordt. Ter afsluiting van het 
traject wordt (met toekenning van de subsidie) een 
publicatie uitgebracht, waar lering uit getrokken 
kan worden voor de gehele erfgoedsector. Het 
Mondriaanfonds honoreert de subsidie aanvraag. De 
beoordelingscommissie onderbouwt als volgt: 

“Dit project zet de problematiek van de ontheemde 
museale collecties op de agenda, een onderwerp dat 
belangrijk is voor de hele sector maar waarmee nog 
weinig ervaring is opgedaan. Wij vinden het belangrijk 
dat het project de aandacht richt op een verantwoorde 
manier van ontzamelen en dat tegelijk aandacht wordt 
besteed aan het creëren van bewustwording en kennis 
rond dit onderwerp bij erfgoed professionals, politiek 
en publiek. Wij waarderen het ook dat daarbij zowel 
het waardestellend kader als de LAMO richtinggevend 
zijn. Op het gebied van de deskundigheid bevordering 
van de professionals voldoet dit plan ook. Wel is het 
publieksprogramma nog weinig gedetailleerd.”

Gedurende het  traject organiseert Onterfd Goed 
diverse debatten en activiteiten om erfgoed 
professional, politiek en publiek te betrekken bij iedere 
stap en breder bij erfgoedkwesties in de museumsector. 
Iedere stap in het herbestemmingstraject wordt door 
Onterfd Goed bijgehouden in een logboek. Door 
een externe partij worden de oprichters van Onterfd 
Goed op een aantal momenten kritisch bevraagd. Het 
logboek en de kritische bevragingen moeten leiden 
tot het schrijven van deze publicatie. 

Aanvankelijk wordt in de subsieaanvraag beoogd 
dat deze publicatie geschreven wordt door de 
aangetrokken externe partij, omdat dit het proces 
op meest objectieve en transparante wijze in beeld 
brengt. Gedurende het traject wordt duidelijk dat 
het met de beschikbare uren onmogelijk is om 
van buitenaf iedere stap in het proces kritisch met 
haviksogen te volgen.

Juni 2013 besluiten Jolande, Dieuwertje en ik, 
in overeenstemming met de externe partij en 
het Mondriaanfonds, dat de publicatie door mij 
geschreven zal worden. 

Vanaf januari 2014 ben ik niet meer betrokken bij de 
bedrijfsvoering van Onterfd Goed. Deze publicatie 
schrijf ik in opdracht van Onterfd Goed, vanuit mijn 
zelfstandige onderneming ‘Bouwkate’. Dit geeft een 
zekere mate van afstand, maar ik blijf één van de 
medeoprichters. 100% objectiviteit is niet haalbaar, 
maar wat in deze publicatie hopelijk naar voren 
komt is dat Onterfd Goed niet schroomt om hand in 
eigen boezem te steken. Jolande, Dieuwertje en ik 
hebben nooit de pretentie gehad dat wij alle kennis 
bezitten om een proces van herbestemmen ‘foutloos’ 
te kunnen volbrengen. We vinden het belangrijk 
dat het gehele proces onder de aandacht komt; 
dat belanghebbenden stelling kunnen nemen in 
erfgoedkwesties; en dat een museumleek een stukje 
mee krijgt van het Nederlandse museumdiscours.  

De publicatie is onderverdeeld in vijf hoofdstukken. 
Het eerste hoofdstuk is de aanleiding van alles: de 
Scryption collectie die verweesd raakte bij de sluiting 
van het museum in 2011 en daarbij de oprichting van 
Onterfd Goed. Hoofdstuk twee en drie behandelen 
de voornaamste doelstelling van Onterfd Goed; 
het op verantwoorde wijze herbestemmen van 
‘verweesde’ collecties en ondersteuning bieden 
aan collectionerende instellingen die dat traject zelf 
willen doorlopen of willen voorkomen. Hoofdstuk 
twee beschrijft in zes stappen hoe Onterfd Goed het 
herbestemmingstraject van de Scryption collectie 
heeft doorlopen en in conclusie benoemt het de 
leerpunten van dit traject. Hoofdstuk drie gaat in 
op herbestemmingsprojecten die Onterfd Goed 
uitvoert voor derden. In hoofdstuk vier wordt een 
tweede doelstelling, bewustzijn creëren bij publiek, 
politiek en erfgoedprofessional, behandeld. Hier 
wordt uiteengezet welke activiteiten en projecten 
Onterfd Goed georganiseerd heeft parallel aan het 
herbestemmen van de Scryption collectie. In het 
laatste hoofdstuk komen Jolande en Dieuwertje aan 
het woord. 
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Zij vertellen over de toekomst van Onterfd Goed en 
geven hun visie over de toekomst van collectionerende 
instellingen. 

Deze publicatie reflecteert op bijna drie jaar bestaan 
van Onterfd Goed. Om de werkzaamheden in context 
van tijd en museaal en politiek kader te plaatsen 
zijn er kaderteksten opgenomen. Deze beschrijven 
bijvoorbeeld wat de crisis, tot nu toe, voor gevolgen 
heeft voor de museale sector en ze gaan dieper in op 
het huidige verzamelbeleid van musea in Nederland. 
Daarnaast worden de teksten begeleidt door meningen 
van stakeholders. Via diverse kanalen zijn stakeholders 
benaderd en is een oproep gedaan om een mening in 
te zenden over verschillende thematieken die deze 
publicatie behandelt. De ingezonden meningen zijn 
onveranderd opgenomen in de publicatie, om op 
deze wijze een mate van objectiviteit te creëren. 

Kathy Marchand

 

Afb. 1 Kathy Marchand.
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Het ontstaan van Stichting Onterfd Goed:
Sluiting van Scryption

Nog onder het bewind van directeur Rob Berkel 
ontstaan de ambities voor het Scryption om te 
verhuizen naar een nieuwe locatie. Wanneer Rob 
Berkel met pensioen gaat wordt Jolande Otten in 
2007 als directeur aangenomen om de ambities 
voor verhuizing te realiseren. De nieuwe locatie 
heeft men voor ogen, het is alleen een voorwaarde 
van gemeente Tilburg dat het museum wel een 
vernieuwingsslag maakt in haar organisatie en 
presentaties. Op de locatie aan de Spoorlaan, waar 
het museum dan gevestigd is, wordt gewerkt aan een 
nieuw museumconcept. En als wijze van proef wordt 
de vernieuwing op deze locatie ingezet. Ik, destijds 
stagiaire vanuit mijn Master aan de Reinwardt 
academie, wordt aangetrokken als coördinator 
tentoonstellingen. Het museum wordt aan jongeren 
tussen de 18 en 35 jaar ‘gegeven’ en rigoureus 
wordt het museum omgebouwd. De vaste opstelling 
maakt plaats voor wisseltentoonstellingen. Jongeren 
ontwikkelen het programma en de activiteiten en 
de tentoonstellingen, lespakketten, serious games 
en applicaties. Studenten ervaren het als een grote 
meerwaarde dat zij projecten mogen realiseren in het 
museum. Jonge bezoekers vinden het geweldig dat je 
niet stil hoeft te zijn in het museum en dat je dingen 
aan mag raken. Voor de vertrouwde bezoeker aan het 
Scryption, is het een aderlating.

Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie in de 
stad, maar wanneer de crisis haar intrede doet en 
gemeente Tilburg de bezuinigingen in de culturele 
sector aankondigt, zijn verhuisplannen snel van de 
baan. Scryption voert vanaf dat moment de strijd voor 
het behoud van haar jaarlijkse structurele subsidie 
van € 200.000,-. Maar het stoffige imago beklijft het 
museum. Volgens een ambtenaar is er geen interesse 
voor “oud ijzer”. November 2010 krijgt Scryption te 
horen dat de structurele subsidie stopgezet wordt 
per 1 januari 2011. Zonder structurele subsidie moet 
het museum sluiten. Omdat het museum zich niet 
op sluiting voorbereid heeft moeten er eind 2010 
hals over kop beslissingen genomen worden. Per 11 
januari 2011 sluit het museum haar deuren. Salarissen 
kunnen tot maart 2011 betaald worden. Binnen drie 
maanden verliezen alle medewerkers hun baan. 

De huur van de locatie kan ook tot maart betaald 
worden. Vóór die tijd zal de collectie ergens opgeslagen 
moeten worden. Rationeel haalbaar. Emotioneel 
gekkenwerk.

“Ik ben lang werkzaam geweest bij het Scryption. De 
collectie kende ik goed en ik ben vertrokken voordat 
Jolande Otten directeur werd. Het deed me verdriet 
hoe zij het museum veranderde en met haar verhalen 
het museum verwijderde van haar museale en collectie 
doelstelling. In mijn beleving is stichting Onterfd Goed 
daar een verder vervolg van. […] Een fantasierijke mist 
die wordt opgetrokken met verhalen die in essentie 
niet kloppen.”
Agnes Vugts, Huis voor de Kunsten Limburg

Afb. 2 Scryption voor de sluiting.
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Crisis in museumland
Tot en met 2009 ziet het Nederlandse museumbestel er gedegen uit. Musea focussen zich eind 20ste eeuw en begin 
21ste eeuw veelal op educatie en tentoonstellingen. Programmering wordt steeds belangrijker, omdat subsidies 
gemeten worden in publieksaantallen. En het gaat goed met de groeiende bezoekersaantallen, ondanks dat musea zich 
moeten verhouden tot andere actoren in de vrijetijdssector, zoals pretparken. ‘Beleving’ is een trend, die het museum 
niet schuwt in de marketing. ‘Blockbuster tentoonstellingen’ zijn hip. Musea staan open voor ‘randprogrammering’ van 
feesten en partijen of andere activiteiten om op deze wijze steeds meer publiek te trekken. Met als bijeffect dat het 
museum ook meer eigen inkomsten genereert.

Vanaf 2008 verkeert Nederland in een economische crisis. Aanvankelijk begint de crisis in de bankensector, maar 
al snel slaat hij over naar alle denkbare sectoren. Gemeenten, provincies en het rijk moeten bezuinigen en de 
museumsector zal hierin niet ontzien worden. De sector reageert aanvankelijk verbaasd wanneer er getornd wordt aan 
het bestaansrecht van het museum als instituut. De ingeslagen museale weg wordt bevraagd door de overheid. Wijkt 
de wijze van publieksbereik niet te ver af van de kerntaak van het museum? Het museum verkeert in een spagaat, 
omdat het de metingen van publieksaantallen zijn die voornamelijk zorg dragen voor het verkrijgen van subsidies. 
Daarnaast wordt de vraag gesteld of musea wel genoeg bijdragen aan de kennisoverdracht van ons ‘collectieve 
cultuurgoed’. Het is als zo vanzelfsprekend voor eenieder museum dat ze bestaat, dat ze er niet meer vanuit gaat dat 
ze een visie hoeft te vertegenwoordigen op nationaal niveau. Er kan een kwaliteitsslag op gebied van publieksbereik en 
collectiebeheer gemaakt worden en in kosten kan gereduceerd worden. Maar alvorens de erfgoedkwesties aan te gaan 
wordt eerst de versplintering en individualiteit van de instituten pijnlijk zichtbaar.

Juni 2011 maakt staatssecretaris van OCW, Halbe Zijlstra, bekend dat de overheid vanaf januari 2013 jaarlijks € 
200 miljoen zal gaan bezuinigen op cultuur en dat in 2011 begonnen wordt met een bezuiniging van 48 miljoen 
op de cultuurbegroting. Een harde klap in de cultuursector. De sector is lamgeslagen en ageert tegen de besluiten. 
Organisaties op gebied van cultureel erfgoed worden echter ontzien; voor de podiumkunsten en beeldende kunsten 
zijn de gevolgen groter. Er wordt wel een norm ingesteld voor culturele instellingen dat zij 17,5% eigen inkomsten 
moeten genereren. Veel musea voldoen al aan deze norm. 

Vanaf 2011 bezuinigt zo’n 50% van de gemeenten op kunst en cultuur. Gemeenten zijn eind 2010 ook van plan om 
de bezuinigingen in de jaren daarna voort te zetten. Gemeenten geven als belangrijkste overweging voor bezuiniging 
de financiële noodzaak. Alle beleidsterreinen worden immers getroffen. Daarnaast zeggen zij ook dat organisaties 
meer kunnen doen met minder subsidie als zij meer samenwerken. Ten slotte wordt gesteld dat kunst en cultuur de 
eigen verantwoordelijkheid van de burgers is. Provincies bezuinigen ook op kunst en cultuur, met een sterke variatie 
in percentage en sector. Ondanks dat ook op dit schaalniveau de musea er beter vanaf komen dan bijvoorbeeld 
bibliotheken en podiumkunsten sluiten in 2011 de eerste middelgrote musea. Voorstbestaan is onmogelijk, omdat zij 
fors gekort worden op structurele subsidies, of subsidies worden zelfs geheel ingetrokken.  

 - In 2011 opent de Museumvereniging het meldpuntbezuinigingen.nl. 
 - Begin 2012 wordt bekendgemaakt dat tientallen musea kampen met financiële problemen en 17 musea   
    vrezen op dat moment voor sluiting.  
 - Scryption is één van de eerste musea die omvallen door bezuinigingen.
 - Museum Kempenland Eindhoven sluit op 9 januari 2012. 
 - Museum Maluku sluit op 1 oktober 2012
 - Museum Rotterdam sluit haar locaties ‘de Dubbele Palmboom’ op 30 september 2012 en ‘het Schielandhuis’  
 - op 30 december 2012. Het museum kijkt uit naar een nieuwe locatie. 
 - Museum Nusantara sluit op 6 januari 2013
 - Het Geldmuseum is het eerste Rijksmuseum dat moet sluiten, per 1 november 2013.
 - Het Liemers Museum sluit op 1 juni 2014 haar tentoonstellingsdeuren. De organisatie hoopt in de toekomst  
    op een nieuwe locatie voort te kunnen bestaan.
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In de laatste dagen voorafgaand aan de verhuizing van 
de collectie, wordt op de tentoonstellingsvloer een 
gedeelte van de inboedel van Scryption aangeboden 
aan de liefhebber. Het betreft kantoormateriaal, 
educatiemateriaal, beeldmateriaal zoals posters 
en boekjes van tentoonstellingen en alle spullen 
uit de museumwinkel worden met grote kortingen 
aangeboden. Museumplaats haalt een groot gedeelte 
van het tentoonstellingsmateriaal op om te verkopen 
aan andere musea. In een eerder stadium zijn enkele 
collega musea benaderd of zij de Scryption collectie 
over willen nemen, in geheel of in delen. Neen op 
rekest en gekscherend daarbij vraagt een van de 
musea of ze niet zelf stiekem een vrachtwagen met 
spullen bij het Scryption binnen mogen rijden.

In de laatste dagen voor sluiting, wordt naast inboedel 
ook een gedeelte van de collectie aangeboden aan 
de liefhebber. Het gaat om kapotte en incomplete en 
dubbele objecten, zoals typemachines en een paar 
computers. Daarnaast ook objecten uit deelcollecties 
waarvan al eerder besloten was dat zij niet meer 
binnen het verzamelgebied liggen. Bijvoorbeeld 
stencil- en boekhoudmachines of perforators en 
nietmachines. Het geheel betreft minder dan 5% 
van de totale collectie. Wat hiervan niet verkoopt, 
wordt als oud ijzer vernietigd. Ook wordt een zeer 
klein percentage geveild. Scryption bestuur en 
directie besluiten tot verkoop, vernietiging en veiling, 
omdat de opslagruimte die gevonden wordt niet de 
gehele collectie kan herbergen. Daarnaast kan het 
de opbrengsten gebruiken om de verhuizing van de 
collectie te bekostigen. Het zijn noodzakelijke korte 
termijn beslissingen waar op dat moment geen 
andere mogelijkheid voor gezien wordt.

De opslagplaats is ironisch genoeg de zolder waarop 
het allemaal begon. Frater Ferrerius van den Berg, 
docent schoonschrijven en typemachineverzamelaar, 
leidde hier geïnteresseerden langs rijen typemachines 
en andere kantoorartikelen. Wanneer de verzameling 
toeneemt verhuist de verzameling naar een tijdelijke 
locatie, waarna het in 1988 haar museumdeuren kan 
openen aan de Spoorlaan. 

Om het museum op deze locatie te kunnen realiseren 
lenen de Fraters van Tilburg destijds €100.000 gulden 
aan het museum met de collectie als onderpand. Door 
de jaren heen verandert het museum van naam en 
thematiek om uiteindelijk, na 23 jaar, haar deuren te 
sluiten als ‘museum voor schriftelijke communicatie’. 
Het eigendom van de collectie vervalt terug aan de 
fraters, omdat het museum haar lening nooit terug 
heeft betaald. De fraters zijn niet overenthousiast, 
want zij realiseren zich dat zij, om meerdere redenen, 
niet bij machte zijn om op een waardige manier 
voor de collectie te zorgen. Verzamelaars van over 
de hele wereld kennen de befaamde verzameling 
typemachines van de frater en kijken met argusogen 
wat er met de collectie te gebeuren staat. Het 
overgrote gedeelte van de Tilburgse bewoners en 
inwoners van Nederland hebben geen idee dat er een 
museum ontvallen is.

Maart 2011 verliezen alle medewerkers van Scryption 
hun baan. Vanuit vrijwillige inzet onderzoekt Jolande 
Otten, samen met het, nog zittende bestuur, of een 
doorstart van het Scryption mogelijk is. Bijna een 
jaar lang wordt er gezocht naar financiële middelen 
en een nieuwe locatie. Maar omdat een doorstart 
niet zeker is en de fraters de collectie niet langdurig 
op kunnen slaan, wordt ook gewerkt aan een plan B. 
Dieuwertje Wijsmuller, studiegenoot van mij aan de 
Reinwardt academie en afgestudeerd op het gebied 
van internationaal ontzamelen, wordt door het 
bestuur van Scryption gevraagd een plan te schrijven 
voor de ontmanteling van de collectie.
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“Ik was in die periode actief voor de provincie Noord-
Brabant als consulent Cultuur Educatie. Ik heb daarbij 
Jolande Otten leren kennen als een bevlogen en 
betrokken museumdirecteur. Mijn ervaring met haar 
betrof natuurlijk vooral het educatieve aanbod dat 
door haar en haar medewerkers ontwikkeld werd. 
Toen duidelijk werd dat het museum zou moeten 
sluiten, omdat er geen financiële bijdrage meer kwam 
van de gemeente Tilburg, ging Jolande in eerste 
instantie op zoek naar nieuw geld. Al snel bleek dat 
geen voldoende haalbare kaart en met onverminderde 
energie is zij zich toen in gaan zetten voor de collectie. 
Allerlei opties hebben daarbij de revue gepasseerd. 
Een sterke zet was om de onderzoekskracht van de 
universiteit van Tilburg aan de nieuwe plannen te 
koppelen.” 
Jeroen Mulder, Provincie Noord-Brabant

Afb. 3 Zolder van de Onderwijsfraters van Tilburg 
waar de collectie opgeslagen stond

Afb. 4 Tentoonstelling Scryption.

 Afb. 5 Depot Scryption.
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Het ontstaan van Stichting Onterfd Goed:
Oprichting Onterfd Goed

In december 2011 komen Dieuwertje, Jolande en 
ik (verder DK&J) samen, omdat we in opdracht van 
ASML de tentoonstelling ‘Timemachine’ realiseren. 
Al snel komt de Scryption collectie ter sprake. De 
collectie staat bijna een jaar op de zolder bij de fraters 
en op een doorstart van het Scryption is steeds minder 
vooruitzicht. 

“Wat als wij de collectie kopen? Wij drieën? En dan 
herbestemmen. Om een statement te maken, dat 
dit zomaar kan. Om gesprek op te doen laaien, dat 
een collectie vogelvrij is als een museum sluit en zijn 
museale status verliest.” 
“We kunnen de collectie in zijn geheel op het Binnenhof 
zetten.” 
“De boeken verbranden.” 
“Of… onderzoek doen en zorgen dat de objecten die 
belangrijk zijn voor onze Nederlandse geschiedenis, 
onderdak krijgen bij een andere museale instelling.” 

Op 8 februari 2012 maken DK&J een afspraak met 
de Fraters van Tilburg, om een voorstel te doen 
voor overname van de collectie. Uitgebreid wordt 
besproken wat er met de collectie gaat gebeuren. In 
de weken daarop wordt een beleidsplan geschreven 
en besloten een stichting op te richten. Op 15 maart 
2012 wordt bij de notaris de stichtingsacte opgemaakt 
en tevens wordt de overdracht van de collectie in 
gang gezet met de fraters. Stichting Onterfd Goed is 
geboren.

Vanaf april 2012 nemen Theo van Oeffelt (voorzitter), 
Theo Meereboer (secretaris) en Albert Kivits 
(penningmeester) zitting in het bestuur. Wanneer 
zij het beleidsplan lezen wordt hen al snel duidelijk 
dat de Scryption collectie een mogelijk middel is om 
op nationaal niveau bij te kunnen dragen aan een 
transitie in de museale sector. Persoonlijke frustraties 
ten opzichte van het huidige collectiebeleid van musea 
mogen aangewend worden om de pijnpunten binnen 
het museale systeem bloot te leggen, maar hier moet 
tegenover staan dat gezocht wordt naar oplossingen. 
Binnen de missie, visie en doelstellingen moet 
leidend zijn dat de stichting er is om te voorkomen 
dat objecten verweesd raken.

Daar waar DK&J denken een eenmalig project aan te 
gaan van anderhalf jaar, stelt het bestuur dat het een 
meerwaarde is wanneer dit het eerste van nog vele 
volgende is. Zo wordt ervaring omgezet in kennis van 
duurzame aard voor de museumsector. 

“Na het sluiten van het Scryption en de start van 
Onterfd Goed wist Jolande een groot aantal personen 
en instellingen te verbinden aan het nadenken over 
nieuw “museum-denken”. Een belangrijk uitgangspunt 
is mijns inziens toen geboren; namelijk het op de 
goede plaats zijn (Gem. Eindhoven- Strijp-S, Deprez 
in Tilburg en De Gruyterfabriek in Den Bosch); daar 
waar het gebeurt erbij zijn en actieve lobby voeren. In 
deze periode is, denk ik, het echte fundament onder 
Onterfd Goed gelegd.” 
Jeroen Mulder, Provincie Noord-Brabant

“Ik ben al een groot deel van mijn werkzame leven 
bezig met het creëren van bewustwording, lees 
waardering, en kennis over ons cultureel erfgoed. 
Daarin speelt het debat over wat wel, en wat niet te 
bewaren in bijvoorbeeld een museale collectie, of in 
een lijst van rijksmonumenten, een belangrijke rol. 
Wie is de hoeder van ons erfgoed, is dat alleen een 
museumdirecteur, alleen een minister, of hebben wij, 
inwoners van Nederland, van jong tot oud er niet 
zelf een rol in te vervullen? Het aanjagen van dat 
debat, door middel van het op verantwoorde wijze 
herbestemmen van collecties, dat motiveerde mij de 
rol van voorzitter van de stichting Onterfd Goed op mij 
te willen nemen.” 
Theo van Oeffelt

Albert Kivits treedt toe tot het bestuur als 
penningmeester “omdat Onterfd Goed een 
maatschappelijk vraagstuk benadert op een zakelijke 
manier; bijdraagt aan de democratisering en 
emancipatie van cultuur; zich kenmerkt door een 
innovatieve en vernieuwende aanpak; een drietal 
kartrekkers heeft met lef.”
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“Ruim twee jaar geleden benaderde Dieuwertje mij 
met een vraag over een op te richten stichting. Ik 
kende Dieuwertje o.a. via het toenmalige Instituut 
Collectie Nederland, waar ik een nieuw kennisnetwerk 
voor Collectiewijzer ontwikkelde en coördineerde en 
Dieuwertje o.a. werkte aan de publicatie ‘Lending for 
Europe’ en via gastlessen bij de Reinwardt Academie. 
Toen ze mij vertelde over de Scryptioncollectie en 
wat daarmee moest gebeuren, wist ik natuurlijk al 
dat deze collectie geen incident vormde maar eerder 
blijk gaf van wat al langer in de erfgoed sector 
speelt: we hebben een overschot aan collecties, 
zeker gezien de afnemende budgeten. Ook een soms 
wankel collectiebeleid, verandering van context 
waardoor andere prioriteiten ontstaan, digitalisering 
en de noodzaak tot ondernemerschap dragen bij 
aan dit ‘overschot’.  Daarom vroeg ik Dieuwertje of 
de stichting i.o. dan ook op innovatieve, eventueel 
taboedoorbrekende, wijze een maatschappelijke 
discussie omtrent collectioneren, herbestemmen, 
afstoten en verkopen wilde aangaan en of de stichting 
juist aandacht wilde vestigen op deze problematiek, 
met misschien als doel te komen tot enerzijds meer 
betrokkenheid en deelname van de samenleving bij 
het verzamelen (en de bestaande verzamelingen) 
en anderzijds meer kennis en professionaliteit in het 
beheer en het management van collecties. Toen ze 
zei dat vooral dit de bedoeling was, wilde ik maar 
al te graag als bestuurder van de stichting hier mijn 
bijdrage aan leveren.” Theo Meereboer, sectretaris

Afb. 6 
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Het ontstaan van Stichting Onterfd Goed:
Verhuizing

Afb. 7 De Scryptioncollectie tijdens de verhuizing.

