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Het Rijksmuseum
Van Oudheden (1818)

Visie
Het RMO heeft de overtuiging dat betrouwbare overdracht
van kennis en uitwisseling over oude culturen het leven
van nu verrijken en een anker vormen in de huidige
samenleving.

Missie
Het Rijksmuseum van Oudheden wil het centrale podium
in Nederland zijn, waar de oudheid en de archeologie voor
een divers publiek tot leven worden gebracht. Door middel
van tentoonstellingen, educatie, publieke activiteiten,
wetenschappelijke bestudering en (inter)nationale
uitwisseling verhalen wij over de relevantie van de oudheid
in heden en verleden.

Motto
Gevoed door de oudheid, gemotiveerd tot overdracht

Kernwaarden
Verbindend, authentiek, initiatiefrijk, betrouwbaar,
publieksvriendelijk

Het Rijksmuseum van Oudheden wordt gesteund
door de BankGiro Loterij.
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www.rmo.nl
Afbeelding voorzijde:
Het 3500 jaar oude zwaard van Ommerschans
werd op vijf juli bij veilinghuis Christie’s in Londen
gekocht voor €550.000, inclusief opgeld. Zonder de
genereuze bijdrage van de Vereniging Rembrandt,
haar Eleonora Jeuken-Tesser Fonds, haar Van Rijn
Cirkel en haar Hendrickje Cirkel was deze aankoop
niet mogelijk geweest. Samen namen ze 40% van het
aankoopbedrag voor hun rekening. Het Mondriaan
Fonds leverde met 20% een onontbeerlijke bijdrage.
Overige financiering verkreeg het museum van de
vriendenvereniging RoMeO en uit eigen middelen.
Afbeelding achterzijde
Dit is mogelijk een portret van Meritaton, de oudste
van de zes dochters van farao Achnaton en koningin
Nefertiti. Haar verlengde achterhoofd is een artistieke
overdrijving. De ogen en wenkbrauwen waren
oorspronkelijk ingelegd met glas en steen. Het hoofdje
was waarschijnlijk onderdeel van een beeldje dat
was samengesteld uit verschillende materialen. Deze
techniek was in de tijd van Achnaton gebruikelijk.
datering: ca. 1353-1336 v.Chr.
materiaal: kwartsiet
hoogte: 15 centimeter
gevonden in: vermoedelijk Amarna
collectie: Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen
Foto: Ole Haupt
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Vooraf
In de periode 2017/2020 is de structuur
van het jaarverslag gerelateerd aan de
drie hoofddoelen die het museum zich
heeft gesteld:

Centraal podium
Het RMO is het centrale podium voor
de presentatie van de archeologie en
de oudheid, ook buiten de muren van
het museum. Hierbij is aandacht voor
onderwerpen uit de archeologie van het
mediterrane gebied, het Midden-Oosten en
Nederland. Het museum zoekt verbinding
met (inter)nationale musea en culturele
instellingen, werkt multidisciplinair,
thematisch en zoekt de veldarcheologie op,
om met dit samenspel van factoren nieuwe
en bestaande doelgroepen te bedienen.

Leeromgeving voor
iedereen
Het RMO functioneert als leeromgeving
voor kinderen, jongeren, volwassenen
en docenten. Het belichaamt een
onderwijstype (Gymnasium). De collectie
vertelt het verhaal over de eerste vier
vensters uit de Canon en maakt deel uit van
het curriculum in het primair onderwijs (PO)
en alle niveaus in het voortgezet onderwijs
(VO). Het museum bedient meerdere
schoolvakken (beeldende vorming, Griekse
en Latijnse taal en cultuur, filosofie en
geschiedenis).

Reflectie verleden
versus heden
Het RMO reflecteert vanuit
wetenschappelijke kennis over culturen
uit de oudheid en de archeologie op de
actualiteit en vice versa. Het draagt bij aan
het debat over hedendaagse kwesties (van
vluchtelingenstromen tot de vernietiging
van erfgoed) middels lezingen, debatten,
educatieve programma’s en presentaties.
Hierbij hoort de aandacht voor de
continuïteit van de oudheid als veranderlijk
referentiepunt (receptiegeschiedenis).
Deze drie hoofddoelen worden in de
jaarverslagen 2017/2020 gekoppeld aan
de publieks- en de collectiefunctie.
De wetenschappelijke functie is
ondersteunend aan deze twee functies en
loopt als rode draad door de hoofdstukken
heen.
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Nineveh: Hoofdstad
van het Assyrische rijk

Het RMO is de navolgende
organisaties erkentelijk voor
hun bijdragen aan projecten
Behoud, beheer en
ontsluiting collectie

Ministerie van OCW

Aankoop, restauratie
en vaste opstelling

BankGiro Loterij

Aankoop zwaard van
Ommerschans

Vereniging Rembrandt,
haar Eleonora JeukenTesser Fonds, haar Van Rijn
Cirkel en haar Hendrickje
Cirkel, Mondriaan Fonds,
vriendenvereniging RoMeO

Aankoop Nehalenniaaltaren
Archeologie uit je
achtertuin

Een nieuwe jas voor de
Tempel

Fibula’s (boek)

Tentoonstelling
Humbert in Tunis

Jubileumboek

Koninginnen van de
Nijl

Metamorfoze II

Onderzoek collectie
Oud Europa
Onderzoek The
walking dead
Opgraving Sakkara

Vereniging Rembrandt, VSB
Fonds
ADC ArcheoProjecten,
Cultuurfonds Bank
Nederlandse Gemeenten,
BankGiro Loterij
BankGiro Loterij. Honorering
in de categorie ‘extra
project’
Stichting N. van
Ballegooijen Fonds,
Stichting Het Nederlands
Gebruiksvoorwerp
Cultuurfonds van de
Nederlandse Ambassade in
Tunis
Elisabet Huss Fonds,
vriendenvereniging RoMeO
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, National
Geographic, Toeristische
Dienst van Egypte,
Ambassade van Egypte (Den
Haag), Universiteit Leiden
Bureau Metamorfoze

Restauratie
Mummiekist van
Hor, mummie en
cartonnage
Romeinse Kust

Schoolprogramma
Leiden/Delft
Studio RMO
Verborgen verleden
(VMBO)
Week van de
Klassieken

Blockbusterfonds,
Mondriaan Fonds, National
Geographic, Nationale
Unesco Commissie, Prins
Bernhard Cultuurfonds,
Prins Claus Fonds, Fonds
1818, Turing Foundation,
BankGiro Loterij, Stichting
Zakenvrienden RMO.
NWO Museumbeurs

NWO Vidi-subsidie

Museo Egizio Turijn, Labrys
Reizen, Stichting Friends of
Saqqara, Cultuurfonds van
de Nederlandse Ambassade
in Caïro.

Schenkingen en
Fondsen op naam
Het RMO heeft een aantal fondsen op naam ingesteld
en dankt de schenkers zeer voor hun betrokkenheid bij
het museum. Bij het instellen van fondsen op naam wordt
rekening gehouden met de doelstellingen van de schenker,
voor wat betreft de bestemming als de looptijd. Indien geen
grenzen aan de looptijd door de schenker gesteld zijn, neemt
het RMO zich voor (een gedeelte) van het fonds vijf jaar in
stand te houden.

Allard Pierson Museum

Mondriaan Fonds, de
provincies Noord- en ZuidHolland en Zeeland
Rabobank Leiden-Katwijk

Bruynzeel
Gemeente Leiden

Tresoar, Allard Pierson
Museum, Athenaeum
Boekhandel, het
Nederlands Klassiek
Verbond, Labrys Reizen,
uitgeverij AthenaeumPolak & Van Gennep,
uitgeverij Ambo|Anthos,
uitgeverij Van Oorschot,
Trouw, Geschiedenis
Magazine, Kennislink, De
Groene Amsterdammer,
Uitgeverij Hermaion,
Lampas, Vereniging
Classici Nederland,
Addisco Onderwijs,
Vereniging Vrienden van
het Gymnasium, Hereditas
Nexus, Primavera Pers en
Roma Aeterna

Fondsen op naam
Asklepiosfonds
BankGiro Loterij Fonds
Dhr. en mevr. Postma fonds
Drs. W. Barreveld fonds
Eega van Asklepiosfonds
Elisabet Huss Fonds
Gildemeesterfonds
Van der Schans Fonds

Bestemming
Aankoop Etruskische en Egyptische voorwerpen
Aankoop, restauratie, vaste opstelling
Noordzee-archeologie
Studentendeelname aan opgravingen
Aankoop Etruskische en Griekse voorwerpen
Aankoop en onderzoek
Aankoop
Aankoop en restauratie
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Voorwoord

Dit jaarverslag over 2017 is in augustus 2018 gepubliceerd,
midden in het jaar waarin het RMO zijn 200-jarig bestaan
viert. Een jaar waarin wordt stilgestaan bij de lange
geschiedenis en de betekenis van het museum voor het
museale landschap en de samenleving. Een jaar waarbij
stappen zijn gezet om met drie doelstellingen (het museum
als leeromgeving voor iedereen, als verbindende factor
tussen heden en verleden en als centraal podium van de
oudheid) de derde eeuw in te gaan. Die doelstellingen
zijn niet nieuw. Expliciet en soms onderhuids zijn deze
kernpunten al twee eeuwen een constante, een rode draad,
in het functioneren van het RMO. Dit jaarverslag legt hier
verantwoording over af en kent een nieuwe vormgeving;
één van de eerste uitingen van de nieuwe huisstijl,
ontwikkeld door Studio Dumbar.
2017 was een succesvol jaar. Het museum ontving het
recordaantal van 219.860 bezoekers. Alle maanden waren
bovengemiddeld. In de maanden dat de exposities werden
op- en afgebouwd zorgden lezingen en evenementen voor
goede maandcijfers. Het groeiende schoolbezoek aan de
vaste opstellingen droeg bij aan dit recordjaar. Met 34.798
leerlingen is de doelstelling van 27.500 scholieren en HBO/
WO studenten bereikt. De groei komt door een toename
van het aantal gymnasiumleerlingen, met name veroorzaakt
door maatwerkproducten voor scholen die, in het kader van
doorlopende leerlijnen, met veel klassen uit alle leerjaren
het RMO bezochten.
Over de tentoonstellingen die te zien waren wordt in
dit jaarverslag uitvoerig geschreven. De exposities
worden inhoudelijk en kwalitatief gerelateerd aan de
drie hoofddoelen die het museum zich heeft gesteld.
Het is evident dat bij die doelen het leveren van kwaliteit,
getoetst aan de begrippen vakmanschap, vernieuwing en
oorspronkelijkheid, een ondersteunende pijler is, evenals
het bevorderen van educatie en participatie met de ambitie
een divers samengesteld publiek te bedienen en tot slot

het aantonen van de maatschappelijke waarde van het
museum en zijn activiteiten.
Er werden 673 objecten tijdelijk uitgeleend. Het aantal
objectrecords in de database is gegroeid naar 195.446,
met hieraan gekoppeld 150.000 afbeeldingen. Alle 626
aanwinsten van 2017 werden in TMS opgenomen.
Verreweg de belangrijkste aanwinst en één van de twee
hoogtepunten was de verwerving van het zwaard van
Ommerschans. Het is één van de meest zeldzame en
bijzondere objecten uit de Nederlandse én Europese
prehistorie. Het zwaard werd eind negentiende eeuw
gevonden, dicht bij de Ommerschans, een voormalig
vestingwerk in het noorden van Overijssel. In de jaren
’30 van de vorige eeuw verhuisde het voorwerp met de
eigenaren mee naar Duitsland. Al vanaf 1927 deed het
museum vergeefse pogingen het zwaard aan te kopen. In
dit jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan over het
belang van dit zwaard. Een tweede eminente aanwinst,
zeker vanuit wetenschappelijk oogpunt, was de aankoop
van een collectie Nehalennia-altaren.
Op het gebied van nationale samenwerking springt de
tentoonstelling Romeinse Kust in het oog. Deze expositie
reisde na het RMO door naar het Huis van Hilde in
Castricum, was vanaf april 2017 te zien in Scheveningen en
in een aangepaste vorm vanaf november in het Zeeuws
Museum te Middelburg. De expositie heeft in 2016 en 2017
bijna 100.000 bezoekers getrokken.
In het Musée du Bardo (Tunis) werd de tentoonstelling
Carthage rediscovered: Humbert in Tunesia getoond,
als tegenprestatie voor het ontvangen van de
Carthagotentoonstelling (2014/2015). Een tweede
buitenlandse tentoonstelling werd georganiseerd in het
MUDEC (Milaan), waarbij het RMO met 100 objecten de kern
van de Egyptetentoonstelling La straordinaria scoperta

del Faraone Amenofi II en het verhaal erbij leverde. Dit
soort exposities schraagt de internationale reputatie.
De mobiliteit van de collectie zorgt voor een aanzienlijk
aantal bezoekers, meer dan binnen de Leidse muren
realiseerbaar is. Met het Vaticaan en het Louvre werden
vervolgstappen gezet in het meerjarige project op het
gebied van mummiekistenrestauratie. Met de universiteiten
van Göteborg en Londen is gewerkt aan een Europese
onderzoekaanvraag op het gebied van migratie in de
Bronstijd.
In Egypte werd de jaarlijkse opgraving in Sakkara
uitgevoerd met het Museo Egizio als meefinancierende
samenwerkingspartner. De opgraving in Jordanië vond
geen doorgang, omdat de betrokken conservator druk was
met de voorbereiding van de tentoonstelling Nineveh. De
begeleidende wetenschappelijke publicatie illustreert het
internationale belang en de betekenis van de Ninevehexpositie; 65 artikelen van 50 auteurs uit elf landen
leverden een standaardwerk op. De realisatie van deze
tentoonstelling, na drie jaar voorbereiding, is het tweede
hoogtepunt van 2017. Nog nooit heeft het museum een
expositie met zo’n internationaal karakter, op het terrein van
bruiklenen, maatschappelijk gebied en wetenschappelijke
samenwerking georganiseerd.
Tot slot: de rijksoverheid heeft als eis dat rijksmusea
minimaal 19,5% eigen inkomsten ten opzichte van de
structurele subsidie moeten behalen. Met 63 procent heeft
het museum een historisch hoog resultaat behaald. De
stijging is in lijn met de aanpak die het RMO het afgelopen
decennium heeft gekozen; beter de eigen broek ophouden
door goed te presteren (219.860 bezoekers ten opzichte
van een begroting van 150.000 bezoekers), het besef
dat publieke en private fondsen bereikbaarder zijn dan
sponsoring (€900.000 aan bijdragen voor aankopen en
een project voor de vernieuwing van faciliteiten in de
Tempelzaal, mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij)

en het verzilveren van sympathie en betrokkenheid voor
het museum bij leden van de Vriendenvereniging, juist in
de periode dat het museum zijn 200-jarig bestaan viert
(€220.000). Voor deze steun is het RMO alle schenkers en
bezoekers zeer erkentelijk.
Wim Weijland,
directeur
Sander van den Eijnden,
voorzitter van de Raad van Toezicht
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2017

Afspraken met het
Ministerie van OCW,
opgenomen in de
subsidieaanvraag 2017/2020

Tentoonstellingen
Tijdelijke tentoonstellingen

Aantal

Afspraken met OCW
Bezoekers

15

Aantal

Bezoekers

12

2016
Aantal

Bezoekers

12

156.196

Totaal bezoeken (2+3+4+5)

219.860

150.000

156.196

Reguliere bezoeken

185.062

122.500

127.071

Bezoeken PO (incl 1.268 Museumdocent in
Klas, 2016: 1.761)

9.065

10.000

10.059

Bezoeken VO (inclusief 1.905 Museumdocent
in de klas, 2016: 1.473)

17.732

12.500

13.444

Bezoeken MBO/HO/WO

8.001

5.000

5.622

Gratis bezoeken > 4 jaar

14.357

12.000

12.638

Gratis bezoeken < 5 jaar

2.438

Specificatie bezoeken totaal:

1.918

Betaalde bezoeken

203.065

138.000

141.640

Bezoeken website totaal

663.143

650.000

625.836

Aantal unieke bezoekers website

460.095

533.000

441.239

Overige activiteiten

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers

Activiteiten

Deelnemers

Schoolgebonden activiteiten:

169

4.353

45

4.000

niet gemeten

niet gemeten

Waarvan PO

48

1.468

Inclusief

Inclusief

niet gemeten

niet gemeten

Waarvan VO

89

2.405

Inclusief

inclusief

niet gemeten

niet gemeten

Waarvan MBO/HO

32

480

Inclusief

inclusief

niet gemeten

niet gemeten

Openbare activiteiten

438

31.156

200

25.000

niet gemeten

niet gemeten

Totaal overige activiteiten

607

35.509

245

29.000

niet gemeten

niet gemeten
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Overige verplichtingen
uit het subsidiebesluit,
van het Ministerie van OCW

Het melden van feiten, omstandigheden en wijziging
van inhoudelijke activiteiten met subsidiegevolgen.
Deze waren er niet.

Het leveren van kwaliteit, getoetst aan de begrippen
vakmanschap, vernieuwing en oorspronkelijkheid.
Het bevorderen van educatie en participatie met de
ambitie een divers samengesteld publiek te bedienen.
Het aantonen van de maatschappelijke waarde van
het museum en zijn activiteiten. Aandacht voor
geografische spreiding bij productie en opvoering.
Het melden van concrete resultaten op het gebied van
ondernemerschap.
Hiervan is in de jaarrekening en wordt in dit jaarverslag
verantwoording afgelegd.

Het melden van goed werkgeverschap voor artiesten
en kunstenaars. Het melden van concrete resultaten
op het gebied van talentontwikkeling en makers.
Voor de tentoonstelling van de kunstenaar Qassim Alsaedy
heeft het museum bij de productie van de catalogus de
Engelse vertaling voor zijn rekening genomen, alsmede een
afnamegarantie van 200 exemplaren. Van kunstenares Elisa
Pesapane zijn 4 van haar 12 tekeningen aangekocht, die zij
maakte voor de expositie over Le solitaire des ruines.

Het voldoen aan de Wet Normering Topinkomens.

De Governance Code Cultuur wordt toegepast.

Het RMO voldoet hieraan. In de jaarrekening wordt hier
verantwoording over afgelegd, voor wat betreft het salaris
van de directeur-bestuurder en de vergoeding voor de
leden van de Raad van Toezicht. De accountant heeft
vastgesteld dat de vereisten voor de WNT zijn nageleefd.

Dit is in de jaarrekening en in dit jaarverslag verantwoord.

Internationale activiteiten worden aan het Dutch
Centre for International Cultural Cooperation gemeld.
Dit is gedaan via ‘Buitengaats’.

Verantwoording over aanpassingen in het
bedrijfsnoodplan, dat geldt als veiligheidsplan.
De ontruimingsplattegrond van de afdeling Egypte is
aangepast. N.a.v. de nieuwe opstelling zijn tien topstukken
gedefinieerd die, in geval van brand, als eerste uit het
museumgebouw verwijderd worden.

Verantwoording over het gebruik van eventuele
derivaten.
Het RMO belegt niet. Het museum zet eventuele tijdelijk
overtollige middelen op iets beter renderende rekeningen
en houdt de vrijheid van directe opneembaarheid. Het
museum heeft één derivaat (renteswap) die eind 2017
volledig werd afgelost. Voor de details wordt verwezen naar
de uitleg in de jaarrekening.

De jaarrekening en het bestuursverslag zijn voor 01/05
bij het Ministerie van OCW ingediend.
Hieraan is voldaan.

Het voldoen aan aanbestedingsregels.
De schoonmaak en automatisering zijn Europees
aanbesteed. Voor tentoonstellingsbouw en ontwerp geldt
beleid betreffende het al dan niet aanbesteden. Op verzoek
van de accountant is, ter voorbereiding op de interim
controle, een leveranciersoverzicht van vier boekjaren
gemaakt. Afwijkingen ten aanzien van de eventuele
aanbestedingsgrens zijn door het RMO verklaard.

Het collectieplan is opgesteld conform de ICN
Handreiking en vastgesteld. Het hebben van een
planmatig beleid voor het collectiebeheer.
Hieraan is voldaan.

Het hebben en actualiseren van een meerjarig
onderhouds- en investeringsplan (MOIP). Het bij het
Ministerie indienen van een actueel onafhankelijk
bouwkundig inspectierapport.
Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in opdracht van het RMO
aan een meerjarig onderhouds- en investeringsplan (MOIP).
Aan de hand van het MOIP wordt in overleg besloten
welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden. De
beslissingsbevoegdheid ligt bij het RMO. Tot het moment
dat dit plan gereed is, werkt het museum met het MOIP
dat door de firma Dijkoraad is opgesteld en in 2016 bij het
Ministerie van OCW is ingediend.
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1. Publieksfunctie
De publieksfunctie wordt gelegitimeerd in drie hoofddoelen:
1.1 H
 et museum als centraal podium voor de oudheid, binnen en buiten de muren
1.2 H
 et museum als leeromgeving voor alle leeftijden en niveaus
1.3 A
 andacht voor receptiegeschiedenis en de relatie tussen de oudheid
en het heden

20
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1.1 Centraal podium
voor de oudheid
Bezoekcijfers

219,860

156,188

173,017

2010

142,674

2009

120,894

100 000

153,096

150 000

131,383

200 000

134,408

250 000

210,332

*2015: zeven maanden sluiting.
*2016: Van januari t/m maart geen tentoonstellingen wegens verbouwing.

119,315

Om het centrale podium van de oudheid te zijn (voor
publiekspresentaties en als wetenschappelijk instituut) is het nodig
dat het museum meer is dan een verzameling tentoonstellingszalen
én meer dan een archeologisch centrum: het is een podium voor de
oudheid in brede zin. Dat betekent dat er openbare activiteiten worden
georganiseerd, waarvan de tentoonstellingen uiteraard het belangrijkste
onderdeel zijn. De doelstellingen van de openbare activiteiten zijn
publieksbinding, relatiemarketing en het bewerkstelligen van (herhaal)
bezoek. Het museum heeft vijf doelgroepen vastgesteld, die worden
getypeerd op basis van leeftijd, geslacht, opleiding, gezelschap,
bezoekfrequentie, motivatie en reisafstand.

50 000

Hoofddoelgroepen
Type individu

Type groep

Soort groep

Leeftijd

Doel bezoek

Communicatie
en marketing

Vermaakzoekers

Volumegroep

Gezinnen
met kinderen

Ouders en
kinderen
<13 jaar

Ter lering
en vermaak

Enthousiasmeren,
betrekken bij
vakantieactiviteiten en
gezinstentoonstellingen

Scholier

Kern- en
imagogroep

Docenten
en leerlingen

PO en VO

Kennisgedreven

Koesteren, meer mee
doen, uitbreiden.

