Verslag werkgroep Bruiklenen TMS
Locatie: Museum Boijmans Van Beuningen, 20 april 2004
Aanwezigen:
Paul Teunissen (Museum Boijmans Van Beuningen), voorzitter
Saskia de Jong (Museum Boijmans Van Beuningen)
Joke van Haaren (Frans Halsmuseum)
Frieda Sorber (Mode Museum Antwerpen)
Heikki Pauts (Rijksmuseum van Oudheden)
Jenny de Bruin (Lakenhal)
Ans de Bekker (Paleis Het Loo)
Liesbeth Schotsman (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen)
Gisele van Eick (Museon)
Birgit Maas (Rijksmuseum voor Volkenkunde)
Deze eerste bijeenkomst werd vooral besteed om met elkaar kennis te maken. De belangrijkste vraag was wie de
bruikleenmodule gebruikte en eventueel de daarmee samenhangende tentoonstellingen- en verzendingenmodule.
Uit deze inventarisatie bleek dat slechts een enkeling daadwerkelijk al zijn bruiklenen via TMS afhandelde. De
meeste aanwezigen echter waren nog niet zo ver. Ze gebruikten de module wel, maar meestal als een soort
schaduwsysteem onder het motto: “Een bruikleen hoort in de bruikleenmodule vastgelegd te worden en dat doen
we dus ook”, maar de afhandeling gebeurde in werkelijkheid via een ander systeem, meestal Word. Daarin
worden formulieren en contracten gemaakt en laat men TMS verder links liggen. Er wordt kortom veel dubbel
werk gedaan.
De belangrijkste redenen hiervoor waren:
• De onoverzichtelijkheid van velden in de drie modules. In veel gevallen weet men simpelweg niet welk
gegeven op een bepaald veld ingevoerd moet worden. Gezien de drukke werkzaamheden is men ook niet in
de gelegenheid om dat eens rustig uit te zoeken.
• De afwezigheid van geschikte uitvoer. De meegeleverde rapporten geven niet de gegevens weer die
gevraagd worden. Op basis daarvan kunnen daarom geen bruikleencontracten of transportformulieren
gemaakt worden.
Op grond hiervan worden de modules slechts schoorvoetend en uit een soort plichtsbesef gebruikt. Daarnaast
gelooft men wel de mogelijkheden, maar weten ze niet goed hoe deze te benutten. Het gevolg hiervan is dat de
mogelijkheden van TMS niet ten volle benut worden
Behalve dit werd onder meer ook gesproken over standplaatswijzigingen, hoe om te gaan met inkomende
bruiklenen en de status van een object tijdens een bruikleenprocedure (gereserveerd, verstuurd, terug)
Steeds terugkerend gespreksonderwerp was de vraag hoe wij van elkaar kunnen leren. Er werd geopperd eens in
het Kröller Müller te gaan kijken, omdat daar veel zelf wordt ontwikkeld in samenwerking met Gallery Systems
in New York. Ook werd de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN) werd genoemd, omdat zij al
langer met TMS werken dan de rest van museaal Nederland. Zij bezitten waarschijnlijk kennis en toepassingen
bezitten die ook voor ons van belang kunnen zijn.
De uiteindelijke conclusie uit de verschillende discussies is dat we beseffen dat het gebruik van de drie modules
van belang is en zelfs ons werk kan verlichten, maar dat we huiverig zijn er aan te beginnen, omdat we niet goed
weten waar we aan beginnen.
Birgit Maas stelt voor de volgende bijeenkomst te wijden aan het invoeren van een bruikleen onder leiding van
Sijbrand de Rooy. Dan kunnen we aan de hand van een concreet voorbeeld discussieren over velden en inhoud
daarvan. Die afspraak is inmiddels vastgesteld op dinsdag 25 mei, 11.00 – 16.00 uur in het Rijksmuseum voor
Volkenkunde in Leiden. Verder werd afgesproken dat de voorzitter van de werkgroep tevens als secretaris zal
fungeren.
Liesbeth Schotsman wijst nog op de 4th European Registrars Conference 15 en 16 november in Wolfsburg die
voor de werkgroep interessant zou kunnen zijn. Verder wijst zij ook nog op de modellen voor
bruikleenovereenkomsten van het NMV.
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