Op de zolder bij de fraters kan het proces van 
herbestemmen niet voor een breed publiek zichtbaar 
gemaakt worden. Bovendien is de zolder donker, is 
het lastig manoeuvreren tussen de stellingkasten en 
is het er behoorlijk stoffig. Om de werkzaamheden 
naar behoren uit te kunnen voeren besluit Onterfd 
Goed de gehele Scryptioncollectie te verhuizen 
naar de Gruyterfabriek in Den Bosch. Brabantse 
Investerings Maatschappjij (BIM) is verheugd deze 
nieuwe doch vreemde stichting te kunnen huisvesten. 
De deuren van de De Gruyterfabriek zijn 5 dagen per 
week geopend. Collega ondernemers in de fabriek 
weten de organisatie al snel te vinden. Ze gaan 
zichtbaar denkend de deur uit en komen later terug 
met collega’s, omdat ze hen ook deelgenoot willen 
maken van wat ze gehoord en gezien hebben. Vanuit 
deze publieksgroep ontvangt Onterfd Goed de eerste 
enthousiaste reactie: “Idealisten met enthousiasme”.

Ten tijde van het museum stond 90% in het depot 
en 10% op zaal. In De Gruyterfabriek is de collectie 
voor het eerst in 23 jaar in zijn geheel zichtbaar voor 
het publiek. En het publiek mag ook nog eens overal 
aankomen. Veel bezoekers hebben er echter moeite 
mee zich te oriënteren, wanneer ze Onterfd Goed 
voor de eerste keer bezoeken. Het is een prachtige 
ruimte met een mooie lichtinval en door de open 
vierkante meters erg overzichtelijk. Maar is het nu een 
museum, een werkplaats, een opslag of een winkel? 
Er bestaat geen gelijkende organisatie om mee te 
kunnen associëren. Bezoekers begrijpen waar ze zich 
bevinden wanneer hen wordt uitgelegd waar Onterfd 
Goed voor staat en wat de werkzaamheden van de 
stichting zijn. Ze voelen zich dan vrij om gemiddeld 
twee uur tussen de objecten te snuffelen en te 
vertellen over hun eigen ervaringen met soortgelijke 
objecten. “Deze typemachine hadden wij vroeger 
thuis” is een veel gehoorde uitspraak. Interesse en 
nieuwsgierigheid worden gewekt wanneer Onterfd 
Goed vertelt over het huidige nationale museumbeleid 
en hoe zij zich hiertoe verhoudt. 
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“Ik heb Jolande Otten leren kennen als directrice van 
Scryption, museum voor schriftelijke communicatie. 
Als grafisch ontwerper ben ik, na mijn vervroegde 
pensionering, ruimtelijke letters gaan ontwerpen. Deze 
heb ik in Scryption tentoon mogen stellen. Daarnaast 
heb ik haar een collectie briefpapieren overhandigd 
die ik tijdens mijn loopbaan had vergaard. De letters 
staan nu, na de sluiting van Scryption, bij mij thuis. 
De collectie briefpapieren heb ik haar geschonken 
om mee in adoptie te nemen van alle objecten van 
Scryption. Ik ben naar de opening van Stichting 
Onterfd Goed in de De Gruyterfabriek geweest. Ik was 
onder de indruk van het elan en de inzet van het idee 
achter de stichting. Op afstand volg ik de activiteiten.” 
Paul Peters

“Mijn eerste echte kennismaking met Onterfd Goed 
was in de Gruyterfabriek, waar ze zich volledig stortte 
op de ‘ontzameling’ van o.a. de Scryption collectie. Er 
werden relevante vragen gesteld (Wat hoort wel/niet 
tot ons collectief nationaal erfgoed? Hoe kunnen we 
de stukken van het nationale erfgoed behouden en/of 
tonen? Hoe kunnen we een en ander financieren?), die 
op een vernieuwende manier beantwoord werden/
worden. Ik en mijn vrouw hebben bij de opening van het 
pand dan ook een aantal voorwerpen geadopteerd.” 
Jeroen Mulder, Provincie Noord-Brabant

         
Afb. 8 De collectie bij Stichting Onterfd Goed.

Afb. 9 De nieuwe ruimte van Stichting Onterfd Goed.
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Inleiding

Geregistreerde musea gebruiken doorgaans de term 
‘afstoten’ of ‘ontzamelen’ wanneer zij objecten van 
de hand willen doen. Maar deze termen zeggen 
niets over de nieuwe situatie van een object. Voor 
Onterfd Goed is de nieuwe fase die voor een object 
aanbreekt bij een nieuwe eigenaar een wezenlijk 
onderdeel van het proces, daarom gebruikt zij de 
term herbestemmen. Het is een term die doorgaans 
in de architectuur wordt gebruikt wanneer gebouwen 
‘hergebruikt’ worden met een totaal nieuwe functie. 
Museale objecten zijn hun originele functie al 
kwijtgeraakt toen zij het museum in kwamen. Peter 
van Mensch laat het proces van ‘musealisatie’ in fig. 
1 zien. Wanneer objecten uit hun primaire context 
gehaald worden verliezen zij hun gebruikerswaarde 
en functie; ze krijgen een documentwaarde. Vanaf 
dat moment wordt gesteld dat een object ‘cultureel 
erfgoed’ is. De objecten hebben een nieuwe functie: 
kennisoverdracht. 

Fig. 1 Musealisatie (P. Van Mensch)

“Onterfd Goed heeft naar mijn mening een 
zeer belangrijk, gevoelig thema opgepakt: het 
herbestemmen van verweesde collecties. De Collectie 
Nederland wordt wel eens getypeerd als ‘het geheel 
van openbare collecties waarvoor de samenleving 
bereid is verantwoordelijkheid te dragen.’ In het geval 
van collecties waarvan de belangrijkste financier 
– meestal een overheid - zijn handen aftrekt, is het 
altijd de vraag of er krachten vanuit de samenleving 
vrijkomen die zich voor zo’n verweesde collectie willen 
inzetten. Onterfd Goed is zo’n kracht. Zij vervult die rol 
op een niet-traditionele, originele en gedurfde manier. 
Niet bewaren om het bewaren, maar het gebruik en de 
toegankelijkheid van collecties staat voorop. Onterfd 
Goed ontwikkelt nieuwe strategieën en werkwijzen 
om het erfgoed opnieuw een rol in de samenleving te 
laten vervullen. Ik hoop van harte dat Onterfd Goed 
deze rol de komende jaren blijft vervullen en haar 
activiteiten zo mogelijk verder zal uitbreiden.” Tessa 
Luger, Senior onderzoeker, Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Afb. 10 Detail Chinese typemachine

Leidraad Afstoten Museale Collecties
Musea maken gebruik van de Leidraad Afstoten 
Museale Objecten (LAMO) wanneer zij objecten 
ontzamelen. De handleiding is geschreven voor 
musea die niet hun deuren hebben hoeven sluiten en 
als instrument te gebruiken bij – wat zou moeten zijn 
– een normaal museaal proces. Als een geregistreerd 
museum een object – waarvan zij eigenaar is - afstoot, 
dan biedt het dit, volgens stap drie van de LAMO, 
eerst aan andere musea aan en bij voorkeur zonder 
hiervoor geld te vragen, behalve de ‘handling fee’. 
Wanneer geen ander museum geïnteresseerd is, dan 
mag het museum het object ‘vervreemden’ buiten de 
museale sector, middels schenking, ruil en verkoop. 
De LAMO onderscheidt ‘onderhandse’ en ‘openbare’ 
verkoop, met een voorkeur voor de laatste vanwege 
het transparante karakter. Wanneer een object aan 
het buitenland verkocht wordt is hier in sommige 
gevallen een vergunning voor nodig. In het laatste 
geval beschrijft de LAMO ook dat een object vernietigd 
kan worden. De zorgvuldigheid die is vereist wanneer 
het gaat om vernietiging van kunstwerken wordt 
genoemd, maar over een werkwijze bij andersoortige 
objecten wordt verder niets geadviseerd, behalve het 
maken van een goede documentatie. Het afstoten 
van erfgoed via de LAMO wordt door musea als een 
lastig proces ervaren. Niet alleen omdat er heel veel 
komt kijken bij een herbestemmingsproces, maar 
ook omdat musea bang zijn een fout te maken in het 
proces. Bijlage 1 in de LAMO benoemt net zo veel 
argumenten voor als tegen afstoten.

Op het moment dat het Scryption haar deuren sluit als 
museum en haar de titel van geregistreerd museum 
ontvalt, dan de-musealiseren de objecten. Ze raken 
verweesd en dreigen ook hun waarde van cultureel 
erfgoed te verliezen. Dit is het moment dat het 
herbestemmingsproces van Onterfd Goed aanvangt. 
In de eerste fase worden alle objecten geregistreerd. 
Daarna volgt een proces van waardering en selectie. 
Er wordt bepaald of een object zijn culturele erfgoed 
status zou moeten behouden binnen het museale 
bestel of dat een object de particuliere markt op 
mag. 

In het eerste geval wordt een museum de nieuwe 
eigenaar en vindt er wederom musealisatie plaats; het 
object heeft weer de functie kennis over te dragen. In 
het tweede geval kan een object terecht komen bij 
een liefhebber die het object gaat gebruiken binnen 
de ‘originele gebruiksfunctie’ (er wordt bijvoorbeeld 
weer getypt op een typemachine). Of het object 
komt terecht in een particuliere verzameling en 
krijgt een ‘verzamelfunctie’ zonder verplichting 
tot kennisoverdracht. Wanneer een object, na een 
periode van 2 jaar, geen nieuwe eigenaar heeft 
gevonden dan krijgt het object, in samenstelling met 
andere objecten, een geheel ‘nieuwe gebruiksfunctie’, 
die niet meer te herleiden is naar de originele 
functie. Door een kunstenaar/vormgever wordt er 
bijvoorbeeld een tafel of lamp van gemaakt van de 
onderdelen van een typemachine. Of, in het laatste 
geval, wordt een object vernietigd.
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Kwaliteit van de collectie

Bij overname in maart 2012 maken DK&J een schatting 
van het aantal objecten in de Scryption collectie 
onderverdeeld in deelcollecties. Deze schatting wordt 
gemaakt op basis van de registratie die door Scryption 
overgeleverd wordt. Wanneer de registratie mei 2014 
afgerond wordt blijkt het totaal aantal 13,8% meer 
dan geschat.

Per deelcollectie loopt de schatting en het werkelijke 
aantal hier en daar nogal uiteen. Zo is er de helft 
minder computers dan geschat. Dit kan verklaard 
worden doordat computers per object zijn geschat, 
maar zij zijn per configuratie geregistreerd. Het aantal 
vulpennen en onderdelen + materialen is in zijn 
geheel geschat. Bij registratie is de onderverdeling 
aangebracht. Neemt niet weg dat er in werkelijkheid 
1/3 minder aanwezig is in deze deelcollectie. 

Op gemaakte collectiefoto’s van het Scryption zijn 
zeer waardevolle vulpennen te zien, die zich bij 
overname door Onterfd Goed niet (meer) in de 
collectie bevinden. Er is niet achterhaald wat er met 
deze vulpennen is gebeurd. De inktstellen zijn op de 
objecten zelf genummerd met inkt, daardoor zijn oude 
registratienummers vrijwel altijd terug te vinden en 
een groot deel is overeenkomstig met de registratie 
in de kaartenbak van Scryption. Van de 1300 stellen 
is maar een klein percentage helemaal gaaf; veelal 
ontbreken inzetpotjes of deksels, zijn onderdelen 
afgebroken of is een stel met verkeerde onderdelen 
weer ‘compleet’ gemaakt. Zonder uitzondering zijn 
de inktstellen zwaar verontreinigd en /of aangetast 
door vocht en vuil. Het aantal inktstellen is ¼ minder 
dan bij overname. Dit komt ongeveer overeen met 
het aantal losse inzetpotjes, incomplete inktstellen, 
kapotte inktstellen en onderdelen, die door Onterfd 
Goed niet meer geregistreerd zijn.

Deelcollectie     Schatting aantal bij  Geregistreerd in
      overname (maart 2012)  Objectz (mei 2014)1

Typemachines     1100    914
Typemachine onderdelen + materialen*  10000    196
Typemachine reproducties/prototypes  50    21
Vulpennen     1500    645
Vulpen onderdelen + materialen**   0    353
Computers     500    253
Inktstellen     1300    980
Beeldmateriaal     300    362
Boeken***     3000 
Kantoormachines     150    180
Kantoormaterialen****    2000    1461
W.F. Hermans verzameling    -    364
Overig      100    516
Subtotaal     20000    6245

* Waarvan 74 sets typemachine onderdelen,  
à 100 stk gemiddeld.        7326
** Waarvan 64 sets vulpenonderdelen, 
à 100 stk gemiddeld.        6400
*** Boeken niet geregistreerd in Objectz. 
Exacte aantal niet bekend. Schatting:        2500
**** 184 Gummen promo materiaal. 
Daarnaast 300 gummen onder 1 nummer geregistreerd.      300
Totaal aantal objecten    20000    22771

1 De cijfers in deze tabel zullen aan veranderingen onderhevig zijn, omdat ten tijde van het schrijven van deze publicatie nog gewerkt wordt aan 
de collectie. Het aantal objecten zal niet wijzigen, maar er zijn wel verschillen te zien wanneer de deelcollecties in deze lijst vergeleken worden 
met de lijst in Objectz. Dit komt omdat in Objectz een aantal objecten niet onder de juiste deelcollectie is geregistreerd. Ook is het aantal 
objecten in bovenstaande lijst minder dan het totaal aantal geregistreerde objecten, omdat in Objectz een gedeelte van het archief wel als 
collectie is opgenomen.
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Alle objecten zijn apart geregistreerd en hebben een 
uniek nummer. Bij de gummen zijn de eerste 184 als 
object geregistreerd, omdat zij als promotiemateriaal 
weggegeven worden. Daarna zijn zij als ‘bulk’ 
onder 1 nummer beschreven. Onderdelen van de 
typemachines en de vulpennen zijn ook onder ‘bulk’ 
nummers geregistreerd. Gereedschappen van de 
typemachines zijn niet in de database opgenomen. Ten 
tijde van het museum werden deze gereedschappen 
door de vrijwilligers gebruikt om onderhoud te 
plegen aan de collectie. Tussen beeldmateriaal en 
archief is een onderscheid gemaakt. Laatstgenoemde 
is niet opgenomen in de collectie, omdat het hier 
om materiaal gaat wat gebruikt is ter verdieping van 
bijvoorbeeld tentoonstellingen. Ook de inventaris 
die is overgenomen wordt niet opgenomen in de 
database, omdat dit nooit deel heeft uitgemaakt van 
de Scryption collectie. 

De verzameling van W.F. Hermans is bij overname 
niet in de schatting meegenomen, omdat DK&J deze 
verzameling zo lang mogelijk onaangeraakt bij de 
fraters laten. Zij achten dat de verzameling daar, goed 
gearchiveerd en geregistreerd, het meest veilig staat 
in de roerige tijd rondom de opstart van de stichting.  
Vanaf september 2012 wordt aan deze verzameling 
gewerkt. Al snel blijkt dat ook de registratie van deze 
deelcollectie incompleet is nagelaten. De verzameling 
wordt naar  de De Gruyterfabriek verhuisd en daar 
opnieuw geregistreerd. Tijdens het registratieproces 
komt Onterfd Goed erachter dat er een machine mist. 
Deze machine blijkt tussen de ‘gewone’ Scryption 
collectie te hebben gestaan, ten tijde van overname. 
Op het moment van ontdekking is de machine al 
geadopteerd door een verzamelaar. Er wordt een 
poging gedaan om de machine terug te halen, maar 
tot op heden is de machine bij de verzamelaar. 
Achteraf bekeken had Onterfd Goed aldus eerst de 
W.F. Hermans verzameling moeten registreren, om 
hem veilig te kunnen stellen. Wat bij de registratie 
ook naar voren komt is dat één van de machines in de 
verzameling een bruikleen blijkt te zijn afkomstig van 
het Letterkundig Museum. Deze schrijfmachine van 
P.C. Boutens wordt aan het museum geretourneerd. 

Afb. 12 Typtoetsen, deelcolecctie typmachine 
onderdelen.

         
Afb. 11 Een inktstel uit de Scryption collectie.
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Stap 1. Registratie

Afb. 12 een geregistreerde typemachine.

Een paar jaar vóór de sluiting van Scryption is een 
begin gemaakt met het digitaliseren van de registratie 
in Adlib. Ten tijde van de sluiting zijn nog lang niet 
alle objecten opgenomen in de database en/of er 
ontbreekt nog een foto. Het verouderde analoge 
registratiesysteem bevat veel verkeerde nummers, of 
bijvoorbeeld serienummers en merken kloppen niet 
bij de nummers. Objecten ontbreken in de registratie 
of er ontbreekt registratie bij de objecten. Wanneer 
objecten bestaan uit samengestelde onderdelen dan 
zijn deze vaak niet meer bij elkaar terug te vinden. 
Eerste prioriteit voor Onterfd Goed is dan ook het 
registreren van de gehele collectie. 20.000 Objecten 
worden in woord en beeld vastgelegd. Dit wordt 
gedaan in Objectz, een database ontwikkeld door het 
Cryptomuseum en op maat gemaakt voor Onterfd 
Goed. De database kan aan verschillende software 
gekoppeld worden; via de website publiek gemaakt 
worden; heeft een groot gebruiksgemak; en kost vele 
malen minder dan Adlib. 

DK&J die alle werkzaamheden het eerste anderhalf 
jaar zelf uitvoeren denken binnen een paar maanden 
klaar te zijn met de gehele basisregistratie maar 
als snel wordt duidelijk dat de deadline bijgesteld 
moet worden. En achteraf zal blijken dat de totale 
duur van fotografie en registratie één jaar en acht 
maanden duurt. Dit is exclusief diepgaand onderzoek 
per object of deelcollectie. Enerzijds komt dit 
omdat de werkzaamheden te laag zijn ingeschat. En 
anderzijds krijgen andere werkzaamheden, zoals de 
programmering, een hogere prioriteit. En daarbij 
worden registratiewerkzaamheden vaak onderbroken 
doordat de deuren vijf dagen in de week open zijn 
voor publiek.

DK&J rijden met tafels en mobiele fotostudio langs 
de stellingkasten om één voor één alle objecten te 
registreren, fotograferen en te voorzien van een 
objectlabel. Vanuit museaal oogpunt een gedegen 
systeem, met garantie dat de standplaats van de 
objecten duidelijk is. Maar Onterfd Goed is geen 
museum waar objecten jarenlang (in opslag) verblijven. 
Bij Onterfd Goed worden objecten verwerkt om niet 
meer terug op de plank te komen. 
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Wanneer objecten ingepakt worden om naar de 
beurs te gaan voor adoptie, zijn er een weekeind 
lang ‘gaten’ te zien op de planken. En wanneer 
‘gaten’ op de planken na verloop van tijd groter 
worden, ontstaat een dilemma. Onterfd Goed wil 
de gaten niet opvullen met een nieuwe collectie. Bij 
voorkeur wordt de Scryption collectie opgeschoven, 
zodat er planken vrij komen voor de nieuwe 
collectie. Maar als de collectie opgeschoven wordt, 
dan moeten alle standplaatsnummers veranderd 
worden en dit is tijdrovend werk. Er wordt besloten 
de standplaatsregistratie te laten vervallen. Onterfd 
Goed stelt dat het immers niet de doelstelling is om 
objecten te ‘beheren’ en ‘behouden’ zoals musea dat 
doen; een potentiele adoptant in de ‘winkel’ heeft 
geen baat bij een standplaatsnummer; en er zijn 
minder potentiele adoptanten die via de database 
naar een object zoeken dan op locatie of via de beurs. 
Wanneer de standplaatsregistratie vervallen is moet 
regelmatig gezocht worden naar een object, met name 
typemachines. Maar de tijd die hiermee verloren gaat 
weegt niet op tegen de tijd die het gekost zou hebben 
om de standplaatsregistratie te blijven handhaven.

In het eerste half jaar werken DK&J vaak samen aan 
de registratie van de objecten. Het taalgebruik en de 
uitgebreidheid van informatie stemt overeen. Vanuit 
idealistisch oogpunt wordt geen onderscheid gemaakt 
in tijdsinvestering van een massaal geproduceerd 
gummetje of een unieke typemachine. Maar wanneer 
de taken zich meer gaan verdelen en er efficiënter 
gewerkt moet worden om de financiën gezond te 
houden, wordt wel gekozen de informatie minder 
uitgebreid te maken. Bij iedere deelcollectie wordt 
bekeken welke mate van informatie belangrijk is.
Bij de typemachines is een uitgebreide beschrijving 
te lezen, maar het meest belangrijke van een 
typemachine is het serienummer. Onterfd Goed steekt 
daarom veel tijd in het opzoeken van de nummers. 
Bij de inktstellen wordt ervoor gekozen om de 
beschrijving zo uitgebreid mogelijk te maken, omdat 
de detaillering niet altijd goed te zien is op foto. Bij de 
vulpennen is in veel gevallen alleen de staat waarin 
het object verkeert en het merk benoemd, omdat 
dit de meest essentiële informatie van een vulpen is 
vanuit adoptie oogpunt.

Afb. 13 Typmachine van afb. 12 geregisteerd en gefotografeerd op de database van Stichting Onterfd Goed .
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Afb. 14 Deelcollectie potloden.

Dit is onvolledig voor een museale database, maar 
volgens Onterfd Goed erg efficiënt om veel objecten 
te kunnen registreren in een korte tijd. Omdat 
Onterfd Goed er waarde aan hecht te weten wie de 
volgende eigenaren zijn van objecten is besloten om 
de objecten (m.u.v. de onderdelen) los te registreren 
en fotograferen. Dit is niet de meest efficiënte 
werkwijze, wel de meest idealistische. Aanvankelijk 
wordt het niet ethisch bevonden een prijs te noemen 
bij de objecten. Maar omdat verkoop de enige bron 
van inkomsten is en de database voornamelijk door 
potentiele kopers bekeken wordt, wordt al snel 
besloten dit wel te doen. Vanaf de zomervakantie 
gaan vrijwilligers en werknemers registreren, 
waardoor de eenheid in taalgebruik versplintert. En 
doordat er mensen van verschillende nationaliteiten 
bij Onterfd Goed werken sluipen er spellingsfouten in 
de registratie. Ook de terminologie wordt niet streng 
en consequent doorgezet. Onterfd goed begint de 
registratie in het Nederlands en zet de omschrijving 
van een aantal objecten later om naar het Engels, 
omdat er animo is vanuit het buitenland. Het Engelse 
taalgebruik wordt niet consequent doorgezet, omdat 
het omzetten van Nederlands naar Engels te tijdrovend 
bevonden wordt en omdat het jargon van de collectie 
in technische termen niet beheerst wordt. Onterfd 
Goed constateert al snel dat de database met name 
door potentiele kopers van objecten bezocht wordt. 
Er wordt geen tijd vrij gemaakt om de database naar 
museaal gewenst niveau te brengen; de database 
wordt verder vormgegeven naar de klantvriendelijke 
standaard voor potentiele kopers. Hier is goed te 
merken hoe Onterfd Goed langzaam transformeert van 
museaal idealistisch, naar realistisch ondernemend.