Nieuwkomer

Opbouwen van
klein volume naar
substantieel

Divers: expats
en migranten uit
herkomstlanden,
ouderen, leeftijdsgroep
20-34 incl. studenten

Divers

Kennismaking

Maatwerk, netwerk,
direct contact

Volumegroep

De ‘esthetische
recreant’ en/of de
sterk inhoudelijk
geïnteresseerden

Vrouw
>50+

Geboeid Publiek

Geboeid Publiek

Kerngroep, laag
aantal

(Amateur)archeologen,
professionals,
cultuurhistorisch
geïnteresseerden

2008

2011

2012

Het doel is gemiddeld 150.000 bezoekers per jaar te halen.
Dit is conform de subsidieaanvraag. Het museum ontving
het recordaantal van 219.860 bezoekers, het hoogste
aantal in de geschiedenis. Eenmaal eerder, in 2014 met de
tentoonstellingen Petra en Carthago, zijn meer dan 200.000
bezoekers verwelkomd. Het jaar kende geen absolute
uitschieters. Alle maanden waren bovengemiddeld en dat
kwam door de publiekspotentie van Koninginnen van de
Nijl (89.710 bezoekers tussen 1/1 en 17/04), Casa Romana (
44.530 bezoekers tussen 23/05 en 17/09 ) en Nineveh (57.071

2013

2014

2015*

2016*

2017

bezoekers tussen 19/10 en 31/12). In de maanden dat de
exposities werden op- en afgebouwd zorgden lezingen en
evenementen voor goede maandcijfers. Tot slot droeg het
groeiende schoolbezoek aan de vaste opstellingen bij aan
dit recordjaar. Het museum is gemiddeld 44 uur per week
open, van dinsdag tot en met zondag van 10.00-17.00 uur en
op maandagen in de vakanties. Avondopenstellingen met
lezingen, debatten, concerten en openingen zijn niet in het
gemiddelde aantal uren meegerekend.

Tentoonstellingen
Ter lering
en vermaak

Echtparen
van alle
leeftijden
Divers

Kennisgedreven

Behouden,
verbreden richten op
herhaalbezoek (méér
verdieping bieden)

Nevenprogrammering
aanbieden

Doel

2014

2015

2016

2017

12

13

8

9

17

Doel is het organiseren van twaalf exposities per jaar.
Er worden op basis van de collectie deelverzamelingen
belicht en actueel wetenschappelijk onderzoek
gepresenteerd. Met tien tentoonstellingen, vier
presentaties in de actualiteitenvitrines, exposities
in Milaan en Tunis en de reizende tentoonstelling

Romeinse Kust, die drie locaties aandeed haalt het RMO
zijn doel. Met de inkomsten uit reizende buitenlandse
tentoonstellingen financiert het museum de aanstelling
van een extra conservator voor de Egyptische afdeling. Er
is een tentoonstellingsschema gemaakt (als vlekkenplan)
met een planning tot en met 2025.
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Uitgelicht:
tentoonstellingen
gerelateerd aan de
hoofddoelen

7

Studio RMO

8

9

Tekenatelier
voor volwassen
en scholieren.
Begeleiding door
vrijwilligers van
individuele kinderen
op woensdag en
in weekend. Ook
filosofielessen voor
basisonderwijs.

Restauratie op zaal met uitleg.

Aandacht voor het belang
van (herwaardering van)
gipsen replica’s uit 18de tot
20ste eeuw voor onderwijs
en musea.

Fascinatie voor
Persepolis

n.v.t.

Naast de aandacht voor Irak
(Nineveh) gelijktijdig aandacht
voor Iran om de rijkheid van
Nabije Oosten archeologie te
benadrukken.

Receptiegeschiedenis
van Perspolis in prenten,
tekeningen en foto’s van
15de tot vroege 20ste eeuw.

Qassim Alsadey:
Along the road to
Nineveh

n.v.t.

Kunstenaar podium bieden.
Inclusief publicatie. Tweede
expositie van Alseady in
RMO. Ter ondersteuning
van de kunstenaar vertaling
van teksten en productie
van publicatie grotendeels
gefinancierd.

Moderne kunst in relatie tot
kwetsbaar erfgoed.

Teksten in Arabisch
voor bezoekers met
Midden Oosten
achtergrond, kinderen volwassenen
audiotours,
schoolrondleidingen,
Besef bevorderen
dat Nineveh in Bijbel
en Koran voorkomt
en gezamenlijke
achtergrond in Nabije
Oosten kennen.

Lezingen, symposia,
publieksboek,
wetenschappelijke publicatie,
virtual reality demonstraties,
rondleidingen aan o.a. de
Assyrische gemeenschap in
België en Nederland en aan
Nederlandse commando’s ter
voorbereiding op hun werk in
Irak.

Aandacht voor
kwetsbaarheid en
vernietiging van erfgoed.
Verbeelding van Nineveh
in 17de-/18de-eeuwse
tekeningen en prenten.

Leeromgeving

Podium oudheid

n.v.t.

Aanwinsten belichten

Een ander inzicht over de
grens van het Romeinse Rijk
bieden.

Zichtbaarheid RMO
buiten Leiden. Museaal
samenwerkingsproject met
steun Mondriaan Fonds.

De tentoonstellingen
De tentoonstellingen zijn in onderstaand schema inhoudelijk
en kwalitatief gerelateerd aan de drie hoofddoelen die het
museum zich voor de periode 2017/2020 heeft gesteld. Het
is evident dat bij die hoofddoelen het leveren van kwaliteit,
getoetst aan de begrippen vakmanschap, vernieuwing en

Tentoonstellingen /
hoofddoelen

Leeromgeving

oorspronkelijkheid een ondersteunende pijler is, evenals
het bevorderen van educatie en participatie met de ambitie
een divers samengesteld publiek te bedienen en tot slot het
aantonen van de maatschappelijke waarde van het museum
en zijn activiteiten.

Podium oudheid

Oudheid versus heden /
receptiegeschiedenis

In RMO

1

Koninginnen
van de Nijl

2

3

10

Gemaakt samen
met de vakgroep
egyptologie van de
Universiteit Leiden.
Audiotour.

Onderwerp nooit in Nederland
behandeld. Publieksboek,
cursussen, congres,
publicatie met vertalingen
papyrusteksten.

n.v.t.

Fibula’s

n.v.t.

Tentoonstelling gemaakt n.a.v.
wetenschappelijke publicatie.

Inclusief fibula’s van
hedendaagse kunstenaars
i.s.m. galerie Marzee.

Pracht en precisie

n.v.t.

Zichtbaarheid van verworven
Rijkscollectie, publieksboek,
congres, wetenschappelijke
publicatie, collectie
gedigitaliseerd en ontsloten.

Gesneden stenen uit de
Oudheid gerelateerd aan
17de- tot 21ste-eeuwse
gemmen en cameeën.
Kunstfotografie van Stephen
Sack geïntegreerd.
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Nineveh: Hoofdstad
van een wereldrijk

Tentoonstellingen / hoofddoelen

Buiten het museum
4

5

6

Lux Buurman: een jas

Casa Romana

Elisa Pesapane: Le
solitaire des ruines

Benut voor
rondleidingen voor
gymnasia (“herken
de mythologische
figuren”).

Kunstenaar podium bieden.

Blijvende inspiratie
van Romeins
interieur aantonen
en uitleggen.
Audiotour door thriller
schrijfster.

Publicatie, coproductie
met Universiteit Nijmegen,
lezingen.

17de- t/m 21ste-eeuwse
interieurkunst en design
in relatie tot Romeinse
voorwerpen.

n.v.t.

Kunstenaar podium bieden.
Tweede tentoonstelling van
Pesapane in RMO (na Couperus
en de Oudheid in 2013). Als
financiële ondersteuning vier
tekeningen aangekocht.

Hedendaagse tekeningen
met 19de-eeuwse archief als
inspiratie.

Moderne kunst in relatie tot
mythologie.

11 t/m 14

Actualiteitenvitrines:
Middeleeuwse leistenen
Buste Aristoteles Krijgerbeeldje
uit Empel Collectie Bloemendal
– ter Horst

15

Huis van Hilde Castricum, Muzee
Scheveningen, Zeeuws Museum
Middelburg – Romeinse Kust

16

MUDEC Milaan: La straordinaria
scoperta del Faraone Amenofi II

n.v.t.

Schraagt internationale
reputatie.

17

Musée du Bardo Tunis: Carthage
rediscovered: Humbert in Tunesia

n.v.t.

Internationale samenwerking
met een gerenommeerd
museum.
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Vaste opstelling

Archeologie uit je
achtertuin (vanaf
14/06/2016)
Aan de permanente presentatie Archeologie van Nederland
is met het project Archeologie uit je achtertuin in 2016 een
immense ladekast toegevoegd, die ruimte biedt aan één
vondst uit iedere gemeente. Elk object vertelt een verhaal
over de geschiedenis van de gemeente. Samen tonen ze de
diversiteit van de Nederlandse archeologie. De voorwerpen
in de ladekast variëren van vuurstenen gereedschappen
tot Romeinse sieraden en pijpenkopjes uit de moderne
tijd. Bezoekers vinden in de lade van Alkmaar een Spaanse
kanonskogel uit de Tachtigjarige Oorlog, van Texel komt
een achttiende-eeuwse luizenkam van een zeeman en Den
Haag leverde een Delfts blauw tegeltje met een ooievaar uit
1650. De presentatie is als een doorlopend project opgezet.
Er zijn 90 objecten in de kast geplaatst, waardoor het totaal
aantal gemeenten nu op 310 staat. Met hulp van provinciale
depots en musea wordt het project in 2018 voltooid. Op
www.archeologieuitjeachtertuin.nl zijn de vondsten digitaal
te zien.
Archeologie uit je achtertuin kwam tot stand met
medewerking van ADC ArcheoProjecten, regioarcheologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea
en archieven. Het project is gefinancierd door het BNG
Cultuurfonds, de deelnemende gemeenten en uit de
jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij.

Vormgeving: Bureau Kinkorn, Tilburg.

Vooruitblik naar vernieuwing zalen
Nederland in de Romeinse tijd
Als laatste van de afdelingen, die bij de verbouwing van
1998/2001 door bureau Haley-Sharpe zijn vormgegeven,
is Nederland in de Romeinse tijd in 2018 aan de beurt om
te worden verbouwd. De herinrichting is nodig, omdat de
huidige vormgeving gedateerd aandoet qua kleurstelling
en inrichting, en omdat ideeën rondom de Romeinse
aanwezigheid in Nederland niet geïllustreerd worden.
Daarnaast wordt het niet-geromaniseerde deel van
Nederland niet verteld in het huidige verhaal. Er komt dus
meer aandacht voor de interactie tussen de ‘nieuwkomers’,
de Romeinen, en de oorspronkelijke Germaanse volken,
die hier al eeuwen woonden, zoals de Cananefaten en de
Friezen.
De indeling blijft deels thematisch, met het oog op het
maken van educatieve programma’s. De opstelling wordt
ingeleid met een tijdlijn en een duidelijke kaart van de
Limes (de grens van het Romeinse Rijk). De daar getoonde
objecten zijn militair van aard, om de militaire aanwezigheid
van de Romeinen te verbeelden. Verderop in de afdeling,
door het tonen van objecten uit vicus-context (een vicus is
een klein dorp dat vaak vlakbij een militaire nederzetting
ontstond), wordt aandacht geschonken aan het dagelijkse
leven van de soldaten langs de Rijn.
Het eerste thema is religie. Voor de Romeinen kwamen,
werden in Nederland verschillende godinnen en goden
vereerd, die men niet zou kennen, als er in de Romeinse
tijd geen grafreliëfs aan gewijd waren, voorzien van
Latijnse inscripties. De bezoekers maken hier kennis met
voornamelijk vrouwelijke godinnen, zoals Iseneucaega,

Sandraudiga en de Norische moeders. Deze kennismaking
met Germaanse oergodinnen culmineert in de serie altaren
voor Nehalennia uit Domburg en Colijnsplaat. Naast deze
inheemse godinnen zijn er ‘nieuwkomers’ zoals Jupiter, Juno
en Mercurius en een schare aan mediterrane goden en
godinnen (aanwezig met beeldjes van brons en terracotta).
In het centrale gedeelte van de opstelling is aandacht
voor de kustbewoning van Noord-Holland met haar
vermenging van Friese en Romeinse elementen, zoals
voorwerpen uit Velsen en Dorregeest; aandacht voor de
terpbewoners van Friesland, van wie Romeinse bronzen
beeldjes en munten gevonden zijn bij lokaal vervaardigd
aardewerk; het wijnservies van Nistelrode, dat een Bataaf
aan tafel toont en het grafveld van Rijswijk de Bult, met
materiaal van Cananefaten en Romeinen. De opstelling in
het centrale deel is meer gerelateerd aan de vindplaats en
volgt daarmee de afdeling Archeologie van Nederland. In
het laatste deel wordt aandacht besteed aan de funeraire
praktijken. De grafstenen laten zien hoe afgezwaaide
Germaanse soldaten zich met hun Romeinse burgerrecht
opwerkten tot welgestelde villa-eigenaren. Hoogtepunt is
de sarcofaag van Simpelveld, die een villabewoonster laat
zien, die zich heeft laten vereeuwigen met Romeinse luxe
om zich heen.
Vormgevers: Guus Boudesteijn en Koen Vorst
Realisatie: 3 september 2018
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Tijdelijke
tentoonstellingen

Op 21 maart werd de 100.000ste bezoeker voor
de tentoonstelling Koninginnen van de Nijl
ontvangen: Kynan Vreede uit Hoorn (8 jaar) had
een dagje vrij van school en opa Teije Betten
nam hem daarom mee naar Leiden.

Koninginnen van de Nijl
(tot en met 17/04/2017)
Deze wintertentoonstelling vertelde het verhaal van de
vrouwen van de farao’s. De rijkdom, macht en verering
van koninklijke dames uit het Nieuwe Rijk (1539-1077 v.Chr.),
stonden hierin centraal.
In samenwerking met gastconservator Olaf Kaper,
hoogleraar egyptologie en het Museo Egizio in Turijn werd
een verhaallijn ontwikkeld over het luxueuze hofleven
van Hatsjepsoet, Nefertiti en Nefertari: de koninginnen
van het Nieuwe Rijk. Zij waren echtgenotes van de farao’s
en hadden als vorstin een politieke invloed, voerden
eigenhandig diplomatieke correspondentie, hadden een
goddelijke status en bestierden het paleis. Sommigen zaten
op de troon en regeerden als farao. Farao’s konden met
vele vrouwen getrouwd zijn, maar slechts één droeg de titel
Grote Koningin. Zij had de dagelijkse leiding over de harem,
die soms uit honderden vrouwen bestond. De koninginnen
bekleedden hoge religieuze functies en enkele van hen zijn
na hun dood vergoddelijkt. De tentoonstelling besteedde
aandacht aan hun huwelijk, familieleven en politieke,
diplomatieke en religieuze functies.
In aanvulling op de 245 bruiklenen uit het Museo Egizio
in Turijn werden topstukken geleend van het Koninklijk
Museum voor Kunst en Geschiedenis (Brussel), de Ny
Karlsberg Glyptotek (Kopenhagen), het Roemer- und
Pelizaeus Museum (Hildesheim) en het Allard Pierson
Museum. Tevens werden 80 objecten uit de eigen
collectie toegevoegd. Het aantal bezoekers van de
tentoonstelling was 123.292. In een vergelijking met eerdere
winterexposities die in deze eeuw werden gemaakt, neemt
het de vierde plaats in:

Petra: Wonder in de Woestijn

170.700

Farao’s van de Zon

135.000

Carthago
Koninginnen van de Nijl
Syrië: Bronnen van Inspiratie

de eigenaren en bewonderaars van de stenen kennen
en de manieren waarop zij deze gebruikten. De expositie
werd aangevuld met antieke dactyliotheken, ladekastjes
waarin vanaf de achttiende eeuw deze gemmen werden
verzameld.
Vormgeving: Potztauzend (Kors de Waard)

132.173

Fibula’s (vanaf 29/01)

123.292
105.000

Egyptische Magie

87.000

Etrusken: Vrouwen van
Aanzien

86.000

Egypte van Hollywood

62.000

Bij de tentoonstelling werden veel activiteiten
georganiseerd, waaronder op 6 maart het symposium
Koninginnen van de Nijl. Zeven specialisten, waaronder
prof. dr. Olaf Kaper, prof. dr. Petra Sijpesteijn en dr. Koen
Donker van Heel, gaven lezingen over de positie van
de vrouw in verschillende perioden in de Egyptische
geschiedenis.
Vormgeving: Architectenbureau JOWA
en Eric van Rosmalen (Amsterdam)

Pracht en precisie.
Meesterwerken in steen
(tot en met 16/09/2017)
De expositie presenteerde een selectie gesneden (edel)
stenen. Ze komen uit het Nabije Oosten, het oude Egypte
en de Klassieke Wereld, zijn vaak niet groter dan een
vingertop en voorzien van gegraveerde voorstellingen van
goden, dieren, symbolen, keizers en magische spreuken.
In de tentoonstelling maakte het publiek kennis met het
vakmanschap van de kunstenaars uit de oudheid en
in latere tijden, geholpen door vergrotingen van deze
minutieuze voorstellingen. Bovendien leerde het publiek

400 fibula’s (kledingspelden) werden opgenomen in deze
tentoonstelling. In de Oudheid en de Middeleeuwen
werd de fibula door mannen en vrouwen gebruikt om
kleding mee dicht te spelden. Het is het meest gebruikte
en gevonden kledingaccessoire. Uit Nederland zijn 25.000
exemplaren bekend, voornamelijk uit Nijmegen en het
Rivierengebied. Samen omspannen ze een periode van
2000 jaar: vanaf de Bronstijd, rond 1000 v.Chr., tot en met
de Ottomaanse tijd, rond 1000 n.Chr. Naast fibula’s waren
voorbeelden van de kledingspelden op Romeinse en
Middeleeuwse portretten te zien, om te verduidelijken hoe
ze gedragen werden.
Het zwaartepunt in de tentoonstelling lag bij Romeinse
fibula’s. Met de verovering van een deel van Nederland
door de Romeinen rond het begin van de jaartelling
kwamen soldaten, handelaars en families naar onze
regio die hun eigen kledingstijl en fibula’s meenamen. Ze
introduceerden nieuwe fibula-types op het Nederlandse
grondgebied. De spelden werden in massa geproduceerd
en gesmeed of gegoten. Naast hun praktisch nut als
sluiting waren fibula’s decoratief en modegevoelig. Veel
fibula’s hebben de vorm van een dier of gebruiksvoorwerp,
en sommige zijn voorzien van een humoristische, religieuze
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of persoonlijke tekst. De fibula was het meest gebruikte
voorwerp om een kledingstuk te sluiten tot de opkomst
van de knoop vanaf de elfde eeuw. Daarna bleef de fibula
bestaan, maar alleen voor de sier en onder een andere
naam: de broche. In de tentoonstelling waren daarom
broches van moderne sieradenontwerpers te zien.
Conservator Annemarieke Willemsen maakte deze
expositie met Stijn Heeren (Vrije Universiteit, Amsterdam).
Hij is coördinator van het project Portable Antiquities
of the Netherlands (PAN). Dit door NWO ondersteunde
project is in het najaar van 2016 gestart met de wens alle
metaalvondsten in Nederland in kaart te brengen. Het
is gebaseerd op het succesvolle Portable Antiquities
Scheme (PAS) in Groot-Brittannië, dat heeft aangetoond
dat metaalvondsten uit privécollecties het beeld van
de verspreiding van allerlei type voorwerpen behoorlijk
kunnen veranderen.

Bruiklenen:
De expositie liet, naast honderden voorwerpen uit het RMO
fibula’s zien van Museum Het Valkhof, het Provinciaal Depot
Gelderland, aangevuld met stukken van Galerie Marzee
(Nijmegen), Steltman Juweliers (Den Haag) en diverse
privéverzamelingen.
Bij de tentoonstelling verscheen de publicatie Fibula’s.
Vondsten, vormen & mode door Stijn Heeren en
Annemarieke Willemsen. De uitgave hiervan werd mogelijk
gemaakt door Stichting N. van Ballegoijen Fonds en
Stichting Het Nederlands Gebruiksvoorwerp.
Vormgeving: Potztauzend (Kors de Waard)

CENTRAAL PODIUM VOOR DE OUDHEID

Lux Buurman – Een jas
(14/02 – 21/05)
I made my song a coat
covered with embroideries
out of old mythologies
from heel to throat.
Deze regels van de Ierse dichter W.B. Yeats (1865-1939)
inspireerde kunstenares Lux Buurman tot het maken van
een serie van negen schilderijen, die ze in een periode
van 5 jaar schilderde. Ze laten elk een deel van een jas
zien, waarop voorstellingen uit de Griekse mythologie zijn
geborduurd. De motieven zijn ontleend aan bestaande
werken, zoals klassieke beeldhouwwerken en schilderijen
uit de Renaissance. De mythologische scenes zijn opnieuw
gerangschikt, waardoor verbanden ontstaan: imitatio et
aemulatio, nadoen en nieuw doen. De mythen zijn Lux
Buurman dierbaar omdat ze vertellen over menselijke
goden en herkenbare emoties. In het boek Een Jas (2002),
met een voorwoord van oud RMO conservator Frédéric
Bastet, vertelt Lux Buurman uitgebreid over de mythen die
op de schilderijen afgebeeld staan.
Grafische vormgeving: Jan Willem den Hartog

Casa Romana
(24/05 – 17/09)
De zomertentoonstelling Casa Romana was een
kennismaking met het rijke leven in een chique Romeinse
stadsvilla en de rijkdom van het interieur. Bezoekers
beleefden hun luxe vertrekken en het leven van
alledag van de villabewoners, van ochtendrituelen tot
slaapkamergeheimen. Er waren 800 voorwerpen te zien,
zoals luxe Romeinse servies, mozaïeken, verfijnd glaswerk,
kinderspeelgoed, juwelen, honderden olielampjes,
architectuurfragmenten en portretten in geënsceneerde
Romeinse interieurs.
Klassieke archeologie ging in Casa Romana samen met
kunst uit recentere tijden en modern design, met een
knipoog naar de Romeinen of geïnspireerd op de Oudheid.
Het tentoonstellingsverhaal speelde zich af op twaalf
momenten van de dag. De vormgeving weerspiegelde de
luxe van een Romeinse villa met kleurrijke vloermozaïeken,
zuilengalerijen, Romeinse wandschilderingen, filmbeelden
en kunstvoorwerpen.
Bruiklenen kwamen van designers, kunstenaars, antiquairs,
en van de Koninklijke Verzamelingen, Museum Boijmans van
Beuningen, de Nationale Opera en Ballet, het Kröller-Müller
Museum en het Allard Pierson Museum. In Casa Romana
ging archeologie samen met modern design van Studio Job,
Tjep, tuinarchitect Piet Oudolf en werk van kunstenaars als
Olivier van Herpt, Ruud van Empel, Gerd Röhling en Teun
van Staveren.

