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Inspectie beheer collectie Marechausseemuseum

Bijlagen
1

Geachte heer Sijmonsbergen,
Hierbij informeer ik u over de resultaten van de op 9 maart j.l. uitgevoerde
inspectie naar het beheer van de collectie van het Marechausseemuseum. Deze
inspectie vloeide voort uit het inspectierapport uit 2017 waarbij grote
tekortkomingen zijn vastgesteld in de bewaaromstandigheden en de registratie
van de collectie van het museum.
Met de nu uitgevoerde inspectie is vastgesteld dat deze tekortkomingen door een
voortvarende projectmatige aanpak zijn weggenomen. Het grootste deel van de
te beheren collectie van het Marechausseemuseum is overgebracht naar het
depot van het Nationaal Militair Museum (NMM) dat aan de museale vereisten
voldoet. In de museumvestiging in Buren is een beperkt aantal objecten geplaatst
in de geheel nieuw ingerichte tentoonstellingsruimten. De te beheren collectie is
geregistreerd in het collectieregistratiesysteem en het collectiebeheerteam van
het NMM gaat het beheer en behoud uitvoeren op beide locaties.
Hierbij is het begrijpelijk dat nog niet alle activiteiten volledig zijn afgerond. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de standplaatsregistratie in het depot en de registratie
van de objecten in de museumvestiging. Ook dient de behoudstaak en de
collectiehulpverlening voor de vestiging in Buren nog te worden
geoperationaliseerd. Toegelicht is dat dit op korte termijn wordt opgepakt vanuit
de nazorg van het uitgevoerde project en door het opstarten van het reguliere
behoud voor de museumvestiging.
Ten slotte wordt een aanzienlijk deel van de collectie van het
Marechausseemuseum in beheer teruggegeven aan de eigenaar, de Stichting
Museum der Koninklijke Marechaussee (SMK), omdat deze collectie niet past
binnen het collectieprofiel van de SKD. Zo nodig verzoek ik u om de SMK te
wijzen op het toepassen van de leidraad voor het afstoten van museale collecties,
de LAMO, en om een adviserende rol te vervullen.
Met deze brief beschouw ik het gerichte toezicht naar aanleiding van genoemd
inspectierapport als beëindigd. Door middel van de reguliere toezichtactiviteiten
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stelt de Inspectie-OE zich op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in het
beheer van de collectie van het Marechausseemuseum.

Met vriendelijke groet,
de waarnemend hoofdinspecteur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed,

Drs. H.M. Martijnse
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