Bij volgende collecties wordt Onterfd Goed duidelijk 
dat ieder registratieproces uniek is. Locatie en 
beschikbare apparatuur spelen een rol, naast 
flexibiliteit, openheid en vertrouwen van het team. Er 
zijn vele wegen naar Rome en eenieder denkt graag 
mee over de meest efficiënte werkwijze. Steeds moet 
geaccepteerd worden dat ergens een schijnbaar 
onlogische stap in het proces zit, of dat er bijgestuurd 
moet worden door veranderde omstandigheden.
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Bij iedere collectie moeten doel en doelgroep helder 
gedefinieerd worden, zodat men niet uit het oog 
verliest dat men niet voor zichzelf aan het registreren 
is.

Foutloos collectiebeheer
In het collectiebeleid van musea zal bijna altijd 
beschreven staan dat de objectregistratie op orde 
moet zijn. In de praktijk blijkt het voor musea 
lastig om geheel foutloos te werken in het beheer 
en behoud van een collectie. Met een collectie 
wordt dagelijks gewerkt. Een object kan: nieuwe 
aanwas zijn, worden ingezet bij een tentoonstelling, 
worden gebruikt bij educatieve programma’s, aan 
onderhoud toe zijn, gefotografeerd worden voor 
het digitaliseren van de collectie of voor PR uitingen, 
onderzocht worden, in bruikleen gegeven worden, 
enzovoorts. Allemaal redenen om objecten van 
zijn standplaats te halen en later terug te zetten. 
Wanneer de registratie gedigitaliseerd is en alle 
objecten zijn voorzien van een uniek nummer en 
een standplaatsregistratienummer dan is de kans 
minder groot dat de registratie in de war raakt of dat 
men achter loopt in de verwerking van administratie 
rondom een object. Een aantal musea in Nederland 
is gezegend met voldoende middelen en ze hebben 
voldoende mensen in dienst die hun dagtaken goed 
besteden aan het beheersen van een dynamische 
collectie. Het merendeel van de musea in Nederland 
heeft echter niet voldoende middelen of (vaardige) 
mensen in huis om een collectie te kunnen beheren 
en onderhouden. Door een opstapeling van factoren 
zijn verschillende museumcollecties vandaag de dag 
niet meer beheersbaar. Dit uit zich onder andere in 
de slechte registratie van collecties.

Afb. 15 Het onderzoek en de registratie van de 

vulpennen.

      

Afb. 16 Twee Cryptexen die als onderwijs materiaal 
werden gebruikt bij het Scryption.



 
        24

 
               25

Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Stap 2. Waardering

Wanneer men bij musea over waardering spreekt 
dan heeft men het doorgaans over de sociale- 
maatschappelijke-, culturele- of intrinsieke waarde 
van een object. Een object wordt gecategoriseerd als 
A, B, C of D collectie. Waarbij A een topstuk is en D 
op de nominatie staat voor afstoten. Bij Onterfd Goed 
is alles D collectie. Onterfd Goed spreekt bij de term 
waardering dan ook over de geldelijke taxatiewaarde 
van een object. Onterfd Goed is geen geregistreerd 
museum en is daarom niet gebonden aan ethische 
codes. Verder bestaat er geen wetgeving die Onterfd 
Goed verbiedt de ex-museale collectie te verkopen. 
Ze heeft het immers ook aan kunnen kopen.

Omdat de oprichters van Onterfd Goed besloten 
hebben om de collectie aan te kopen binnen de 
rechtsvorm van een stichting, leggen zij zichzelf 
wel op de opbrengsten te investeren in haar ideële 
doelstellingen. En omdat Onterfd Goed geen 
aanspraak wil maken op publieke gelden voor 
het herbestemmen van de Scryption collectie 
wil dat zeggen dat de twee ideële hoofddoelen 
(herbestemmingswerkzaamheden van de Scryption 
collectie en aandacht genereren voor de thematiek 
van herbestemming) binnen een geschatte waarde, 
van aanvankelijk €100.000,-, gerealiseerd moeten 
kunnen worden. Dit is de waarde die DK&J schatten 
bij de eerste brainstorm over het overnemen van de 
collectie.

Nog voordat de stichting opgericht wordt en er 
een voorstel tot overname van de collectie aan de 
fraters wordt gedaan, wordt een aantal typemachine 
deskundigen uitgenodigd om een taxatie te doen 
van de deelcollectie typemachines. Een restaurateur 
deelt de objecten in drie prijscategorieën in en geeft 
aan dat hij ze allemaal voor €40.000,- wil kopen, om 
ze te reviseren en verkopen. DK&J gaan niet in op 
dit bod. Een tweede ronde wordt gedaan door een 
Italiaanse verzamelaar. Er worden taxatiewaardes aan 
de machines toegekend en tevens wordt een eerste 
verkenning gedaan naar objecten die van belang zijn 
voor de ontwikkeling van schriftelijke communicatie 
in Nederland. 

Opbrengst uit afstoting
Voor geregistreerde musea is het ondenkbaar 
om opbrengsten uit verkoop van collectie in de 
begroting te zetten voor de exploitatie. Bij musea 
mogen opbrengsten uitsluitend weer in de collectie 
geïnvesteerd worden. Bijvoorbeeld in het aankopen 
van nieuwe objecten; digitaliseren van de collectie; of 
onderhoud aan collectie en middelen. Wanneer een 
museum zich hier niet aan houdt dan overschrijdt 
het de ethische code en riskeert het haar certificaat 
als geregistreerd museum. Paradoxaal genoeg 
is het museum gevrijwaard te doen wat ze wil 
met haar collectie, als ze dit certificaat niet heeft. 
Musea zouden zich de vraag kunnen stellen of het 
geregistreerd staan hen meer voordelen oplevert dan 
de vrijheid om te handelen zonder dit certificaat. 

Vanaf 2010 wordt steeds vaker debat gevoerd over 
het verzamelbeleid van musea. Mogen musea 
objecten verkopen om de organisatie overeind te 
houden? Wat als geen enkel museum geïnteresseerd 
is in de objecten van een collega museum? 
Mogen museumobjecten verkocht worden aan 
het buitenland? Binnen de sector zijn meningen 
verdeeld. Maar de angst dat er in tijden van crisis 
korte termijn denken plaats vindt en objecten van 
belang dreigen te verdwijnen wordt steeds groter. 
Collegae musea lijken geen objecten meer toe te 
willen voegen aan hun collecties en ook de overheid 
neemt op dit moment zeer zelden de zorg op zich 
voor objecten van hoge kwaliteit en waarde. Het is 
dan ook niet raar dat verkoop, gebruik en vernietiging 
steeds vaker als optie gezien worden voor het 
‘opruimen’ van overvolle depots. De erfgoedwet van 
de overheid en de LAMO vragen om herbezinning 
in het huidige museumklimaat. In de erfgoedwet, 
die op het moment van dit schrijven in ontwikkeling 
is en in 2016 in werking moet treden, wordt onder 
andere opgenomen dat de overheid verplicht wordt 
collecties aan de rijkscollectie toe te voegen als een 
eigenaar niet meer in staat is hiervoor te zorgen. En in 
de herziende LAMO wordt extra aandacht gevestigd 
op de bescherming van belangrijke stukken.
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Voor de taxatie van iedere deelcollectie worden 
specialisten benaderd. Taxatiewaardes worden 
vergeleken met boeken uit de Scryption bibliotheek 
(die over het algemeen verouderde waardes 
bevatten) en daarnaast met diverse veilingsites. 
Het is geen waterdichte methode, die gemoeid is 
met grondig onderzoek en beoordelingen vanuit 
verschillende perspectieven en door verschillende 
personen. Volgens Onterfd Goed is de werkwijze 
efficiënt. Wanneer er in deze fase een startkapitaal 
had geweest dan had zou Onterfd Goed idealiter 
meer tijd besteden aan gedegen onderzoek.  

Bij overname wordt de taxatiewaarde van de gehele 
collectie geschat op € 293.000,-. Wanneer na 9 
maanden de gehele collectie is gewaardeerd (m.u.v. 
de W.F. Hermans verzameling), komt deze op een 
taxatiewaarde van € 321.951,-. De taxatiewaarde 
van de typemachines en het totaal van de collectie 
ligt beduidend hoger dan de allereerste schatting. 
Desalniettemin heeft Onterfd Goed niet de illusie dat 
alle objecten geadopteerd worden,

laat staan voor de taxatiewaarde. De collectie wordt 
afgewaardeerd op € 254.000,-. Werkzaamheden 
en kosten worden in het beleidsplan afgestemd op 
de inhoudelijke doelen en de begroting hiervoor is 
in overeenstemming met de afwaardering van de 
collectie + inkomsten vanuit nevenprojecten.

Afb. 17 Een zwarte Hammond Folding Multiplex.

Deelcollectie     Taxatiewaarde bij  Taxatiewaarde  
      overname maart 2012  1 november 2012 

Typemachines     150.000    174.331
Typemachine onderdelen + materialen*  5.000    5.000
Typemachine reproducties/prototypes  10.000    10.000
Vulpennen     5.000    29.538
Vulpen onderdelen + materialen**   -    30.082
Computers     20.000    5.000
Inktstellen     50.000    20.000
Beeldmateriaal     7.000    7.000
Boeken***     15.000    15.000
Kantoormachines     10.000    5.000
Kantoormaterialen****    20.000    20.000
W.F. Hermans verzameling    -    -

Overig      1.000    1.000  
Subtotaal     293.000,-   321.951,-

Expositiemateriaal (geen collectie)    20.000    20.000

Totaal taxatiewaarde    313.000,-   341.951,-
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“Onterfd Goed heeft de radicale consequentie van de 
dynamiek van collecties onder ogen durven zien en er 
een creatieve en ondernemende vorm aan gegeven. 
Collecties zijn onderhevig aan de tijdelijkheid van 
de instellingen die ze beheren. En collecties zijn 
afhankelijk van de waardering die mensen er voor 
voelen. Onterfd Goed springt in de bres als een 
collectie teloor dreigt te gaan omdat de beheerder 
er niet langer voor kan of wil zorgen. Onterfd Goed 
durft keuzes te maken en weet op innovatieve wijze 
nieuwe waarde en nieuwe waardering te creëren.” 
Arjen Kok, RCE

“Wat mij verbaast in het hele gebeuren, is dat er zo 
weinig gebruik gemaakt is van externe expertise. 
De leiding van de SOG weet (vrijwel) niets van 
typemachines, en wil dat graag zo houden. Op zich 
is dat niet erg, wanneer die kennis dan maar van 
buiten gehaald wordt. Dat is naar mijn idee niet echt 
gebeurd, mogelijk heeft een zekere verzamelaar iets 
aangedragen, maar die is a: alleen geïnteresseerd 
in het beter ‘oude spul’ en b: belanghebbend. De 
restaurateur is in een vroeg stadium benaderd, maar 
vooral om de machines een prijskaartje te geven.” 
Verzamelaar 1

“Een Italiaanse topverzamelaar heeft geholpen met 
het waarderen van de typemachines, maar heeft 
daarnaast ook zelf enkele topstukken gekocht, nog 
vóór er aan andere verzamelaars om een taxatie was 
gevraagd. Ik kreeg de indruk dat men bij de stichting 
wel erg blind vertrouwen had in de bedoelingen van 
deze verzamelaar (ik begreep bijvoorbeeld dat hij 
de zeer kostbare Fitch al lang met veel winst heeft 
doorverkocht; dat is niet alleen jammer voor de 
stichting, maar ook voor het Nederlands erfgoed. Zo’n 
Fitch is toch wel bijzonder).” Typemachineliefhebber 
en verzamelaar 2

Afb. 18 Deze Zwarte Mercedes getaxeerd op €30,- 

Afb. 19 Deze Mignon type 3 van AEG is getaxeerd 
op €450,- 

 Afb. 20 Deze Brother portable is getaxeerd op €20,-
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Afb. 21 Odell typmachine
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Stap 3. Selectie

Desalniettemin maakt Onterfd Goed wel een hele 
strenge selectie, om te voorkomen dat een museum 
‘opgescheept’ wordt met de verzameldrift van een 
voorgaande generatie. Een object is ‘erfgoed’ of 
‘niet erfgoed’. In een volgende fase zal voor erfgoed 
een nieuwe museale eigenaar gezocht worden en 
niet erfgoed wordt ter adoptie aangeboden aan het 
brede publiek. Objecten worden niet aangemerkt als 
erfgoed wanneer: 

- Het object geen rol heeft gespeeld in de ontwikkeling              
van schriftelijke communicatie in Nederland. 

- Er reeds een dubbelganger is geselecteerd binnen de 
Scryption collectie. (Als twee objecten gelijkend zijn 
en bijvoorbeeld alleen van kleur of type verschillen 
dan wordt het object met de meeste relevantie, 
vanuit eerstgenoemd punt, als erfgoed aangemerkt). 

- Een object samengesteld is uit meerdere niet-bij-
elkaar-horende onderdelen. (Frater Ferrerius, de 
oprichter van het Scryption, stond erom bekend te 
knutselen aan de objecten om ze ‘compleet’ te maken. 
Soms gebruikte hij bijvoorbeeld een sigaarhulseldopje 
als inzetpotje voor een inktstel.) 

- Eenzelfde object zich bevindt in de collectie van een 
bestaand museum. (Het object in het betreffende 
museum moet wel in betere staat zijn als het object 
bij Onterfd Goed.)

Afb. 22 Olivetti Valentine, geen erfgoed.

Als een gemeente besluit de subsidie stop te zetten 
en een museum moet vervolgens sluiten, dan ontvalt 
het certificaat ‘geregistreerd museum’, maar wil dat 
dan ook zeggen dat de objecten hun status ‘cultureel 
erfgoed’ ontvalt? De discussie over wat al-dan-niet 
erfgoed is en door wie dit bepaald wordt bestaat al 
zolang de term gebruikt wordt. Het ontbreekt Nederland 
aan een nationaal kader hieromtrent. Voor onroerend 
erfgoed kennen we in Nederland de monumentenwet. 
Rijksmonumenten, Gemeentelijke- en Provinciale 
monumenten en stads- en dorpsgezichten staan ofwel 
op de Rijksmonumentenlijst of op de gemeentelijke- 
of Provinciale monumentenlijst. De historische 
structuren op deze lijst krijgen bescherming vanuit 
de overheden; niets aan deze structuren mag zomaar 
veranderd worden. Het is niet zo dat hierin alle 
gebouwen en structuren die van nationaal belang zijn 
opgenomen zijn, maar ten opzichte van de onroerende 
erfgoedsector is de monumentenzorg wel degelijk 
op een nationaal niveau georganiseerd. In 2013 
wordt ‘Op de museale weegschaal’ gepubliceerd en 
vanaf dan gebruikt Onterfd Goed deze handleiding, 
bij waardering en selectie van volgende collecties. 
Maar een handleiding is geen wetgeving. Al eerder 
is aangestipt dat er een erfgoedwet in ontwikkeling 
is. In hoeverre de erfgoedwet ook een nationaal 
kader zal opnemen dat is nog niet duidelijk. En of 
de objecten die onterfd Goed selecteert ook binnen 
dit kader passen valt nog te bezien. Volgens Onterfd 
Goed zitten er wel degelijk objecten in de collectie 
die behouden moeten blijven binnen het publieke 
bestel, omdat zij bijdragen aan het vertellen van het 
Nederlandse verhaal op gebied van ‘de ontwikkeling 
van schriftelijke communicatie’. Onterfd Goed wil 
niet dat dit stukje cultureel erfgoed verdwijnt. Met 
de stellingname dat er objecten behouden moeten 
blijven binnen het publieke domein wil Onterfd Goed 
bovendien op nationaal niveau aandacht vragen voor 
het verdwijnen van cultureel erfgoed.

“Beetje verwarring over het ergoedgehalte van 
wat ont-erfd is: dat zijn dan weer gewone dingen 
geworden, waar een nieuwe musealisering voor 
wordt gezocht, maar dan anders - daar is conceptueel 
nog wel wat te doen.” Riemer Knoop, duo-lectoraat 
Cultureel Erfgoed Reinwardt Academie & Gordion 
Cultureel Advies
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Collectie Nederland
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE voorheen ICN; Instituut Collectie Nederland), buitendienst van het ministerie 
van OCW, telt in 2012 tot 1286 musea. Er zijn particuliere musea, bedrijfscollecties die tentoongesteld worden, 
Universiteitscollecties die van oudsher ingezet worden voor wetenschappelijk onderzoek, Gemeente-, 
Provincie-, en Rijksmusea. In 2012 telt Nederland 37 rijksgesubsidieerde collectiebeherende instellingen, 
die collecties van de staat beheren en toegankelijk maken voor publiek. Met hen zijn weliswaar de 
beheerovereenkomsten per 2017 opgezegd, maar een vernieuwde regeling tussen overheid en deze musea 
moet ervoor zorgen dat het beheer voort duurt. Het RCE schat dat Nederland zo’n 65 miljoen museumobjecten 
herbergt. De Rijkscollectie bestaat uit 52 miljoen (79,9%) objecten, waarvan er 37 miljoen in beheer zijn bij 
Naturalis. Zo’n 13 miljoen objecten (20%) verdelen zich onder Provincies en gemeenten. En in privaat bezit 
zijn zo’n 70.000 (0,1%) objecten die opgenomen zijn op de Wbc lijst (deze objecten zijn door eigenaren zelf 
opgegeven en vallen, evenals de Rijkscollectie, onder de Wet Behoud van Cultuurbezit. De erfgoedinspectie 
houdt vanuit het ministerie van OCW het toezicht op deze wet, die met name gericht is op uitvoerrechten, 
beheer, zichtbaarheid voor het publiek en veiligheid). Het totaal aantal museumobjecten ligt waarschijnlijk 
hoger. Een exact aantal is niet bekend. Dit komt omdat lang niet alle musea hun objectregistratie compleet 
hebben, laat staan gedigitaliseerd. Bovendien kunnen of willen niet alle musea hun data op laten nemen in 
een overkoepelende database zoals bijvoorbeeld de Erfgoedmonitor. Het is een misvatting om te denken dat 
objecten van nationaal belang zich allemaal bevinden in de Rijkscollectie. Objecten die bijdragen aan het 
vertellen van de geschiedenis van Nederland kunnen zich net zo goed bij een Heemkundekring of particulier 
museum bevinden.

Om de objecten aan te wijzen die van nationaal belang zijn is in het verleden is een poging gedaan tot het 
openen van een Nationaal Historisch Museum; is ‘de canon van de Nederlandse geschiedenis’ ontwikkeld 
en ICN introduceerde het begrip ‘Collectie Nederland’ allen met als overkoepelend doel om samenhang te 
brengen in het ontsluiten van het nationale Nederlandse verhaal en daarbij als nevendoel inzichtelijk maken 
waar in Nederland een deel van het verhaal te vinden is in objecten. Het museum is er niet gekomen. De 
canon van de Nederlandse geschiedenis kan gebruikt worden als lesprogramma binnen het onderwijs, maar 
heeft geen verder draagvlak. De ambitie van het ICN is wel overgenomen door RCE, maar het blijkt een 
lang(s)lopend project om ‘Collectie Nederland’ te definiëren met het ontsluiten van de objecten daarbij.

Afb. 23 Casio zakrekenmachine PB-100F, geen erfgoed.
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Afb. 24 Blikje met sigaren van Agio. Wel erfgoed.

261 Objecten worden als erfgoed aangemerkt. Dat 
is iets meer dan 1% van de totale Scryption collectie. 
Onterfd Goed verklaart het lage percentage als volgt. 
Het Scryption had geen streng aannamebeleid. Alle 
typemachines die aangeboden werden aan het 
museum werden aangenomen. Er werd bij aanname 
niet geselecteerd op de waarde voor de ontwikkeling 
van schriftelijke communicatie in Nederland. Ook 
kende het museum door de jaren heen uiteenlopende 
collectieprofielen. Een aantal jaren heeft het museum 
bijvoorbeeld objecten verzameld op gebied van reken- 
en boekhoudkunde. En ondanks dat de objecten van 
deze deelcollectie zijn afgestoten ten tijde van het 
Scryption, zitten er nog wat verstekelingen in de 
collectie.

Bovendien heeft Nederland historisch gezien ook geen 
grote rol gespeeld in de technologische ontwikkeling 
van schriftelijke communicatie. Nederland geen 
innovator zoals Amerika dat bijvoorbeeld was voor 
de ontwikkeling van de typemachine en vulpen. 
Een overgroot deel van de collectie is dan ook 
van buitenlandse makelij en/of het object wordt 
voornamelijk gebruikt in het buitenland. 

Een reden om objecten binnen de thematiek van 
schriftelijke communicatie in Nederland als erfgoed 
aan te merken ligt voornamelijk in het sociaal-
maatschappelijke veld. Een inktstel op je bureau 
getuigde ervan dat je kon lezen en schrijven en dus 
een vooraanstaande opvoeding had genoten. En 
bovendien, hoe groter het inktstel, hoe rijker je was. 
Hetzelfde gold later voor een vulpen, ten opzichte van 
een potlood. En de typemachine heeft een grote rol 
gespeeld voor de vrouw, aan het werk op kantoor.

De 261 objecten krijgen fysiek en digitaal een ‘erfgoed’ 
label, worden in de ruimte apart gezet en worden op de 
database aangemerkt als ‘erfgoed’, ‘niet beschikbaar 
voor adoptie’. Ze moeten nog nader onderzocht en 
beschreven worden, alvorens er een nieuwe museale 
eigenaar voor ze gezocht kan worden. Het zoeken van 
een nieuwe eigenaar volgt niet meteen. Niet omdat 
Onterfd goed dit niet wil, maar omdat er financiële 
middelen nodig zijn om de werkzaamheden hiervoor 
te kunnen bekostigen.
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Afb. 25 en 26 Malling Hansen Replica, aangemerkt 
als erfgoed. Dit is een replica van een van de eerste  
commercieel geproduceerde schrijfmachines.

De focus komt te liggen op de objecten die het 
label ‘niet-erfgoed’ krijgen, omdat deze ter adoptie 
aangeboden kunnen worden. Er moet geld verdiend 
worden met de herbestemming van deze 99% aan 
objecten, om het proces van herbestemming van 1% 
erfgoed te kunnen bewerkstelligen.