29

Auteur en kunsthistorica Brenda Meuleman beschreef
een dag in Casa Romana in een prikkelende audiotour.
Er verscheen een publicatie en er waren lezingen
en rondleidingen. Voor Casa Romana werd nauw
samengewerkt met Eric Moormann en Stephan Mols
(beiden Radboud Universiteit) en Gemma Jansen, kenners
op het gebied van Romeinse woonhuizen in Pompeiï en
Rome.
Vormgeving: Lies Willers
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Elisa Pesapane: Le solitaire
des ruines (24/05 – 17/09)
Kunstenares Elisa Pesapane maakte in opdracht van het
RMO twaalf potloodtekeningen over het leven van de
Nederlandse militair, ingenieur en oudhedenverzamelaar
Jean Emile Humbert (1771-1839). Notities en tekeningen
uit zijn archief en dat van zijn reisgenoot, de Italiaanse
graaf Camillo Borgia (1773-1817) vormden de basis van de
serie. Humbert woonde en werkte jarenlang in Tunesië. Hij
verzamelde voorwerpen en voerde opgravingen uit. Zijn
aandacht ging uit naar de plaats waar in de Oudheid de
stad Carthago had gelegen. Samen met Borgia ondernam
hij verschillende expedities. Ze maakten aantekeningen,
plattegronden, tekeningen en aquarellen van de ruïnes
en de oudheden die ze tegenkwamen. Met een gevoel
voor dramatiek noemde hij zichzelf ‘le solitaire des ruines’,
verwijzend naar zijn ontheemde leven tussen de oudheden.

Humbert gaf zijn eerste verzameling voorwerpen aan het
RMO. Als ‘museumagent’ kocht hij later in opdracht van
directeur Reuvens Romeinse, Etruskische en Egyptische
collecties. Ze vormen de basis van de kerncollectie van het
museum, dat eveneens het uitgebreide archief met kaarten
en tekeningen van Humbert en Borgia in bezit kreeg. Het
zijn deze notities waaruit Pesapane heeft geput voor het
maken van haar serie potloodtekeningen. Voor Jean Emile
Humbert gebruikte zij als model Pieter ter Keurs, hoofd
collecties en onderzoek.
Vormgeving: RMO

CENTRAAL PODIUM VOOR DE OUDHEID

Studio RMO (vanaf 17/06)
Studio RMO is een tekenatelier waar kinderen en
volwassenen de kunst van de oude Grieken konden
bewonderen en aan de slag konden met tekenopdrachten.
In Studio RMO stond het publiek oog in oog met gipsen
replica’s, zoals de discuswerper, de vermoeide Hercules en
de Venus van Milo. De interactieve expositie werd gemaakt
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, hun ouders en volwassenen
die een cursus tekenen volgen. Voor het basis- en
voortgezet onderwijs waren lesprogramma’s beschikbaar.
De opstelling was gebaseerd op de beeldengalerijen en
tekenacademies van weleer. Daarbij lag de focus op het
verhaal achter de klassieke beelden: op wie richt Apollo zijn
pijlen? Wie zijn de mysterieuze hoofdloze godinnen van het
Parthenon? Waarom worden de priester Laocoön en zijn
zoons door twee reuzenslangen aangevallen?
Ook was er aandacht voor de ontwikkeling van de
sculptuur, de functie van de beelden en de originele
kleuren op de klassieke beelden. Dankzij een samenwerking
met de Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA) werden
de mineralen en pigmenten getoond die de Grieken
gebruikten om hun beelden te beschilderen.
Zoals vele archeologische musea bezit het RMO een
collectie afgietsels van beroemde klassieke meesterwerken,
verzameld vanaf de oprichting. De eerste directeur
bestelde in Londen kopieën van Parthenon-sculpturen
en uit Rome tempelbeelden van de tempel voor de godin
Aphaia op het Griekse eiland Aegina. De beelden werden
gebruikt voor het universitair onderwijs en daarbij was
de informatieve waarde belangrijk. In Reuvens’ woorden:
Kennis van de schoonheid van een beeld is niet voldoende:
de schoonheid hangt dikwijls van de betekenis van de
voorstelling af.
Vormgeving: Bureau Synergique Haarlem
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Fascinatie voor Persepolis
(20/20/17 – 07/05/18)
Fascinatie voor Persepolis was een tentoonstelling over de
Europese perceptie van Achaemenidische monumenten
vanaf de veertiende eeuw en was gebaseerd op het
gelijknamige proefschrift van fotohistoricus Corien
Vuurman. De plaats die de Grieken in de tijd van Darius (522486 v.Chr.) Persepolis, stad van de Perzen, hebben genoemd
wordt beschouwd als één van de fascinerendste sites uit
de antieke wereld. Gelegen in het zuiden van Iran, maakt
dit complex een overweldigende indruk op bezoekers.
Deze sensatie of ontroering is voor Europese bezoekers
aanleiding geweest om over de Achaemenidische
monumenten te schrijven en ze met behulp van tekenkunst
of fotografie in beeld te brengen.

Qassim Alsaedy:
Along the road to Nineveh
(20/10/17 – 25/03/18)
De schilderijen en keramische objecten van Qassim Alsaedy
(Bagdad, 1949) ademen in alles geschiedenis. Voor deze
expositie in de entreehal liet hij zich inspireren door het
Nabije Oosten en de ruïnes van Nineveh. Alsaedy woont
sinds 1994 in Nederland. Als student aan de kunstacademie
bezocht hij de ruïnes van de antieke stad Nineveh, die hem
zouden blijven inspireren. Tijd is een kenmerkend element in
zijn werk, evenals zijn streven naar absolute schoonheid, om
tegenwicht te bieden tegen oorlog en de lelijkheid die dat
voortbrengt. Zijn keramische werk, waarin de vormentaal en
kleuren van het oude Nabije Oosten weerklinken, creëerde
hij samen met de Duitse keramiste Brigitte Reuter.

Toen de eerste Europese reizigers in de veertiende eeuw
Persepolis bezochten, werden zij geconfronteerd met een
raadselachtige architectuur waarvoor de Europese (kunst)
historische interpretatiekaders niet toereikend waren.
Hun berichtgeving over en tekeningen van Persepolis
vormden een scala van soms fantasierijke pogingen om de
volstrekt vreemde Achaemenidische architectuur te duiden
binnen de Europese visie op de (kunst)geschiedenis.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de boeken van Jan Jansz
Struys (1630-1694). Europese reisverslagen over Perzië
in de achttiende eeuw bevatten, wellicht vanwege de
toegenomen wetenschappelijke kennis en het voortdurend
en groeiend verlangen naar exacte informatie over andere
culturen, meer objectief-analytische illustraties, zoals in
de tekeningen van Cornelis de Bruijn (1652-1726/27). Door
de uitvinding van de fotografie konden vanaf midden
negentiende eeuw meer objectieve beelden in Persepolis
worden gemaakt. Persepolis werd pas na de officiële
opgravingen (1931-1939) door Ernst Herzfeld definitief

beschreven en vastgelegd. Door de analytische activiteiten
van archeologen nam de oriëntalistische kijk op de antieke
monumenten in Persepolis af.
Een vraag die Europese bezoekers voortdurend hebben
gesteld en waarop tot op de dag van vandaag geen precies
antwoord is gegeven, is welke reden Alexander de Grote
heeft gehad om in 330 v.Chr. Persepolis door brand te
verwoesten. Was het wraak omdat Xerxes in 480 v.Chr.
de Atheense tempels had verwoest? Gebeurde het zoals
antieke schrijvers overleveren na een uitbundig feest,
op instigatie van de Griekse courtisane Thaïs? Of wilde
Alexander het hart van het Perzische rijk vernietigen en zich
als unieke, vanuit Babylon regerende, heerser etaleren?
Het feit blijft dat de eens zo ceremoniële residentie van
de Achaemeniden veranderde in een ruïne. Ondanks de
verwoesting en de naderhand aangebrachte vernielingen
is het opmerkelijk dat Persepolis een plaats bleef waar
reizigers naar toe trokken.
Vormgeving: Anika Ohlerich

Met bruiklenen van:
Universiteitsbibliotheek Leiden (Bijzondere
collecties), Museum für Islamische Kunst, Staatliche
Museen zu Berlin, Nederlands Instituut voor het
Nabije Oosten (Leiden), Ruud Hoff, Corien Vuurman
Met nieuwe afdrukken van foto’s van:
Universiteitsbibliotheek Leiden, The Oriental Institute
van de University of Chicago, Nationaal Museum
van Wereldculturen, Smithsonian Institution in
Washington, Golestan Paleis (Teheran), Musée de
la Castre (Cannes), Georg Gerster, Tinco Lycklama
Foundation (Cannes), Farzin Rezaeian
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Mede mogelijk
gemaakt door
BankGiro Loterij.
Blockbusterfonds
Fonds 1818
Ministerie van OCW (indemniteit)

Universitaire Bibliotheken, Leiden
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit,
Amsterdam
Vaticaanse Musea, Vaticaanstad
Vorderasiatisches Museum, Berlijn
Wereldmuseum, Rotterdam

Mondriaan Fonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Inhoudelijke
partners

Prins Claus Fonds

ARTE, Straatsburg

Stichting Zakenvrienden RMO

Centro Ricerche Archeologiche e Scavi,
Turijn

Nationale Unesco Commissie

Turing Foundation

Factum Arte, Madrid
Iconem, Parijs

Bruikleengevers:
Ägyptisches Museum und
Papyrussammlung, Berlijn
Allard Pierson Museum, Amsterdam

Foto: Hielco Kuipers

Iraakse Ambassade, Den Haag
Italian Restoration Center, Rome
Learning Sites, Inc, Williamstown.

Ashmolean Museum, Oxford

Ministry of Culture, Tourism and Antiquities
of Iraq

Nineveh: Hoofdstad van een wereldrijk
(19/10/17 – 25/03/18)

British Museum, Londen

Nederlandse ambassade in Irak

Fitzwilliam Museum, Cambridge

Océ-Technologies B.V., Venlo

Israel Museum, Jeruzalem

Prins Claus Fonds

Deze tentoonstelling nam de bezoekers mee naar de
bloeitijd van de Nieuw-Assyrische hoofdstad in NoordIrak, rond 700 v.Chr. Met 200 objecten uit binnen- en
buitenlandse musea, waaronder reliëfs uit stadspaleizen,
beelden van goden en gevleugelde wezens, zeldzaam
ivoren inlegwerk, rolzegels, geglazuurd aardewerk, een
gouden dodenmasker, kleitabletten en een reconstructie
van een zaal uit het paleis van koning Sennacherib was dit
met stand de grootste internationale samenwerking die het
RMO tot stand heeft gebracht.

Koninklijk Musea voor Kunst en
Geschiedenis, Brussel

QdepQ, Delft

Reliëfs speelden een hoofdrol als toonbeeld van
vakmanschap en dragers van waardevolle informatie
over de geschiedenis van Nineveh en het dagelijks leven
in de stad. Vrijwel alle paleismuren werden met stenen
beeldverhalen bekleed. In Nineveh bevond zich naar
schatting meer dan 15 kilometer aan wandreliëfs. Op de
panelen zijn historische en fictieve verhalen afgebeeld, met
de koning als heldhaftige hoofdpersoon. Kleitabletten uit
de eerste bibliotheek ter wereld, aangelegd door koning
Assurbanipal, gaven informatie over de taal, het schrift en
de gedachtewereld van de Assyriërs.
Met 100.000 inwoners was Nineveh rond 700 v.Chr. een
tijdlang de grootste en belangrijkste stad van de wereld.
Kilometerslange muren met statige poorten omringden
de stad met haar indrukwekkende paleizen, tempels
en weelderige parken. Van hieruit werd het immense
Assyrische rijk bestuurd, door koningen met exotische
namen als Esarhaddon en Assurbanipal.

Het verhaal van de tentoonstelling ging ook over de eerste
bewoning van de plaats, de periode na de verwoesting
van Nineveh en de val van het Assyrische rijk. Dit werd
aangevuld met een tweede verhaallijn over de avontuurlijke
herontdekking van de overblijfselen van de stad in de
negentiende eeuw. De zoektocht naar het klassieke en
Bijbelse Nineveh kwam eveneens aan bod.
De tentoonstelling schonk in een derde verhaallijn aandacht
aan erfgoed in crisissituaties en manieren om het verleden
voor de toekomst te behouden. Behalve computeranimaties
van de stad, werden een aantal reliëfs uit een paleiszaal
exact nagebouwd met behulp van 3D-technieken en
projectie van de oorspronkelijke kleuren. Een internationaal
onderzoeksteam (onder leiding van de Technische Universiteit
Delft) gebruikte voor deze reconstructie foto’s die gemaakt
zijn voordat de recente vernielingen plaatsvonden.
Vormgeving: Lies Willers

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Kunsthistorisches Museum, Wenen
Metropolitan Museum of Art, New York
Musée du Louvre, Parijs
Museo Archeologico Nazionale, Florence
Museo Archeologico, Turijn
Museo Archeologico, Venetië
Museo Barracco, Rome
Museon, Den Haag
Museum Boerhaave, Leiden
Nationaal Militair Museum, Soest
Nederlands Instituut voor het Nabije
Oosten, Leiden
Rijksmuseum, Amsterdam
Royal Asiatic Society, Londen

Sketchfab, Parijs
Technische Universiteit Delft
The Economist, Londen
Tokyo University of the Arts
Università di Torino
Universiteit Leiden
University of California
University of Northampton
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Uitgelicht:
Nineveh wint verkiezing

Nineveh wint verkiezing
‘Nineveh’ won de Tentoonstelling van het Jaar 2017
verkiezing van Museumtijdschrift. Historicus, blogger,
webmaster en journalist Jona Lendering schreef er de
volgende blog over (Mainzer Beobachter, 23 april 2018):

De waarde van de
humaniora
Het Rijksmuseum van Oudheden heeft ‘met ruime
meerderheid van stemmen’ een wedstrijd gewonnen die
was uitgeschreven door Museumtijdschrift: wat was voor
de stemmers de favoriete expositie van 2017? De expositie
over Nineveh dus. Een ronkerig persbericht roept van
alles (‘brengt een streek die bijna dagelijks negatief in
het nieuws is nu eens op een positieve manier onder de
aandacht’) maar het is wel degelijk fijn om te lezen.

Europeanen herkende tegenstelling tussen Oost en
West, die ook er één is tussen barbaars en beschaafd.
Eén van de oudste voorbeelden daarvan is Herodotos
van Halikarnassos, die de Perzische Oorlogen niet alleen
beschouwde als een conflict tussen Grieken en Perzen
maar ook als een conflict tussen enerzijds vrije burgers die
gehoorzaam waren aan de wet en anderzijds slaven die
gehoorzaamden aan een grillige despoot.

nuanceren. Zo leer je je eigen vooronderstellingen beter
kennen, zo begrijp je waarom je denkt zoals je denkt, zo leer
je dat die ideeën cultuurgebonden zijn, zo zet je jezelf open
voor de alternatieven.

Wie in dit sjabloon de ‘zij’ is, is in de loop der eeuwen
veranderd. Het konden de Perzen zijn, maar eveneens
de Parthen waarmee de Romeinen oorlog voerden. Het
konden de Arabieren zijn, waartegen de Byzantijnen
streden. Het konden de Saracenen zijn, de tegenstanders
van Karel de Grote. Het konden de Mongolen zijn. De
Seljuken of de Ottomanen. De war on terror plaatst de
Amerikanen tegenover… ja, waartegenover eigenlijk? De
slechte definiëring toont dat ons Oost-West-sjabloon
voor president Bush belangrijker was dan de feiten. Zó
diep zit het.

Dat brengt me bij een tweede punt. Het begrijpen van je
eigen ideeën, dat is waar het in de humaniora om gaat
en dat is waarom we musea en culturele manifestaties
subsidiëren. Maar als het gaat om de oude wereld, blijft
die dimensie vaak onderbelicht. Terwijl het daar nou net
om draait. Hoewel er aardige boeken zijn verschenen
over de Romeinse Limes, beperken die zich tot het
presenteren van de onderzoekresultaten, zonder dat
duidelijk wordt gemaakt dat een kennismaking met het
Romeinse denken over grenzen ons helpt inzien hoezeer
onze eigen denkbeelden over dat onderwerp teruggaan
op negentiende-eeuwse opvattingen over territoriaal
begrensde staten.

Nineveh, het anti-Athene

Toen de Britse diplomaat Layard Nineveh onderzocht,
nam hij deze diepgewortelde notie mee. Het tweede deel
van de Leidse expositie toonde die negentiende-eeuwse
ideeën, misschien wel het beste geïllustreerd met het
schilderij van Eugène Delacroix waarvan een enorme kopie
was te zien: de Assyrische vorst Sardanapalus laat, voordat
hij sterft, zijn vrouwen en paarden doden. De Aziaat is
hier een sadistische en irrationele despoot en dit was
hoe Nineveh en Assyrië aan het moderne Europa werden
voorgesteld.

Mensen denken, voor zover ik weet, allemaal in termen
van wij en zij, waarbij beide termen soms breed en
soms beperkt zijn. En nu eens neutraal en dan weer
liefhebbend of hatelijk. Dát je denkt in tegenstellingen
mag dan universeel zijn, de door jou gebruikte matrix is
cultuurgebonden. Een voorbeeld is de door veel West-

Dat beeld werd in het derde deel van de expositie krachtig
gedemonteerd. Je zou het ‘Nineveh als Nineveh’ kunnen
noemen, om aan te geven dat de stad niet het antiAthene was. De Assyriërs waren net mensen. Dat was de
boodschap van de expositie, die dus in feite hielp ons
eigen denkbeeld over die Oost-West-tegenstelling te

Om te beginnen dus omdat de expositie een streek die
bijna dagelijks negatief in het nieuws is, op een positieve
manier onder de aandacht heeft gebracht. Dat mag dan
een cliché zijn, het is wel waar. Er zijn echter twee andere
redenen. Eén: deze expositie was belangrijk.

Cultuur, omdat het moet

Ander voorbeeld: ik ken geen website waarop wordt
uitgelegd hoezeer in de Oudheid en Middeleeuwen, vóór
wetenschappers zich bewust werden van het bestaan van
de natuurwetten en vóór we leerden onderscheid te maken
tussen natuurlijk en bovennatuurlijk, het wonderbaarlijke
onderdeel was van de werkelijkheid. Ik denk dat we sinds
de dagen van Stevin en Galilei winst hebben geboekt, maar
je begrijpt pas hoeveel winst als je ziet wat moest worden
overwonnen. Belangrijk, zou ik zeggen, dus waar is die
website?
Nog een ander voorbeeld: onze visie dat je maximaal één
godsdienst kunt hebben, gaat terug op het laatantieke
christendom. Constantijn de Grote was noch én christen én
heiden. Als je dat herkent, zie je dat er geen reden is waarom

je niet tegelijk én islamitisch én christelijk én atheïst zou
kunnen zijn. Dat je één of geen godsdienst hebt, is een
valse keuze. Ook dit thema schittert door afwezigheid als
oudheidkundigen het belang van hun vak willen tonen.
Waar ik heen wil: de humaniora zijn er om aan te geven
waarom we denken zoals we denken. Soms leiden ze tot het
inzicht dat we het zo slecht niet doen, zoals wanneer we de
ontdekking van de natuurwetten in perspectief plaatsen.
Soms helpen de humaniora ons alternatieven voor onze
eigen denkbeelden te herkennen. Dan zijn ze bevrijdend.
Je kunt dus niet zeggen dat de humaniora onbelangrijk
zijn, maar het wordt zelden voldoende getoond, zodat de
groeiende minachting voor de humaniora alleszins logisch is.
Terug naar de Nineveh-expositie: die was belangrijk omdat
ze wél deed wat je van de culturele sector verwacht.
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Actualiteitenvitrines
Conservatoren en projectleiders
werkten aan de voorbereiding van
tentoonstellingen die na 2017 te zien zijn
Tentoonstelling
Egyptische Mummies
(Brugge)
Al 200 jaar van nu
Reines d’Egypt
(Montreal)
Concepts of Time
Oud Europa
Scanning for Syria
Nederland in de
Romeinse tijd
Goden van Egypte
Aards paradijs
Schitterend Glas
Cyprus
Keizer Domitianus
The discovery of Egypt
(Japan)
Afscheid

Conservator

Projectleider

Te zien vanaf

Lara Weiss / Petra Hoogenboom

Anna de Wit

04/2018

Annemarieke Willemse

Jill van der Sterren

04/2018

Lara Weiss

Hanneke Kik

04/2018

Sandrine van Noort (gastcurator)

Leonie van Esser

05/2018

Luc Amkreutz / Joris Brattinga

Tanja van der Zon

06/2018

Lucas Petit

Anna de Wit

06/2018

Ruurd Halbertsma

Hanneke Kik

09/2018

Maarten Raven

Tanja van der Zon

10/2018

Annemarieke Willemsen

Anna de Wit

05/2019

Divers

Jill van der Sterren

05/2019

Ruurd Halbertsma

Leonie van Esser

10/2019

Eric Moormann (gastcurator)

Anna de Wit

10/2020

Lara Weiss

Hanneke Kik

04/2020

Lara Weiss / Luc Amkreutz

Nog niet bekend

04/2020

Middeleeuwse leistenen
met liedtekst
(tot en met 26/03)
Deze collectie van 20 leisteentjes met griffelkrassen
werd in de jaren ‘80 gevonden onder Hofstede te Vliet in
Lopikerkapel (Utrecht) en dateren uit de periode tussen
1350 en 1475. De teksten bestaan uit korte fragmenten
in Latijn en Middelnederlands. De leisteentjes lijken als
kladpapier te zijn gebruikt. Op één ervan is een deel van
een liedje gekrast: ‘Het steit een boem’ (Er staat een boom),
luidt de eerste regel. De tekst is niet helemaal te begrijpen.
De strekking is echter duidelijk. Het is een liefdesliedje op
rijm en er staat een tuinmetafoor in: over een boom die
vrucht draagt, een hart dat pijn doet en een hof waar geen
andere tuinman in mag.

Buste van Aristoteles
(28/03 – 28/05 )
In 2016 bracht de Griekse president Pavlopoulos een
staatsbezoek aan Nederland. In de residentie van de
Griekse ambassadeur bood hij de Nederlandse staat een
afgietsel van een portret van de filosoof Aristoteles (384322 v.Chr) aan. Tijdens de overdracht van het geschenk
werd de wens geuit dat de buste een plaats zou krijgen in
het nationale archeologische museum. Dit portret is het
enige afgietsel van dit beeldhouwwerk dat gevonden is bij
de bouw van het Acropolis Museum in Athene (2000-2007).
Het dateert uit de tweede eeuw n.Chr.
Aristoteles kwam op zeventienjarige leeftijd naar Athene
om filosofie te studeren. Daar werd hij aangenomen op de
Academie van de filosoof Plato. Hij ontwikkelde zich tot
een briljante filosoof en wetenschapper en richtte hij zijn
eigen ‘Peripatetische School’, genoemd naar het wandelend
(Grieks: peripatein) college geven en discussiëren. Zijn
roem was zo groot dat hij aan het Macedonische hof werd
ontboden om privéleraar te worden van de jonge Alexander
de Grote. Aristoteles’ band met de Macedoniërs leidde tot
zijn verbanning uit Athene. Hij vluchtte naar Chalkis, waar
hij later overleed.
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Tentoonstellingen
buiten het RMO

Foto: Minja Hemminga

De Krijger van Kessel
(13/06 t/m 03/09)

Antieke munten
(26/09 t/m 14/01/18)

In 2015 werd door detectoramateur J. Vendelmans uit Oss
een bronzen beeldje gevonden nabij Maren-Kessel en
Lith (Noord-Brabant). Het stelt een knielende, bebaarde
krijger voor in volle wapenuitrusting. Een groot deel van
het beeldje is versierd met punt-cirkelmotieven. Wat opvalt
aan het beeldje is dat de anatomische verhoudingen van
het lichaam niet kloppen. Zo is zijn gestrekte rechterbeen
een stuk korter dan het knielende linkerbeen. Doordat de
context van de vondst niet meer te achterhalen is, kan de
vondst lastig geduid worden. De vondstlocatie doet echter
vermoeden dat men hier met een unieke archeologische
vondst van doen heeft. Het is namelijk gevonden op
één van de opmerkelijkste archeologische vindplaatsen
van Nederland: de uiterwaarden van de Maas tussen
Maren-Kessel en Lith. Op deze plek worden al 40 jaar
archeologische voorwerpen uit de IJzertijd, Romeinse tijd
en Vroege Middeleeuwen gevonden. Wat hier aan de oevers
van de Maas is gebeurd, is onduidelijk. Stond er misschien
een groot heiligdom of ligt hier een nederzetting? Recent
opperde professor N. Roymans van de Vrije Universiteit op
basis van het vondstmateriaal dat rond Maren-Kessel en
Lith een veldslag van de Romeinse veldheer Julius Caesar
zou hebben plaatsgevonden, zoals beschreven in De Bello
Gallico. De Romeinse legers zouden bij de samenloop van
de Rijn en de Maas duizenden Germanen van de Tencteri
en Usipetes over de kling hebben gejaagd. De vondst van
een krijgerbeeldje op een plek die geassocieerd wordt met
oorlog en geweld zou dus niet vreemd zijn.

