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Geachte mevrouw Scholte,
Dank voor het 'Inspectierapport Anne Frank Huis', dat wij op 20 juni jl. van u
ontvingen. Wij zijn blij dat u concludeert dat het beheer van de bruikleengoederen
die zich in ons museum bevinden op orde is. Zoals u weet hebben wij in de
afgelopen jaren aanzienlijke investeringen gedaan in installaties en
veiligheidsvoorzieningen, teneinde het unieke erfgoed dat wij beheren optimaal te
kunnen presenteren én behouden voor toekomstige generaties. Het is bijzonder fijn
dat de Erfgoedinspectie nu heeft vastgesteld dat deze investeringen hun vruchten
afwerpen.
Wij zijn u en uw collega's ook erkentelijk voor de plezierige wijze waarop het
onderzoek heeft plaatsgevonden. Zoals u zelf ook aangaf tijdens uw onderzoek
gaat het om een bijzondere situatie, met name door de bruikleenovereenkomst met
het KNAW/NIGD, die op dit moment nog wordt herzien. De verantwoordelijkheden
van de verschillende partijen (Anne Frank Stichting, NIOD/KNAW en de RCE als
adviseur) zullen daarin nog nader uiteen worden gezet. Daarnaast zal de Anne
Frank Stichting haar beleidscyclus en procedures op enkele aspecten nog
aanscherpen en uitbreiden, zodat deze beter aansluiten op de nieuwe
infrastructurele situatie en de nieuwe afspraken tussen partijen. De adviezen in uw
rapport zullen daarbij van grote waarde zijn.
Hierna geven wij puntsgewijs een reactie op uw aanbevelingen:
Planmatig beleid - aanbevelingen
U geeft aan dat de AFS in voldoende mate over planmatig beleid beschikt met
betrekking tot het beheren en presenteren van de collectie, en dat ook de
uitvoering van het beleid voldoende is geborgd. De uitvoering ervan kan echter
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inzichtelijker worden gemaakt. U adviseert het collectieplan voor de komende jaren
formeel vast te stellen, en de actiepuntenlijst te voorzien van een meerjarenplanning.
Deze adviezen zullen wij zondermeer overnemen. In aanvulling daarop willen wij
het collectiebeleid ook beter laten aansluiten bij ons facilitaire- en veiligheidsbeleid.
Registratie - aanbevelingen
U adviseert ons om een duidelijkere koppeling te leggen tussen registratie en
conditierapporten, een protocol op te stellen voor controle op de standplaatsen in
het depot en om de collectieregistratie aan te laten sluiten op de Collectie
Nederland.
Ook deze adviezen nemen wij ter harte. Wij zullen per direct een koppeling maken
tussen de conditierapporten en de registratie in Adlib. Het opstellen van een
protocol voor de standplaatscontrole is gepland voor dit najaar. We zijn zoals u
weet net klaar met de inrichting van het nieuwe depot, en hebben onlangs de
standplaatsregistratie in Adlib afgerond. De volgende stap is het opstellen van een
protocol/meerjarenplan voor de standplaatscontrole.
Over aansluiting van onze collectieregistratie op Collectie Nederland zullen wij met
de RCE in gesprek gaan.
Behoud
U concludeert dat de bewaaromstandigheden, mede door de verbouwing,
toereikend zijn, en dat de effectiviteit ervan in voldoende mate wordt gecontroleerd.
Wel raadt u ons aan een protocol/meerjaren-(actie)plan vast te stellen voor
conditiecontrole en restauratie, en in de nieuwe bruikleenovereenkomst afspraken
vast te leggen over uitvoering van restauraties.
Deze aanbevelingen nemen wij graag over. We zullen er in overleg met het NIOD
voor zorgen dat er in de nieuwe bruikleenovereenkomst duidelijke afspraken staan
over de besluitvorming met betrekking tot het vaststellen van een noodzakelijke
restauratie en de uitvoering van restauraties aan de geschriften. Juist deze vormen
van handling van de geschriften zijn immers uiterst precair, gezien de
kwetsbaarheid van de geschriften, en wij vinden het van het grootste belang dat - in
samenspraak met de RCE - bij elke handling een zorgvuldige afweging wordt
gemaakt.
Veiligheidszorg
U geeft nuttige wenken voor een meer efficiënte registratie van incidenten. We
zullen nader onderzoeken hoe wij een meer naadloze koppeling van onze
incidentenregistratie voor de collectie met de registraties door de meldkamer van
de AFS kunnen realiseren. Hierbij willen wij ook nader bezien welk type incidenten
we op deze wijze willen koppelen en welke type incidenten we willen vastleggen in
DICE.
Wij zullen in de komende periode als bestuur toezien op de spoedige opvolging van
uw aanbevelingen en de borging van de daaruit voortkomende verbeteringen in
beleid en organisatie.

Rest ons u nogmaals te bedanken voor uw heldere rapport, dat wij zien als een
erkenning van de door ons ingeslagen weg en een aanmoediging om deze route
geheel af te leggen, zodat ook toekomstige generaties kennis kunnen nemen va;
het unieke erfgoed dat ons is toevertrouwd.
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