“Ik vraag me nog steeds af hoe het met het Erfgoed-
verhaal zit. Enerzijds wil de SOG voorbeelden bij 
de geschiedenis van de typemachine bewaren, 
anderzijds is er het Nederlandse erfgoed, machines 
die in Nederland gemaakt zijn. Wanneer je kritisch 
naar de laatste categorie kijkt, zou alleen de Halberg 
in aanmerking komen. Alle andere machines zijn 
ontworpen en geproduceerd door dochterbedrijven 
van buitenlandse firma’s. Wat betreft de eerste 
categorie, de geschiedenis van de typemachine: 
de Adler-collectie bevatte veel voorbeelden, maar 
dat deel van de collectie is grotendeels verkocht. 
Daarnaast kan je je afvragen of er in Nederland óók 
zo’n voorbeeld-collectie moet komen, in Duitsland en 
Amerika zijn er meerdere van dat soort verzamelingen 
in museale omgeving.”  Verzamelaar 1

“Ik heb er bij nader inzien geen moeite mee dat 
de Scryptioncollectie uit elkaar gevallen is. Door 
de frater, en later door Scryption, is een grote 
verzameling spullen bijeengebracht, maar zonder 
echt beleid. Alle machines die aangeboden werden, 
werden geaccepteerd en in de collectie opgenomen. 
Logisch, want wanneer je een paar keer ‘nee’ zegt 
stoppen de mensen met aanbieden. Scryption heeft 
wel eens machines gekocht, op de Breker veiling 
bijvoorbeeld, maar zonder visie. De frater-collectie 
heeft in de jaren ’80 een enorme boost gekregen door 
de (gesubsidieerde) aanschaf van de Adler-collectie. 
Michael Adler had zijn collectie wèl met een bepaald 
doel opgebouwd: hij had het materiaal nodig voor zijn 
boek, waarin hij de ontwikkeling van de typemachine 
uitgebreid beschrijft. Toen het boek klaar was mochten 
de spullen weg.” Verzamelaar 1
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Collectieprofiel
Een geregistreerd museum wordt geacht een collectieprofiel te hebben. Een collectieprofiel beschrijft 
het type en de omvang van de collectie en hoe hiermee om te gaan. Het is tevens een houvast voor het 
aannamebeleid en voor het afstoten van objecten. Als een collectieprofiel nageleefd wordt dan blijft de 
collectie op niveau en tevens beheersbaar in kwantiteit. Het niveau en de beheersbaarheid worden op hun 
beurt omschreven in het collectiebeleid van een museum. Werknemers die de verantwoording hebben over 
de collectie richten hun taken met name op het beheer, onderhoud en onderzoek naar objecten. Daarnaast 
zullen ze zich richten op de aanname van objecten. Zelden zijn zij gericht op het afstoten van objecten. 
Tijdgebrek, hoge kosten, verschillende belangen en persoonlijke onthechting kunnen een redenen zijn om 
niet tot afstoten over te gaan.
Geen enkel museum - een enkele uitzondering daargelaten – heeft de mogelijkheid en de ambitie om haar 
totale collectie te tonen. Er wordt geschat dat ongeveer 90% van de museumobjecten in het depot ligt. 
Een groot deel daarvan zal helemaal nooit meer in het daglicht komen. In een tijd van voorspoed is het 
aannamebeleid van objecten binnen musea doorgaans niet scherp. De selectiecriteria zijn ruim, zolang er plek 
is in het depot. Mede hierdoor hebben veel musea van eenzelfde object meerdere exemplaren verzameld. 
Een collega museum heeft naar alle waarschijnlijkheid bovendien ook nog eenzelfde exemplaar. Met het 
komen en gaan van verschillende museumdirecteuren is het daarnaast mogelijk dat de thematiek van een 
collectie is vertroebeld. Door de toevoeging van een subgenre aan een collectie; een persoonlijk geliefd 
object van een conservator; een achterblijvertje van tentoonstellingsmateriaal; een we-weten-niet-wat-
dit-is-en-zolang-we-het-niet-weten-houden-we-het-in-de-collectie object; en soms zelfs door het opnemen 
van het kantoormeubilair van een directeur in de collectie. Door het almaar verzamelen zonder een streng 
aannamebeleid raken depots overvol. Musea met overvolle depots krijgen hun objectregistratie vaak moeilijk 
of helemaal niet op orde. Met als gevolg dat een depot onbeheersbaar wordt en het museum niet in staat is 
te vertellen welke objecten precies zij in huis heeft.

Wanneer de crisis haar intrede doet, komt de depotproblematiek aan het daglicht. Juni 2013 presenteert 
minister Jet Bussemaker de Museumbrief ‘samen werken, samen sterker’. Zij stelt hierin onder andere dat 
collecties te weinig beschikbaar zijn voor publiek; dat de samenwerking tussen musea nog onvoldoende tot 
stand komt; dat het bruikleenverkeer onderling niet voldoende is; dat digitale ontwikkelingen onvoldoende 
benut worden; en dat collecties onvoldoende beschermd worden. De minister zet koers uit naar een subsidiering 
die méér resultaatgericht wordt; een gemeenschappelijke wetenschappelijke onderzoeksagenda voor musea; 
meer samenwerking tussen musea op gebied van educatie, zichtbaarheid van de collectie, publieksbereik, 
wetenschap en het gebruik van digitale mogelijkheden; en er wordt een erfgoedwet opgesteld, waarin de 
bescherming van collecties van nationaal belang geregeld wordt.
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Afb. 27 Holborn, geen erfgoed, want deze bevond zich al in de collectie van een 
museum in een betere staat. Foto door Brightcreatives.
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Stap 4. ‘Erfgoed’ overdragen aan musea

Het herbestemmingsproces van Scryption erfgoed 
loopt in 2014 nog steeds. Onterfd Goed erkent dat het 
veel te licht heeft gedacht over het overdragen van deze 
objecten aan museale instellingen. Ze had verwacht 
dat er een aantal musea de objecten over zouden 
nemen, omdat ze in hun collectieprofiel passen. En 
misschien had het zelfs verwacht dat musea hiervoor 
contact op zouden nemen met Onterfd Goed. Maar 
omdat Onterfd Goed haar intenties hieromtrent niet 
uitgebreid heeft gecommuniceerd, kan het musea 
niets kwalijk nemen.

Om objecten over te kunnen dragen aan museale 
instellingen is Onterfd Goed voornemens objecten 
te voorzien van een document gebaseerd op het 
Waardestellend Kader Mobiel Erfgoed (WKME).2  
Een WKME zorgt er volgens Onterfd Goed voor dat 
het ingebed wordt in een nationaal verhaal van 
‘de ontwikkeling van schriftelijke communicatie in 
Nederland’; een legitimering voor de titel ‘erfgoed’. 
Maar wanneer de werkzaamheden verschuiven 
van het erfgoed naar het niet-erfgoed, blijft het 
schrijven van de WKME’s achterwege en wordt er 
maar mondjesmaat aan de herbestemming van 
verschillende deelcollecties gewerkt. 

RCE doet in samenwerking met het Van Gogh 
Museum en Shell een kunsthistorisch en technisch/
natuurwetenschappelijk onderzoek, om meer inzicht 
te krijgen in de werkwijze van Van Gogh. Onterfd 
Goed draagt inkten over aan RCE waarvan RCE 
vermoedt dat deze uit de tijd en omgeving komen van 
Van Gogh zijn werkzame periode in zuid Nederland. 
In ruil hiervoor zet RCE haar expertise en tijd in 
voor onderzoek bij Onterfd Goed. Met een speciaal 
apparaat komt RCE een dag bij Onterfd Goed om 
bij de inktstellen te bepalen van welke metalen en 
legeringen ze zijn gemaakt. “Als we eerder hadden 
geweten dat Scryption dit in haar collectie had, dan 
waren we destijds al tot samenwerking gekomen.”  
Aldus Birgit Reissland, RCE.

Mei 2013 gaan het Liemers Museum en Onterfd 
Goed een experiment aan. Een dertigtal objecten 
uit de Scryption collectie worden naar het 
Liemers museum in Zevenaar gebracht. Het gaat 
om inktflessen, vulpeninkt in kleine verpakking, 
reclamemateriaal, stempelkussens en een boekje van 
het merk ‘Gimborn’. Het Liemers museum verzamelt 
en exposeert alles van dit merk, omdat de Gimborn 
fabriek in Zevernaar gehuisvest was en vele mensen 
binnen de gemeente in de fabriek werkzaam waren. 
Met het Liemers museum wordt afgesproken dat zij 
hun Gimborn collectie aanvullen met objecten uit de 
Scryption collectie die zij zelf nog niet hebben, zodat 
hun Gimborn collectie completer wordt. Voor deze 
objecten zal een WKME geschreven worden, die de 
Gimborn collectie inbedden in een nationaal kader. 
Een equivalent van het aantal wat het Liemers museum 
vanuit de Scryption collectie aan haar eigen collectie 
toevoegt, geeft zij Onterfd Goed aan dubbelen terug 
uit haar collectie. Onterfd Goed kan deze dubbelen 
ter adoptie aanbieden, met de zekerheid dat dit geen 
‘erfgoed’ is, omdat het al vertegenwoordigd wordt. 
Een win-win ruil met gesloten beurs. Ware het niet 
dat Onterfd Goed tot op heden nog geen object terug 
heeft gekregen.3

Prototypes in de deelcollectie tachotypes en 
stenotypes worden geschonken aan een particuliere 
verzamelaar. Wel is de voorwaarde dat de 
deelcollectie in bezit blijft van de verzamelaar zolang 
deze in leven is en na overlijden van de verzamelaar, 
weer terug komt in het publieke bestel. Onterfd 
Goed stelt in samenwerking met de verzamelaar de 
waardestellende kaders op voor de prototypes om ze 
in te bedden in het nationale verhaal van schriftelijke 
communicatie in Nederland.

Door een externe partij is een wetenschappelijk 
document geschreven, over de ontwikkeling van de 
typemachine en de betekenis van deze ontwikkeling op 
gebied van schriftelijke communicatie in Nederland.

2 Het WKME is oorspronkelijk geschreven voor ‘verplaatsbaar’ erfgoed zoals voertuigen. Om het WKME bruikbaar te maken voor de 
Scryption collectie wordt, in overleg met RCE, een aantal aanpassingen gedaan. http://www.mobiel-erfgoed.nl/Blz_wsk.htm
3 Het museum verkeert sinds eind 2013 in zwaar weer. Op 1 juni 2014 sluit het museum haar tentoonstellingsdeuren. Het hoopt in de 
toekomst op een nieuwe locatie voort te kunnen bestaan. 
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Aan de hand van dit document worden 50     
typemachines uit de collectie aangemerkt als 
erfgoed. Zoals bijvoorbeeld de Sholes & Glidden, 
omdat dit de eerste commercieel succesvolle 
typemachine is. Onterfd goed heeft er één in de 
collectie, maar wanneer blijkt dat het Museon in 
Den Haag een betere machine in haar collectie 
heeft, dan besluit Onterfd Goed de machine ter 
adoptie aan te bieden aan een geïnteresseerde 
Nederlandse typemachineverzamelaar. In de lijst 
wordt ook de Crandall opgenomen, omdat het de 
eerste Amerikaanse, zichtbaar schrijvende machine 
is en misschien wel de mooiste ter wereld. Maar de 
Crandall is reeds geadopteerd, omdat Onterfd Goed 
in een eerder stadium in de veronderstelling is dat de 
Amerikaanse Crandall niet als erfgoed in aanmerking 
zal komen.

Stichting Computer Erfgoed Nederland (SCEN) komt 
al in een vroeg stadium naar Onterfd Goed om 
computerconfiguraties en onderdelen te selecteren 
die mogelijkerwijs als erfgoed aangemerkt moeten 
worden. Er worden computers en onderdelen apart 
gezet, maar van deze objecten is snel bekend dat zij 
al vertegenwoordigd worden bij andere instellingen. 
Tijdens een tweede selectieronde wordt besloten dat 
in deze deelcollectie geen enkel object het ‘erfgoed’ 
label krijgt en alles ter adoptie aangeboden wordt.

Naast bovengenoemde deelcollecties worden ook 
een aantal vulpennen en inktstellen als erfgoed 
aangemerkt. Deze objecten zijn tot op heden nog 
niet ingebed in het verhaal over de ontwikkeling 
van schriftelijke communicatie in Nederland. 
Uit overige deelcollecties zoals dicteermachines 
en kantoormaterialen wordt niets als erfgoed 
aangemerkt.

“Pas na enkele maanden (of zelfs nog langer) 
is er mede op basis van mijn artikel over de 
schrijfmachinegeschiedenis een erfgoedlijst 
samengesteld. Dat had natuurlijk aan het begin van het 
traject moeten gebeuren.” Schrijver wetenschappelijk 
document

Afb. 12 De overdracht aan museum Huis Doorn.

         
Afb. 29  Amerikaanse Crandall
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Stap 5. ‘Niet erfgoed’ ter adoptie aanbieden aan een breed publiek

Musea zijn van oudsher de bewaarplaatsen voor 
objecten van waarde en dat moet volgens Onterfd 
Goed ook zo blijven, maar tegelijkertijd moeten 
depots beheersbaar blijven. Door transparant te 
handelen denkt Onterfd Goed dat musea minder 
zouden hoeven schromen in het afstoten van museale 
objecten. Veel objecten zijn oververtegenwoordigd op 
nationale schaal en kunnen volgens Onterfd Goed de 
particuliere markt op. Dat Onterfd Goed 99% van de 
Scryption collectie ter adoptie aanbiedt aan een breed 
publiek vindt zij te verantwoorden, omdat het verhaal 
van ‘de ontwikkeling van schriftelijke communicatie 
in Nederland’ verteld kan worden aan de hand van 
de 1% die Onterfd Goed over wil dragen aan musea 
plus alle objecten die bij musea aanwezig zijn op dit 
gebied. Het label ‘niet erfgoed’ impliceert dat een 
object ook geen culturele waarde meer heeft en dat 
het niet bijdraagt aan het vertellen van het verhaal 
van de ontwikkeling van schriftelijke communicatie, 
maar dat is dus niet zo. Daarnaast stelt Onterfd Goed 
dat een particulier soms zelfs beter voor objecten kan 
zorgen dan het Scryption dat in het verleden kon. Een 
goed voorbeeld hiervan is de verzameling van W.F. 
Hermans. Deze stond ten tijde van het Scryption op het 
depot. Apparaten waren erg stoffig en velen werkten 
niet. Sinds de adoptie door Boekhandel Limerick in 
Gent zijn al diverse typemachines gerestaureerd en 
alle objecten zijn zichtbaar opgesteld in de winkel.

Bezoekers die zonder voorkennis bij Onterfd Goed in 
De Gruyterfabriek binnenkomen denken dat ze in een 
curiosawinkel zijn beland. Wanneer ze vernemen dat 
de objecten te koop zijn dan worden de ogen soms 
zelfs hebberig. De kooplust overstijgt het idee dat het 
vanuit museaal oogpunt not-done is hoe de Scryption 
collectie te koop aangeboden wordt. Als Onterfd Goed 
toelichting geeft op de missie van haar bestaan en de 
werkwijze die ze hanteert, dan krijgt het alleen maar 
meer positieve bijval. Mensen steunen de stichting 
graag door een aankoop te doen. 

“Onterfd Goed voert als motto het vinden van een plek 
voor (onderdelen van) verweesde collecties. Op zich is 
het een goed verhaal, maar ik krijg de indruk dat het 
grote geld toch vóór gaat.” Verzamelaar 1

Afb. 30  Cantelo prototype

De stichting is nog geen twee maanden opgericht 
of het eerste object wordt al verkocht aan een 
verzamelaar in het buitenland. Het gaat om de 
zeldzame Cantelo met een verkoopwaarde van 
€12.500,-. De Cantelo is volgens Onterfd Goed geen 
Nederlands erfgoed, want de machine heeft geen 
relevante bijdrage geleverd in de ontwikkeling van 
de typemachine. Daarnaast heeft de machine ook 
geen sociaal- maatschappelijke relevante gehad 
voor de ontwikkeling van schriftelijke communicatie 
in Nederland. Wanneer DK&J een bezoek brengen 
aan de nieuwe eigenaar, dan zien zij de machine 
gepresenteerd in een veel betere conditie dan in het 
depot van het Scryption. 
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De locatie van Onterfd Goed in De Gruyterfabriek in 
Den Bosch is ingericht op de adoptie van de objecten. 
Alle adoptie objecten hebben een nummer en label en 
zijn voorzien van een prijs; allen mogen aangeraakt en 
uitgeprobeerd worden; mensen worden uitgenodigd 
om lang rond te snuffelen. Vijf dagen per week 
is adoptiebalie open voor publiek van 09.30u tot 
17u. Onterfd Goed is vanaf de oprichting ook vaste 
deelnemer van de Verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht. 
Daarnaast worden deelcollecties via gerichte beurzen 
verkocht. Boeken bijvoorbeeld op de boekenbeurs in 
Tilburg en vulpennen op de vulpenbeurs in Keulen. 
Via een externe partij worden op E-bay typemachines 
aangeboden. Er wordt een poging gedaan om zelf een 
webwinkel op te starten, maar dit blijkt een tijdrovende 
bezigheid te zijn, met weinig opbrengsten.

Verzamelaars van typemachines weten Onterfd 
Goed snel te vinden. Onterfd Goed is hier blij mee, 
want zij constateert dat verzamelaars vaak het 
beste voor een object kunnen zorgen. Wanneer er 
objecten naar verzamelaars in het buitenland gaan 
laat Onterfd Goed de adoptieouder wel weten dat 
zij beschikbaarheid voor bruikleen in Nederland zeer 
waardeert. Handelaren worden zo veel mogelijk 
geweigerd; het wordt niet toegestaan partijen 
van objecten te adopteren. Onterfd Goed geeft 
liefhebbers de eerste kans. Doorverkoop wordt niet 
gestimuleerd, maar wordt ook niet gecontroleerd. 
Omdat de Nederlandse markt voor de vulpen erg 
klein is wordt een grote restantpartij wel verkocht 
aan een handelaar die wereldwijd bekend is onder 
vulpenverzamelaars. Het St. Lucas in Boxtel adopteert 
een selectie boeken om op te nemen in de bibliotheek 
van de school. Een verzamelaar adopteert niet alleen 
graag, hij komt zelfs iedere week om zijn kennis in te 
zetten. Typemachines waar men in geïnteresseerd 
is, of die ingezet worden bij projecten, reviseert hij 
zodat ze het weer doen. Een promovendus snuffelt 
tussen de collectie, omdat ze onderzoek doet naar de 
ontwikkeling van lettertypen op typemachines. Een 
verzamelaar van stencilmachines komt niet zozeer 
om objecten te adopteren, maar wil met zijn huidige 
verzameling graag een museum oprichten en vraagt 
Onterfd Goed om advies.

Vanuit museaal oogpunt is daarentegen te bepleiten 
waarom dit verdienmodel niet zou mógen werken. 
Deze dualiteit zit hem in de arbitraire scheidslijn 
tussen de definities ‘erfgoed’ en ‘curiosa’, zolang er 
geen sprake is van een nationaal kader, toezicht of ten 
minste transparantie in de beoordeling van waarde.

Wanneer Onterfd Goed opgericht is gaat een groep 
studenten van het St. Lucas in Boxtel aan de slag om 
de huisstijl te ontwerpen. Onterfd Goed geeft in de 
opdracht mee dat kopers een ‘bewijs van aankoop’ bij 
objecten moeten krijgen. Dit bewijs gebruikt Onterfd 
Goed voor haar administratie en tevens kan zij 
hiermee zicht houden op de toekomstige locatie van 
de objecten. Wanneer de studenten hun concepten 
presenteren stellen zij voor om de term ‘adoptie’ te 
gebruiken in plaats van ‘verkoop’. Volgens de studenten 
verwacht Onterfd Goed van de ‘adoptieouder’ dat 
deze meer waarde hecht aan het aanschaffen van 
een object dan het aanschaffen van een voorwerp 
uit een willekeurige winkel, omdat de adoptieouder 
zorg draagt voor voormalig erfgoed. De studenten 
willen op deze wijze een stukje bewustwording 
meegeven aan de koper. Omdat Onterfd Goed dit een 
goede en praktische vertaling vindt van een van haar 
doelen, besluit ze de term te gebruiken. Een enkele 
stakeholder vindt het gebruik van de term niet juist. 
Onterfd Goed zou het idee van verkoop van museale 
objecten verzachten door het gebruik van de term 
adoptie. Adoptieouders van de Scryption collectie 
daarentegen beleven het concept als zeer positief. 
Ondanks dat het geen officieel document is, wordt 
er veel waarde gehecht aan het adoptieformulier en 
wordt er zelfs advies gevraagd omtrent de ‘juiste’ zorg 
voor het desbetreffende object.

“Ik vind de adoptie van voormalige collectiestukken 
ook een farce. Juridisch gaat het eigendom gewoon 
over. Het idee dat je mensen zo op een andere manier 
betrekt bij erfgoed is een raar verhaal. Het is niet 
anders dan een winkel met een bonnetje als bewijs 
van je aankoop. En omdat de winkeleigenaren van 
de winkel moeten leven, zou het enorm helpen als ze 
gewoon een bordje winkel boven hun zaak hadden 
staan.” Agnes Vugts, Huis voor de Kunsten Limburg
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Anderen doen beloftes een object te adopteren, 
maar zijn boos als blijkt dat het object een jaar na 
dato door iemand anders is geadopteerd. Afdingen 
op de prijs wordt vanuit de adoptant vaak gepoogd 
en Onterfd Gaat er vaak in mee. Op beurzen is het 
dé verkoopmethode. Voor Onterfd Goed is het 
daarnaast ook een gebaar: ‘wat is het object u waard 
en hoe graag steunt u Onterfd Goed in haar missie 
en werkzaamheden?’ Inktstellen worden gepoetst, 
maar niet gerestaureerd. Typemachines worden 
alleen gereviseerd als er interesse voor is. Wanneer 
half 2013 de markt van verzamelaars verzadigd lijkt 
wordt de historische/verzamelwaarde wat minder 
geprofileerd. Er wordt ingezet op de ‘nostalgische’ 
waarde van de objecten. Een grotere groep mensen 
wordt aangesproken, doordat objecten bijvoorbeeld 
als ‘leuk cadeautje’ aangeprezen worden. Een nadeel 
voor de adoptie van de Scryption collectie is dat de 
locatie in Den Bosch niet centraal in een winkelgebied 
ligt en dus wordt er besloten om ook objecten 
in consignatie te geven aan vintage winkels. Ook 
wordt er meegedaan aan Serious Request tijdens de 
feestdagen en Onterfd Goed is regelmatig te vinden 
op de Feelgoodmarkt in Eindhoven.

In de meest ideale situatie zou Onterfd Goed eerst de 
gehele registratie, waardering en selectie afgerond 
hebben alvorens objecten ter adoptie aan te bieden. 
Financieel is dit niet mogelijk. Soms duurt het voor 
potentiele adoptanten lang voordat ze uitsluitsel 
krijgen of een object te adopteren is en voor welke 
prijs. Voor Onterfd Goed zorgt het iedere maand voor 
financiële onrust dat het proces wat voorafgaat aan 
de adoptie veel tijd in beslag neemt. De doorstroom 
van objecten gaat voor adoptie te traag.

Onterfd Goed maakt administratief gezien een goede 
start. Op ieder adoptiecertificaat wordt alle nodige 
informatie genoteerd. Tenminste, dit geldt voor de 
locatie Gruyterfabriek. Op deze locatie nemen de 
mensen de tijd voor méér dan alleen de adoptie. 
Op beurzen blijkt het al snel erg lastig om de gehele 
administratie bij te houden. Lang niet alle adoptanten 
hebben het geduld om het adoptieformulier in te 
vullen met naam, adres en handtekening.

En wanneer het aan de kraam erg druk is, dan is het 
zelfs lastig om alle objectnummers te noteren. Veel 
efficiënter is het om de bon achterwege te laten 
tijdens de verkoop. En mist er een administratie is van 
objecten die meegaan en objecten die terugkomen 
van de beurs is dit geen probleem. In 2012 wordt 
de administratie van adopties nog op objectniveau 
bijgehouden, omdat het de intentie is van DK&J om 
het gehele herbestemmingsproces financieel op dit 
niveau te in kaart te kunnen brengen. De informatie 
wordt waardevol geacht voor Onterfd Goed en andere 
musea. Vanaf 2013 wordt de administratie echter niet 
meer per object en deelcollectie geadministreerd. 
De administratie loopt, door prioriteit te geven aan 
andere werkzaamheden, achter. Er wordt besloten 
in de toekomst uit te gaan van de bankgegevens die 
per datum geregistreerd worden. De administratie 
op objectniveau (voorheen een dubbelcheck met de 
bankgegevens) wordt losgelaten. In de tabel hieronder 
is te zien hoe de verkoop in twee jaar tijd verloopt. In 
2012 het geheel nog onderverdeeld in deelcollecties 
en 2013 en 2014 (t/m het eerste kwartaal) alleen in 
totaalbedragen.