Het echtpaar Bloemendal-ter Horst schonk 330 antieke
munten uit hun collectie aan het museum. De munten
komen vanuit alle windstreken van de antieke wereld, met
exemplaren ouder dan de vierde eeuw v.Chr. tot aan de val
van het Byzantijnse Rijk in de vijftiende eeuw. Het is met
recht een overzichtscollectie, geschikt voor studenten en
met dat idee geschonken.
In de collectie Bloemendal-ter Horst is de verspreiding
van het antieke muntgebruik duidelijk zichtbaar. De
verzameling kan opgedeeld worden in drie delen. Het
eerste deel bevat munten van de Griekse stadstaten en
toont hoever de invloed hiervan reikte. Zo zijn er Keltische
munten, geïnspireerd door Griekse voorbeelden, uit
Engeland, Frankrijk en België opgenomen en munten uit
het oostelijk deel van de antieke wereld, waar de Griekse
invloed groot was. Het tweede en derde deel bevat munten
uit het Romeinse Rijk, zowel de klassieke keizermunten die
in Rome geslagen werden, als de varianten daarop die in
de veelal Griekssprekende provincies werden gemaakt.
Deze diversiteit, ook in vorm, materiaal en formaat laat de
overeenkomsten en verschillen in het muntgebruik zien.
Het echtpaar Bloemendal-ter Horst hoopt met de schenking
studenten te inspireren tot het gebruik van de antieke munt
als historische bron. De collectie zal in samenwerking met
de Universiteit Leiden in colleges worden gebruikt.
De collectie Bloemendal-ter Horst is geïnventariseerd door
stagiaire en publieksdienstmedewerker Patricia Kret.

Buitenland
Het doel is jaarlijks een expositie aan een buitenlands
museum te verkopen met minimaal €100.000 aan omzet
en gemiddeld 120.000 bezoekers op jaarbasis. Op de
bezoekcijfers heeft het RMO natuurlijk geen invloed,
maar de ervaring leert dat er in het buitenland meer
bezoekers de Leidse collectie zien dan in Nederland. Met
de inkomsten uit reizende tentoonstellingen financiert het
museum de aanstelling van een tweede conservator voor
de Egyptische afdeling.

Het MUDEC (Milaan) organiseerde de
Egyptetentoonstelling La straordinaria scoperta del
Faraone Amenofi II. Het RMO leverde 100 objecten en het
verhaal erbij, gericht op aspecten van het dagelijks leven
en het mummificiatieproces.

Bezoekers aan buitenlandse tentoonstellingen
Doel

2014

2015

2016

2017

Bezoekers

120.000

232.000

418.075

405.236

80.000*

Omzet

€100.000

€250.000

€378.000

€201.000

€110.000

Gerona

Quebec

Quebec

Tunis

Zaragoza

Bologna

Bologna

Milaan

Tampere

Tokyo

Sendai

Locaties

Amman
*Afgeronde opgave van Mudec. In Tunesië zijn geen tellingen bijgehouden.

Nagoya
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Openbare activiteiten

Musée du Bardo:
Humbert in Tunisia.
Carthage rediscovered
(22/03 – 24/06)
De Nederlandse ingenieur Jean Emile Humbert (1771-1839)
woonde en werkte jarenlang in Tunesië. In opdracht van
Caspar Reuvens, de eerste museumdirecteur, verzamelde
hij oudheden en voerde hij opgravingen uit. In 1817
ontdekte hij de ruïnes van de Punische stad Carthago, die
onder Romeinse ruïnes verborgen lag. Zijn notities, kaarten,
tekeningen en vondsten bevinden zich nu in Leiden.
Voor deze tentoonstelling in het fameuze Musée du Bardo
reisden 90 objecten uit de Humbert-collectie terug naar
Tunesië. De schetsen en tekeningen van Humbert bieden
een spannend inzicht in het leven en de belangen van deze
opmerkelijke man, als een verzamelaar en ingenieur in het
leven in Tunis in de vroege negentiende eeuw.
De expositie en de begeleidende publicatie waren
onderdeel van het Memorandum of Understanding tussen
het RMO en het Tunesische Institut National du Patrimoine.
In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over
gezamenlijke culturele en wetenschappelijke projecten en
activiteiten. De tentoonstelling Carthago in Leiden (20142015), met 150 bruiklenen uit Tunesië, viel hieronder.

Stukafest Leiden (16/02)
Het jaarlijkse studentenkamerfestival werd feestelijk
geopend in de Tempelzaal. Leidse studentenhuizen lenen
zich tijdens dit festival als podium voor artiesten uit diverse
disciplines en genres.

Stembureau in de
Tempelzaal (15/03)
Voor de vijfde keer konden Leidse inwoners tussen 7.30 uur
en 21.00 uur hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen
uitbrengen in de entreezaal voor de Egyptische tempel.
Deze locatie is één van de populairste stemlokalen van het
land met een opkomst van 110 procent.

De enige echte Egypte
pubquiz (18/05)
De vierde editie van de ‘enige echte Egypte-pubquiz’ is een
initiatief van Stichting Friends of Saqqara in samenwerking
met het RMO, de Universiteit Leiden, Mehen en Huis van
Horus. De opbrengst kwam ten goede aan de Nederlandse
opgraving in Sakkara. De quiz testte de kennis van de
deelnemers op het gebied van de oud-Egyptische taal,
kunst, religie, geschiedenis, archeologie en Egyptomanie.

Museumnacht Leiden
(19/05)
Voor jongeren in de leeftijd van 20-34 jaar is dit dé
kennismaking met de Leidse musea. Op het programma

stond de Parade White STX met mysterieuze verschijningen
en swingende beats bij de Egyptische tempel. Een
egyptoloog en een bierbrouwer deden het proces van het
maken van Egyptisch bier uit de doeken. Uiteraard kon er
geproefd en gekocht worden. In een workshop werden
hiërogliefen ontcijferd en kon men de zin ‘Ik hou van jou’ in
hiërogliefen leren schrijven.

Museum Escape
(01/07 – 31/08)
Twee maanden lang konden bezoekers in een afgesloten
ruimte van 5 x 5 meter in de Tempelzaal op een speelse
manier het archeologisch verleden van Holland ervaren.
Deelnemers hadden 45 minuten om het onderzoek van
een fictieve archeoloog te reconstrueren en zo de kamer
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op te lossen. De puzzels raakten aan archeologische
praktijken, zoals dendrochronologie, typologische puzzels,
röntgenonderzoek en numismatiek: een interdisciplinaire
publiekspresentatie met real life gaming in een omgeving
van authentieke archeologische objecten. Ondanks dat er
500 escape rooms zijn, was dit de eerste ervaring die zich
richtte op de archeologie. Museum Escape werd ontwikkeld
door Novitas Heritage, in samenwerking met Echo Tekst
& Presentatie, Niels ten Hagen en IntoTheMirror, met
financiële steun van de Provincie Zuid-Holland en het RMO.

Romeinse markt
(09/09 – 10/09)
Naar aanleiding van de tentoonstelling Casa Romana stond
in de Tempelzaal een Romeinse markt, waarbij Romeinse
muziekinstrumenten, kleding en sieraden te zien waren en
waar soldaten en burgers van levende-geschiedenisgroep
Legio Secunda Augusta rondliepen. Tegelijk met
de Romeinse markt hielden de museumwinkel, de
museumbibliotheek en de Stichting Friends of Saqqara een
boekenuitverkoop.

CENTRAAL PODIUM VOOR DE OUDHEID

Midden-Oosten
Cultuurmarkt (30/09)
LUCIS organiseerde de tweede editie van de MiddenOosten Cultuurmarkt, in samenwerking met het museum.
In de Tempelzaal was een proeverij van lekkernijen en
bezoekers konden genieten van concerten en acts. Kader
Abdolah gaf in een lezing zijn persoonlijke analyse van de
Nederlandse en Perzische literatuur.

Themamiddag:
De Stoa vandaag (11/10)
Voldoet het stoïcisme nog steeds als levensfilosofie? De
Universiteit Leiden en het museum, organiseerde een
themamiddag voor 200 docenten en geïnteresseerde
leerlingen. Zij namen deel aan workshops en volgden
lezingen en een paneldiscussie van dr. Bert van den Berg
(Universiteit Leiden), prof. dr. Frans de Haas (Universiteit
Leiden) en prof. dr. Teun Tieleman (Universiteit Utrecht).

Festival: Nacht van Kunst
& Kennis (16/09)

Nationale Archeologie
dagen (13/10 – 15/10)

Tijdens de Nacht van Kunst & Kennis, het wetenschaps- en
cultuurfestival van Zuid-Holland, veranderde de Leidse
binnenstad in een podium voor kunstenaars, acteurs,
dansers, muzikanten, opiniemakers en wetenschappers.
Het RMO bood een programma vol met theater, lezingen, en
interactieve opstellingen.

Bij de Nationale Archelogiedagen staat de archeologie in de
schijnwerpers, voor iedereen die wil weten welke verhalen
in de Nederlandse bodem verstopt zitten. Er was een lezing
over het zwaard van Ommerschans, kinderen maakten
kennis met het beroep van archeoloog, en bezoekers
bouwden virtuele Romeinse forten met RoMinecraft van
Stichting VALUE.
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Aramco Music Night (08/11)
De tweede Aramco Music Night presenteerde een optreden
van Salon Joussour met de Libanese zangeres Rima
Khcheich. Georganiseerd samen met LUCIS en Aramco.

Reuvensdagen (16/11 – 17/11)
Erfgoed Leiden en Omstreken, de Faculteit Archeologie
van de Universiteit Leiden en het RMO ontvingen 600
Nederlandse archeologen tijdens de Reuvensdagen. Al vier
decennia is dit het grootste archeologische congres van
Nederland. De organisatie van de Reuvensdagen was een
van de activiteiten in de opmaat naar het 200-jarig bestaan.
Het congres vond plaats in Holiday Inn Leiden. De eerste
dag werd afgesloten met een borrel in het RMO.
De conservator prehistorie had naast zijn
bestuurswerkzaamheden van de Stichting Reuvens een
rol in de programmacommissie. Gedurende het jaar nam,
in het kader van het algemeen archeologisch belang en de
archeologische lobby, de conservator deel aan het platform
Groot Reuvensoverleg.
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Tiende Week van de
Klassieken (09/03-19/03)

De Ken-Uw-Klassieken
Pubquiz (09/03)

Rond het thema Alle goden! Religie in de oudheid
organiseerden de deelnemende partijen lezingen,
rondleidingen, studiemiddagen en voorstellingen. In het
RMO zorgden achttien evenementen voor een gevarieerd
en breed programma-aanbod. De Week is van belang om
de banden met gymnasiaal Nederland, onderwijspartners
en uitgeverijen te intensiveren, in de verwachting dat
dit in een later stadium leidt tot extra (school)bezoek en
structurele samenwerking.

In de overvolle Tempelzaal gingen 200 studenten en
docenten de strijd aan. Quizmaster Fik Meijer stelde
de kennis van de deelnemers over Griekse en Latijnse
literatuur, klassieke mythologie, oude geschiedenis, antieke
wijsbegeerte, archeologie en receptie van de Oudheid
op de proef. De jury van de pubquiz bestond uit prof. dr.
Caroline Kroon (Universiteit van Amsterdam), dr. Bert van
den Berg (Universiteit Leiden), dr. Stephan Mols (Radboud
Universiteit Nijmegen) en juryvoorzitter prof. dr. Ineke
Sluiter (Universiteit Leiden). In een veld van 45 teams
haalden twee teams hetzelfde aantal punten. Een shootout moest de winnaar opleveren. Voor het eerst in jaren
verloor een team met universitair medewerkers van de VU
en UVA het van een team met gymnasiumdocenten van het
Murmellius Gymnasium (Alkmaar) en Visser ‘t Hooft Lyceum
(Leiden). De Ken-Uw-Klassieken Pubquiz is een jaarlijks
initiatief van het museum en Lampas, het tijdschrift voor
Nederlandse classici.

Samenwerking Week
van de Klassieken
Coördinatoren: RMO en Tresoar (Leeuwarden).
Hoofdpartners: Allard Pierson Museum, Athenaeum
Boekhandel en het Nederlands Klassiek Verbond.
Sponsoren: Labrys Reizen, uitgeverij Athenaeum-Polak
& Van Gennep, uitgeverij Ambo|Anthos, uitgeverij Van
Oorschot.
Mediapartners: Trouw, Geschiedenis Magazine,
Kennislink, De Groene Amsterdammer
Partners: Museum Het Valkhof, Uitgeverij Hermaion,
Lampas, Vereniging Classici Nederland, Addisco Onderwijs,
Vereniging Vrienden van het Gymnasium, Hereditas Nexus,
Primavera Pers en Roma Aeterna.
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Ken-Je-Klassiekenquiz
gewonnen door Belgisch
team (10/03)

Activiteiten in
samenwerking met externe
partijen

Het College van het Eucharistisch Hart uit Essen (België)
won de finale van de Ken-Je-Klassiekenquiz. Aangemoedigd
door klasgenoten, leraren en familie versloegen ze 26
andere scholenteams met hun kennis over de klassieke
wereld. In 2016 werd de quiz eveneens gewonnen door
een team van deze school. De Vlaamse leerlingen gaven de
juiste antwoorden op vragen als ‘wat is een hekatombe?’,
‘in welk genre schreef de Romeinse auteur Terentius?’
en ‘ter ere van welke god werden om de twee jaar de
Isthmische Spelen in Corinthe gehouden?’. De quiz werd
gepresenteerd door classicus-schrijver Fik Meijer.

09/03

Uitgeverij Hermaion: studiemiddag.

10/03

Addisco onderwijs: docentendag.

Naast deze avonden waren er in de weekenden
speedrondleidingen. verteltheater en de aanwezigheid van
de levende geschiedenis-groep Legio Secunda Augusta.
Deze activiteiten vormden een extra aanbod voor de
bezoekers. Een uitgebreid programma met partners zorgde
voor verdieping:

10/03	Nederlands Klassiek Verbond: studiemiddag en
uitreiking Homerusprijs.
11/03	NKV, Vereniging vrienden van het Gymnasium,
Vereniging Classici Nederland: vertaalwedstrijd
Klassieke Olympiaden.
12/03	Addisco onderwijs: voordrachten: De kunsten van
Ovidius.
14/03

Vrije Academie: college Goden in beeld.

16/03

Addisco onderwijs: studiemiddag Dies Latinus.

16/03	Roma Aeterna en Stichting Zenobia:
avondprogramma Rome en het oosten.
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Uitgelicht: Taffeh,
Trajanus, en de
frisdrankautomaat
Deze column van Casper de Jonge werd eerder gepubliceerd in
het magazine van de vriendenvereniging RoMeO. De Jonge is
universitair docent Griekse taal- en letterkunde aan de Faculteit
Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek
richt zich op de klassieke retorica en literatuurtheorie en op
contacten tussen Griekse en Romeinse auteurs in Rome. Hij leidt
het NWO Vidi-project Greek Literary Criticism and Latin Literature.
Met Hugo Koning organiseert hij jaarlijks de Ken Uw Klassieken
Pubquiz.

In het midden van de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Met
mijn oudere broer en mijn vader wandel ik, zeven jaar
oud, door de donkere gangen van het Rijksmuseum van
Oudheden. Het spannendste onderdeel hebben we al
achter ons gelaten: de mysterieuze Taffeh-tempel, waarin
een jongetje zich zo goed kan verstoppen. Nu bewegen we
ons langzaam in de richting van het andere hoogtepunt van
ons bezoek: de frisdrankautomaat op de eerste verdieping,
waar we even uitrusten — de machine vraagt een kwartje
voor een bekertje sinas. Mijn broer en ik hebben braaf
geluisterd naar papa’s uitleg over mummies, zwartfigurige
vazen en het Egyptische nijlpaardbeeldje, maar nu slaat de
meligheid toch langzaam toe. In een uiterste poging onze
aandacht vast te houden begint mijn vader nadrukkelijker
te gebaren. We staan voor het marmeren beeld van
keizer Trajanus. Papa wijst met zijn vinger op het rijkelijk
versierde harnas: de griffioenen, Mars, en natuurlijk zijn
twee zonen, Romulus en Remus. En dan gebeurt het. Uit de
luidsprekers klinkt een zware, barse stem: ‘Wil die meneer
op de eerste verdieping van dat harnas afblijven?!’ Mijn
broer en ik schrikken; maar zodra we begrijpen dat we door
bewakingscamera’s zijn gevolgd, barst het gegiechel los.
Mijn vader trekt ons mee naar de frisdrankautomaat en
beëindigt kort daarna het museumbezoek. Volgende week
een nieuwe poging.
30 jaar later kom ik nog steeds regelmatig in het museum.
De frisdrankautomaat is vervangen door een bruisend
museumcafé, de donkere gangen zijn prachtig verlicht,
maar sommige dingen veranderen gelukkig nooit: de
tempel, het nijlpaardje, en natuurlijk het Trajanusbeeld. De
familiebezoekjes aan het museum blijken niet helemaal
zinloos te zijn geweest. Ik ben weliswaar geen archeoloog
geworden, maar als universitair docent Grieks mag ik nog
immer van de Leidse collectie genieten; en ik constateer
met genoegen dat het museum en de universiteit
uitstekend samenwerken. Zo krijgen studenten klassieke
talen college in het museum, waar ze inscripties lezen

en mythische afbeeldingen op Etruskische spiegels
interpreteren. Op hun beurt verzorgen studenten weer
museumrondleidingen voor gymnasiumleerlingen. Dit
voorjaar reisde een groep classici af naar Campanië:
hoe leerzaam en inspirerend voor een student klassieke
talen om in Pompeï, Paestum en Herculaneum te worden
begeleid door conservator Ruurd Halbertsma! Toen Piet
Gerbrandy en ik verleden jaar onze vertaling van Aristoteles’
Poëtica in de Tempelzaal presenteerden, was de filosoof
aanwezig: naast ons stond de buste van Aristoteles die
de Griekse president aan het museum heeft geschonken.
Het decor van onze presentatie was natuurlijk perfect: de
Taffeh-tempel leent zich voor meer dan alleen verstoppertje
spelen.
Laatst dwaalde ik weer eens door het museum; en daar zag
ik opeens, aan de hand van een oudere man, twee meisjes
lopen; mijn nichtjes en mijn vader. De meisjes luisterden
stil en aandachtig naar opa’s verhalen over mummies,
Griekse vazen, en keizer Trajanus. Mijn nichtjes wilden alles
weten. En opa was even enthousiast als 30 jaar geleden,
al bewaarde hij nu wel een eerbiedige afstand tot het
keizerbeeld.

Populairwetenschappelijke
lezingen
De vriendenvereniging RoMeO betrekt leden actief bij het
museum, onder meer door de organisatie van tien lezingen
per jaar. Deze lezingen zijn toegankelijk voor niet-leden. In
totaal bezochten 1.207 mensen de lezingen.
10/01 	Jacobus van Dijk, Universiteit Groningen: Vrouwen
aan het hof van Amarna.
14/02 	Willemijn Waal, Universiteit Leiden: Een brief van
Hare Majesteit.
14/03	Leo Blokhuis /Frits Naerebout, Zelfstandig/
Universiteit Leiden: Muziek en religie.
11/04	Annemarieke Willemsen /Stijn Heeren, RMO/Vrije
Universiteit: Fabuleuze fibula’s.
09/05	Eric Moormann, Universiteit Nijmegen: Huizen van
Pompeii.
13/06	Gemma Jansen, Zelfstandig: Romeinse tuinen.
12/09 	Stephan Mols, Universiteit Nijmegen
:
Romeinse diners: tafelschikking en etiquette.
10/10	Luc Amkreutz, RMO: Zwaard van Ommerschans.
14/11	Lucas Petit, RMO: Nineveh: Hoofdstad van een
wereldrijk.
12/11	Jona Lendering, Livius Onderwijs: De ontdekking
van Nineveh en de wetenschapsvoorlichting.
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Overige populairwetenschappelijke
lezingen door derden in het RMO
16/01	Huub Pragt, Pragt Egyptologie: Het oude
Egypte, een introductie. Collegedag Historisch
Nieuwsblad.

 im Jurg, Uitgeverij Damon: De bekentenissen
W
van Constantijn.

07/03

 nton van Hooff, Ambo|Anthos: De gouden eeuw
A
van Rome.

17/03

Nynke Smits, Primavera Pers: Sabina.

02/04

 osca Menten, Uitgeverij Unieboek | Spectrum:
T
Knotsspannend!

28/04

 drian Goldsworthy, Uitgeverij Omniboek: Pax
A
Romana.

30/04

 incent Hunink, Athenaeum: Het diner van
V
Trimalchio.

15/06

Marjolijn van de Gender, Denise Michelle Pol, Key
Tengeler, Historische Verhalen: Verhalen uit de
Oudheid.

16/06

Karl Enenkel, Koen Ottenheym, Uitgeverij Vantilt:
Oudheid als ambitie.

26/06

Rudo Hartman, Gerard Hadders, Historische
Uitgeverij: Poëtica (Aristoteles).

11/03	Marietje d’Hane-Scheltema, Joop Keesmaat,
Casper Porton: De kunst van Ovidius’
Metamorphoses. Week van de Klassieken.

06/03	Olaf Kaper, Universiteit Leiden: Van Neithhotep tot
Cleopatra. Symposium Koninginnen van de Nijl.

14/03	Diana de Wild: Goden in beeld. Week van de
Klassieken.

06/03	Steffie van Gompel: Vrouwen in het Oude Rijk en
Middenrijk. Symposium Koninginnen van de Nijl.

16/03	Simon Mulder , voordrachtskunstenaar:
Heliogabalus in Couperus’ Berg van licht. Week
van de Klassieken.

06/03	Petra Sijpesteijn, Universiteit Leiden: Sjagaret alDoerr, een Mamlukse koningin in de 13de eeuw
n.Chr. Symposium Koninginnen van de Nijl.

Gedurende het jaar zijn achttien (kinder)boekpresentaties
georganiseerd. De lezingen werden door gemiddeld 65
bezoekers bijgewoond. Dit is een voorzichtige schatting,
omdat presentaties tijdens openingsuren niet op de
entreekassa worden geregistreerd.
24/02

16/01	Ben Haring, Universiteit Leiden: De macht van de
farao. Collegedag Historisch Nieuwsblad.

06/03	Carolien van Zoest, NINO: Ahmose Nefertari, de
cultus voor een gestorven koningin
Symposium Koninginnen van de Nijl.

Boekpresentaties met
lezingen door de auteurs

06/03	Koen Donker van Heel, Instituut voor Papyrologie:
Naunachte, een vrouw in Deir el-Medina.
Symposium Koninginnen van de Nijl.
29/06

Jolanda Bos, André Veldmeijer, Martin Hense,
Sigrid van Roode, Lisa Seldenthuis, Blikveld
Uitgevers: diverse titels.

08/09

Jacques Meerman, Ambo|Anthos: Kleine
geschiedenis van de hutspot.

06/03	Cisca Hoogendijk, Instituut voor Papyrologie:
Vrouwen in de papyri van Grieks-Romeins Egypte.
Symposium Koninginnen van de Nijl.
06/03	Nico Staring, Stichting Huis van Horus: Vrouwen
in Sakkara in het Nieuwe Rijk. Symposium
Koninginnen van de Nijl.

12/09	Frits Naerebout, Christiaan Caspers, Primavera
Pers: Een nacht in Pompeii.

09/03	Hugo Koning, Universiteit Leiden: Religieuze
kritiek in de Oudheid. Week van de Klassieken.

23/09	Taoufik Illaoui, uitgave in eigen beheer: Hospital
for the soul.

09/03	Jona Lendering, Livius Onderwijs: Mensensteden
en mensenharten. De oostelijke grenzen van de
klassieke cultuur. Week van de Klassieken.

29/09

Tom Buijtendorp, Uitgeverij Omniboek: Het jaar 117.

24/10

Fik Meijer, Athenaeum: Via Appia.

03/12	Arend van Dam, Uitgeverij Unieboek | Spectrum:
De oude Grieken!
08/12	Hugo Koning, Uitgeverij Damon: Theognis van
Megara. Luister naar mij.
10/12	Tosca Menten, Uitgeverij Unieboek | Spectrum:
Dummie de Mummie en het geheim van Toemsa.

10/03	Janric van Rookhuijzen, Rijksuniversiteit Utrecht:
De goden van Delphi: Week van de Klassieken.

09/03	Thijs Launspach en Linde van Tienen, Universiteit
van Amsterdam: Klassiek toneel in de klas: de
Oresteia. Week van de Klassieken.
09/03	Hein van Dolen: Zorgeloos leven op de Olympos?
Week van de Klassieken.
09/03	Vincent Hunink, Universiteit Nijmegen: Waarom
Seneca? Week van de Klassieken.
10/03	Rianne Hermans, Universiteit van Amsterdam:
Integratie van culten uit Latium in de Romeinse
religie. Week van de Klassieken.

16/03	Martijn Icks, Universiteit van Amsterdam: De
opkomst en ondergang van Elagabal in Rome.
Week van de Klassieken.
16/03	Ab de Jong, Universiteit Leiden: Tiridates, koning
van Armenië en de oorsprong van de Mithrasmysteriën. Week van de Klassieken.
23/06	Gerrit van der Kooij, Universiteit Leiden: The case
of Tell Balata, Palestine. Conference: Future of
Syrian cultural heritage.
23/06	Diederik Meijer, Universiteit Leiden: Traditional
Excavations in Modernizing Times. Conference:
Future of Syrian cultural heritage.
23/06	Theo Krispijn, Universiteit Leiden: The future of the
cuneiform textual heritage of Syria. The case of
Ebla. Conference: Future of Syrian cultural heritage.
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Communicatie
met bezoekers
Mediabereik

Persberichten
Artikelen
Radio/Televisie
Mediawaarde

Doel

2014

2015

2016

2017

n.v.t.

47

29

34

40

750

900

972

825

925

50

55

41

43

27

Geen

€2.585.000

€2.346.000

€2.236.000

€2.393.000

Radio en televisie

Artikelen online

Elke week van het jaar is het museum in het nieuws
geweest. Zichtbaarheid in de media, van activiteiten tot
bijdragen van de wetenschappelijk staf, online en offline,
is een belangrijke vorm van publieksbereik. Het museum
was minder dan voorgaande jaren te zien en horen op
radio en tv. Er waren twee duidelijke pieken: de aankoop
van het zwaard van Ommerschans in de zomer en de
tentoonstelling Nineveh in het laatste kwartaal. Conservator
Luc Amkreutz was te gast in de studio van de Nieuwsshow
(Radio 1) om over het zwaard te spreken en directeur
Birgit Donker van het Mondriaan Fonds gaf uitvoerige
toelichting bij De Nieuws BV (Radio1). Over Nineveh spraken
conservator Lucas Petit en projectleider Anna de Wit
meerdere malen op regionale en nationale radio, bij Radio
1 (Journaal, De Ochtend), Radio 5 en bij Radio West. Ook
kwam de tentoonstelling aan bod in de Nationale Bijbelquiz
(EO televisie).

Vanwege het toenemend belang van online zichtbaarheid
is, na een onderbreking van drie jaar, opnieuw gebruik
gemaakt van een zoekservice voor online vermeldingen,
in plaats van zelf handmatig zoeken. Op websites, van
nieuwspagina’s tot kinderwebsites en uitagenda’s zijn 745
artikelen en vermeldingen geteld, die een mediawaarde
vertegenwoordigen van € 1.002.920.

Print
Na een lichte daling van het aantal vermeldingen en
mediawaarde met betrekking tot geprinte media zijn
de aantallen weer op het niveau van de jaren daarvoor.
In de zomer ging de aandacht voor de tentoonstelling
Casa Romana (67 artikelen, t.w.v. €138.000) en het zwaard
van Ommerschans gelijk op. In juli verschenen 68
nieuwsberichten en achtergrondartikelen met €200.000
mediawaarde. Een journalist van De Volkskrant deed vanuit
het museum verslag van het spannende aankoopmoment.
Opvallend was de media aandacht vanuit de regio
Ommerschans (Overijssel). Over Nineveh werd in oktoberdecember 88 maal gepubliceerd (€330.000 mediawaarde).

Via sociale media, e-mail, het gastenboek en formulieren bij
de kassa ontvangt het museum van bezoekers complimenten,
opmerkingen en klachten over de activiteiten en het gebouw.
Medewerkers beantwoorden deze reacties zo klantvriendelijk
mogelijk, volgens de klachtenprocedure. Er is sinds begin
jaren ‘90 van de vorige eeuw een archeologisch spreekuur,
waarbij particulieren archeologisch materiaal tonen en de
conservator hier inhoudelijk en contextueel op in kan gaan.

Digitaal bereik
Doel 2020

2014

201 5

2016

2017

75.000

32.243

46.834

51.826

59.580

www.rmo.nl

800.000

636.642

591.973

625.836

663.143

Website unieke bezoekers

500.000

437.925

413.975

441.239

460.095

80.000

13.422

38.900

65.956

77.899

Twitter

8.000

4.730

6.022

7.174

7.895

Pinterest

2.000

n.v.t.

428

1.041

1.276

Google Cultural Institute

50.000

27.000

30.033

34.180

22.000

YouTube kanaal

50.000

23.764

27.926

52.663

41.703

1.000

n.v.t.

53

81

84

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1.866

E-mailnieuwsbrief abonnees

Facebook

Google +
Instagram
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Publieksonderzoek
Waardering
(in 2016 geen onderzoek)

2013

2014

2015

2017

Geschiktheid voor kinderen

7,1

7,3

7,3

Niet gemeten

Overzichtelijkheid gebouw

7,1

7,4

7,3

7,8

8,0

8,1

8,0

8,4

Gang van zaken bij de kassa

7,7

7,9

7,8

8,2

Kwaliteit Museumcafé

7,1

7,1

7,0

7,2

Winkel

7,4

7,5

7,5

7,8

Tentoonstelling Petra

7,9

7,9

n.v.t.

n.v.t.

Tentoonstelling Carthago

n.v.t.

7,9

7,9

n.v.t.

Tentoonstelling IJstijd (voor kinderen)

n.v.t.

7,9

7,9

n.v.t.

Tentoonstelling Nineveh

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8,1

Klantvriendelijkheid

Online en sociale media
Het museum heeft een stevige positie in de top 10 van
Nederlandse museale Facebookpagina’s. Op de lijst van
uitsluitend Nederlandstalige museale Facebookpagina’s
neemt het RMO de tweede plaats in. Dat de pagina voor
de volgers relevant is, blijkt uit het feit dat berichten
bovengemiddeld worden geliket, becommentarieerd en
gedeeld. Met bovengemiddeld wordt bedoeld dat er soms
2.000 likes zijn. De engagementcijfers liggen procenten
boven de benchmark.
Bij Facebook worden voorwerpen of een tentoonstelling
met regelmaat aan de actualiteit gerelateerd. Zo draaide
in november in de bioscopen een nieuwe bewerking van
Murder on the Oriënt Express van Agatha Christie. Dat werd
in een bericht gekoppeld aan de mededeling dat zij, met
haar man Max Mallowan, archeoloog, in 1931 in Nineveh is
geweest. Christie was toen al een gevierd schrijfster en hielp
mee met het fotograferen van de vondsten, zoals foto’s
in de tentoonstelling toonden. En tijdens Kerstmis legde
het museum uit dat Jezus, in de vorm van een beeldje van
pijpaarde, in de Middeleeuwen erg populair was. In de RMOcollectie bevindt zich een groep gietmallen uit de vijftiende
eeuw, waarin massa’s van deze Jezuskindjes zijn gemaakt.
Met 663.143 bezoeken aan de website (een record) is de
resultaatafspraak met het Ministerie van OCW (650.000)
gehaald. Bij de strategie op het gebied van digitale
communicatie zijn de e-mailnieuwsbrief en Facebook
echter van minstens hetzelfde belang als het gaat om het
attenderen van mogelijke bezoekers op activiteiten.
De Google Street View-opnames zijn vernieuwd, een logisch
gevolg van alle verbouwingen van de vaste opstellingen. De
resultaten zijn te zien op de kunst- en cultuurwebsite van
Google (Google Arts & Culture) en via Google Maps.

Onderzoek gebruikers
website en nieuwsbrief
Het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek onder
de gebruikers van nieuwsbrief en website wordt
tweejaarlijks gehouden. In 2017 heeft het derde onderzoek
plaatsgevonden, ook ter voorbereiding op een nieuwe
website. 2.007 mensen deden aan het onderzoek mee.
De belangrijkste uitkomsten zijn:

38% bezoekt de website
minimaal één keer per
maand.

50% bezoekt de website
vanwege een tip of link
in een e-mailnieuwsbrief,
Facebookof Twitterbericht.

86% vindt informatie
snel genoeg vindbaar.

55% bezoekt de website
voornamelijk
ter voorbereiding
op een museumbezoek.

94% vindt de informatie
op de website duidelijk
geformuleerd.

54% geeft de website
een acht als algemeen
oordeel,
5% geeft de website
een tien.

Het publieksonderzoek is een graadmeter voor de mate
waarin de bezoekers het aanbod waarderen. Voor de
derde keer werd het onderzoek in samenwerking met
het Blockbusterfonds uitgevoerd. Na Petra en Carthago
gebeurde dit nu bij Nineveh. De uitkomsten geven tevens
de economische waarde van de tentoonstelling aan. De
onderzoeksopzet en de uitvoerende partij waren anders
dan bij Petra en Carthago. Dat verklaart wellicht de
cijfers, die qua economische toegevoegde waarde, met
uitzondering van de omzet door de hotels, iets lager zijn,
terwijl er meer bezoekers dan bij Carthago waren.
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Petra (2013/14)

Carthago (2014/15)

Nineveh (2017/18)

170.700

132.173

141.329

7%

12%

7%

Regionaal

29%

29%

13%

Landelijk

63%

57%

78%

1%

2%

2%

Expo is reden om Leiden te bezoeken

72%

54%

58%

Overnachtingen in Leiden door bezoekers

4%

4%

6%

Overnachtingen buiten Leiden door bezoekers

5%

5%

4%

Opleidingsniveau MBO of lager

33%

21%

27%

HBO

43%

33%

Samen 73%
(niet uitgesplitst)

Universiteit

24%

46%

Leeftijd bezoekers jonger dan 45 jaar

10%

21%

Zie onder

Merkonderzoek

Merkprestatie:

Tussen de 45 en 54 jaar

13%

17%

Zie onder

Ouder dan 55 jaar

77%

62%

Zie onder

Het RMO heeft voor het eerst meegedaan aan het continue
merkonderzoek van Hendrik Beerda Consultancy. De score
is voor het RMO een nulmeting. De komende jaren blijft
het museum aan dit tweejaarlijkse onderzoek meedoen om
veranderingen in waardering en imago te blijven meten.
De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek, waarbij met
name de merkprestatie in het oog springt, zijn:

• NEMO heeft volgens twee derde een leerzaam aanbod en
bezet de eerste positie in de top-25 van sterkste musea.
Het RMO bevindt zich op een vijfde positie.

Het RMO:

• Zes musea met de meeste internationale uitstraling zijn
gevestigd in Amsterdam. Het RMO bevindt zich op de
achtste positie.

Aantal bezoekers
Lokaal

Internationaal

Bestedingspatroon bezoekers
in de stad Leiden
Excursies en toegangskaarten andere
attracties

Bij het publieksonderzoek voor Nineveh gold een andere
indeling in leeftijden, die lastig aansluit bij eerdere
publieksonderzoeken. De uitkomsten waren:

Leeftijd bezoekers jonger dan 40 jaar

20%

Tussen de 41 en 65 jaar

37%

Ouder dan 65 jaar

41%

Leeftijd niet aangegeven

2%

• Is 16de van de 25 sterkste musea.
• Wordt door bekenden als uniek en degelijk beschouwd.
€144.000

€131.000

€103.389

€2.160.000

€1.573.000

€727.302

Overnachtingen in Leiden

€288.000

€214.000

€472.330

•H
 et RMO is bij 21% van de jongeren bekend en staat 17de
van de 26 Nederlandse musea die in de Jongeren Cultuur
top-150 voorkomen.

Winkelen in de binnenstad

€906.000

€757.000

€429.622

•O
 p nationaal niveau behaalt het RMO de zevende plaats
als het gaat om waardering.

Overig besteed

€228.000

€120.000

€113.044

• I n Zuid-Holland behaalt Escher in het Paleis de hoogste
waardering, gevolgd door Naturalis en het RMO.

€3.726.000

€2.795.000

€2.510.523

Eten en drinken in binnenstad

Totale economische waarde voor de stad
Leiden, exclusief toegang tot het RMO

•B
 ehaalt een achtste positie op het belangrijke aspect
uniek merk.
•S
 taat op de sympathie-ranglijst vijftiende.

•O
 p de bindingsranglijst bezet het RMO de vierde positie,
na het Anne Frank Huis, Rijksmuseum Amsterdam en het
Nederlands Openluchtmuseum.

• Het Rijksmuseum Amsterdam is de leider inzake een
kwalitatief hoogwaardig aanbod. Het RMO bevindt zich
achter het Van Gogh Museum op een derde positie.

• Naturalis, Kunsthal Rotterdam en het NEMO bezetten de
eerste drie posities van Nederlandse musea als het om
onderscheid in het aanbod gaat. Het RMO bevindt zich op
de zesde positie.
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1.2 Leeromgeving
voor iedereen
Doel 2017/2020

2014

2015*

2016

2017

Primair onderwijs

10.000

7.260

7.210

8.298

7.897

Voortgezet onderwijs

12.500

15.401

8.098

11.971

15.827

MBO/HBO/Universiteit

5.000

6.538

3.715

5.622

8.001

inclusief

914

5.400

3.234

3.173

27.500

30.113

24.423

29.244

34.898

Museumdocent in de klas
Totalen scholieren

Individueel 0-12 jaar

17.500

23.640

15.585

21.189

26.220

vraagt meer aandacht dan een reguliere museumles of
rondleiding. De activiteiten zijn daarnaast niet in te passen
in het blokkenrooster dat het museum voor schoolklassen
hanteert.

Individueel 13-18 jaar

5.000

4.596

2.922

3.780

4.540

Museumdocent in de klas

Totaal individueel

22.500

28.236

18.507

24.969

30.760

Totaal school en individueel

50.000

58.349

43.345

54.213

65.658

33,3%

27,7%

35,8%

34,7%

29,9%

% kinderen t.o.v. totaal

Nieuw

*2015: inclusief zeven maanden sluiting.
Met 34.798 leerlingen is de doelstelling van 27.500
scholieren bereikt. 3.173 leerlingen daarvan werden
op de scholen bezocht in het kader van het project
Museumdocent in de klas (1.268 PO / 1.905 VO). Het aantal
primair onderwijsleerlingen (9.065 inclusief op school
bezochte leerlingen) bleef achter ten opzichte van de
resultaatafspraak. Oorzaak is een contractuele strubbeling
met de Leidse Cultuureducatiegroep, een probleem waar
de andere Leidse musea eveneens mee van doen hebben.
Het aantal leerlingen uit het voortgezet onderwijs is fors
gestegen (2016: 12.178, 2017: 15.827, exclusief de scholieren
die een RMO-les in de klas kregen). De groei komt door het
aantal gymnasiumleerlingen, met name veroorzaakt door
maatwerkproducten voor scholen, die in het kader van

Het museum biedt met Museumdocent in de klas een
alternatief voor docenten en leerlingen, die niet naar
het RMO kunnen komen. Jaarlijks vragen een aanzienlijk
aantal scholen een les op locatie met als motivatie dat de
afstand naar het museum te groot is en de vervoerskosten
te begrotelijk zijn. Het RMO heeft met deze lessen een
groter bereik binnen het onderwijs. Museumdocent in de
klas neemt de factoren tijd, kosten en logistiek weg bij de
scholen. Het is een duurzaam product en een incentive
voor toekomstig schoolbezoek.

doorlopende leerlijnen met veel klassen uit alle leerjaren
het RMO bezoeken. Het aantal MBO/HBO/WO studenten
groeide van 5.622 (2016) naar 8.001. Leerlingen en studenten
die in het kader van studie, werkcollege en werkstukhulp
de depots en wetenschappelijke bibliotheek bezochten
zijn niet meegeteld, omdat dit niet via het kassasysteem
verloopt.
Er hebben 169 schoolgebonden activiteiten
plaatsgevonden met 4.353 deelnemers. Dit zijn
educatieve activiteiten die naast museumlessen en
schoolrondleidingen worden georganiseerd en in het
RMO en op scholen plaatsvinden Het kenmerk van
deze activiteiten is dat dit uitsluitend maatwerk is. Dat

Twee museumlessen Archeologie van Nederland, drie
museumlessen Studio RMO, een speurroute Studio RMO,
een kinderaudiotour over Nineveh, twee audiotours
voor volwassenen bij Nineveh (Nederlands en Engels),
een examenworkshop Grieks en Latijn, de workshop
Erfgoedwijs, de stadswandeling Leiden en de Oudheid,
een museumles Myth Hunters: The Greeks voor primair
Engelstalig onderwijs.

Projecten voor het vmbo
In 2016 bleek dat er een terugloop was in het aantal
vmbo-leerlingen. Eén van de speerpunten was daarom
een samenwerking met een aantal vmbo-scholen uit
de Leidse regio. Met hulp van het initiatief De Leidse

Aanpak kwam het museum in contact met docenten
van verschillende scholen. Dit resulteerde in deelname
aan de projectgroep De Leidse Paragraaf, waarbij men
erfgoedinstellingen meer inhoudelijk wenst te betrekken bij
het geschiedenisonderwijs van het vmbo, om de leerlingen
buitenschools op onderzoek uit te laten gaan.
Daarnaast werd het project Verborgen Verleden geïnitieerd,
waarvoor onderwijssubsidie bij de Gemeente Leiden werd
verkregen. Het project biedt vmbo-scholen eveneens de
mogelijkheid om lesinhoud aan te laten sluiten bij een
buitenschoolse activiteit. Daarnaast is er een pre-vmbo
ambule: leerlingen uit het primair onderwijs kunnen ervaren
dat er binnen het vmbo aandacht is voor creativiteit en
praktische werkvormen.

Gymnasium 5 en 6:
examenworkshops Latijn
en Grieks
De examenprogramma’s Latijn en Grieks zijn deels
gehouden in het Kabinet der Klassieken, een leslokaal met
negentiende-eeuwse gipsreplica’s, en deels in het museum.
Onderzoek doen en het aanscherpen van vaardigheden
als kritisch bronnenonderzoek, samenwerken, begrijpend
lezen en presenteren staan centraal in deze workshops. Het
RMO biedt met deze workshops multidisciplinaire oefenstof
voor de wetenschapper in de dop. De workshops vormen
een aanvulling op het vrijwel uitsluitend taalgerichte
onderwijs op school in het examenjaar.
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Van Babylon
tot Thebe (08/04)
Studenten van de opleiding Oude Culturen van de
Mediterrane Wereld (Universiteit Leiden) organiseerden een
workshop voor middelbare scholieren. In samenwerking
met vereniging Ex Oriente Lux, het NINO, de Universiteit
Leiden en het museum werd hierdoor getracht scholieren
aan te zetten deze studie na hun middelbare schooltijd te
volgen.

Bijzonder
hoogleraarschappen
Van de zeven medewerkers die zich bezighouden met
onderzoek zijn er drie bijzonder hoogleraar. De overige vier
conservatoren zijn gepromoveerd.
Prof. dr. Pieter ter Keurs
Antropologie van materiële cultuur
Prof. dr. Maarten Raven
Museologie van het oude Egypte
Prof. dr. Ruurd Halbertsma
Museologie van de archeologie

LEEROMGEVING VOOR IEDEREEN
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Halbertsma doceert binnen de Museum Track van de
Faculteit Archeologie. Ter Keurs doceert in het kader van
de MA Cultural Anthropology/Media and Culture bij de
Faculteit Sociale Wetenschappen. Raven is verbonden aan
de Faculteit Geesteswetenschappen. Alle conservatoren
gaven op incidentele basis gastcolleges aan universiteiten
en gaven rondleidingen, colleges en museumlessen, zowel
in de museumzalen als in de depots, voor studenten van
hogescholen en universiteiten in binnen en buitenland.
Zij dragen de kennis van hun verzamelgebied over en
geven les in museumethiek en museologie. Dit gebeurde
ook bij stichtingen en verenigingen. De conservatoren
begeleidden BA en MA scripties, als eerste of tweede lezer.