“Met ontzettend veel genoegen denk ik terug aan mijn 
ervaringen met Onterfd Goed. Jullie proberen integer
om te gaan met de spullen die jullie toevertrouwd 
worden zonder de flexibiliteit te verliezen. Anders; 
jullie durven los te laten nadat anderen het hebben 
laten liggen, aan partijen waar jullie in eerste instantie 
niet aan denken. Jullie organisatie is jong en daardoor 
dynamisch. Het is rechtvaardig museale spullen los te 
laten uit haar museale setting want het is belachelijk 
om alles dat zich in musea bevind een sacrale lading 
toe te dichten. Jullie laveren in het spanningsveld 
dat dit oproept en overduidelijk voorzien jullie in een 
behoefte.” Roderick Habchi, handelaar

“Ik heb niet de indruk dat de SOG erg aan de weg heeft 
getimmerd om de Scryption-collectie aan de man te 
brengen. De verzamelaars wisten het wel en zo hebben 
de ‘betere’ machines een nieuw thuis gevonden, 
maar daarna... Er is niet op ebay en/of Marktplaats 
geadverteerd met machines en materiaal. Op zich 
begrijpelijk, want dat is veel werk, net als het inpakken 
en verzenden van de spullen. Hiervoor zijn in een later 
stadium wat mensen ingeschakeld.” Verzamelaar 1
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“Ik heb nooit begrepen waarom de objecten niet 
massaal op ebay zijn gezet. Dan weet je namelijk 
zeker dat je alle verzamelaars bereikt en marktprijzen 
verkrijgt. Pas in een laat stadium heeft een Duitse 
handelaar met een ebay account dit gat gevuld, maar 
toen waren de meest interessante machines al lang 
verkocht, en lang niet altijd op een transparante 
manier. Zo heeft het mij gestoken dat de Sholes & 
Glidden eerst tot het erfgoed behoorde en daarna aan 
de man is verkocht die er achter kwam dat eenzelfde 
machine al in een Nederlands museum staat. Andere 
geïnteresseerden (zoals ik) kwamen hier pas veel later 
achter. Een openbare verkoop op eBay was hier meer 
op zijn plaats geweest. Nou blijft het toch allemaal 
een beetje schimmig. Dat had de stichting overigens 
ook zelf kunnen doen: een account is zo aangemaakt 
en de objecten waren al gefotografeerd. Ik denk dat 
het uiteindelijk zelfs sneller was gegaan op die manier, 
en minder arbeidsintensief. De meerwaarde van de 
Duitse handelaar is mij nooit duidelijk geworden.” 
Typemachineliefhebber en verzamelaar 2

Deelcollectie    Taxatiewaarde  Adoptie  Adoptie  Adoptie
        2012  2013  2014  
            1e kw.
 
Typemachines    174.331   123.156
Typemachine onderdelen + materialen* 5.000   95
Typemachine reproducties/prototypes 10.000   2.219
Vulpennen    29.538   2.038
Vulpen onderdelen + materialen**  30.082   46
Computers    5.000   60
Inktstellen    20.000   2.271
Beeldmateriaal    7.000   28
Boeken***    15.000   2.884
Kantoormachines    5.000   730
Kantoormaterialen****   20.000   7.767
W.F. Hermans verzameling   -   -
Overig     1.000   0  
Subtotaal    321.951,-  141.294,- 73.545,-  14.151,-

Expositiemateriaal (geen collectie)   20.000   0  0  0
Totaal     341.951,-  141.294,- 73.545,-  14.151,-
Schatting totaal adoptie 2014         35.000,-

Schatting totaal opbrengst collectie: € 249.839,-

Fig. 3  Tabel.

Van onderstaande tabel (zie fig. 3) is af te lezen dat 
de adoptie exponentieel terug loopt van eerste naar 
derde adoptiejaar. Bij het vrijkomen voor adoptie 
geldt voor iedere deelcollectie dat er in het eerste 
stadium klein aantal objecten geadopteerd wordt 
voor relatief veel geld en daarna het overgrote 
gedeelte geadopteerd voor relatief weinig geld. 
Voor de typemachines was het piekmoment het 
eerste jaar na oprichting van de stichting, voor de 
vulpennen geldt dat zij begin 2013 hun piekmoment 
hebben gehad en voor de computers is dit begin 
2014 geweest. De adoptie van de inktstellen is 
gestaag verlopen. Wel kan bij deze deelcollectie 
gesteld worden dat zij het meest in de smaak vielen 
tijdens beursdagen.

“Hoe duurzaam wil & kun je zijn – d.w.z. hoe lang 
kun je het volhouden als switch tussen aanbod en 
(gecreëerde) vraag te blijven functioneren?” Riemer 
Knoop, duo-lectoraat Cultureel Erfgoed Reinwardt 
Academie & Gordion Cultureel Advies
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Wanneer er geen museum gevonden wordt die de 
hele verzameling over wil nemen, dan wordt hij in 
juni 2013 middels een prijsvraag geadopteerd voor 
€ 5.000,-. Met de schatting van de totale adoptiecijfers 
in 2014 wordt bijna het bedrag gehaald waarop de 
collectie afgewaardeerd is.

Volgens planning zou Onterfd Goed op 31 december 
2013 de herbestemming van de Scryption collectie 
afgerond hebben. Dat betekent niet alleen dat erfgoed 
een nieuwe eigenaar zou moeten hebben, maar ook 
dat de adoptie stopt en dat er geen ‘overgebleven’ 
object meer in bezit is van Onterfd Goed. De deadline 
wordt niet gehaald. Een groot percentage erfgoed 
heeft nog geen nieuwe bestemming en zo’n 50% van 
de collectie is niet geadopteerd. Heeft Onterfd Goed er 
wel alles aan gedaan om alle potentiele adoptieouders 
in Nederland en wereldwijd te bereiken? Waar houdt 
het op voor Onterfd Goed? Is een adoptieperiode van 
2 jaar afdoende? Is een herbestemmingspercentage 
van 50% genoeg?

Afb. 31 Stichting Onterfd Goed op de 
Verzamelaarsbeurs.

De deadline wordt bijgesteld. Er wordt besloten dat 
mensen objecten kunnen adopteren tot 28 februari 
2014 en na deze datum worden nog een 100tal ‘high 
potentials’ uit de collectie aangeboden tot en met 
september 2014. Onterfd Goed stelt een einddatum 
vast, enerzijds omdat ze de ruimte wil hebben ook 
nieuwe collecties te kunnen herbestemmen en 
anderzijds omdat objecten relatief steeds duurder 
worden als ze langer bij Onterfd Goed blijven.

“In het eerste jaar van Onterfd Goed heb ik me nogal 
kritisch opgesteld, ik heb wat machines gekocht en 
verder heb ik me afzijdig gehouden. Later wonnen de 
typemachines het van mijn principes, ik was ook wat 
anders over de voormalige Scryption-collectie gaan 
denken, en toen ben ik machines voor de adoptie gaan 
repareren. Er werden namelijk ook defecte machines 
verkocht; als voormalig museaal stuk was wel- of niet 
werken niet van belang. Ik vond en vind echter dat 
wanneer een niet-verzamelaar een machine koopt, 
het ding het moet doen. Hij/zij wil de machine meestal 
gaan gebruiken. Dit initiatief werd aangemoedigd 
door Onterfd Goed. Ik heb ruim 100 machines weer 
werkend gekregen, dat werden de high-potentials. 
Ik heb het idee dat élk initiatief aangemoedigd zou 
worden, gewoon omdat de driehoofdige leiding meer 
dan genoeg aan het hoofd had. Het viel overigens niet 
mee, om de high-potentials bij elkaar te houden, bij 
een volgend bezoek stonden de machines vaak op een 
andere plek. Eind vorig jaar was de gestelde termijn 
voor normale verkoop van het materiaal voorbij, 
het resterende werd materiaal voor opgebruik. Het 
heeft Jolande overredingskracht gekost om de high-
potentials uit deze groep te houden, ondertussen is 
daar nog het een en ander van verkocht.” 
Verzamelaar 1

“Ik heb de indruk dat na de komst van andere collecties 
de interesse in het Scryption tot bijna nul is gedaald. Er 
is nog wel een man actief die af en toe een waardeloze 
typemachine voor een paar tientjes op marktplaats 
zet, maar ik kan me niet voorstellen dat dit zoden aan 
de dijk zet. Ik ben bang dat de overblijfselen uiteindelijk 
ergens op de schroot belanden. Maar goed: hoe erg is 
dat?” Typemachineliefhebber en verzamelaar 2
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Afb. 32 Het ondertekenen van een adoptieformulier.
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
De verzameling van W.F. Hermans, een aparte adoptiecasus

Enkele typmachines uit de verzameling van W.F 
Hermans:

Afb. 33 Rode Underwood portable 315, met een 
briefje van W.F. Hermans zelf, aan de binnenkant 
geplakt.

Afb. 34 Olivetti Lettera 22 typemachine

Afb. 35 Olympia Traveler

Schrijver W.F. Hermans, gerekend tot de grootste drie 
Nederlandse schrijvers van de vorige eeuw, is tijdens 
zijn leven fervent verzamelaar van typemachines. Na 
zijn overlijden schenken de erfgenamen de gehele 
verzameling aan Scryption. Onterfd Goed neemt de 
verzameling over als deel van de gehele Scryption 
collectie. De verzameling van W.F. Hermans bestaat 
uit zo’n 160 typemachines, boekhoudmachines, 
kantoormeubilair, wat boeken en prullaria. In totaal 
zijn 364 objecten in Objectz geregistreerd onder 
deze verzameling. Omdat de fraters er met name 
ten opzichte van deze verzameling zeker van willen 
zijn dat Onterfd Goed zorgvuldig handelt, wordt het 
volgende opgenomen in het koopcontract:

Artikel 8.1. Door sluiting van het museum Scryption 
is de collectie terug gekeerd bij de fraters CMM. 
Daar de collectie in de loop der jaren is uitgebreid, 
is bij overdracht aan de congregatie CMM tussen 
de stichting Scryption en de congregatie CMM 
overeengekomen dat: ‘ in cultureel opzicht relevante
deelverzamelingen die deel uitmaken van de 
onverdeelde Scryption collectie, die afkomstig 
zijn van derden, zoals de verzameling van W.F. 
Hermans, niet vervreemd zullen worden dan nadat 
met de oorspronkelijke gever daarover afstemming 
heeft plaats gevonden, of als samenhangende 
deelverzameling aan ter zake relevante Nederlandse 
musea is aangeboden.’

Op 23 april 2014 heeft Onterfd Goed telefonisch 
contact met de zoon van W.F. Hermans. De verzameling 
wordt aan de erfgenaam aangeboden, maar deze 
laat weten dat de verzameling wat hem betreft 
uiteen mag vallen. Als optie wordt genoemd dat de 
verzameling geveild kan worden, of dat bijvoorbeeld 
de rode IBM naar het Letterkundig Museum kan gaan. 
Onterfd Goed vertelt van haar voornemen om voor 
de verzameling in zijn geheel een nieuwe eigenaar te 
zoeken en de erfgenaam laat weten hiermee akkoord 
te gaan.

“Wat als we in de toekomst verantwoordelijkheid 
blijven nemen voor elke uit de hand gelopen fascinatie 
of verzameling van élke gerespecteerde auteur?” 
Anne-Sandrijn van Brouwershaven, VPRO boeken 
‘bewaarwaarde’, 29 mei 2013
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Afb. 37 De adoptie van de rode schrijfmachine van 
W.F. Hermans, door Gert Brouns naar aanleiding van 
de W.F. Hermans prijsvraag.

In het Waardestellend Kader Mobiel Erfgoed stelt 
Onterfd Goed dat de verzameling, in haar geheel, 
wel een culturele ‘ensemble’ waarde heeft. Onterfd 
Goed gaat om deze reden niet in op het verzoek 
van het Letterkundig Museum in Den Haag dat het 
“het bijzonder op prijs zou stellen indien het in de 
gelegenheid gesteld wordt aan te geven naar welke 
objecten […] zijn belangstelling uitgaat. Hierbij 
kan gedacht worden aan de rode schrijfmachine 
waarop Hermans de laatste jaren van zijn leven heeft 
gewerkt.”4 Onterfd Goed zou de gehele verzameling 
bij voorkeur, om niet, overdragen aan een museale 
instelling, maar weet dat er geen museum, met 
passend collectieprofiel, geïnteresseerd is in de 
gehele verzameling. Onterfd Goed besluit daarom 
een nieuwe particulier eigenaar te zoeken.

4 Correspondentie tussen Letterkundig Museum en Onterfd Goed, 
4 juni 2013.

Van Onterfd Goed krijgt de verzameling niet de 
kwalificatie ‘erfgoed’ mee. Enerzijds niet omdat 
de W.F. Hermans verzameling geen enkel apparaat 
bevat, dat niet óók in de collectie van Scryption zit, en 
dat gekwalificeerd wordt als erfgoed omdat het van 
belang is geweest voor de technische ontwikkeling 
van schriftelijke communicatie in Nederland. En 
anderzijds niet omdat het niet als vanzelfsprekend is 
dat de verzameling erfgoed is, ómdat W.F. Hermans 
een beroemde schrijver was. Alleen de rode IBM, 
waar Hermans zijn publicaties op typte heeft volgens 
Onterfd Goed een hoge erfgoedwaarde, omdat op 
deze machine enkele van zijn literaire werken zijn 
ontstaan. 

Afb. 36 Dé rode IBM van Hermans.

“De rode schrijfmachine moet van de vergetelheid 
worden gered. Het zou een grof schandaal zijn als dit 
tastbare stuk literatuurhistorie niet in de collectie van 
het Letterkundig Museum wordt opgenomen.” Nick 
Muller, HP de tijd/cultuur, ‘Red de rode schrijfmachine 
van W.F. Hermans’, 11 juni 2013
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Waardestellend Kader Mobiel Erfgoed W.F. Hermans

De betekenis van de deelcollectie W.F. Hermans
W.F. Hermans (voorts WFH) behoort tot één der grootste schrijvers van Nederland. Samen met Harry Mulisch en 
Gerard Reve is hij De Grote Drie, de drie belangrijkste naoorlogse Nederlandse auteurs.
WFH was naast schrijver typemachine liefhebber. Hij noemde het apparaat zelfs in 1 van zijn boeken ‘de liefste machine 
ooit uitgevonden’. In zijn leven heeft hij veel typemachines verzameld, geregistreerd, getest en werkend gemaakt. Ook 
zijn er weer machines geruild, verkocht of gewoon niet geregistreerd. In de jaren 90 van de vorige eeuw gaf Hermans 
zijn verzameling in langdurige bruikleen aan het Scryption. In 2002 is deze bruikleen omgezet in een schenking. Tot 
aan de overname van de collectie van het voormalig Scryption is er nooit een eenduidige registratie geweest van de 
collectie. In diverse bronnen wordt gesproken over 160 tot en met 250 machines. 
Inhoud van de collectie (216 objecten of objectgroepen), geregistreerd door Onterfd Goed: 
 - 155 typemachines
 - 10 telmachines
 - 7 lege koffers
 - 11 velo/tachotypes
 - 5 overige machines (Hagelin/naaimachine/bandrecorders)
 - Bureau, stoelen en kast uit de werkkamer van Hermans in Brussel
 - Overig materiaal dat uit het huis van Hermans komt, verdeeld over 18 grijze doosjes.
 - Boeken
 - Beeldmateriaal

De verzameling specifiek – historie
WFH heeft zijn verzameling machines voornamelijk op rommelmarkten gevonden. Bij veel van de machines heeft hij 
een tekst geschreven waarin staat waar de objecten vandaan komen. Deze teksten bevinden zich of op een sticker in 
het apparaat, of op losse vellen, die oorspronkelijk in de machine zat. Deze losse vellen zijn verzameld in een map, 
helaas zonder een link naar welke machine ze gezeten hebben. Met onderzoek zou achterhaald kunnen worden welke 
vellen bij welke machines horen.
Het bureau, de 2 stoelen en de kast komen uit de werkkamer van Hermans, toen hij in Brussel woonde. Het overige 
materiaal, variërend van knikkers, tabakswaren, vulpennen en andere snuisterijen komen uit het huis van Hermans. 
Over het lampje in de vorm van een uil heeft de weduwe Hermans gezegd dat dit nooit op de werkkamer van Hermans 
heeft gestaan, maar dat dit uit de kelder komt. Het is een zeer gevarieerde verzameling. Die in zijn geheel bij Hermans 
vandaan komt. En zeer waarschijnlijk zijn alle objecten door hemzelf verzameld en/of gebruikt. 
Het Scryption heeft de collectie in bruikleen gekregen toen Hermans nog leefde. Na zijn dood is dit in een schenking 
omgezet door zijn zoon Ruprecht Hermans. Correspondentie hieromtrent is bij Onterfd Goed aanwezig. In de 
correspondentie is tevens terug te vinden dat er ten tijde van de schenking in samenspraak met de weduwe Hermans 
besloten is, een deel van de verzameling typemachines af te stoten. Dit betekent dat de verzameling niet meer volledig 
is, zoals Hermans het bedoelde. 

In 2012 heeft Onterfd Goed, door niet optimaal afgeronde administratie en verhuizing, onverhoopt 2 machines uit de 
verzameling van Hermans verkocht. Zij is nu druk bezig om deze machines terug te kopen, om haar fouten ongedaan te 
maken. De kans bestaat echter dat dit niet lukt. Dit betekent dat de verzameling nog minder compleet is, dan zij al was. 
In 2013 is de gehele verzameling zoals nu aanwezig, geregistreerd. Deze registratie is gelegd naast eerdere 
registratielijsten uit 2001. Hieruit blijkt dat de 24 machines waar de registrator in 2001 al een vraagteken naast zette, 
nu ook niet vindbaar zijn. M.u.v. de 2 machines waarvan Onterfd Goed weet dat ze verkocht zijn. En 1 machine (SOG 
nummer 305202) is in de lijst in 2001 (door Scryption opgesteld) dubbel geregistreerd. Het boekje De liefste machine 
ooit uitgevonden vormt ook geen volledig beeld van de verzameling typemachines van W.F. Hermans. Daarom 
heeft SOG ervoor gekozen uit te gaan van de verzameling zoals hij nu aanwezig is in Den Bosch (plus de 2 verkochte 
machines).In de correspondentie is ook gevonden dat Hermans ooit van het Letterkundig Museum 2 typemachines 
heeft in bruikleen heeft gehad. Machines van de schrijvers P.J. Boutens en Deyssel. In de bruikleenovereenkomsten 
die SOG heeft, staat helaas geen duidelijke omschrijving van de machines, waardoor het lastig is de machines terug te 
vinden. Hermans heeft echter in 1 machine een sticker geplakt waarop staat dat de machine van Boutens is geweest. 
Deze machine zal geretourneerd worden aan het LM. Welke de machine van Deyssel is, is tot nog toe onbekend. Aan 
LM is gevraagd of zij kunnen onderzoeken om welke machine het gaat. De toekomstige eigenaar van de verzameling zal 
over deze kwestie ingelicht worden, wanneer de bruikleen nog niet afgerond is voor de eigendomsoverdracht.
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Selectiecriteria
Representatiewaarde: 
De verzameling representeert de voorliefde van een Hermans voor typemachines. Dit is bijzonder omdat de 
typemachine vaak een (grote) rol in zijn boeken speelt. Zelf heeft Hermans ooit gezegd dat hij zonder typemachine 
geen schrijver was geworden, door zijn onmogelijk onleesbare handschrift.

Herkomst:
Uit de nalatenschap van WF. Hermans. Hermans zelf heeft ze voornamelijk op vlooienmarkten in Brussel en Parijs 
gekocht.

Zeldzaamheid: 
De machines zijn niet zeldzaam. De enige zeldzaamheid is het feit dat Hermans ze verzameld heeft en dat hij op 
enkelen gewerkt heeft. 

Staat van het object: 
De machines zijn door WF goed schoon en werkend gemaakt. Door de opslag op stoffige zolders, zijn de machines 
zienderogen achteruit gegaan. Ze kunnen een goede schoonmaakbeurt gebruiken.

Presentatiepotentieel: 
De verzameling heeft een groot presentatiepotentieel in zijn hoeveelheid; ter nagedachtenis aan Hermans; en omdat 
hij op enkele machines heeft geschreven. Ook omdat er veel objecten van zijn oude werkkamer in de verzameling 
zitten, waaronder het bureau en de stoel en de rode IBM.

Ensemble: 
De ensemblewaarde is hoog, door het feit dat alle objecten verzameld zijn door Hermans.

Documentatie: 
Hermans heeft bij al zijn machines een A4 getyped, om te kijken of en hoe ze werkten. Deze zitten in 1 map, helaas niet 
meer in de machines zelf. Het eerste deel van zijn verzameling heeft Hermans goed gedocumenteerd. Later werd hij 
iets slordiger. Daarom is ook niet zeker waar de verzameling nu exact uit heeft bestaan.
In sommige machines heeft hij een sticker geplakt met informatie waar de machine vandaan komt. 
Kennis: door documentatie en archieven is kennis redelijk aanwezig.  

Conclusie:
De verzameling van W.F. Hermans is een omvangrijke verzameling, die in zijn geheel veel ruimte inneemt. De 
machines op zichzelf zijn niet zeldzaam of erg bijzonder. De reden om de verzameling bijeen te houden en tevens de 
enige meerwaarde om de verzameling te bewaren, is dat Hermans deze verzameld heeft en er zelf een grote liefde 
voor had. Wel moet opgemerkt worden dat de verzameling niet compleet is, zoals Hermans deze heeft bedoeld. De 
registratielijsten van 2001 laten al zien dat er machines missen; de correspondentie met de weduwe toont aan dat al 
een deel afgestoten is; en Onterfd goed heeft twee machines verkocht. 
Enkele stukken, zoals de rode IBM hebben een hoge erfgoedwaarde, doordat men weet dat hier de laatste tien jaar van 
zijn leven de manuscripten op geschreven zijn. Dit vormt, samen met zijn werkkamer een nostalgisch overzicht van hoe 
Hermans werkte. De verzameling typemachines vormt meer een decoratieve achtergrond. 
Als het als erfgoed behouden moet blijven, dan is de voorkeur van Onterfd Goed dat het in zijn geheel naar een nieuwe 
eigenaar gaat. Alhoewel ook dit niet het eind van het nalatenschap van Hermans betekent. Als goed gedocumenteerd 
wordt waar alles naartoe gaat en de nieuwe eigenaren meldplicht krijgen wanneer ze een machine verkopen, kan er 
nog steeds contact gezocht worden wanneer de machines gewenst zijn op een tentoonstelling.
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Onterfd Goed kiest voor een onorthodoxe aanpak in 
haar zoektocht naar een nieuwe eigenaar. Er wordt 
een prijsvraag uitgeschreven. Derdejaars studenten 
van de Willem de Kooning academie organiseren de 
prijsvraag onder de naam van ‘De Nabestaanden’ 
en in nauwe samenwerking met Onterfd Goed. Via 
allerlei media wordt ruchtbaarheid gegeven aan de 
mogelijkheid voor iedereen om in te schrijven voor 
het eigenaarschap van de verzameling. Er zijn drie 
partijen die een inzending doen.