Onderwijs
aan volwassenen
Doel
120 dagen
/2500
deelnemers

2014
225

2015*
70

2016
145

*2015: zeven maanden sluiting museumgebouw

2017
201

Bij het aanbod voor het volwassenenonderwijs werkt
het RMO samen met partners. Het museum faciliteert
de praktische gang van zaken op cursusdagen. De
verantwoordelijkheid voor aanbod, inhoud en de
afhandeling van inschrijving ligt bij de cursusorganisaties.
De partners zijn onder andere de Vrije Academie voor
Kunsthistorisch Onderwijs, Huub Pragt Egyptologie,
Het Huis van Horus, Arte del Disegno en HOVO. De 201
cursusdagen werden door circa 4.000 cursisten bezocht.
Het RMO organiseert jaarlijks, samen met Hans Smolenaars,
de collegereeks De muzen in het museum. Smolenaars
geeft hierbij zes colleges over vooraanstaande Griekse
en Romeinse auteurs. De eerste twee colleges gingen
over lyrische poëzie, college drie en vier behandelden
Ovidius’ Metamorphosen en de laatste twee colleges
hadden Oedipus in de tragedies van Sophocles en Seneca
als onderwerp. Ieder college wordt afgesloten met een

rondleiding over de Klassieke wereld zalen, waarbij een
RMO medewerker op de materiële cultuur in relatie tot de
poëzie ingaat.
Praktisch onderricht voor volwassenen werd aangeboden in
workshops, zoals Glasgemmen: tekens van de tijd (18/02 en
25/02), waarbij de deelnemers een rondleiding over de tentoonstelling Pracht & Precisie volgden, een lezing over Romeinse glasgemmen bijwoonden en een glasgem maakten
onder begeleiding van de firma Beeldenstorm. Tijdens de
workshop Spijkerschrift voor dummies (25/11) vertelde assyrioloog Rients de Boer (Vrije Universiteit) over het ontstaan
en de ontcijfering van het spijkerschrift. Daarna gingen
bezoekers aan de slag met de ontcijfering van een spijkerschrifttekst uit de tentoonstelling Nineveh.
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Primair onderwijs:

Voor wie

Naar Egypte met Vos en Haas

Groep 1 en 2

Met Vos en Haas naar het museum

Groep 3 en 4

Tureluurtje Archeologie
van Nederland

Groep 3 en 4

Tureluurtje Klassieke Wereld

Groep 5 en 6

Egypte

Groep 5 t/m 8

Archeologie van Nederland

Groep 5 t/m 8

100% Romeins

Groep 5 t/m 8

Schervenworkshop

Groep 5 t/m 8

Museumles Tekenen
(Studio RMO)

Groep 6 t/m 8

Museumles Filosofie
(Studio RMO)

Groep 6 t/m 8

Myth Hunters:
The Greeks (Engels)
Rondleidingen vaste opstelling
en tentoonstellingen

Year 1 to 6

Alle groepen

LEEROMGEVING VOOR IEDEREEN

Voortgezet onderwijs:
Archeologie van Nederland

Voor wie
Onderbouw
vmbo/havo/
vwo

Egypte

Onderbouw
vmbo/havo/
vwo

Romeinen

Onderbouw
vmbo/havo/
vwo

Primair onderwijs in de klas:

Voor wie

Museumdocent in de klas: 8 lessen

Alle niveaus

Pinterest

Alle niveaus

Projectweekpakket Egypte

Alle niveaus

Knutselpakket Mo en Spits

Groep 1 en 2

Digitale lesbrief Dummie de
Mummie

Groep 5 t/m 8

Grieken

Onderbouw
havo/vwo

Digitale lesbrief IJstijd

Groep 5 t/m 8

Kennismaking met de Klassieken

Gymnasium
klas 1 en 2

Digitale lesbrief inhuldiging:
keizers en farao’s

Groep 5 t/m 8

Herodotos’ Egypte:
mythe en werkelijkheid

Vwo /
Gymnasium
klas 4 t/m 6

Digitale lesbrief Romeinen

Groep 5 t/m 8

Digitale lesbrief Het negende
wereldwonder

Groep 5 t/m 8

Epigrafieworkshop Grieks

Gymnasium
3 t/m 6

Epigrafieworkshop Latijn

Gymnasium
3 t/m 6

Examenworkshop Grieks

Gymnasium
klas 6

Examenworkshop Latijn

Tijdvakkenrondleidingen

Kunstkeuzes

Workshop Erfgoedwijs
(i.s.m. UNESCO)

Gymnasium
klas 6
Bovenbouw
havo/vwo
Bovenbouw
havo/vwo
Alle niveaus

Rondleidingen vaste opstelling
en tentoonstellingen

Alle groepen

Schervenworkshop

Alle groepen

Stadswandeling Leiden
en de Oudheid

Bovenbouw
havo/vwo/
gymnasium

Voortgezet onderwijs in de klas:
Museumdocent in de klas: 6 lessen
Digitale lesbrief Vroege
Middeleeuwen

Voor wie
Alle niveaus
4 havo en 4 vwo

Digitale lesbrief Beeldvorming
(Egypte in de speelfilm)

Alle niveaus

Digitaal les- en bronnenpakket
Nineveh

Alle niveaus

Digitaal les- en bronnenpakket
Jonas en de vis

Alle niveaus

Lesprogramma’s (doel: 15)

37 (excl.
rondleidingen
en digitale
lesmaterialen)
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Digitaal aanbod
Digitale lesbrieven, soms met een aanvullende digibordles, bieden
lessuggesties en aanvullende opdrachten voor in de klas of in het museum.
Docenten kunnen het materiaal ter voorbereiding op een museumbezoek
of voor reflectie na een museumbezoek in hun lessen gebruiken. Het doel
is erfgoed op een inspirerende, betekenisvolle manier bij de lespraktijk te
betrekken. Het aanbod bestond uit acht lesbrieven voor primair en voortgezet
onderwijs. In november werden twee les- en bronnenpakketten toegevoegd:
Nineveh en Jonas en de vis. In samenwerking met ThiemeMeulenhoff zijn voor
Verderkijker, een online platform voor het primair onderwijs, twee opdrachten
ontwikkeld: Fibula’s in het voorjaar, Nineveh in het najaar.

Downloads digitale lesbrieven
Netwerk en
onderwijsrelaties
Het museum organiseerde de vijfde Dies Latinus, een
nascholingsdag in het Latijn voor docenten en studenten
klassieke talen. Studenten van de cultuurklas van de Pabo
Leiden en van de lerarenopleiding ICLON, de docenten
van de toekomst, werden bijgeschoold over de rol van
het museum in het onderwijs en de actieve functie die
erfgoed hierbij speelt. Naast de docenten in opleiding van
de vakken geschiedenis en GLTC sloten studenten van
maatschappijleer en CKV aan.
Met de Rabobank is voor zeven groepen acht in
het kader van de Week van het Geld het lesproject
BOEG georganiseerd (Baas over Eigen Geld). Er zijn
bijscholingsdagen voor docenten Klassieke Talen
gehouden, in samenwerking met reisorganisatie Labrys
Reizen, uitgeverij Hermaion en Addisco Onderwijs.
Het RMO was vertegenwoordigd in het onderzoeksproject
Objecten in perspectief, gesubsidieerd door NWO. In
een consortium werd samengewerkt met onderzoekers
van de Universiteit van Amsterdam, de Open Universiteit,
vakdidactici van de Universiteit Leiden (ICLON), de
Hogeschool Rotterdam en collega’s van het Haags
Historisch Museum. Centraal in het project staat het
bieden van handvatten aan leerlingen om hen vanuit
meerdere perspectieven een gevoelig onderwerp te laten
bestuderen. De eerste fase werd in december afgerond
met een symposium.
De medewerkers educatie namen deel en verzorgde
workshops bij de nazomerconferentie van de Vereniging
Classici Nederland en Euroclassica, Museum Guides Now!,
VGN Didactiekconferentie en de bijeenkomst The Past: The
Elephant in the Room of Diverse Societies? van Euroclio.

Gymnasia en partners
Het RMO heeft de samenwerking met het Stedelijk
Gymnasium Leiden geïntensiveerd. De Rabobank
Leiden-Katwijk heeft als sponsor het lokale gymnasium
geadopteerd, waardoor alle leerlingen gratis toegang
hebben. Het RMO en de bank zetten zich in dit
adoptiemodel beschikbaar te stellen voor andere gymnasia,
Een soortgelijke constructie is aangegaan met het
Stanislascollege (Delft), eveneens met sponsoring van de
Rabobank Leiden-Katwijk.
Een vergelijkbare leerlijn is ontwikkeld met docenten
van het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam. Met een
lessencyclus voor de eerste klassen, een dag voor de
tweede klassen en deelname aan een Stoa-dag met 160
examenleerlingen hebben museum en school een eerste
stap in een duurzaam traject gezet. Met Addisco Onderwijs
is een rondleiding in het Latijn aan het aanbod toegevoegd.

2016

2017

Lesbrieven en digibordlessen

1018

632

Projectweekpakket Egypte (primair onderwijs)

1992

1423

148

203

3158

2259

Projectweekpakket Egypte (voortgezet onderwijs)
Totaal

Effectief gezien is het gebruik van digitaal RMO-materiaal
in het onderwijs lastig meetbaar. De downloads worden
gemonitord, maar het gebruik niet. Stel dat één op de vijf
leraren het materiaal daadwerkelijk in de klas gebruikt, dan
zijn dit 450 klassen geweest.
Voor werkstukhulp is er op de website het onderdeel
Museumkennis. Vrijwilliger en oud journalist Willem Wirtz
verbeterde en actualiseerde honderden educatieve
teksten, samen met de conservatoren, de medewerker
digitale communicatie en de educatief medewerkers.

Pinterest
Het museum richt zich bij Pinterest op leerkrachten in
het primair onderwijs en jonge moeders. Zij kunnen
op dit medium ideeën opdoen voor lessen, knutsels
en verjaardagspartijtjes. Het museum volgt en re-pint
relevante borden van andere gebruikers en biedt ideeën
voor thuis en op school. Er werden borden gevuld over

Studio RMO, het zwaard van Ommerschans, de tijdvakken
uit de Canon en Nineveh.

Evaluatie door docenten
Docenten ontvingen na hun museumbezoek een e-mail
met vragen over de reserveringsprocedure, het verloop van
de les en de aansluiting op het niveau van de leerlingen.
De kritiekpunten worden geanalyseerd, besproken met
museumdocenten en waar nodig aangepast. De lessen
voor het primair onderwijs zijn positief beoordeeld. De
lessen krijgen een rapportcijfer van gemiddeld een 8. Bij
voortgezet onderwijs was de respons minimaal.
Er is contact met docenten via klankbordgroepen en
tijdens deelname aan nascholingsdagen, congressen
en netwerkbijeenkomsten. De museumlessen werden
besproken met toekomstige docenten geschiedenis
en klassieke talen, tijdens RMO-colleges vakdidactiek,
verbonden aan het ICLON (Interfacultair Centrum voor
Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing).
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Uitgelicht:
tekenonderwijs

Educatief aanbod voor
individueel bezoek

Tekenonderwijs

18/11 Tekendag

In het verlengde van Studio RMO werden tekenlessen
georganiseerd, mede mogelijk gemaakt door Bruynzeel, die
de tekendozen met kleurpotloden leverde.

Een dag voor het hele gezin. Bezoekers tekenden Griekse
helden en godinnen, volgden colleges over Griekse
standbeelden of over mineralen en pigmenten en leerden
hoe je gekleurde verf maakt. In samenwerking met
tijdschrift Know How.

Audiotours
en speurtochten

24/06 Tekenfeest
Kinderen leerden de maatverhoudingen van een Grieks
beeld en stelden vragen aan de restaurator. Er was
een verteltheater Griekse mythes en het kindercollege
Waarom zijn Griekse beelden altijd naakt? Deze dag werd
georganiseerd in samenwerking met Kidsproof Leiden.

27/06 Cursus: Zoals op de
academie
Kunstenares en docent Marjolein van Doorenmaalen gaf een
tekencursus in Studio RMO. Zij hielp deelnemers op weg in
het kijken naar beelden en leerde hen diverse technieken.

16/09 Workshops: The Big
Draw Leiden
Het RMO en de Hortus Botanicus Leiden haakten aan bij het
wereldwijde tekenfestival The Big Draw en organiseerden
een evenement met workshops voor jong en oud.
Bezoekers leerden Griekse helden en godinnen te tekenen,
collages te maken, of portretten te tekenen van Romeinse
beelden.

Museumlessen
Leerlingen van groep 6 t/m 8 uit het basisonderwijs
konden Griekse en Romeinse helden en godinnen tekenen
in Studio RMO. Er was de mogelijkheid de museumles
Filosofie te volgen. Voor het voortgezet onderwijs waren
er tekenlessen voor leerlingen van alle leerjaren en werd
een CKV-les voor bovenbouw HAVO en VWO aangeboden,
waarbij de leerlingen een rollenspel deden en zich
moesten verplaatsen in de rol van conservator, restaurator,
marketeer en filosoof.

Sinds de heropening van de vaste opstelling Egypte
ontdekken kinderen van 7 t/m 12 jaar de wereld van het
oude Egypte met een audiotour, ingesproken door tvpresentator Klaas van Kruistum, bekend van de publieke
omroep. De audiotour over de Klassieke Wereld opstelling is
ingesproken door Nienke de la Rive Box, presentatrice van

het Klokhuis. Kinderboekenschrijfster Bette Westra schreef
voor de tentoonstelling Nineveh een audiotour over de
Assyriërs en hun hoofdstad.
Sinds 2015 worden meertalige audiotours voor volwassenen
aangeboden. Het doel van deze tours is primair het bieden
van verdieping in de vaste opstellingen en bij tijdelijke
tentoonstellingen. Sinds de opening van Nineveh is het
gebruik van audiotours gratis.

Verkochte educatieve speurtochten
en audiotours
2014

2015*

2016

2017

4.788

2.810

2.934

8.111

Audiotours kinderen

n.v.t.

619

1.924

10.003

Audiotours Volwassenen

n.v.t.

451

4.766

26.712

4.788

3.880

9.624

36.715

Speurtochten

Totaal

*2015: zeven maanden sluiting museumgebouw
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Vakantie activiteiten voor kinderen
Doel
dagen

Doel deel
nemers

2014

2015*

2016

2017

2017
dagen

811

1.214

264

2.599

7

2.140

4.765

1.712

3.594

16

840

1.697

2.258

2.023

16

Zomervakantie

3.995

Gesloten

4.132

3.089

46

Herfstvakantie

5.222

Gesloten

1.719

1.640

9

Kerstvakantie
(december)

2.683

1.716

2.061

1.184

8

15.691

9.392

12.146

14.129

112

Kerstvakantie ( januari)
Voorjaarsvakantie
Meivakantie

MuseumJeugdUniversiteit

Deelname
n RMO

05/02	Maarten Raven: Hoeveel krokodillen passen
er in een mummie?

2014

2015

2016

2017

12/03	Joris Brattinga : Hoe weet een archeoloog
waar hij moet graven?

1.500

1.040

1.205

920

02/04	Fania Kruijf: Waarom droegen Egyptische
prinsessen een pruik?

De MuseumJeugdUniversiteit, een initiatief van het RMO,
organiseert op zondag hoorcolleges voor kinderen van
8 t/m 12 jaar. Doel is kinderen op een toegankelijke, niet
te laagdrempelige manier kennis te laten maken met
het museum als wetenschappelijk instituut. Na zes jaar
landelijke coördinatie is eind 2015 het stokje overgedragen
aan de stichting MuseumJeugdUniversiteit.

07/05	Ruurd Halbertsma: Waar lachten de oude
Grieken om?
11/06	Suzan van de Velde: Wat nam een Romein
mee op reis?
03/09	Elsbeth Tjon Sie Fat: Waarom zijn standbeelden
meestal wit?
01/10	Wendelijn van der Leest: Welke geheimtaal
spraken Romeinse beelden?
05/11	Lucas Petit: Waarom waren archeologen in het
Midden-Oosten vaak spion?
03/12	Lara Weiss: Wie maakten de Egyptische
koningsgraven?

Totaal

85

7.200

*2015: zeven maanden sluiting museumgebouw
In alle vakanties knutselden kinderen in de Tempelzaal.
De activiteiten, variërend van piramides bouwen met
Lego, met Kapla Romeinse aquaducten bouwen, een
Romeins mozaïek of geldbuideltje maken, munten

onderzoeken, potscherven natekenen en kleitabletten
boetseren worden gekoppeld aan een bezoek aan de
tentoonstellingen en de vaste opstelling.

Museumwandelingen/rondleidingen als service
Doel
24

2014

2015

2016

2017

42

18

61

40

Doel is rondleidingen als service aan te bieden en ter
stimulering van het herhaalbezoek. Elke laatste zondag
van de maand leidt een van de conservatoren of
restauratoren bezoekers rond over een afdeling of één van

de tentoonstellingen. Daarnaast worden bij evenementen
met regelmaat speedrondleidingen georganiseerd; een
rondleiding van twintig minuten over een afgebakend
collectieonderdeel.
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Uitgelicht:
Canonnetwerk
In oktober 2017 ging dit landelijke netwerk van twaalf musea van start, dat
topstukken van de Nederlandse geschiedenis in de schijnwerpers zet en
activiteiten organiseert rondom de Canon, het overzicht van de 50 belangrijkste
gebeurtenissen, personen en voorwerpen die Nederland hebben gemaakt tot
wat het nu is. De musea willen als netwerk de veelzijdigheid van de Nederlandse
geschiedenis en het meerstemmig verleden zichtbaar maken. Het Canonnetwerk,
een initiatief van het Openluchtmuseum, staat voor een proactieve samenwerking
tussen een aantal culturele organisaties die geschiedenis breed onder de
aandacht brengt. In de komende jaren zal het netwerk zich uitbreiden tot een
evenwichtige afspiegeling van de Canon. Zo kom je als bezoeker oog in oog te
staan met de geschiedenis van Nederland. In Het RMO worden de eerste vier
vensters van de Canon belicht.

Canonvenster 1: ca. 3000 v.Chr.
Tijd van jagers en boeren: Hunebedden
Tussen 3400 en 2900 v.Chr. kiezen boeren van de
Trechterbekercultuur er voor om op een vaste plek te
gaan wonen in het noorden van Nederland. Ze wonen in
nederzettingen en doen aan akkerbouw. Van loodzware
zwerfkeien bouwen ze grafkamers: de hunebedden. Het
verplaatsen en oprichten van de zware stenen vereist
samenwerking tussen de nederzettingen. In hunebed D19
werden gedurende honderden jaren tientallen mensen
bijgezet, met grafgiften als jachtgerei, sieraden, bijlen,
voedsel en 400 potten. Rondom de hunebedden zijn
sporen van rituelen gevonden. De stenen grafkamers
vormden zo belangrijke regionale centra, voor de doden én
de levenden.

Canonvenster 2: 47-ca. 400
Tijd van Grieken en Romeinen:
De Romeinse Limes
In 1910 is tijdens het turfsteken bij Deurne een helm gevonden. Het vergulde zilver van
de buitenkant toont dat de eigenaar een hoge officier was. Onderaan staan namen van
een ruitereenheid en van de maker: Marcus Titus Lunamis. De helm is in een voormalig
moeras gevonden, ooit verloren tijdens een schermutseling of misschien geofferd aan de
goden? De helm is een getuigenis van de aanwezigheid van militaire elitetroepen van de
Romeinen. Naast de helm zijn een geldbuidel, bronzen munten, schoenen, een ruiterspoor,
en onderdelen van een tent en foedralen gevonden. De munten zijn geslagen tussen 315
en 319 n.Chr., tijdens de regeerperiode van keizer Constantijn, die het Romeinse gezag aan
de noordgrens probeerde te herstellen.

Canonvenster 3: 658-739
Tijd van monniken en ridders: Willibrord
en het christendom
In 1866 vond een arbeider bij het afgraven van de terp van
Wieuwerd in Friesland een pot met 37 gouden sieraden.
De goudschat bestaat uit hangers waarin Byzantijnse
munten zijn verwerkt. Daarnaast zijn er ringen en de
voetplaat van een fibula. Het goud geeft een idee van de
welvaart en internationale contacten van de Friezen in deze
periode. De Friese aristocratie beheerste in deze periode

het terpengebied en speelde een belangrijke rol in de
opbloeiende Noordzeehandel. Deze Friese heersers eerden
hun eigen goden en verzetten zich tegen de Engelse
monnik Willibrord, die vanuit zijn uitvalsbasis Utrecht het
christendom wilde verspreiden. De Friezen beschouwden
de missionarissen als handlangers van de vijandige
Frankische vorsten.

Canonvenster 4: 742-814
Tijd van monniken en ridders:
Karel de Grote
Eén van de beroemdste vondsten van Nederland is een
grote fibula (mantelspeld), gevonden in 1969 in een
waterput in Dorestad (het huidige Wijk bij Duurstede). De
schijffibula van ca. 800 n.Chr. is gemaakt van goud, met
inlegwerk van verschillende (half)edelstenen, parels, glas
en email. Het inlegwerk vormt twee kruisen door elkaar, die
als christelijke symbolen worden geïnterpreteerd. De fibula
kent parallellen in kerkelijk edelsmeedwerk uit de omgeving
van het hof van Karel de Grote. Omdat in deze tijd de elite
het geloof uitdroeg en de ronde fibula een damesmodel is,
denken archeologen dat deze gedragen is door een rijke
vrouw in Dorestad.
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1.3 Het verbinden van
de oudheid aan het
heden (en vice versa)
Het RMO reflecteert vanuit wetenschappelijke kennis op de
actualiteit en vice versa. Het museum draagt bij aan het debat
over hedendaagse kwesties (van vluchtelingenstromen tot
de vernietiging van erfgoed) middels openbare activiteiten,
aanwinsten en tentoonstellingen. Hierbij hoort de aandacht
voor de continuïteit van de oudheid als veranderlijk
referentiepunt (receptiegeschiedenis).

Lux Buurman: De Jas
Lux Buurman: “Dit schilderij, Onbeteugelde Driften, laat
een serie afbeeldingen uit de mythe van de Minotaurus
zien. Half mens, half stier, is hij centraal op het schilderij
afgebeeld, ronddwalend in het labyrint van ons brein.
Ik had zoveel plezier in het maken van dit werk, dat ik
verder wilde. Het leverde uiteindelijk een reeks van negen
schilderijen op. Ik heb gebruik gemaakt van klassieke
technieken. Gelaagdheid is daarbij belangrijk: er wordt
gewerkt met dekkende en transparante lagen, om zo kleur
op te bouwen. Daarmee krijg je kleuren die lijken te gloeien
en er wordt diepte gecreëerd. Die gelaagdheid sluit aan
op de gelaagdheid binnen de Griekse mythologie. De vorm
van de jas is expres abstract gehouden, zodat het de kijker
prikkelt dichterbij te komen. Van dichtbij zijn alle details
te zien: een weefwerk van verhalen dat je uitnodigt tot
verdieping. De Bouquetreeks-achtige namen zijn expres
gekozen, om een makkelijke entree te geven naar de soms
ingewikkelde mythologische wereld.”
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Uitgelicht: Henqet, 4000 jaar
Egyptische biertraditie met
een moderne twist
Naturalis heeft T-Rex oerbier, de Amsterdamse Hortus
heeft een eigen Hortusbier. Het RMO bleef niet achter en
in 2017 werd een bier met de naam Henqet gebrouwen
door Brouwerij Pronck. Het was een initiatief van oud
medewerker Janko Duinker die samen met Egypte
conservator Lara Weiss onderstaand verhaal schreef.
Henqet betekent bier in het Oudegyptisch. Bier was, naast
brood, basisvoedsel in het oude Egypte, al moet daarbij niet
worden gedacht aan modern bier. Het bier had een lager
alcoholpercentage, was niet of minder gefilterd en werd
soms door een rietje gedronken. Bierproductie kent een
lange traditie. Bezoekers kunnen bierbrouwers zien in de
mastabakapel van Hetepherachty en in de grafmodellen
in de Egyptische zalen. Henqet volgt niet dit antieke
brouwproces, maar geeft een knipoog. Dat is ook beter,
want de dikke, lichtalcoholhoudende broodpap die de
Egyptenaren nuttigden, zou niet in de smaak vallen bij de
moderne consument.

Buitensporige bierconsumptie was in het oude Egypte niet
wenselijk. Dit blijkt uit Oudegyptische wijsheidsteksten.
In één van de teksten is te lezen dat iemand zijn
schrijversopleiding verwaarloost en zich te buiten gaat aan
vermaak, dat hij om huizen zwalkt, een walm van bier achter
hem aanwaait, hem ontmant en onrustig maakt. Van het
Egyptische bier van brouwerij Pronck dient derhalve met
mate genoten te worden.

Elisa Pesapane:
Le solitaire des ruines.
Elisa Pesapane (1979) studeerde aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) en Italiaanse
Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Haar tekeningen en
schilderijen zijn opgenomen in diverse museale-, privé- en
bedrijfscollecties. Met het RMO werkte zij eerder samen bij
de tentoonstelling Couperus en de Oudheid (2013).

De vondst van de Punische grafstèles door Jean Emile
Humbert (Elisa Pesapane).

Brood en bier voor de
eeuwigheid
Onze kennis over voedsel en drank bij de Egyptenaren
is gebaseerd op de vondsten uit graven en is gekoppeld
aan de aandacht die de Egyptenaren schonken aan het
bereiken van het eeuwige leven. Brood en bier waren
basisvoeding voor de levenden en de doden kregen brood
en bier mee in hun graf. Zowel in fysieke als in magische zin.
Want naast brood en bier als daadwerkelijke offergaven,
kregen de Egyptenaren offertafels mee in hun graf, die
gedecoreerd waren met afbeeldingen van onder andere
brood en bier. Met die afbeeldingen was de dode voor
de eeuwigheid op magische wijze voorzien van eten en
drinken. Hetzelfde geldt voor de houten brouwerijmodellen,
die de Egyptenaren in de Eerste Tussenperiode en het
Middenrijk mee in hun graven namen. Deze houten
mannetjes brouwen bier voor de eeuwigheid, zodat de
dode in het hiernamaals niets tekort komt.
Het blijft lastig de exacte brouwmethode te achterhalen.
In de ingang tot de kapel van Hetepherachty zien we, van
boven naar beneden, het maken van meel, het verhitten van
de broodvorm, het kneden van het deeg en weken ervan,
en onderaan het vullen en verzegelen van de bierkruiken.
Hoe water bij het brood komt, is niet te zien, maar het is
duidelijk dat de bier- en broodproductie nauw verbonden
waren. De reliëfs geven dus geen nauwkeurig verslag. Een
chemische analyse van zetmeelkorrels uit potten uit het
Nieuwe Rijk (1539-1170 v.Chr.) heeft aangetoond dat een
deel van de graankorrels gekiemd en verhit werd, waarbij
enzymen zetmeel in suikers omzetten. Dit mengsel werd
met onverwarmde graankorrels in water vermengd. Soms
werden dadels, honing of kruiden aan het bier toegevoegd.

Punische grafstèles, gevonden in Carthago in 1817; 300-100 v.Chr.
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Uitgelicht: Cicero in de
Tweede Kamer
Een column van Fik Meijer, emeritus hoogleraar en voorzitter van de
vriendenvereniging RoMeO.

Vergaderingen van onze Tweede Kamer zijn vaak saai.
Sommige parlementariërs kunnen een fraai betoog
afsteken, anderen lezen hun verhaal op van een papiertje
en zijn zichtbaar blij als de klus is geklaard. De laatste
decennia komt er af en toe wat leven in de brouwerij, door
toedoen van leden die met een onconventioneel optreden
de show proberen te stelen. Pim Fortuyn was zo iemand
die het parlement op stelten kon zetten. Nu meent Thierry
Baudet, de leider van Forum voor Democratie, dat er een
andere wind in het parlement moet gaan waaien. Bij de
één roept zijn optreden bewondering op, de ander walgt
ervan. Ik moest denken aan ‘pedante interessantitis’ toen
ik keek en luisterde naar zijn eerste toespraak in de Tweede
Kamer op 28 maart 2017. Aan alles was te zien dat Baudet
zijn collega-volksvertegenwoordigers even wilde laten zien
hoe toespraken gehouden moeten worden. Opgeroepen
door Kamervoorzitter Khadija Arib huppelde hij vanaf
zijn zetel de treden af naar het spreekgestoelte. Zijn
lichaamstaal verraadde dat hij iets bijzonders in gedachten
had. Zijn eerste woorden waren dat ook. Zonder enige
inleiding begon hij in het Latijn te oreren en sprak hij met
stemverheffing vol dramatiek de volgende woorden: “Quo
usque tandem factionem cartellum et officiorum machina
patientia nostra abutitur, dum navis pretoria resurrectionis
ad profi(cis?)cendum parata est.”
Vervolgens gaf hij de Nederlandse vertaling: ‘Hoe lang stelt
het partijkartel en de baantjescarrousel ons geduld op de
proef, terwijl het vlaggenschip van de renaissancevloot
klaar ligt?’
Er heerste groot onbegrip in de Kamer. De toehoorders
zullen niet direct begrepen hebben dat Baudet een imitatie
wilde geven van Cicero, die in zijn Eerste Catilinarische
redevoering op 8 november 63 v.Chr. Lucius Sergius Catilina
murw gebeukt had met een lijst van aantijgingen. Hij
beschuldigde Catilina, die hij bij de consulsverkiezingen
eerder had verslagen, ervan dat hij een coup wilde plegen,
dat hij de staat wilde opblazen. Cicero bereikte zijn doel.
Catilina kon niet tegen hem op, verliet de senaat, ging de
stad uit en trok naar Etrurië, waar hij na enkele maanden
door het Romeinse leger werd verslagen en gedood.
Classici mengden zich in het koor van de critici. Naar hun
mening had Baudet geen goed Latijn gesproken. Hij had
enkele grammaticale misstappen begaan. Zo gebruikte
hij de accusativus factionem (partij) waar de genitivus
meervoud factionum op zijn plaats was geweest en
gebruikte hij het woord resurrectionis, dat opstanding
betekent, waar hij renaissance bedoelde. En het woord
cartellum was een verzinsel.

Mij gaat het om een grotere tekortkoming. Baudet wilde zijn
gehoor overbluffen en aantonen dat hij de geschiedenis
van het Rome kende, maar door niet te zeggen dat hij
teruggreep op Cicero wekte hij ergernis en onbegrip op.
De woorden Quo usque tandem, Catilina, abutere patientia
nostra (‘Hoe lang nog, Catilina, zul je misbruik maken van
ons geduld’) vervormde hij dusdanig dat de angel eruit
verdween. Cicero had zich rechtstreeks tot zijn aartsvijand
gericht, Baudet sprak de regering en het parlement aan
met woorden die een heel andere lading hadden. Hij wekte
de indruk dat door het partijkartel van de grote politieke
partijen een vergelijkbare situatie als in Rome dreigt te
ontstaan, wat natuurlijk onzin is.
Het ging Baudet er niet om Cicero’s openingszin in
perspectief te plaatsen. Hij wilde imponeren, zich
onderscheiden, zoals hij dat eerder had gedaan door
zich liggend op zijn vleugel te laten fotograferen. Of hij
tevreden was over zijn eerste kameroptreden durf ik niet
te zeggen. Door de wereldberoemde Latijnse zin zonder
nadere toelichting als uitgangspunt te kiezen bereikte hij
wel dat zijn ijdelheid nog meer op de korrel werd genomen.
Maar misschien was dat wel zijn bedoeling.
Ik heb in de Nederlandse commentaren weinig positiefs
over de Latijnse woorden van Baudet gelezen, maar de
hardste kritiek kwam, vreemd genoeg, uit Engeland. De
links georiënteerde Mary Beard, de befaamde classica
en opiniemaker uit Cambridge die nooit om een woordje
verlegen zit, zeker niet als het om tegenstanders uit de
ultrarechtse hoek gaat, kreeg via Twitter de toespraak van
Baudet onder ogen en trok ongemeen fel van leer tegen
hem. Zij hekelde op 31 maart 2017 in haar blog ‘A Don’s
Life’ op de website van de Times Literary Supplement
niet alleen zijn mislukte Latijnse citaat maar in feite zijn
hele programma. Zij liet doorschemeren dat ze niet kon
begrijpen dat mensen vertrouwen hebben in iemand die
pretendeert het Latijn te beheersen maar dat niet doet.
Iemand die zonder enige schaamte dit Latijn bezigt zonder
kenners om advies te vragen kan toch geen goede politieke
ideeën hebben? Hoe kun je nu een goede politicus zijn als
je niet eens in staat bent een Latijns citaat op waarde te
schatten terwijl je er wel mee koketteert? En vilein voegde
zij eraan toe dat ze een slordig gebruik van het Latijn vaker
signaleert bij radicaal rechtse politici dan bij collega’s met
gematigder ideeën. Of dat laatste overeenkomt met de
werkelijkheid kan ik niet beoordelen, maar als het zo is
geeft het wel te denken.

Alma Tadema: Nineveh
Deze prent heeft Sir Lawrence Alma Tadema in 1883
gemaakt om het verhaal Epic of Kings (tiende eeuw)
te illustreren. Hij tekende de fictieve personen Zal en
Rudabeh, de hoofdrolspelers in het epos, in een Assyrische
paleiszaal. Het tafeltje dat rechts staat, is geïnspireerd op
een reliëf uit het paleis van koning Assurbanipal, waarop de
koning en zijn vrouw zijn afgebeeld, terwijl ze uitrusten na
een gewonnen veldslag. Waarschijnlijk had Alma Tadema dit
reliëf in het British Museum gezien. De prent bevindt zicht
in het Fitzwilliam Museum in Cambridge en was te zien in de
tentoonstelling Nineveh.
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Galerie VIVID, Rotterdam

Uitgelicht: Leidse
lamassus naar Irak
Het zijn typische elementen van de Assyrische bouwcultuur:
lamassus, gevleugelde leeuwen of stieren. Ze flankeerden
belangrijke doorgangen in stadsmuren en paleizen, om bezoekers
enerzijds met hun kolossale gestalte te imponeren, en anderzijds
een gevoel van bescherming te geven. Met hun mannenhoofd,
stieren- of leeuwenlichaam en vleugels werden de figuren als
beschermende goden gezien. In de negentiende en twintigste eeuw
zijn de beelden veelal meegenomen naar het westen, waardoor
exemplaren te bewonderen zijn in het Louvre en het British Museum.
Een transportwonder, gelet op formaat en gewicht. Tegenwoordig is
het nagenoeg onmogelijk dergelijke voorwerpen te verplaatsen en
voor een tentoonstelling in bruikleen te vragen.
Het museum zocht een manier om in de tentoonstelling
Nineveh een Assyrische paleiszaal te reconstrueren. De
conservator en projectleider stuitten bij toeval op een
replica van een gevleugelde leeuw. Zij brachten een bezoek
aan het atelier van het gerenommeerde Factum Arte in
Madrid, dat zich gespecialiseerd heeft in het maken van
replica’s van kunstobjecten. De gevleugelde leeuw in hun
atelier was een exacte replica van een lamassu uit het
British Museum. Het beeld sierde ooit het paleis van koning
Assurnasirpal II in de Assyrische hoofdstad Nimrud. Zijn
paleis werd tussen 1845 en 1851 door een Britse expeditie
opgegraven. De replica was overdonderend realistisch,
gemaakt van een materiaal dat scagliola genoemd wordt:
een combinatie van gips, pigmenten en dierlijk lijm. Het
beeld was hol en in zes stukken op te delen, waardoor
transport mogelijk was.
Er werd besloten Factum Arte opdracht te geven een
tweede exemplaar te maken en beide beelden te tonen.
Het British Museum gaf toestemming om de benodigde
data te gebruiken. De drie partijen kwamen samen tot een
wens: dat de lamassus na de Leidse tentoonstelling naar
Mosul in Irak gestuurd zouden worden. In 2015 werden daar
door IS belangrijke archeologische voorwerpen vernield,
waaronder een lamassu. Het cultureel erfgoed in Irak
heeft hiermee een niet te herstellen nederlaag geleden.
Op het bericht waarin de gift werd aangekondigd, werd
door de Iraakse regering verheugd gereageerd. Na de
tentoonstelling zijn de beelden door het Spaanse team
ontmanteld. Zodra de transportroute goedgekeurd is en
de ruimte in Mosul vrijkomt, gaan de beelden wederom op
transport. Ditmaal gaan ze naar huis.

Gerd Rohling:
Casa Romana

Olivier van Herpt:
Casa Romana

Acqua e Vino (Water en wijn) is een installatie waar Gerd
Rohling al sinds 1993 aan werkt. Rohling is gefascineerd
door de containervorm. Hij verzamelt kunststof afdanksels
die hij op straat, op het strand of in de vuilniszak vindt.
Deze onderdelen voegt hij samen tot bokalen, vazen en
kelken. Doordat de objecten gemaakt zijn van afgedankte
industriële materialen speelt hij met de traditie van ons
erfgoed. Tijdens de tentoonstelling Casa Romana werd
dit werk logischerwijs getoond te midden van het
Romeinse glas.

Olivier van Herpt maakt met zijn 3D-printers een scala aan
vazen van keramiek. Door technieken van verschillende
3D-printers met elkaar te combineren, heeft hij een
innovatieve manier ontwikkeld om op industriële wijze
unica’s te vervaardigen. Zijn sedimentcollectie bestaat uit
een serie terracotta vazen.
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Uitgelicht: Sam Ala in
Fascinatie voor Persepolis

Om te illustreren dat Persepolis voor Iraniërs betekenis
heeft, eindigde de tentoonstelling met foto’s van de familie
Khan Esthakhri. Generaties lang woont deze familie op de
vlakte van Marvdasht, omgeven door de antieke resten van
Persepolis. De familie, die tot in de zeventiende eeuw is te
herleiden, vervulde leidende militaire en politieke posities
en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het
land rondom Persepolis. Sam Ala, de huidige kleinzoon van
Abdolhossein Khan Estakhri, herinnert zich de landerijen
vol vruchtbare akkers van zijn grootvader en beschreef
tijdens de opening van de tentoonstelling de wisseling van
de seizoenen die het land en de antieke site vandaag de
dag steeds weer een andere gloed geven.
“My maternal grandfather, Abdolhossein Khan
Estakhri, was one of the last of his kind: a Persian
landowner with large, sprawling estates extending
over numerous villages around Persepolis, the plain
of Marvdasht and beyond. Born shortly after the turn
of the 20th century, he witnessed the excavation of
Persepolis in 1931 and lived there until a few years after
the Iranian Islamic revolution.
The plain around Persepolis produces an array of
vibrant colours, as the seasons change, so do the
colours of the crops and of the land. In the autumn you
may see corn, beetroot, sunflower or tomatoes; in the
summer wheat, barley, alfalfa or rapeseed flower. The
winter months are generally dormant and cold and the
lead up to the beginning of spring and the Persian New
Year (Norouz) in late March sees the return of renewed
activity accompanied by an outbreak of colourful
flowers both cultivated and wild. As the weather gets
warmer, so you spot workers on the field taking shelter
from the shade of a tree - eating lunch, their spades
standing upright in the ground and birds singing as
they flow from branch to branch and always a cattle
grazing peacefully in the distance.

By the time the summer harvest, the climax of all
agricultural activities, has finished in mid July, it is very
hot and after sowing for the autumn season, a calming
silence descends on the lands around Persepolis. The
sun reigns supreme and Persepolis stands in this quiet
waiting for the coming cooler season when it will host
visitors again from near and far.”

Qassim Alsaedy: Along
the road to Nineveh
Qassim Alsaedy bracht in de jaren ’70 van de vorige
eeuw samen met medestudenten een week in Nineveh
door als onderdeel van zijn kunstopleiding. Ze wilden
schilderen, tekenen, de omgeving voelen en de stad en
hun eigen culturele erfgoed ontdekken. De oudheden
waar ze letterlijk over struikelden, raapten de studenten
behoedzaam op om ze vervolgens weer zorgvuldig op
dezelfde plek terug te leggen. Alsaedy: ‘Toen we daar
stonden, voelden we hoe we onze eigen geschiedenis aan
de plek toevoegden door onze schaduwen. Het voelde als
het achterlaten van je naam in een monument; we voelden
ons verbonden met de plek, we willen onderdeel uitmaken
van het verhaal, van de geschiedenis.’
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Uitgelicht: Verleden, heden
en toekomst van het
bedreigde erfgoed
Naast de aandacht voor het bedreigde erfgoed van Nineveh
in de tentoonstelling, werden publieksactiviteiten vooraf
en tijdens de expositie georganiseerd, waar nader op de
vernietiging van erfgoed werd ingegaan.

Patronaat UNESCO
UNESCO verleende de expositie patronage en
onderschreef daarmee de internationale betekenis van
de tentoonstelling. Niet eerder ontving een Nederlands
museum het UNESCO-patronaat. Andere musea die deze
eer te beurt vielen zijn het Grand Palais in Parijs en het Aga
Khan Museum in Toronto.

Scanning for Syria
De oorlog in Syrië heeft rampzalige gevolgen voor de
bevolking en het rijke culturele erfgoed. In het NWO project
Scanning for Syria ontwikkelen wetenschappers van de
TU Delft en de Universiteit Leiden, in samenwerking met
het RMO, een methode om archeologische informatie voor
het nageslacht te bewaren en verloren archeologische
voorwerpen te reconstrueren. Het project richt zich in eerste
instantie op de plastic mallen van Assyrische kleitabletten uit
Tell Sabi Abyad, een vindplaats in Noord-Syrië, waar het RMO
25 jaar heeft opgegraven. Omdat de originele kleitabletten
tijdens de oorlog verloren zijn gegaan, bezitten deze
reproducties uit de RMO-collectie grote wetenschappelijke
waarde. Met behulp van een micro-CT-scanner worden deze
mallen nauwkeurig gescand, om zo informatieopname en
-opslag van archeologische voorwerpen te optimaliseren.
In 2018 organiseert het RMO een kleine tentoonstelling over
deze methode om erfgoed te behouden.

The destruction of
memory (06/04)
Het RMO vertoonde, als prelude op de Nineveh-expositie,
The destruction of memory, een documentaire van Tim
Slade over de vernietiging van cultureel erfgoed en de

gevolgen daarvan voor de mensheid. De film focust
op recente vernietigingen in Syrië en Irak door IS en
geeft daarnaast andere hedendaagse en historische
voorbeelden. Vernietiging van cultureel erfgoed is van alle
tijden en van alle regio’s, is de boodschap van de film. Met
de destructie van waardevolle monumenten, archieven en
musea gaat echter een deel van het collectieve geheugen
verloren. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van
Robert Bevan.
In haar inleidende lezing vertelde Deborah Stolk,
Programmacoördinator Cultural Emergency Response
bij het Prins Claus Fonds, dat het redden van cultuur
steeds meer erkend wordt als noodzakelijk onderdeel van
humanitaire hulpverlening in ramp- en conflictsituaties. De
avond was een initiatief in samenwerking met de Nationale
UNESCO Commissie, Blue Shield Nederland, het Prins Claus
Fonds en het Leids Film Festival.

Future of Syrian cultural
heritage (23/06)
Deze conferentie had als thema de toekomst van de
Syrische culturele erfenis. Prof. Dr. Gerrit van der Kooij,
dr. Olivier Nieuwenhuyse en dr. Diederik Meijer legden in
lezingen de focus op tastbaar erfgoed. Dr. Theo Krispijn
vertelde over tekstueel erfgoed en dr. Mat Immerzeel
vertelde over Oosterse christelijke gemeenschappen
en hun geschiedenis. Het lezingenprogramma werd
afgewisseld met traditionele Sufi Zikr-muziek uit Aleppo.
De dag werd georganiseerd in samenwerking met UNESCO,
de Faculteit Archeologie, The Leiden University Institute for
Area Studies (LIAS) en Ex Oriente Lux.

Leiden International
Film Festival
(31/10 – 02/11)
Tijdens het jaarlijkse filmfestival werden in de
Tempelzaal drie films vertoond, gerelateerd aan
Nineveh. Elke film werd ingeleid met een lezing die
de film aan de actualiteit verbond:
• Tim Slade: Destruction of Memory
(lezing: Deborah Stolk)
•G
 ertrude Bell: Letters from Baghdad
(lezing: Nicky van de Beek)
• Aladdin (lezing: dr. Arnoud Vrolijk)

Foto: Stephen Sack

Reconstructies Nineveh
met Minecraft (25/11)

Stephan Sack: Pracht
en Precisie

Stichting VALUE liet zien hoe men het verloren
gegane erfgoed van Nineveh weer zichtbaar
kan maken met het digitale bouwspel Minecraft,
schermen en een VR-bril. Spelers konden achter
computers meebouwen en een virtuele wandeling
maken langs de antieke stadsmuren van Nineveh.
Meewerken vanaf een eigen laptop kon ook. Dit
evenement werd georganiseerd met Stichting
VALUE en het Cultural Emergency Response
programma (CER) van het Prins Claus Fonds. Doel
was, in een dialoog met erfgoeddeskundigen en
archeologen, museumbezoekers te betrekken bij
kwesties rondom bedreigd erfgoed.

Voor Pracht & Precisie maakte de Amerikaanse fotograafkunstenaar Stephen Sack een serie van zestien foto’s van
gemmen. Sack liet zich inspireren door de veelheid aan
kleuren en voorstellingen. Om de ziel van de gem bloot te
leggen gebruikte hij uitgekiende belichtingstechnieken,
samenvoegingen van overlappende opnamen en sterke
uitvergrotingen. Op die manier kan hij in zijn werk details en
kleuren laten zien die met het blote oog en met traditionele
fotografie niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Voor het
RMO was dit de perfecte methode om de gemmen en
cameeën letterlijk groot in beeld te nemen. De serie foto’s is
aangekocht.
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2. Collectie- en
wetenschapfunctie
2.1 Taken die voortvloeien uit de Erfgoedwet: collectiebeheer
2.2 Centraal podium voor de oudheid: zichtbaarheid en mobiliteit
2.3 Leeromgeving voor iedereen: kennisoverdracht en onderzoek
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2.1 Taken die
voortvloeien uit
de Erfgoedwet:
collectiebeheer
De doelstellingen zijn dat de vaste opstellingen en de depots fysiek
onderhouden blijven, het klimaat op de zalen en in de depots stabiel is
en de veiligheidsmaatregelen gecertificeerd zijn. Er zijn geen afwijkingen
geconstateerd in het klimaat. Onderhoud aan de vaste opstelling vond
met regelmaat plaats. De beveiliging is up-to-date. Er zijn aanvullende
veiligheidsmaatregelen op de vaste Egypte-opstelling gerealiseerd.
Deze bleken noodzakelijk omdat sommige bezoekers verbazingwekkend
genoeg met name stenen voorwerpen beklimmen (offertafel), erin gaan
zitten (de naos) aanraken (sculpturen) en bekrassen (reliëfs).