Erosie, door Stan Wannet & Geert Jonkers
Audiomachinist Geert Jonkers (sinds 1992 actief 
als maker-van en performer-met mechanische 
geluidsapparaten) en beeldend kunstenaar Stan 
Wannet (werkt sinds 2000 aan omvangrijke kinetische 
installaties) dienen een goed onderbouwde 
‘drietrapsraket’ in. “Erosie is een plan waarin de 
machines de basis zijn voor een installatie, een 
muziektheatervoorstelling en een expositie. Ons plan 
is erop gericht om een bijzondere draai te geven aan 
de verzameling Hermans, zodat ze gezien en beleefd 
kan wordt door een breed publiek. Erosie is een plan 
wat speelt met het spanningsveld om de collectie 
te behouden, zonder bang te zijn voor de heiligheid 
ervan. […] We halen hiermee tastbare literaire 
geschiedenis uit het stof en maken er een actuele 
spannende belevenis van voor een veel breder publiek 
dan louter Hermans-liefhebbers.”

Afb. 38 Adoptie Rode IBM door boekhandel Limerick  
in Gent, Belgie.

De stad houdt van jou. Gemeente Groningen & 
dichter Rense Sinkgraven
Dichter Rense Sinkgraven schrijft voor de prijsvraag 
het gedicht ‘De stad houdt van jou’, waarin de 
verzameling verwelkomd wordt bij haar terugkomst 
in de stad Groningen. Gemeente Groningen / 
Dienst OCSW pleit als volgt: “Graag willen we de 
verzameling van W.F Hermans naar Groningen halen, 
de stad waar Hermans twintig jaar heeft gewoond en 
gewerkt. Zijn problematische academische carrière 
en zijn slechte ervaringen met een aantal collegae 
was inspiratie voor een aantal van zijn beste werken. 
Deze periode was derhalve een rijke voedingsbodem 
voor zijn schrijverschap. […] Het universiteitsmuseum 
zal de verzameling tentoonstellen in zowel het 
universiteitsmuseum, als de bibliotheken, het 
Groninger Forum en aansluiten bij evenementen in 
de stad. Ook zullen we de collectie beschikbaar stellen 
voor bruikleenaanvragen van andere musea. Ons doel 
is om deze bijzondere verzameling zo vaak mogelijk 
en in een steeds wisselende context te tonen aan een 
zo breed mogelijk publiek.”

De schrijfmachine mijmert gekkepraat, door Gert 
Brouns
Gert Brouns, eigenaar van boekhandel Limerick in 
Gent doet een persoonlijk pleidooi om de verzameling 
in zijn boekhandel te presenteren. “De passie voor de 
literatuur in het algemeen en voor de Nederlandstalige 
in het bijzonder en waarvan voor mij W.F. Hermans 
dé exponent was (en is)” wordt geboren wanneer 
hij in 1986 Nooit meer slapen van W.F. Hermans 
moet lezen voor en mondeling examen Nederlands. 
De literatuur zal vanaf dan zijn leven beheersen. “Ik 
verslond zijn en andere oeuvres, verkende het ene na 
het andere literaire genre binnen tal van taalgebieden 
en probeerde dat te rijmen met talrijke professionele 
omzwervingen.” In 2012 neemt Brouns boekhandel 
Limerick over in Gent, waar hij al een geruime tijd 
werkzaam is. “Daar is een ruimte op overschot, die 
zou kunnen ingericht worden met, ik zeg maar wat, 
een collectie schrijfmachines , 160 meesterwerken 
sterk, van zo niet de grootste dan toch de meest 
opmerkelijke schrijver uit ons taalgebied.”
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Op 20 juni wordt de nieuwe eigenaar bekend gemaakt 
tijdens een middag en avondprogramma waarin ook 
een debat wordt gehouden en een expositie is te 
zien van jonge kunstenaars. Na het debat, aan het 
begin van de avond, maakt de jury bekend dat zij 
Boekhandel De Limerick in Gent verkiest als nieuwe 
eigenaar voor de verzameling van W.F. Hermans, 
omdat zij in haar juryrapport pleit voor “de terugkeer 
van een gemusealiseerde collectie naar de primaire 
context.”5 Gert Brouns, eigenaar van de boekhandel 
is blij verrast, de kunstenaars tonen zich als goede 
verliezers en vanuit gemeente Groningen wordt 
meteen boosheid geuit over het verlies.

Wim de Bie twittert in reactie op het juryrapport: 
“ ‘Van passie naar passie…’ Een jury die wartaal 
fabriceert mag W.F. Hermans niet misbruiken.” 20 juni 
2013.

Op 26 juni worden er door de leden Monasch en 
Van Dekken (beiden PvdA) en De Boer (VVD) 7 
Kamervragen gesteld aan de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap over “het verdwijnen van de 
unieke collectie typemachines van de schrijver W.F. 
Hermans naar het buitenland.” Onterfd Goed is op dat 
moment veel in de media te vinden.6 En ondanks dat 
minister Bussemaker zich positief uitspreekt over de 
handelswijze van Onterfd Goed7, zal de wind vanuit 
Groningen nog een poosje aan blijven wakkeren. En 
niet alleen vanuit Groningen blijft de wind een poosje 
aanwakkeren. Onterfd Goed wordt ook besproken in 
de ethische commissie van de museumvereniging. 
Ook museumdirecteur Frans Ellenbroek laat via mail 
weten dat hij de handelwijze afkeurt. De reacties 
hebben geen verdere gevolgen voor Onterfd Goed.

5 Juryrapport link:  http://www.onterfdgoed.nl/wp-content/                

uploads/2013/06/juryrapport.pdf
6 Overzicht van alle publicaties en artikelen: http://www.

onterfdgoed.nl/?page_id=814
7 Brief en antwoorden van Jet Bussemaker: http://www.
onterfdgoed.nl/wp-content/uploads/2013/07/beantwoording-
kamervragen-over-collectie-typemachines-van-de-schrijver-w-f-
hermans-naar-buitenland.pdf

Afb. 39 Ingang van de W.F Hermanswerkamer bij 
Limerick in Gent, Belgie

         
Afb. 40 De W.F. Hermanskamer bij Limerick in 
Gent, Belgie.
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Antwoord van Bussemaker op de Tweede 
Kamervragen.
Enkele antwoorden die minister Jet Bussemaker 
(OCW) geeft op de vragen van de leden Monasch en 
Van Dekken (beiden PvdA) en De Boer (VVD) over 
het verdwijnen van de unieke collectie typemachines 
van de schrijver W.F. Hermans naar het buitenland 
(ingezonden 26 juni 2013).

“Ik heb het vertrouwen dat er op zorgvuldige wijze 
een besluit is genomen over de bestemming van deze 
privécollectie. De collectie blijft bijeen, is voor publiek 
toegankelijk in het Nederlands taalgebied, in het land 
dat W.F. Hermans huldigde met een eredoctoraat en 
waar hij sedert 1991 woonde.”

“Het toepassen van de Leidraad Afstoten Museale 
Objecten (Lamo) is een voorbeeld van zelfregulering 
van de musea. Aan het eind van dat traject kan een 
eigenaar besluiten, als andere stappen geen gewenst 
resultaat hebben, om een collectie af te stoten, 
ook naar het buitenland. Sluiten van een museum 
betekent dat over de gehele collectie een besluit moet 
worden genomen onder de tijdsdruk van het besluit 
tot sluiting. 
Stichting Onterfd Goed is hierbij behulpzaam. De 
Stichting hanteert de Lamo en andere museale 
ethische codes. Dit betekent dat in een vroeg stadium 
is onderzocht of Nederlandse instellingen voldoende 
belangstelling hadden voor de collectie typemachines 
van W.F. Hermans. Dit bleek niet het geval te zijn. Zo is 
mij bekend dat het Letterkundig Museum van mening 
is dat de cultuur- en literair-historische waarde van 
Hermans’ typemachineverzameling niet erg hoog 
aangeslagen zou moeten worden. Vervolgens is 
een wedstrijd uitgeschreven, met een jury van 
deskundigen en een stem van het publiek. Dat de 
collectie in België is geplaatst, is een resultaat van 
het afwegingsproces in het kader van deze wedstrijd. 
Ik vind het een goed initiatief van de Stichting dat zij 
zich over “verweesde collecties” ontfermt.” 

“In gevallen dat cultuurvoorwerpen naar het 
buitenland verdwijnen die voor de Nederlandse 
cultuur onmisbaar zijn, kan ik besluiten tot een 
aanwijzing in het kader van de Wet tot behoud van 
cultuurbezit.

Dat is een zwaar instrument, voorbehouden voor 
uitzonderingen. Immers, er wordt fundamenteel 
ingegrepen in het eigendomsrecht; beslissingen van 
anderen moeten worden teruggedraaid. Ik acht dat, 
gelet op deze collectie en gelet op de voorgeschiedenis, 
niet aan de orde.”

Birgit Donker blogt: “Waar gaat dit heen?”
“Kamerleden reageerden verontwaardigd en vroegen 
minister Bussemaker of zij niet kon voorkomen dat 
,,een uniek onderdeel van de nalatenschap van de 
Nederlandse schrijver naar België verdwijnt’’. Rijkelijk 
laat, dit protest. De afgelopen twee jaar heeft de 
stichting Onterfd Goed, die de collectie beheerde, 
geprobeerd een nieuwe Nederlandse eigenaar te 
vinden. En als Onterfd Goed zich in 2011 niet over 
de typemachines had ontfermd, waren ze toen 
waarschijnlijk verkocht aan de hoogste bieder. Nu 
is tenminste verzekerd dat ze worden geëxposeerd, 
in die winkel in de Vlaamse stad.” Mondriaanfonds, 
Birgit Donker blogt ‘Waar gaat dit heen’, 8 juli 2013
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Afb. 41 De prijsvraag voor de derdejaars studenten van Willem de Kooning academie voor het vak Art & Mediating.
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Stap 6. Opgebruiken van de overige collectie

Bij voorkeur gaan kunstenaars/vormgevers aan 
de slag met een ‘bulkpartij’ van eenzelfde soort 
objecten of onderdelen, om een serie voorwerpen 
van te kunnen maken. Daarnaast ontstaat er intern 
discussie over de kwalificatie van ‘design’ en of alles 
wat er geproduceerd wordt aan die kwalificatie moet 
voldoen. Mag Onterfd Goed ook intern ‘knutselen’ 
en voorwerpen verkopen onder naam van het 
designlabel? 

Een label opstarten kost tijd; Onterfd Goed 
moet op zoek naar een geheel nieuwe groep 
samenwerkingspartners en een nieuwe doelgroep van 
kopers. Een jaar lang worden er financiële middelen 
vrijgemaakt voor het opstarten van het designlabel, 
maar als na een jaar nog geen opbrengsten worden 
gegenereerd, besluit Onterfd Goed het experiment om 
financiële redenen staken. De laatste 20 typemachines 
worden opgehaald door een kunstenaar; ongeveer 5 
stencilmachines gaan naar een verzamelaar; papier 
wordt vernietigd; en wat overgebleven elektronica 
wordt aan een hobbyist gegeven. Eind 2014 heeft 98% 
van de Scryption collectie zijn nieuwe bestemming 
gevonden. Er zijn enkel nog wat ‘high potentials’ te 
adopteren en er wordt hard gewerkt aan het zoeken 
naar nieuwe eigenaren voor het erfgoed.

LAMO
Volgens de LAMO mag een object in de laatste 
fase van afstoten vernietigd worden, mits er geen 
interesse is getoond voor overname door musea of 
bij(openbare) verkoop. De LAMO adviseert wel een 
‘bezinningsperiode’ te hanteren en daarnaast een 
garantie dat een object echt vernietigd is en niet via 
een omweg alsnog op de markt komt.

Op 28 februari 2014 breekt de laatste fase aan 
voor de overige objecten uit de Scryption collectie. 
Onterfd Goed sluit uit dat het deze objecten alsnog 
aanbiedt aan musea, of als ‘bulk’ verkoopt, maar ze 
wil ze ook niet zomaar vernietigen. Onterfd Goed wil 
de levenscyclus van de overgebleven onderdelen en 
objecten rondmaken door het ‘opgebruiken’ ervan. 
Van Frater Ferrerius was bekend dat hij ‘knutselde’ 
aan zijn collectie. Typemachines en inktstellen werden 
samengesteld uit verschillende onderdelen om er een 
compleet ogend geheel van te maken. Desalniettemin 
bleven de objecten wel hun zelfde functie behouden.

Eind 2013 wordt een plan geschreven voor het 
opgebruiken van (in eerste instantie) de Scryption 
collectie. Begin 2014 wordt het designlabel ‘Fenix 
design’ gelanceerd. Kunstenaars/ontwerpers, jonge 
talenten en gevestigde namen worden uitgenodigd 
om van onderdelen en objecten nieuwe voorwerpen 
te maken. Er worden strikte afspraken gemaakt, 
wanneer er een samenwerking aangegaan wordt 
omtrent het tijdspad van ontwerp tot verkoop; het 
percentage wat opgebruikt moet worden; percentage 
van verkoop enzovoorts. Voor Onterfd Goed is het 
een experiment of het op deze wijze de objecten een 
laatste eer kan bewijzen. Efficiënter en goedkoper 
zou het zijn als het materiaal meteen vernietigd zou 
worden, maar vernietiging wil Onterfd Goed zo lang 
mogelijk voorkomen. Tijdens de experimentele fase 
van ‘Opgebruik’ zijn er een aantal dilemma’s. Ondanks 
dat er een einddatum is afgesproken voor de adoptie 
van de Scryption collectie is het lastig om mensen te 
weigeren iets te mogen adopteren na deze datum. Bij 
adoptie blijft het object behouden en dat geniet de 
voorkeur, maar voor Opgebruik is het niet ideaal als de 
inventaris veranderlijk is. Bovendien heeft Opgebruik 
massa nodig. 
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“Het valt nog niet mee om typemachines en/of 
onderdelen ervan op een andere en/of originele 
manier te gebruiken. Voor zover een buitenstaander 
het kan zien loopt het project stroef. Wanneer je echt 
van het materiaal àf wilt, bijvoorbeeld om ruimte te 
maken en om een periode af te sluiten zijn er m.i. 
handelaren genoeg die het materiaal willen ophalen. 
Ook elektronica. Er is nu o.a. voor gekozen om het 
plastic van ‘moderne’ artikelen, zoals computers, 
moderne typemachines etc. te slopen, opdat de 
kunststof door iemand kunstzinnig hergebruikt kan 
worden. Mogelijk wordt er door die gebruiker wat 
voor betaald, maar veel kilo’s zullen het niet zijn, en 
het slopen is veel werk, wat veel kostbare tijd kost.” 
Verzamelaar 1

Afb. 42 Olifantenkop gemaakt van oude typemachine-
onderdelen door Durk van der Ploeg.

Afb. 43 Vogel gemaakt van oude typemachine-
onderdelen door Durk van der Ploeg

 Afb. 44 Dirk van der Kooij voor Fenix Design: Melting Pot 
Table, Scryption collection.
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Rouwverwerking

In iedere fase van het herbestemmingsproces, is 
voor iedere stakeholder en voor iedere werknemer, 
vrijwilliger of stagiaire een stukje rouwverwerking 
aan de orde. Eenieder persoon wordt op zijn eigen 
moment ‘geraakt’ wanneer een vervolgstap aanbreekt 
voor een bepaald object. En ieder rouwend persoon 
moet zijn eigen weg vinden, om zich aan te passen aan 
de nieuwe situatie. De emotie die erbij komt kijken 
is persoonlijk en kan niet gemeten of vergeleken 
worden. Een verzamelaar kan het erg vinden dat een 
typemachine geadopteerd wordt door een andere 
verzamelaar. Een leek voelt daarbij geen emotie, 
omdat het geen band heeft met de betreffende 
machine. Bij een leek komt de emotie los als hij voor 
de taak gesteld wordt om een verweesd stuk erfgoed 
te slopen, want iets vernietigen dat doe je zomaar 
niet. Basisschoolleerlingen schromen geen moment 
bij het mogen slopen van bijvoorbeeld elektrische 
typemachines en maken inventieve nieuwe objecten 
van de onderdelen. Als hieraan de thema’s recycling 
en duurzaamheid gekoppeld worden dan wordt door 
Onterfd Goed verondersteld dat emoties verzacht 
worden, maar dit blijkt niet zo te zijn. Voor velen 
roept de laatste fase in het proces de meeste emotie 
op, omdat deze fase onomkeerbaar is.

De fasen van rouwverwerking volgens Kübler-Ross: 1. 
Ontkenning 2. Protest (of boosheid) 3. Onderhandelen 
en vechten 4. Depressie 5. Aanvaarding8

1. Ontkenning: 
Met name in het eerste jaar wordt Onterfd Goed 
binnen het museumveld als organisatie niet erkend 
of serieus genomen; ze wordt in de wandelgangen 
besproken; er wordt geen ruchtbaarheid gegeven aan 
de kwesties waar Onterfd Goed juist de aandacht voor 
wil vragen. Musea willen niet dat depotproblematiek 
aan het daglicht komt, ze zijn in tijd van crisis in eerste 
instantie aan het overleven. Onterfd Goed is een luis 
in de pels.

2. Protest / boosheid: 
Gemeente Groningen richt haar boosheid omtrent 
het verliezen van de Hermans prijsvraag in eerste 
instantie tot de organisatie van Onterfd Goed en in 
tweede instantie tot de jury.

Als dit geen impact heeft wordt gehoopt dat er vanuit 
hogerhand ingegrepen wordt. Er worden Kamervragen 
gesteld. Als ook hieruit geen positief resultaat voor 
Groningen volgt, dan wordt prijswinnaar Gert Brouns 
gevraagd of hij de rode IBM in bruikleen wil geven aan 
de gemeente Groningen. Gert Brouns laat weten dat 
hij op korte termijn de machine niet in bruikleen wil 
geven omdat gemeente Groningen ‘de dialoog’ niet 
positief voert.  

3. Onderhandelen en vechten: 
Een bruikleengever van objecten aan het Scryption 
dreigt aanvankelijk met aanklagen van Onterfd Goed, 
omdat hij zijn bruiklenen nooit retour heeft gekregen. 
Wanneer duidelijk wordt dat de bruiklenen ten tijde 
van Scryption zoek zijn geraakt stopt het dreigement. 
Hij wil dan een grote korting te bedingen op de 
adoptie van objecten.

4. Depressie
Van depressie is bij werknemers en stakeholders geen 
sprake geweest, voor zover Onterfd Goed hiervan op 
de hoogte is.

5. Aanvaarding: 
‘Verzamelaar 1’ kijkt tegen iedere nieuwe fase die een 
object in gaat op, maar hij laat zich steeds opnieuw 
niet uit het veld slaan. In iedere fase doet hij voor de 
objecten wat hij kan. Hij beheert een stukje nationaal 
erfgoed, hij adopteert een aantal machines, hij 
reviseert machines en als de tijd daar is, dan sloopt 
hij er ook nog wat. Als klap op de vuurpijl komt hij 
zelfs met ideeën hoe onderdelen ge-upcycled kunnen 
worden tot nieuwe producten. In alle gevallen wil het 
niet zeggen dat hij het eens is met de wijze waarop 
Onterfd Goed het herbestemmingsproces aanpakt. 
Zijn mening is op diverse plekken in deze publicatie te 
lezen. Maar door betrokkenheid kan hij voor zichzelf 
wel steeds opnieuw bepalen hoe hij hiermee omgaat. 
Hij geeft aan hiervan te leren, bij het maken van 
keuzes in beheer van zijn eigen verzameling.

Werknemers, studenten en vrijwilligers van Onterfd 
Goed moeten steeds intunen op het rouwproces van 
de stakeholder.

8 http://nl.wikipedia.org/wiki/Rouwverwerking
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Het is een wezenlijk verschil of je voor erfgoed op 
zoek bent naar een museale eigenaar, voor verweesd 
erfgoed naar een liefhebber of voor overgebleven 
objecten naar een kunstenaar. Een museale eigenaar 
en een kunstenaar gaan met de objecten een 
werkrelatie aan. Deze werkrelaties staan lijnrecht 
tegenover elkaar (beheer en behoud versus sloop en 
upcyclen) en mate van emotie in een rouwproces kan 
sterk uiteenlopen. De emotie hangt sterk af van de 
waarde beleving die iemand heeft ten opzichte van een 
object. Voor de liefhebber is er geen sprake van een 
werkrelatie, maar van een persoonlijke band met een 
object. Bij de liefhebber is een emotie vaak het meest 
intens. Iedereen die betrokken is bij de bedrijfsvoering 
van Onterfd Goed moet er daarnaast zelf voor waken 
de eigen emoties te kunnen objectiveren. Ze moeten 
voorkomen dat ze zich gaan ‘hechten’ aan objecten, 
want dat ligt ten grondslag aan rouw. Dit is tevens 
hetgeen waar collectiebeheerders, conservatoren en 
beleidsmakers voor moeten waken in het museum, 
om steeds kritisch te kunnen blijven in het uitvoeren 
van het eigen collectiebeleid.
 
De transparante wijze van handelen van Onterfd Goed 
kan bijdragen aan de rouwverwerking bij stakeholders. 
Namelijk helpt het als mensen betrokken zijn bij het 
nemen van afscheid, of daar zelfs over mee kunnen 
beslissen. 

Een meerwaarde daarbij is dat gelijkgestemden elkaar 
treffen en kunnen praten over de veranderende 
situatie. De stakeholder kan de rouw in perspectief 
plaatsen en door te relativeren ook nieuwe 
mogelijkheden gaan zien, die als vanzelf ontstaan. 
Maar een rouwproces kan, ook ten opzichte van 
museumobjecten, jaren duren. En het is niet raar dat 
de boosheid gericht wordt aan Onterfd Goed, omdat 
zij de partij is die het slechte nieuws brengt en hier 
ook de uitvoering aan geeft.

“Bij selecteren en afstoten komt meer emotie kijken 
dan we willen toegeven. We willen het vooral zien 
als een normaal onderdeel van het professionele 
collectiebeheer waar we rationeel mee omgaan. 
Zo heeft het ICN en de RCE steeds benadrukt dat 
selecteren en afstoten een proces is dat op basis van 
formele en rationele overwegingen en beslissingen 
uitgevoerd kan worden. De psychologie mag niet 
in de weg staan. Maar zowel collectiebeheerders 
als publiek zijn mensen en selecteren en afstoten 
roepen heftige emoties op. Nu het museale veld 
ervan doordrongen is dat selecteren en afstoten tot 
het vak van collectiebeheer horen wordt het tijd dat 
we erkennen dat er ook een belangrijke emotionele 
component in zit. Onterfd Goed durft dat en doet er 
wat mee.” Arjen Kok, RCE.

Afb. 45 Cliché tafel’ gemaakt van oude ponsplaatjes uit de oude Scryption collectie door Huib Muilwijk
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Herbestemmen van de Scryptioncollectie:
Is de Scryptioncollectie op een verantwoorde wijze herbestemd?

Is de Scryption collectie op een verantwoorde wijze 
herbestemd?
Een eenduidig antwoord op deze vraag is niet te geven. 
Onterfd Goed is evenals haar stakeholders verdeeld 
negatief, kritisch en positief over verschillende 
stappen in het proces. Wellicht gaat er nog een tijd 
van reflectie overheen voordat er een goed antwoord 
op deze vraag gegeven kan worden. Onterfd Goed 
geeft aan naar eer en geweten te hebben gehandeld. 
Als unieke pilot vindt zij dat de collectie meer eer is 
aangedaan dan herbestemming via een veiling of 
opkoper. Bij overname van de collectie denkt Onterfd 
Goed het herbestemmingsproces in vijf stappen te 
doorlopen: registratie, waardering, selectie, erfgoed 
overdragen aan musea en niet-erfgoed ter adoptie 
aanbieden. Tijdens het proces is de laatste stap, het 
opgebruiken, erbij gekomen. In iedere fase van het 
proces kan Onterfd Goed leerpunten benoemen voor 
komende projecten. 

Wanneer een museum de werkzaamheden van 
herbestemming zelf uit zou willen voeren naar 
het voorbeeld van Onterfd Goed, dan zou het 
onderstaande leerpunten als aanbevelingen kunnen 
beschouwen. Voor geregistreerde musea geldt wel 
dat zij ethische codes en de LAMO in acht moeten 
nemen. Desalniettemin gaat de LAMO niet uit van 
de sluiting van een museum en de werkzaamheden 
die komen kijken bij het ontmantelen van een 
gehele collectie. Uitgangspunt van de LAMO is het 
afstoten van objecten wanneer er geen noodzaak tot 
herbestemming is, de meest ideale situatie.

Algemeen:
- Er zijn altijd financiële middelen nodig.
- Probeer de ‘noodzaak’ tot herbestemmen te 
voorkomen. Wanneer er geen financiële middelen 
zijn en beslissingen ad hoc genomen moeten 
worden, kan dit ten koste gaan van intrinsieke 
waarden. 
- Scheidt werkzaamheden zorgvuldig en stel de 
juiste prioriteiten. Evalueer tijdens het proces van 
herbestemming regelmatig of de koers nog in de 
juiste richting bewandeld wordt.

Registratie: 
- Rond de registratie-, waardering- en selectiefase 
eerst af alvorens de adoptiefase in te gaan, om te 
voorkomen dat objecten onverhoopt ter adoptie 
aangeboden worden. 
- Registratiewerkzaamheden moeten ruim 
ingepland worden. Onderzoek, fotografie en het 
daadwerkelijke registreren in de database zijn zeer 
tijdrovend. 
- Leg de werkwijze van registratie vooraf in 
stappen vast en zorg voor overeenstemming 
met het gehele projectteam. Draag hiermee zorg 
voor een eenduidige registratie voor de gehele 
collectie. Dit geldt met name voor de volgorde 
van registratiewerkzaamheden, het invullen van 
velden in de database, de wijze van fotograferen 
van objecten en het geven van een standplaats aan 
objecten.
- Leden binnen het projectteam moeten zich naar 
het stappenplan schikken.
- Zorg voor een gebruiksvriendelijke database die 
bestanden kan uitwisselen met andere software, 
voldoende bewegingsruimte en goed apparatuur. 

Waardering: 
- Maak bij waardering en selectie gebruik van de 
handleiding ‘Op de museale weegschaal’.
- Marktwaardes fluctueren en zijn sterk afhankelijk 
van de uniciteit van een object, houd hier rekening 
mee in je begroting. 
- Het is mogelijk om verschillende prijzen te 
hanteren. Musea kan een andere prijs gevraagd 
worden dan de particuliere markt. 
- Diepgang van onderzoek kan verschillen; 
afhankelijk van de groep aan wie het object 
aangeboden wordt. 

Selectie:
- Stel vooraf selectiecriteria op en neem 
beslissingen met meerdere personen van het 
projectteam. 
- Blijf streng gedurende de hele fase en zorg dat de 
selectie objectief blijft. Het volgen van criteria mag 
niet verslappen. Persoonlijke voorkeuren mogen 
niet gehonoreerd worden. Hierdoor voorkom je 
dat er teveel objecten behouden blijven.
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- Geldelijke waarden mogen niet leidend zijn bij 
selectie. 
- Samenwerking met deskundigen en andere 
collectiehoudende instellingen is nodig om een 
goede selectie te kunnen maken. Bovenal is het in 
deze fase zeer bevorderlijk, om in de volgende fase 
stagnatie te voorkomen. 
- Transparantie en onderbouwing van de gemaakte 
keuzes is belangrijk, met name om in volgende fase 
zorg te kunnen dragen voor een goede overdracht 
van objecten. 

Erfgoed overdragen aan musea:
- Maak via diverse kanalen bekend dat objecten 
een nieuwe eigenaar zoeken en benader musea 
ook persoonlijk. 
- Onderbouw aan de hand van het waardestellend 
kader waarom objecten binnen het publieke bestel 
zouden moeten blijven. 
- Wanneer een museum interesse heeft moet 
goed gekeken worden of de objecten binnen het 
collectieprofiel van het museum passen. Musea 
moeten niet uit verplichting de zorg van objecten 
over nemen. Overname moet alleen geschieden 
als objecten een toegevoegde waarde hebben voor 
de collectie van het museum. 
- Onterfd Goed schuwt marktwerking niet. Erfgoed 
hoeft niet om niet aangeboden te worden aan 
musea. 
- Maak passende afspraken met de nieuwe 
eigenaar, over bijvoorbeeld de zichtbaarheid van 
de objecten of de bruikleenmogelijkheden. Wees 
zorgvuldig in de logistieke en administratieve 
handelingen. 

Afb. 46  De Gruyterfabriek is het hoofd verkooppunt 
van Stichting Onterfd Goed.

- Wanneer musea niet geïnteresseerd zijn in 
overname, benader dan eerst andere collectie 
houdende instellingen, verzamelaars of RCE 
alvorens tot andere acties van herbestemming 
over te gaan.

‘Niet erfgoed’ ter adoptie aanbieden aan een breed 
publiek:

- Bij voorkeur wordt deze fase voorafgegaan aan 
een incubatietijd van minimaal 3 maanden na de 
selectiefase. 
- Heb niet de illusie dat het brede publiek je 
makkelijk weet te vinden. Zoek je doelgroepen 
op via zo veel mogelijk kanalen en bedien ze 
zo gericht mogelijk naar hun (verschillende) 
behoeftes; biedt de objecten aan op verschillende 
fysieke en digitale locaties, nationaal en eventueel 
internationaal; zorg voor gerichte marketing. 
- Zorg op de fysieke locatie en op de database 
dat duidelijk aangegeven wordt of een object te 
adopteren is en wat de prijs van een object is. 
- Zorg dat je voldoende van de objecten weet. 
- Objecten zijn in goede staat, of er valt te 
verklaren waarom ze in-niet-goede-staat 
aangeboden worden. 
- Museumbezoekers kijken met andere ogen naar 
objecten dan adoptanten. Zorg dat beiden naar 
eigen behoeften bediend worden.
- Wees alert op handelaren, mits het je wens is 
om zo dicht mogelijk in aanraking te zijn met de 
nieuwe eigenaar. 
- Zorg dat de administratie steeds up-to-date is, 
zodat de klant accuraat van informatie voorzien 
kan worden. 
- Stel een termijn in voor de duur van aanbod aan 
derden. Hoe langer objecten in deze fase blijven 
hoe duurder zij relatief worden. 
- Houdt rekening met de huidige regelgeving als 
objecten uitgevoerd worden naar het buitenland.9 
- Waardeer de collectie realistisch af. Objecten 
zullen zelden voor de taxatiewaarde geadopteerd 
worden en een deel van de collectie zal helemaal 
niet geadopteerd worden.

9 Lees hierover op de website van de Erfgoedinspectie: 
http://www.erfgoedinspectie.nl/collecties/in-en-uitvoer-
cultuurgoederen/uitvoer-van-cultuurgoederen-uit-nederland
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Opgebruik
- Bij voorkeur wordt deze fase voorafgegaan aan 
een incubatietijd van minimaal 3 maanden na de 
adoptiefase. 
- Maak goede afspraken met kunstenaars 
en ontwerpers en leg deze vast in een 
samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt o.a. 
opgenomen op welke termijn nieuw vervaardigde 
objecten opgeleverd worden en in welke oplage 
opgeleverd wordt. 
- Stel een termijn in voor de duur van deze 
periode. Als er aan het eind van de periode nog 
objecten of onderdelen resteren, zorg er dan voor 
dat deze vernietigd worden.

“Er wordt door iedereen met enthousiasme gewerkt, 
daar ligt het niet aan. Op de een of andere manier 
blijft er toch heel veel werk liggen, het schiet allemaal 
niet op. De database – en daarbij kijk ik alleen naar de 
Scryption collectie – loopt al heel lang hopeloos achter. 
Enige tijd geleden heb ik een inventarisatie gemaakt 
van de machines die nog beschikbaar zijn voor verkoop 
of gereserveerd zijn voor het erfgoed. Daarmee zou de 
database in één keer opgeschoond kunnen worden. 
We zijn nu maanden verder en de database is nog 
als vanouds, niemand is aan het karwei toegekomen. 
Ik snap ook wel dat de prioriteiten op het moment 
anders liggen, maar ik kan me zo voorstellen dat het 
bij andere klussen net zo gaat.” Verzamelaar 1

“Ik heb de indruk dat na de komst van andere collecties 
de interesse in het Scryption tot bijna nul is gedaald. Er 
is nog wel een man actief die af en toe een waardeloze 
typemachine voor een paar tientjes op marktplaats 
zet, maar ik kan me niet voorstellen dat dit zoden aan 
de dijk zet. Ik ben bang dat de overblijfselen uiteindelijk 
ergens op de schroot belanden. Maar goed: hoe erg 
is dat? […] Mijn algehele indruk is dat de stichting in 
bijna blinde paniek heeft gehandeld toen de collectie 
op haar pad kwam. Als er eerst eens een paar weken 
rustig over een tactiek was nagedacht en hulp van 
anderen was ingeschakeld was mijn beeld, denk ik, 
veel positiever geweest. Aan de andere kant; ik mag 
natuurlijk niet zeuren, want ik heb er zelf ook veel 
mooie machines aan overgehouden. Positieve kanten 
waren er dan ook voldoende: ik was altijd welkom, 
de mensen waren altijd aardig en behulpzaam en 
naar mijn idee ligt hun kracht dan ook vooral in het 
netwerken: men haalde op een goede manier vaak 
de publiciteit en wist (voor zover ik kan beoordelen) 
goed de subsidies te vinden. De aansluiting met de 
creatieve sector was ook zeker een pluspunt (maar 
die “kunstenaar” die een typemachine kapotmaakte 
onder het motto van onthechten mogen ze van mij 
opknopen). Het was nieuw, veel en erg plotseling 
allemaal, en daarom soms te chaotisch, maar wel 
spannend en leuk.”  Typemachineliefhebber en 
verzamelaar 2
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Afb. 47  Egel  gemaakt van typmachines door Durk van der Ploeg in opdracht van Fenix Design
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Ondersteuning bieden aan collectionerende instellingen die dat 
traject zelf doorlopen of willen voorkomen.  

Bij oprichting van de stichting heeft het bestuur gesteld 
dat de stichting zich niet alleen bezig houdt met het 
herbestemmen van de Scryption collectie, maar 
dat het zich ook gaat richten op het verwerven van 
opdrachten voor andere instellingen. Het bestuur is 
er, net zoals DK&J, van overtuigd dat de problematiek 
op nationale schaal aan de orde is en dat er vele 
partijen zijn die externe hulp kunnen gebruiken in het 
lastige herbestemmingsproces. Maar Onterfd Goed 
gaat niet als een aasgier op zoek naar een museum 
dat op omvallen staat. 

Gemeente Eindhoven wil graag dat de Eindhovense 
collectie-houdende-instellingen meer samen gaan 
werken op gebied van collectiebeheer, beleid en 
programmering. Begin 2012 maakt Onterfd Goed 
een ‘roadmap’ voor ‘collectie Groot Eindhoven’. De 
gemeente vraagt Onterfd Goed een studiemiddag 
te organiseren en de roadmap dan te presenteren 
aan diverse partijen. De studiemiddag zal echter 
nooit plaats vinden. Instellingen van Eindhoven 
willen de samenwerking zelf bewerkstelligen zonder 
samenwerking met een externe partij. De gemeente 
stemt hierin toe.

In 2013 krijgt Onterfd Goed vanuit Museum de Acht 
Zaligheden de vraag of zij het adoptie concept mogen 
gebruiken tijdens een erfgoedmarkt. Onterfd Goed 
stemt hierin toe.

Het voormalige Sikkens Schildersmuseum in 
Sassenheim is in 2012 getransformeerd tot het 
Sikkens Experience Center. Het museum vertelde 
over schildersambacht in het algemeen en het 
Experience Center focust zich op de geschiedenis en 
toekomst van het verfmerk Sikkens. Onterfd Goed 
wordt begin 2013 benaderd of het kan helpen met de 
grote ‘opruiming’ van het depot. Onterfd Goed neemt 
haar eerste opdracht aan. Als projectleider werkt zij 
samen met vrijwilligers en legt verantwoordelijkheid 
af aan het bestuur. Diensten worden gefactureerd 
en daarnaast worden opbrengsten gegenereerd uit 
adoptie. Door vrijwilligers, in samenwerking met 
Onterfd Goed en met laatste stem van het bestuur, 
wordt het collectieprofiel geschreven en aan de hand 
van het profiel volgt de selectieprocedure.

Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van de 
handleiding ‘Op de museale weegschaal’. Kamer 
voor kamer komt ieder object op tafel, wordt 
bediscussieerd, geregistreerd en gefotografeerd. Er 
zijn drie mogelijkheden: een object blijft eigendom 
van het Sikkens Experience Center, het gaat terug 
naar de oorspronkelijke eigenaar of het object gaat 
naar Onterfd Goed, waar het ter adoptie aangeboden 
wordt. Het selectie en registratie proces duurt een half 
jaar en gebeurt op locatie van het Sikkens Experience 
Center is Sassenheim. En na een incubatietijd van 3 
maanden komen op 29 november 2013 de eerste 
objecten bij Onterfd Goed vrij voor adoptie.

In het najaar van 2013 bezoekt Tijs van Ruiten, 
directeur Onderwijsmuseum, Onterfd Goed. Tijs is 
geïnteresseerd in de werkwijze van Onterfd Goed. 
Tijdens zijn bezoek vraagt hij zich af of hij met 
Onterfd Goed wil samenwerken bij het afstoten van 
ongeveer 10.000 dubbele schoolplaten. Als wijze van 
experiment komen er een tiental schoolplaten naar 
Onterfd Goed, die ter adoptie aangeboden worden. 
Tijdens zijn bezoek zegt Tijs dat hij “wel een sticker 
op de voordeur van het museum wil, naast die van 
het ‘geregistreerde museum’, met het keurmerk: 
‘Onterfd Goed heeft hier de collectie gescreend en 
goedgekeurd.’ “

Eind 2013 verwerft Onterfd Goed haar tweede 
opdracht. Voor gemeente Utrecht gaat zij zo’n 5000 
incourante kunstwerken herbestemmen onder 
noemer ‘Kunst zoekt maker’.10 Alle kunstwerken 
verhuizen bij aanvang van het project naar de De 
Gruyterfabriek, waar zij geregistreerd worden. 
Onterfd Goed gaat op zoek naar 900 kunstenaars 
en/of erfgenamen. Aan hen wordt de vraag gesteld 
of zij het kunstwerk terug willen kopen of dat Onterfd 
Goed het kunstwerk ter adoptie mag aanbieden. Als 
een kunstenaar of erfgenaam met adoptie instemt, 
maar het kunstwerk na een jaar nog niet verkocht is, 
dan wordt het kunstwerk nogmaals aangeboden aan 
de kunstenaar/erfgenaam. 

10 Incourant staat in deze context voor werken die niet aantrekkelijk zijn voor bruikleen door de kunstuitleen 

die de kunstwerken beheerde. Ook zijn de werken niet aantrekkelijk om in openbare gebouwen te presenteren. 

Onder deze werken bevindt zich geen enkel erfgoedobject.
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Als ze de kunstwerken niet terug willen, dan wordt 
hen gevraagd of ze instemmen met upcycling. Als ze 
ook hiermee niet instemmen dan wordt het kunstwerk 
vernietigd. Net als bij het Sikkens Experience Center 
krijgt Onterfd Goed in deze als opdrachtnemer betaald 
voor de werkzaamheden, genereert ze opbrengsten 
vanuit adoptie.

Voor een stichting in de eerste jaren van oprichting 
gaat het voortvarend met projecten voor derden. 
De expertise breidt zich uit evenals het netwerk. 
Objecten rouleren, wat adoptie interessant houdt. 
En zolang Onterfd Goed opdrachten blijft verwerven 
heeft het ook de mogelijkheid om bij een breed 
publiek bewustzijn te creëren en het verzamelbeleid 
op de politieke en museale agenda te houden. Met 
de opdrachten van Sikkens Experience Center en 
Gemeente Utrecht durft Onterfd Goed stelling te 
nemen dat het collecties op verantwoorde wijze 
herbestemt.

“Dieuwertje Wijsmuller komt mij ondersteunen 
om een plan te bedenken en uit te voeren over hoe 
omgegaan kan/moet worden met kunstcollectie 
provinciehuis Noord-Brabant. De samenwerking is 
vers, maar mij geeft het veel meer energie dan het 
kost. De inhoudelijke kennis is in ruime mate aanwezig, 
evenals de flexibele creativiteit. Ik denk dat het iets 
heel goeds gaat worden.” Jeroen Mulder, Provincie 
Noord-Brabant

Afb. 48 Ontzamelcollectie Sikkens bij Stichting Onterfd 
Goed.

      
Afb. 49 Eén van de schoolplaten van het 
Onderwijsmuseum.
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Bewustzijn creëren bij publiek, politiek en erfgoedprofessional:

“Onterfd Goed heeft veel aandacht weten te creëren 
in en buiten(!) de erfgoedsector in Nederland voor het 
ontzamelen van museumcollecties, en daarmee haar 
belangrijkste doelstelling gehaald. In de museum- 
en erfgoedsector hoef je niet meer uit te leggen wat 
Onterfd Goed doet en wil bereiken, want dat is bekend, 
zo heb ik gemerkt. Een compliment waard lijkt me.” 
Jacoline Takke

Om bewustzijn te creëren bij een breed publiek 
wordt de Scryptioncollectie, parallel aan het 
herbestemmingsproject, ingezet voor programmering. 
In eerste instantie komt het publiek in aanraking met 
het thema schriftelijke communicatie. In tweede 
instantie komt het in aanraking met herbestemming 
en erfgoedkwesties. Onterfd Goed nodigt het brede 
publiek uit stelling en verantwoordelijkheid te nemen 
in deze kwesties. Tegelijkertijd denkt Onterfd Goed 
het publiek een betere voeding te geven als het een 
politiek standpunt in moet nemen ten opzichte van 
cultuur. Tien projecten worden bij de opstart van 
de stichting uitgezet. Met name in 2012 en 2013, 
wanneer Onterfd Goed nog geen andere opdrachten 
tot herbestemming van andere collecties heeft, 
besteedt het veel tijd aan programmering. Verreweg 
het grootste publiek weet Onterfd Goed te bereiken 
met het herbestemmingstraject van de Scryption 
collectie an sich en aanverwant hieraan de zoektocht 
naar een nieuwe eigenaar voor de verzameling van 
W.F. Hermans. Voor een tweetal projecten wordt 
subsidie aangevraagd. Eén betreft de monitoring 
van Onterfd Goed, die het Mondriaanfonds heeft 
gesubsidieerd. Het resultaat daarvan is deze publicatie 
en drie debatten (waarvan 2 georganiseerd door 
Onterfd Goed zelf).12

12 Verslagen van de debatten zijn terug te vinden op de website 
van Onterfd Goed: http://www.onterfdgoed.nl/?page_id=1099

Afb. 50 Radicale Vernieuwers. Foto: Maarten Kools.

Maart 2013 wordt Onterfd Goed door Kennisland en 
Vrij Nederland uitgeroepen tot Radicale Vernieuwer. 
“Uit ruim 400 inzendingen worden 23 ‘personen of 
organisaties gekozen die op eigen kracht oplossingen 
vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Die zich 
met durf, visie en creativiteit inzetten om de wereld 
beter te maken.’ […] Sommigen zijn radicaler en 
vernieuwender dan anderen, maar wat zij gemeen 
hebben is, in de woorden van Marjan Minnesma, 
de instelling ‘niet te denken aan wat er allemaal 
fout kan gaan, maar te zoeken naar oplossingen 
als problemen zich aandienen’. En velen lijken ook 
een eigen antwoord te hebben op de economische 
crisis. Als we meer op onszelf zijn teruggeworpen, de 
welvaartsstaat ons minder kan bieden, dan kunnen 
we maar beter slim samenwerken. Waarom zou je 
een kapotte lamp vervangen als een buurman hem 
kan repareren? Waarom zou je alleen voor jezelf 
koken als je er een ander ook mee kunt plezieren? 
Waarom zou je wachten op subsidie als je samen 
voordelig kunt inkopen?”11

11 http://www.vn.nl/Radicale-vernieuwers/Radicale-
vernieuwers/Onterfd-Goed-ontzamelen-uit-de-taboesfeer.htm
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Debat 1

Titel:  Erfgoed, cultureel of financieel?    
  Collectiebeleid in crisistijd
Datum en  28 maart 2013, Witte de With,   
plaats:  Rotterdam 
Sprekers:  Arjo Klamer en Lejo Schenk

De sprekers worden uitgenodigd stelling in te nemen over het al dan niet mogen verkopen van collecties. Schenk 
vindt: “dat erfgoed de waarde van geld overstijgt [en dat] we ons niet in de wereld van de kunstbeleggers en 
vermogende verzamelaars in moeten laten trekken.” Klamer stelt: “dat een fundamenteler vraag ten grondslag 
ligt aan het al dan niet verkopen van collecties. Als een museum helder heeft “waar het toe dient en het kan 
haar doel benoemen, dan mag het museum best (een deel van) de collectie verkopen, als dit het voortbestaan 
van het museum kan redden.” 

Klamer pleit voor collecties in ‘gemeenschappelijk eigendom’, zodat meerdere mensen de verantwoordelijkheid 
dragen en participeren in de financiële, culturele en sociale waarde ervan. In conclusie stellen Klamer en Schenk 
zich voor dat een nieuw soort maatschappelijke onderneming (weg van publiek en particulier eigendom), met 
vertegenwoordigers van mensen die ‘iets’ met een collectie hebben, een collectie levend kan houden.
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Debat 2

Titel:   De ethiek van het ontzamelen en  
  heeft de verzameling van W.F.   
  Hermans als concrete casus
Datum en 20 juni 2013, De Gruyterfabriek, 
plaats:   Den Bosch. 
Spreker:  Rob van Gerwen 

Van Gerwen opent het debat met een uiteenzetting 
over een object als betekenisdrager, met subjectieve 
relikwie waarden, maar niet per se erfgoedwaarde. 
Volgens van Gerwen moeten we niet per se behouden 
wat een verzamelaar verzameld heeft als vorm van 
verslaving. De rode IBM is volgens van Gerwen “een 
relikwie en de rest van de verzameling zijn producten 
van verzamelwoede die de waarde van de rode IBM 
verwateren.” Daar waar van Gerwen pleit voor het 
bewaren van alleen de rode IBM, komen er reacties 
vanuit het publiek die voorstellen dat de gehele 
verzameling compleet moet blijven. “Ik vind dat 
de collectie bij elkaar moet blijven, maar dat hij 
niet met witte handschoenen behandeld hoeft te 
worden, mits je je realiseert dat de rode IBM een 
relikwie is.” Maar volgens iemand anders zit hier 
het heikel punt: “Als je alles bij elkaar wilt houden, 
heb je een probleem in de museumwereld. Geen 
enkel museum wil nog een hele collectie.” Een ander 
discussiepunt betreft de aanpak van de prijsvraag. 
Aan het begin van het debat stemmen 6 van de 
ruim 30 aanwezigen mensen tegen de prijsvraag als 
werkwijze voor herbestemming. De LAMO volgen 
zou de juiste werkwijze zijn geweest. Ter afsluiting 
wordt nog gediscussieerd of erfgoed in particulier 
bezit mag komen. De meningen hierover blijven 
verdeeld. 

Debat 3

Titel:  Van topstuk tot sluitstuk
Datum en  10 oktober 2013,
plaats:  Amsterdam
Organisatie: Salon de Museologie 
Sprekers: Dieuwertje Wijsmuller, Bernhard  
  Brinkman (Museumveiling)   
  en Heleen Buijs (dan nog directeur  
  van het Geldmuseum) 

Bij de start wordt kort ingegaan op de sluiting van het 
Geldmuseum en het onderbrengen van de collectie bij 
de Nederlandse Bank. Verder wordt er gediscussieerd 
of collecties en kennis noodzakelijkerwijs aan elkaar 
verbonden moeten zijn, of dat kennis ook ingevlogen 
kan worden, wanneer nodig. Er worden vele vragen 
gesteld omtrent verzamelen en ontzamelen. Hoeveel 
objecten heb je als museum nodig? Hoeveel spullen 
staan er in het depot die al jaren (of decennia) het 
zaallicht niet hebben gezien? En hoe erg is dat? En 
wat te doen wanneer een museum moet sluiten; 
wie ontfermt zich dan over de collectie? Hoe stoot 
je objecten verantwoord af? En als je moet sluiten, 
wie gun je dan je collectie? Moet het altijd openbaar 
bezit blijven? Of mag het naar privéverzamelaars? Is 
er in de afgelopen decennia wel hard genoeg gewerkt 
aan digitalisering en automatisering? Ruimen musea 
tussendoor wel genoeg op of moet ieder museum 
een ‘deaccessioning manager’ aannemen? Het is een 
avond met vele standpunten, ideeën, overwegingen 
en discussies zonder eenduidige conclusie.
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Voor Onterfd Goed zijn de debatten een manier om 
in contact te zijn met het museumveld, maar helaas 
is de opkomst vanuit deze groep niet zo groot. Komt 
dit doordat Onterfd Goed nog geen naam heeft 
op gebied van het erfgoeddebat? Of is het eraan 
gelegen dat Onterfd Goed niet beschouwd wordt 
als een objectief platform? Ondanks dat het niet de 
bedoeling is van Onterfd Goed om de museumsector 
tegen zich in het harnas te jagen, moet het zich 
beseffen dat de controversiële gedachtegangen door 
een meerderheid niet als bewustwording worden 
ervaren of het wenst er niet mee geconfronteerd 
te worden. De overheid en het Mondriaanfonds 
laten tijdens debatten en op andere momenten 
onverlet dat zij positief staan tegenover Onterfd 
Goed. Met verschillende gemeenten is Onterfd 
Goed in gesprek over erfgoedbeleid. Birgit Donker 
haalt in de publicatie ‘Uit grootmoeders kastje’,13 die 
uitgegeven wordt naar aanleiding van haar Memorial 
Lecture aan de Reinwardt Academie in 2013, zowel 
het debat in Rotterdam aan alsook het Hermans 
project. De positieve mening van Jet Bussemaker 
(minister OCW) is al eerder genoemd, in haar reactie 
op de Kamervragen omtrent de Hermans prijsvraag. 
Hoge opkomst of niet, uit positieve en negatieve 
meningen, al dan niet gedeeld tijdens de debatten, 
maakt Onterfd Goed op dat de erfgoedkwesties die 
zij met de debatten aankaart, actueel zijn. Onterfd 
Goed zal daarom debatten blijven organiseren die 
betrekking hebben op de processen waar zij zelf mee 
te maken heeft. Zo is bijvoorbeeld in maart 2014 een 
debat georganiseerd omtrent het project ‘Kunst zoekt 
Maker’. Wederom met lage opkomst, maar met veel 
publiciteit via social media en in de krant.

13 Download PDF bestand: https://www.ahk.nl/fileadmin/
download/reinwardt/Uit_grootmoeders_kastje_Memorial_
Lecture_Birgit_Donker.pdf Afb. 52 Detail ruimte Stichting Onterfd Goed.
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Het tweede gesubsidieerde project, van een hele 
andere aard, is [re]Writing History. Bij dit project 
staat niet herbestemming centraal, maar schriftelijke 
communicatie. Of specifieker de typemachine en haar 
schrijvers. Het is een zeer succesvol project, wat bij 
het Fonds voor Cultuurparticipatie zelfs aangemerkt 
wordt als ‘parelproject’. Hiernaast realiseert Onterfd 
Goed, met eigen middelen, drie andere projecten 
die ook de thematiek van schriftelijke communicatie 
centraal stellen. ‘Snoepje van de week’ en ‘Write me 
a letter’ zijn beiden ontwikkeld als kostendekkende 
(en bij meer investering, winstgevende) activiteiten. 
Bij deze activiteiten komt het brede publiek op zeer 
laagdrempelige manier in aanraking met erfgoed. 
‘Hoogachtend xxx’ is ontwikkeld als educatief 
programma. 

De workshop ‘erfgoedselectie’ stelt niet de thematiek 
van schriftelijke communicatie centraal, maar maakt 
gebruik van de Scryption collectie om herbestemming 
van collectieobjecten in een breder kader te plaatsen. 
Dit project zou net als andere projecten gelden moeten 
genereren om bedrijfskosten te kunnen dragen. 
Maar al snel moet geconstateerd worden dat de 
werkzaamheden voor programmering van de projecten 
te veel tijd ontneemt van de basiswerkzaamheden. En 
naast tijd kost het programmeren ook meer geld dan 
het oplevert. Behalve het organiseren van debatten 
rondom erfgoedkwesties worden er eind 2013 alleen 
nog projecten opgestart, mits zij met externe partijen 
en externe gelden gerealiseerd kunnen worden. 
Een voorbeeld hiervan is het pilotproject ‘Platform 
Collectie Nederland: Schriftelijke Communicatie’, 
waar op dit moment subsidiegelden voor aangevraagd 
worden. 

[re]Writing History

Wat:   Jonge schrijvers en fotografen 
  (her)schrijven geschiedenis in een  
  publicatie
Met wie:  Jonge en professionele schrijvers en  
  fotografen, Solos, CEES
Voor wie:  Breed publiek
Middelen:  Projectsubsidies van VSBfonds en  
  Fonds voor Cultuurparticipatie

10 schrijvers en 10 fotografen, in de leeftijd 
tussen 14 en 27 jaar zijn, uit een speciaal voor dit 
project uitgeschreven wedstrijd, geselecteerd door 
professionele auteurs en fotografen. De winnende 
jonge schrijvers hebben ieder een eigen verhaal 
getypt rondom het thema [re]Writing History op 
een door hen zelf uitgekozen klassieke typemachine. 
Net als de grootmeesters van weleer zijn zij met 
deze typemachines op beeld vastgelegd door de 
geselecteerde fotografen. Via dit unieke project 
hebben 20 jonge, talentvolle creatievelingen de 
kans gekregen om hun werk te presenteren aan 
het grote publiek. Zij zijn tijdens het gehele proces 
intensief bijgestaan door professionele schrijvers 
en fotografen. In alle opzichten is een kwalitatief 
hoogstaande publicatie is gerealiseerd.
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Snoepje van de week 

Wat:   Exposities op locaties 
Met wie:  Onterfd Goed
Voor wie: Bedrijven/organisaties
Middelen:  Tentoonstellingsmateriaal en   
  objecten

De Gruyter was een Nederlandse winkelketen. Wie 
het nog kent, kent zeker het ‘Snoepje van de week’; 
een wekelijks klein cadeautje voor de kinderen. Met 
de Gruyterfabriek als locatie ter inspiratie ontwikkelt 
Onterfd Goed het ‘Snoepje van de week’ abonnement 
voor bedrijven. Onterfd Goed plaatst vitrines met 
Scryption objecten bij bedrijven en gedurende de 
looptijd wisselt het ‘de snoepjes’ regelmatig. In 2013 
zijn er ‘snoepjes’ te vinden op het Provinciehuis van 
Den Bosch en in De Gruyterfabriek. Voorbijgangers 
stellen de snelle confrontatie op prijs en een enkeling 
scant bovendien de QR-code om meer over een 
object, en tegelijkertijd Onterfd Goed, te weten te 
komen.

Workshop erfgoedselectie

Wat:   Workshop in te huren door groepen
Met wie:  Onterfd Goed
Voor wie:  Brede publiek
Middelen:  Objecten en workshopleider

Bij deze workshop staat de bewustwording rondom 
erfgoedkwesties op collectiegebied centraal. 
Groepen worden in deze workshop geacht zelf een 
selectie te maken in de Scryption collectie. Wat 
vindt het publiek dat behouden moet blijven en wat 
niet. Wat zijn de criteria waarop een object erfgoed 
bevonden wordt? En wat mag je vervolgens doen, 
met de objecten die niet als erfgoed behouden 
hoeven te blijven? De workshop is een aantal 
keren uitgezet onder verschillende groepen. Bij 
iedere groep worden andere keuzes gemaakt en 
andere criteria liggen ten grondslag aan de keuzes. 
Aanvankelijk is Onterfd Goed voornemens de 
workshop bij veel verschillende publieksgroepen 
uit te zetten, zodat data verzameld kunnen worden. 
Na analyse kan dan onderbouwd worden of het 
waardevol is om publiek een stem te geven in 
erfgoedselectie. De workshop wordt met enige 
regelmaat afgenomen in 2012 en 2013, maar niet 
voldoende om het onderzoekscomponent uit te 
werken.
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Write me a letter 

Wat:   Bewustwording laaggeletterdheid  
  door een theater act
Met wie:  Theatermakers
Voor wie:  Breed publiek
Middelen:  Objecten uit de Scryption collectie  
  en diverse rekwisieten

Door goed onderwijs is het percentage 
laaggeletterdheid in Nederland enorm gedaald, 
maar toch hebben 1,5 miljoen mensen (boven de 
16 jaar) vandaag de dag nog steeds moeite met 
lezen en schrijven en ongeveer 250.000 mensen in 
Nederland zijn analfabeet. Een serieus probleem 
waar deze locatie theater act de aandacht voor vraagt. 
Bezoekers kunnen zelf ervaren wat het is om niet te 
kunnen lezen of schrijven, wanneer ze bij een van 
de personages uit verschillende era’s aan tafel gaan 
zitten. Tijdens het bezoek vertelt de bezoeker wat hij 
in zijn brief aan een vriend of familielid wil hebben en 
de theatermaker noteert dit met kroontjespen of met 
een typemachine. Ongelezen door de bezoeker wordt 
de brief opgestuurd naar de betreffende persoon. 
Ruzies zullen er niet ontstaan, maar spannend is het 
wel, als je uit handen hebt gegeven wat je wilt zeggen 
tegen een dierbare.

Hoogachtend xxx

Wat:   Ouderen en jongeren leren elkaar  
  communiceren met hun eigen   
  ‘tools’ 
Met wie:  Verzorgingstehuizen, filmmakers,  
  studenten en ouderen
Voor wie:  Ouderen en jongeren
Middelen:  Onderwijsuren en objecten

Als je verliefd bent hoe laat je dat de ander dan weten? 
100 jaar geleden schreef men nog een vormelijke 
brief; 50 jaar geleden werd nog steeds pen en papier 
gebruikt, maar de stijl was losser en intiemer; en 
vandaag de dag delen jongeren ‘alles’ via digitale 
technieken. Sommige jongeren hebben nog nooit een 
brief geschreven en sommige ouderen hebben geen 
idee hoe je berichten verzend via sms, whatsapp of 
skype. Hoogachtend xxx is een educatief programma. 
In drie bijeenkomsten wisselen jongeren en ouderen 
belevingen over verliefdheid uit. Daarnaast worden 
communicatietechnieken van weleer en nu aan elkaar 
geleerd.
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“Sinds eind 2013 is er gewerkt aan het formuleren 
van een onafhankelijk project om dit gesprek (en 
mogelijke oplossingen) plaats te geven. Bij doorstart 
van het plan zal er in samenwerking met Onterfd 
Goed, Bijzondere Collecties (UvA), het Liemers 
Museum, het Nationaal Onderwijsmuseum en het 
Museum van Communicatie worden gewerkt aan 
het creëren van een Kerncollectie Nederland op het 
themagebied van schriftelijke communicatie. Bij deze 
thematische aanpak van Collectie Nederland wordt 
de kerncollectie door middel van een gezamenlijke 
website contextueel inzichtelijk gemaakt voor het 
publiek. Het project dient daarbij als de casus die 
de discussies uitlokt aan de hand van concrete 
voorbeelden uit de praktijk die om een antwoord 
vragen. De waarde van het project zal dan ook 
zitten in het starten en aanjagen van de discussie 
over de vraagstukken binnen de erfgoedsector. 
Enkele vraagstukken die we tegen zullen komen zijn: 
welke waarderingsmethode wordt gebruikt om een 
kerncollectie te benoemen? Hoe gaan we er mee om 
als de waardering van de collectie veranderd? Hoe 
kan het verhaal (de context) van de kerncollectie 
geschreven worden? En door wie? En vanuit welk 
perspectief? En dit is nog maar een deel van de 
vraagstukken die in het project naar voren zullen 
komen.”14 Charlotte Hartong, stagiaire Onterfd Goed

14 Uit ‘De(on)handelbare collectie, artikel op erfgoed 2.0 http://
erfgoed20.nl/de-onhandelbare-collectie-nederland/

Afb. 58 Guerillaactie van Stichting Onerft Goed bij het 
museumcongres.

      
Afb. 59 Recyclingsproject met een basisschool.
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In Retroperspectief:
De directie van Onterfd Goed aan het woord

Jolande Otten (directeur Herbestemming):

De eerste deskundige die ons kwam helpen met de 
identificatie van ruim 1300 type- en kantoormachines 
in de tijdelijke opslag in Tilburg, stuiterde een hele 
middag lang van de ene stellingkast naar de andere. 
Hij kon zijn enthousiasme niet verbergen, hij slaakte 
regelmatig kreetjes en zo nu en dan hoorden we 
zelfs zijn adem stokken. Toen hij aan het eind van 
de middag nonchalant een voor ons astronomisch 
bedrag bood voor de totale machinecollectie, wisten 
we zeker dat er zich belangrijke machines in deze 
collectie bevonden.
Heel even hebben we elkaar aangekeken: als we 
alles aan hem zouden verkopen, zouden we in één 
klap een flinke winst maken, veel van deze machines 
zouden door hem perfect worden gerestaureerd en 
alle machines zouden bij de best denkbare nieuwe 
eigenaren terecht komen, namelijk bij wereldwijde 
verzamelaars die met veel liefde voor de machines 
zouden zorgen. Maar het kón bijna niet anders of er 
moest Nederlands erfgoed in deze deelcollectie zitten. 
Dus hebben we het bod afgeslagen en hebben we de 
collectie aan een intensief onderzoek onderworpen.
Een Italiaanse verzamelaar die na een telefoontje van 
Dieuwertje direct in de auto stapte om deze collectie 
te mogen bekijken, bevestigde ons vermoeden. Hij 
wees zonder twijfel een flink aantal machines aan 
waarvan hij kon uitleggen waarom die allemaal in 
Nederland moesten blijven. Hij wist natuurlijk ook van 
een paar machines dat ze best naar Italië mochten 
verhuizen…………..
Vanaf die dag hebben we alle adviezen met enige 
terughoudendheid behandeld.
Het leek ons, dat de hele wereld –net als wijzelf 
en alle typemachineverzamelaars- wel een mooie 
machine in huis wilde halen, om er vervolgens goed 
voor te zorgen. Op zich viel ons dát niet eens tegen. 
Het was wel -en is nog steeds-  een hele klus om die 
hele wereld te laten weten dat er zo veel, zo mooie 
objecten op een adoptieouder staan te wachten.
Inmiddels -na drie jaar- hebben we op onze huidige 
locatie, de Gruyterfabriek in Den Bosch een vaste 
klantenkring; mensen die met enige regelmaat binnen 
wandelen. In 2015 is onze nieuwe database klaar en 
kunnen we online gaan verkopen via onze webshop.

De pop-upstore, markten, festivals en beurzen 
worden langzaamaan steeds beter bezocht. Een 
winkeleigenaar heeft veel moeite gedaan om voor 
Amsterdam het exclusieve verkooprecht van Onterfde 
kunst te krijgen. We zijn in gesprek met de organisatie 
van festival de Parade en met design-ondernemers 
door het hele land.
Een grotere uitdaging is ons voornemen om helemaal 
niets, geen kruimel van verweesde objecten te moeten 
weggooien of vernietigen. We streven er naar om 
alle objecten die na een vooraf vastgestelde periode 
niet zijn geadopteerd ‘op te gebruiken’. Dat klinkt 
niet moeilijk, maar is het wel. Het uitsorteren van de 
objecten vraagt intern extra uren, extra vloeroppervlak 
en inventieve communicatie. De voorlopige conclusie 
is dat designers graag komen kijken en enthousiast 
zijn over het idee om met verweesd erfgoed nieuwe 
producten of kunst te maken, maar aan de andere 
kant veel en hoge eisen stellen aan de materialen. 
Ze mogen niets kosten, moeten homogeen zijn en 
in grote hoeveelheden kunnen worden gebruikt. 
Lang niet alle collecties voldoen aan deze eisen. De 
resterende objecten zijn vaak heel gevarieerd en 
onderling erg verschillend.
In 2015 doet een student van de HKU onderzoek naar 
mogelijke verbetering in het proces van opgebruik.
Mensen die ons voor het eerst tegen komen vragen 
steevast hoe het komt dat ze niet van ons bestaan 
wisten. Zij verbazen zich over de omvang van de 
‘voorraad’ objecten. Steeds opnieuw vertellen onze 
mensen het verhaal van Onterfd Goed aan het 
publiek.                     
Sommige erfgoedprofessionals zijn sceptisch, 
soms ronduit negatief over onze kritische houding. 
Jammer genoeg weigeren juist zij om met ons in 
gesprek te gaan. De deskundigen die ons bezoeken 
in de Gruyterfabriek en die ons hun kritische vragen 
voorleggen begrijpen zonder uitzondering dat wij niet 
pretenderen het beter te weten, maar dat Onterfd 
Goed bewustzijn en samenwerking wil bevorderen, 
waardoor een noodzakelijke verbetering kan ontstaan 
op het gebied van collectiebeheer.
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Dieuwertje Wijsmuller (directeur Kennis en Advies)

Wat waren we verontwaardigd dat de Scryption 
collectie dreigde te verdwijnen. Wat waren we ervan 
overtuigd dat wij, Jolande, Kate en ik, dat varkentje 
wel even zouden wassen. Hoe ingewikkeld kon het 
zijn, het juist afstoten van een collectie, of delen 
daarvan en vooral het herbestemmen van objecten 
waarvan gedacht wordt dat het het label ‘onmisbaar 
Nederlands erfgoed’ heeft. 
Wat hebben we onze mening moeten bijstellen…
Het op juiste wijze ontzamelen is niet ingewikkeld, de 
regels daarvan zijn vrij duidelijk. Gebruik de LAMO 
en je weet hoe het moet. Maar wat als je ervan 
overtuigd bent dat je andere musea niet te veel druk 
wilt opleggen door de gehele collectie aan ze aan te 
bieden, maar juist de stukken die zich nog niet in het 
publieke domein bevinden, maar door specialisten zijn 
aangewezen als wezenlijk onderdeel van het verhaal 
van schriftelijke communicatie van Nederland?
Toen het Scryption sloot, bestonden er meerdere 
mogelijkheden om je collectie of stukken te waarderen. 
In eerste instantie werd dit op gevoel gedaan. Een 
totaal niet wetenschappelijk verantwoord systeem, 
maar met het boerenverstand van ons kon in ieder 
geval wel gezien worden dat van objecten die dubbel/
driedubbel in de collectie zaten, die dubbelen geen 
erfgoed zouden zijn.
Uiteindelijk hebben we het Waarderingskader 
voor Mobiel Erfgoed (WKME) aangepast aan de 
collectie. Waar we echter tegenaan liepen, is dat 
zo’n waarderingskader alleen werkt wanneer deze 
in context geplaatst kan worden. Wat is nu precies 
het verhaal van (de ontwikkeling van) schriftelijke 
communicatie in Nederland? En hieruit logisch 
volgend: welke objecten demonstreren het verhaal? 
Deze manier van denken over erfgoed (eerst het 
verhaal, dan pas de objecten) is tegenstrijdig met de 
manier van werken van musea, waar je de objecten 
hebt en er verhalen omheen verzameld. 
Gelukkig waren verzamelaars en specialisten, die al bij 
het Scryption betrokken waren, bereid om hun kennis 
over de objecten om te zetten in een verhaal, met 
Nederland als kerngebied, aangaande verschillende 
collecties.

Zoals altijd wanneer het mensenwerk betreft, zijn er 
meerdere meningen en meerdere invalshoeken te 
gebruiken wanneer zo’n verhaal ontwikkeld wordt. De 
kritiek was niet van de lucht. Toch besloten we door te 
gaan met het verhaal dat we hadden. We realiseerden 
ons dat er nooit een verhaal ontwikkeld kan worden 
waar iedereen tevreden mee is. Om verder te kunnen, 
moeten er keuzes gemaakt durven worden.

Na het verhaal op papier te hebben, zijn de objecten 
uit de Scryptioncollectie die het verhaal onderstrepen, 
apart gezet en aangemerkt als erfgoed. Al deze 
objecten zijn vergeleken met de collectie van het 
Museon en het museum van Communicatie (ook in 
het bezit van een grote typemachinecollecties) en alle 
typemachines/schrijfmachines die te vinden zijn op de 
DimCoN (Digitale Museale Collectie Nederland). Als 
er objecten dubbel waren, werd besloten de stukken 
uit de Scryption erfgoed collectie te halen en alsnog 
ter adoptie aan te bieden. 

Achteraf kunnen we zeggen dat we erg op zoek zijn 
geweest naar de juiste manier maar dat er niet specifiek 
1 juiste manier is. Het uitbrengen van ‘Op de museale 
Weegschaal’ van de RCE heeft veel uitdagingen in het 
selectie- en waarderingsproces opgelost, maar alle 
afstotingstrajecten moeten beginnen met een helder 
verhaal, een helder collectieprofiel, dat past bij je 
museum, en liever nog, bij het verhaal van Collectie 
Nederland. Want ondanks dat we nu uit ervaring 
weten dat het niet eenvoudig is om alles op een 
juiste manier te doen, al helemaal niet als je iedereen 
tevreden wilt houden, blijf ik ervan overtuigd dat 
musea meer vanuit het nationale perspectief naar 
collecties zouden moeten kijken, dan alleen tot de 
depotmuren en niet verder.

Inmiddels zijn we zover dat we alle ‘erfgoed objecten’ 
op de Herplaatsingsdatabase gaan plaatsen. 
Niet omdat we dit per sé willen, maar het blijkt 
noodzakelijk. Alle musea waarvan wij dachten dat 
ze mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn in 
de collectie, hebben niet positief gereageerd op ons 
aanbod.
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De Herplaatsingsdatabase is een laatste poging 
om het erfgoed van schriftelijke communicatie bij 
publieke instellingen onder te brengen. Nadat het 
op de HPD heeft gestaan, mag het officieel verkocht 
worden aan de hoogste bieder. Aanlokkelijk, want er 
zitten objecten met hoge financiele waarde tussen, 
maar het is niet waarvoor Stichting Onterfd Goed 
is opgericht. Het was de bedoeling dit erfgoed te 
redden. Mocht niemand reageren op de HPD, dan zijn 
we wellicht genoodzaakt om de gehele collectie op 
het Binnenhof te plaatsen. Zeg het maar, mevrouw 
Bussemaker, dit is erfgoed, maar niemand wil het 
redden. U wel?

“SOG heeft een heel spannend moment uitgekozen 
om te beginnen, een tijd van bezuinigen. Een heel 
geschikt moment om iets vernieuwends te doen 
en een aantal problemen in de sector aan de kaak 
te stellen, zoals SOG doet. Maar ook een moment 
waarin het niet meevalt een nieuwe organisatie op 
te zetten. Iets waar jullie ook mee hebben geworsteld 
denk ik: welk verdienmodel kunnen we hanteren en 
welke organisatievorm past bij ons? Al met al is het 
SOG toch maar gelukt....” Jacoline Takke
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Afb. 60 Initiatiefnemers van Stichting Onterfd Goed. v.l.n.r. Dieuwertje Wijsmuller, Kathy Marchand en Jolande Otten.
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