Leidraad afstoten
museale objecten

Verfijning TMS en
standplaatswijzigingen

In het kader van een LAMO-procedure is een groep
metaalvondsten, voornamelijk roestige, vastgeklonterde
spijkers uit Dorestad, geselecteerd voor bulkafstoting en
voor herplaatsing aangeboden op de afstotingsdatabase
van de Museumvereniging. De gegevens en foto’s van
21.000 metaalobjecten van de opgravingen in Wijk bij
Duurstede zijn hiervoor in TMS vastgelegd. 14.445 van
deze objecten werden aan Museum Dorestad in Wijk bij
Duurstede overgedragen.

Sinds de invoering in 1997 van de database TMS (The
Museum System) zijn de gegevens constant kwalitatief
verbeterd. Het aantal objectrecords is gegroeid van 22.649
naar 210.995. Daarnaast zijn 460 tentoonstellingen, 2.000
bruiklenen, 3.000 personen of instellingen en 150.000
afbeeldingen ingevoerd. Alle conservatoren doen jaarlijks,
al dan niet met hulp van stagiaires, aanvullingen en
correcties op het TMS bestand.
Alle 626 aanwinsten werden in TMS opgenomen.
Aan de volledige registratie van recent verworven
deelverzamelingen wordt gewerkt. Het betreft de collectie
Demarée (500 Egyptische objecten) en LAMO-overdrachten
uit het Princessehof (Leeuwarden, collectie Van der Meulen,
309 objecten) en het voormalige Museum Nusantara (Delft,
23 objecten).
Veel aandacht werd besteed aan het opnemen van
restauratierapporten in TMS, inclusief 2.400 foto’s. In
de komende jaren is het doel de achterstanden op dit
gebied in te lopen. Bij duizenden objectrecords werden de
literatuurverwijzingen naar diverse RMO-catalogi ingevoerd
en gestandaardiseerd. Ruim 35.000 digitale foto’s werden in
TMS toegevoegd en op de website zichtbaar gemaakt.
Er is aandacht besteed aan het controleren van de
negentiende-eeuwse catalogusnummers. Hierdoor was het
mogelijk gedigitaliseerde RMO-catalogi aan de betreffende
objectrecords te koppelen. Tijdens het inrichten van
nieuwe ladekasten in het geklimatiseerd depot werden de
standplaatsen van 1.500 objecten geactualiseerd.

Digitale registratiegraad
Doel is dat de collectie geregistreerd, gedigitaliseerd
en ontsloten is. 90% van de voorwerpen moet vindbaar
zijn in 10 minuten.

2014

2015

2016

2017

100%

100%

100%

100%

Objectrecords TMS

177.967

183.119

187.034

195.446

Objectrecords met foto’s in TMS

49.978

59.261

61.318

72.113

Foto’s in TMS

89.846

113.143

116.333

152.162

Via website

49.367

58.116

59.401

70.343

92%

92%

92%

92%

2014

2015

2016

2017

Egypte

24.063

24.650

24.667

25.073

Nabije Oosten

18.328

18.291

18.355

18.411

Klassieke Wereld

14.190

14.264

14.523

14.519

Oud Europa

7.581

7.580

7.675

7.846

Nederland prehistorie

8.317

8.377

8.312

8.774

Nederland Romeinen

16.848

16.866

16.893

16.950

Nederland Middeleeuwen

12.222

12.325

13.073

20.403

Replica’s

502

512

536

515

Receptie van de oudheid

488

527

592

849

Gesneden stenen

n.v.t.

4.376

4.379

4.395

Boeken

n.v.t.

n.v.t.

2.416

2.416

75.426
ca.13.000
ca.27.000
ca.35.000

75.349
ca.13.000
ca.27.000
ca.35.000

75.362
ca.13.000
ca.27.000
ca.35.000

75.295
ca.13.000
ca.27.000
ca.35.000

Basisregistratie

Vindbaar in 10 minuten

Aantal objecten

Opgravingsmateriaal Nederland
Prehistorisch
Romeinen
Middeleeuwen
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Foto: Allard Pierson Museum

Meten is weten
Het RMO faciliteert medewerking aan
natuurwetenschappelijk materiaalonderzoek en laat dit
daarnaast zelf verrichten. Zo onderzochten medewerkers
van de Universiteit Leiden en de Engelse Cranfield
University, de chemische samenstelling van een beeld
van de Egyptische god Osiris. Ze wilden achterhalen uit
welke steengroeve het graniet afkomstig is. De voorlopige
conclusie is dat het uit de steengroeven van Aswan
afkomstig is. Na een bewerkelijke analyse van de gegevens
worden definitieve conclusies getrokken.
In 2014 kocht het RMO een beeldje van farao Ninetjer. Dit
is het oudste faraobeeldje ter wereld met een inscriptie.
Volgens de beschrijving zou het van albast zijn gemaakt,
maar daarover waren twijfels. Daarom onderzocht Hanco
Zwaan (Naturalis) het beeldje. Het bleek dat Ninetjer
uit kwartsiet is gemaakt. Het harde kwartsiet is moeilijk
te bewerken, vooral als men denkt aan de bronzen en
vuurstenen werktuigen waarover de Egyptenaren in die tijd
beschikten.

Objectrestauratie en
conservering
Het doel van objectrestauratie en conservering is dat de
objecten bruikbaar zijn voor museaal gebruik. Ondanks
de beperkte bezetting (1,5 fte op 195.000 records in
de database) én het arbeidsintensieve karakter van de
werkzaamheden is het behalen van twaalf restauraties per
jaar bewust bescheiden. Het doel is gehaald.

Live restauratie
mummiekist van RMO in
Allard Pierson Museum
Vanaf november werkte restaurator Helbertijn Krudop aan
de restauratie van een mummiekist. Deze live restauratie,
vier dagen per week op zaal, was een pilot van een nieuwe
afdeling in het Allard Pierson Museum: Allard Pierson Live.
Bezoekers konden vragen voor de restaurator achterlaten
op een krijtwand bij het atelier. De antwoorden van de
restaurator werden gedeeld via sociale media. Dit project
werd mogelijk gemaakt door het Jaarfonds van het
Amsterdams Universiteitsfonds (AUF).
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Uitgelicht: Een
restauratieproject voor de
gipsafgietsels

Dankzij een bijdrage van de BankGiro Loterij werd gestart
met het restaureren van een aantal gipsen beelden. Die
gipsen waren bedoeld voor twee tentoonstellingen: Studio
RMO, met daarin kopieën van klassieke meesterwerken, en
Nineveh. Het RMO bezit een verzameling gipsafgietsels,
opgebouwd sinds 1818. Vanaf 1910 werden ze opgesteld in
een gipsgalerij. 50 jaar later keerde het tij. De belangstelling
voor gipsen replica’s nam af en reparaties werden te duur
geacht. Een aantal beelden werd uitgeleend, slechte
stukken werden weggegooid en het restant verhuisde
naar het depot. Tot in 2008 de tentoonstelling Beeldschoon
te zien was; de mooiste stukken, zoals de Venus van
Arles en de Apollo Belvedere, werden in hun oude glorie
gerestaureerd en op zaal getoond. In 2017 namen de
restauratoren de Athenagroep van het Pergamon-altaar
en een aantal reliëfs uit Nieuw-Assyrische paleizen onder
handen.

De restauratieproblematiek
van gips
Gips is kwetsbaar, poreus materiaal en is gevoelig voor
mechanische schade en vervuiling. Er waren bij de gipsen
breuk- en stootschade ontstaan, met name aan uitstekende
delen als armen en vingers of bij de aansluitingen tussen
de verschillende onderdelen.
Omdat gips poreus en dus zuigend is, is vervuiling lastig
te verwijderen, zeker in combinatie met de fragiele
afwerklagen op de beelden. Er is weinig bekend over de
samenstelling van dit soort lagen. Dit is een probleem,
zeker bij de keuze voor een reinigingsmethode voor
het oppervlak. Afwerklagen hebben, afhankelijk van
het gebruikte bindmiddel, namelijk verschillende
eigenschappen wat betreft hun bestendigheid,

oplosbaarheid of hechting met de gipsondergrond. In de
afgietsels zijn metalen armaturen verwerkt. Daarmee werd
een interne versteviging aangebracht en werden apart
gefabriceerde lichaamsdelen aan de romp vastgezet. Als
deze armaturen corroderen kan dat schade in het gips
veroorzaken. Bovendien kan door vocht roestvorming
ontstaan, waardoor niet verwijderbare vlekken ontstaan.

Restauratie van het
Pergamon-altaar
De grootste uitdaging was de restauratie van de
Athenagroep van het Pergamon-altaar. De kopie van dit
Hellenistische reliëf is 376 cm breed bij 237 cm hoog en
bestaat uit acht onderdelen van gemiddeld 150 kg per stuk.
Vier onderdelen waren constructief behoorlijk beschadigd.
Fragmenten waren afgebroken en op veel plekken
waren barsten ontstaan. Daarnaast was er oppervlakkige
stootschade en waren de reliëfs behoorlijk stoffig. De
conditie van deze gipsafgietsels was zodanig slecht dat
restauratie noodzakelijk was, om het mogelijk te maken ze
veilig rechtop en op elkaar te zetten. Een op maat gemaakt
stalen frame zorgde ervoor dat het stabiel tegen één van
de tentoonstellingswanden kon worden geplaatst. Na de
opening Studio RMO is de restauratie op zaal voortgezet,
waarbij bezoekers vragen mochten stellen en eerdere
restauratiewerkzaamheden toegelicht werden aan de hand
van foto’s.
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Specificatie
Omschrijving

Verworven via

Aantal

Collectie Koptische weefsels

Overdracht Museum Nusantara

23

Collectie Van der Meulen (diverse
materialen)

Overdracht Keramiekmuseum
Princessehof

309

Menselijk schedelfragment uit Hoek
van Holland, Mesolithicum

Schenking dhr. R. van der Ham

1

Dubbelbijl van Escharen

Schenking fam. Van den Hoogen.
Sinds 1992 reeds in langdurig
bruikleen

1

Bronzen zwaard van Ommerschans
met bijgiften

Aankoop Christie’s Londen

19

Collectie vuursteen uit Limburg,
inclusief 4 dozen

Aankoop erven S. Hutschemakers

5

Vuurstenen afslag uit Camperduin,
Midden-paleolithicum

Schenking dhr. M. de Waard

1

Stenen voorwerpen uit Olduvai
(Tanzania), Vroeg/Middenpaleolithicum

Schenking dhr. H. van der Made

2

Voorwerpen van been en gewei uit
de Noordzee, Mesolithicum

Aankoop dhr. A. Langeveld

7

Collectie Nehalennia-altaren uit
Colijnsplaat

Aankoop dhr. J. Valster

21

Egypte
F 2017/3.1-23

F 2017/8.1-309

Nederland

Aanwinsten
Het museum houdt zich aan de UNESCO-regelgeving
en dient aan te tonen dat een aanwinst voor 1970 uit het
land van herkomst verdwenen was. Als derhalve een
onkreukbaar topstuk uit een oude, vaak negentiendeeeuwse Europese collectie op de markt komt, is de
concurrentie met de toonaangevende internationale
archeologische- en kunstmusea groot, los van alle
particuliere interesse. De prijzen van topstukken laten
zich verhouden tot de prijs van een gemiddeld schilderij
uit de Gouden Eeuw van een kunstenaar van gemiddelde
kwaliteit. Het draait in de internationale archeologische
kunstmarkt om grote bedragen. Voor het RMO is steun van
fondsen als de BankGiro Loterij, de Vereniging Rembrandt
en het Mondriaan Fonds een meer dan welkome en

Aanwinsten
Objecten
Opgravingsmateriaal

noodzakelijke aanvulling op de eigen middelen, die door
private schenkingen overigens wel zijn gegroeid. De lat is
hoger gelegd. Was in 2013 het bedrag van twee ton bij de
verwerving van een Cypriotische kop aan de hoge kant,
daar gaf het museum in 2017 ruim een half miljoen uit om
het iconische zwaard van Ommerschans te verwerven (zie
elders). Klassieke topstukken zoals manshoge Romeinse
of Griekse sculptuur, Egyptische goden- of Faraobeelden
van formaat zijn echter van een andere categorie. Het
RMO hoort er aan te wennen dat, gelijk de kunstmusea,
ambitie soms resulteert in aankoopbedragen met zes nullen
en zal hier meer middelen voor moeten vergaren. Naast
topstukken blijft het museum alert op kleinere voorwerpen,
die soms uit schenking, soms uit overdracht en soms door
aankoop zijn verworven en een hiaat in de verzameling
aanvullen:

2014

2015

2016

2017

59

1.306

594

626

85 dozen

0

1 doos

4 dozen

h 2017/1.1

h 2016/4.1

d 2017/7.1-19

l 2017/8.

g 2017/10.1

H 2017/10.1-2

h 2017/11.1-7

i 2017/7.1-21
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Gouden muntfibula uit Finkum, 12de
eeuw

Aankoop dhr. P.F. Huiskens

1

Collectie textielfragmenten uit een
scheepswrak bij Texel

Schenking dhr. H. Eelman

5

Foto’s van gemmen door Stephen
Sack
		

Aankoop dhr. S. Sack

16

Z 2017/1.1

Afgietsel buste Aristoteles

Schenking Minister president
Griekenland

1

Z 2017/2.1

Prent met ruïnes van Petra, door
David Roberts, 1839

Schenking dhr. R. van der Meulen

1

Gouaches door Camillo Buti, ca. 17801800

Aankoop kunsthandel A. di Castro
Antichità te Rome

30

Gipsafgietsels, modern

Aankoop werkplaats in Brussel

3

Collectie postzegels m.b.t.
Egyptische oudheden

Schenking mevr. M.E. van
Oosterhoud

157

Faraonisch blikje voor kruidenthee
(modern)

Schenking dhr. K. Innemee

1

Foto’s van RMO-objecten door J.
Goedeljee, 1873-1874

Aankoop Antiquariaat
Photovintagefrance te Parijs

10

Diverse sieraden met gemmen, 19de20ste eeuw

Legaat dhr. Den Boer, via Vereniging
Rembrandt

5

Gipsreplica van een inscriptie

Aankoop van het British Museum

1

Pentekeningen door Elisa Pesapane

Aankoop van mevr. E. Pesapane

3

Collectie diverse stenen van dhr. J.
Belonje

Overdracht Centrum voor
Familiegeschiedenis

1

Afgietsels van Egyptische beelden,
modern

Museumwinkel Museo Egizio Turijn

2

g 2017/9.1-5
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Receptie oudheid:

GS-80005-80020

Z 2017/3.1-30

Z 2017/4.1-3
Z 2017/5.1-157

Z 2017/5.158

Z 2017/6.1-10

Z 2017/7.1-5

Z 2017/8.1
Z 2017/9.1-3
Z 2017/10.1

Z 2017/12.1-2

			

Enkele aanwinsten belicht
Op de TEFAF in Maastricht wist het RMO de hand te
leggen op 30 gouaches van de Italiaanse kunstenaar
Camillo Buti (1747-1808). Ze tonen de hoogtepunten van
wandschilderingen en mozaïeken uit Pompeii, de Italiaanse
stad die in 79 n.Chr. tijdens de uitbarsting van de Vesuvius
werd bedolven. In de achttiende eeuw werd Pompeii
herontdekt en opgegraven. De rijkdom aan Romeinse
sculpturen, wandschilderingen en mozaïeken vormde
een bron van inspiratie voor contemporaine kunstenaars.
Camillo Buti was een van de eersten die gravures van deze
voorstellingen publiceerde. Op bestelling zorgde hij voor
het inkleuren in gouache-techniek.
Camillo Buti was een bekende uitgever, architect en
kunstschilder in het achttiende-eeuwse Rome. Hij was
bevriend met kunstenaars als Anton Raphael Mengs en
Giambattista Piranesi. Samen met Mengs verzorgde hij de
publicatie van de Romeinse wandschilderingen, die in 1777
in Rome werden gevonden in de fundamenten van de Villa
Negroni.
De 30 gouaches waren voor het eerst te zien in Casa
Romana. Behalve originele Romeinse voorwerpen toonde
de expositie de invloed van Pompeii op latere kunststijlen,
zoals die van het Empire.
Naast de aandacht voor ‘Ommerschans’ waren er diverse
andere aanwinsten op het gebied van de Nederlandse
prehistorie. Van belang was de schenking, na een meerjarig
bruikleen, van de koperen dubbelbijl van Escharen, één
van de oudste metalen vondsten uit ons land en de enige
dubbelbijl van Nederland. Bijzonder was de verwerving
van de verzameling van kunstenaar Sjef Hutschemakers uit
St.-Geertruid. Deze collectie omvat diverse vondsten die
gedurende decennia gedaan zijn in en om Sint-Geertruid.

Daaronder bevinden zich zeldzame topstukken zoals een
perfect gave bijl van Lousberg vuursteen. Het is van waarde
dat de collectie bij elkaar is gebleven en is aangekocht.
Dat past binnen het collectiebeleid dat voor Nederland
is gericht op het verwerven van relevante verzamelingen
van amateurarcheologen. De collectie Hutschemakers
wordt, net als de collecties Zuurdeeg, Schmitz en Smits,
met behulp van studenten van de Faculteit Archeologie
uitgewerkt.
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Uitgelicht: Het zwaard
van Ommerschans
In juli verwierf het RMO via Veilinghuis Christie’s in Londen
de prehistorische depotvondst van Ommerschans. Na 90
jaar van moeizame contacten en diverse pogingen lukte
het door teamwork en de ondersteuning van de Vereniging
Rembrandt, het Mondriaan Fonds en de Vriendenvereniging
deze cruciale vondst te verwerven.

Op 5 juli was de spanning te snijden in de kamer van
directeur Weijland. Medewerkers keken op het scherm
gespannen naar de livestream van Christie’s. Lot 144 van
de Antiquities-sale, ‘The Ommerschans hoard’, was aan de
beurt. Het zwaard en de bijgiften van brons en steen waren
geschat op £80.000/£120.000. Een ongekend hoog bedrag.
Na een strijd tussen vier bieders en minuten die uren leken,
was daar het verlossende woord: SOLD, voor £505.000
inclusief hamergeld aan de handelaar die namens het RMO
bood. Op dat moment kwam een eind aan een poging
van een kleine eeuw om de belangrijkste vondst uit de
Nederlandse bronstijd (2000-800 v.Chr.) én een Europees
topstuk te bemachtigen.

‘Een stuk van
buitengewoon belang’
In 1927 was directeur J.H. Holwerda het zwaard op het
spoor gekomen tijdens een bezoek aan Ommen. Hij trof
de stukken aan bij boswachter Seemann, die in dienst
was van de adellijke familie Lüps. De stukken waren rond
1894 gevonden door een zekere Remmelts in de buurt
van de Ommerschans en kwamen al snel in handen van
voornoemde familie. Het zwaard en de overige stukken
werden op een berkenhouten plank gespijkerd en hingen
waarschijnlijk tussen de andere jachttrofeeën. Holwerda
schreef aan de rentmeester van de familie: “Dit bronzen
voorwerp is een stuk van buitengewoon belang. Het
vertoont den vorm van een ouden praehistorischen dolk,
doch is veel groter en een dergelijke versiering als er op
aangebracht is, is mij onbekend. Kortom, dit voorwerp zou
een museumstuk van bijzondere waarde voor ons zyn en
het wetenschappelijk belang van zulk een vondst springt in
het oog.” Holwerda mocht de stukken kort bestuderen. Hij
maakte foto’s en liet een perfect gipsen afgietsel van het
zwaard vervaardigen. Pogingen de stukken te bemachtigen

mislukten en in de jaren 30 vertrok de familie met de
vondsten naar Duitsland: geen Nederlandse archeoloog
zou ze tot 2015 zien.

Een ceremonieel
reuzenzwaard
Dat was te betreuren want ofschoon Holwerda twijfelde
aan het bestaan van een bronstijd voor onze streken, zag
hij direct het belang in van deze vondst. ‘Ommerschans’
maakt deel uit van een groep van zes reuzenzwaarden
uit de bronstijd, die dateren omstreeks 1500-1350 v.Chr.
De zwaarden hebben als typenaam PlougrescantOmmerschans. Het zijn extreem zeldzame stukken.
Onderzoekers zijn het erover eens dat de zwaarden rituele
voorwerpen zijn. Ze zijn namelijk in de strijd onbruikbaar.
Zo is Ommerschans 68 cm lang, is de kling te breed
voor een gevest en is het stuk met drie kilo te zwaar.
Daarnaast zijn de zwaarden, het klinkt raar, te mooi. De
lijn en lijstversiering zijn strak uitgevoerd en getuigen
van de allerhoogste bronsgietkunst. Het zijn overduidelijk
pronkstukken. Dat imponerende uiterlijk was van belang,
want de andere zwaarden lijken identieke kopieën van
elkaar. Het zwaard van Jutphaas (sinds 2005 in het museum)
vormt een uitzondering: het is kleiner, maar heeft exact
dezelfde verhoudingen. Doordat deze zes stukken zo
op elkaar lijken en omdat de eerste analyses van de
metaalcompositie wijst op eenzelfde samenstelling, lijkt
het erop dat de stukken misschien wel door dezelfde
meesterbronsgieter gemaakt zijn. Zuidoost-Engeland of
Bretagne komen als herkomstgebied in aanmerking. Daarna
zijn de zes over een groot deel van West-Europa verspreid.
Twee kwamen terecht in Norfolk (Oxborough en Rudham),
twee in Frankrijk (Plougrescant en Beaune) en twee in
Nederland.
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Kostbare offers
en onderzoek
De zwaarden legden dus behoorlijke afstanden af en
getuigen van de intensieve uitwisselingsrelaties in
bronstijd-Europa. Er zullen verhalen de ronde hebben
gedaan over deze wapens van ver weg …maar waar hebben
ze voor gediend? Waarschijnlijk is dat krijgers- of religieuze
elites de zwaarden gebruikten om mee te pronken en hun
status te onderstrepen. Daarvan getuigt de wijze waarop
deze stukken aan hun eind kwamen. Stuk voor stuk zijn ze
uit omloop genomen door ze te offeren in rivieren of natte,
venige gebieden.
Met de Faculteit Archeologie doet het RMO onderzoek naar
deze rituele kant van bronstijdsamenlevingen, onder meer
in het project Economies of Destruction. The emergence of
metalwork deposition during the Bronze Age in Northwest
Europe. De depotvondst van Ommerschans gaat daarin een
voorname rol spelen, omdat naast het zwaard zeventien
objecten van brons en steen zijn gevonden. Het zijn
merendeels werktuigjes, zoals beiteltjes, aambeeld- of
polijststeentjes en naalden. Mogelijk speelden ze een rol
in de vervaardiging van mallen of vormden ze een manier
voor de lokale gemeenschap dit voorwerp een eigen plek te
geven. Volgens de overlevering zouden de objecten op het
zwaard hebben gelegen.

Vlijmscherp verleden
Rituele handelingen als het offeren van een zwaard
waren weloverwogen en lieten een blijvende indruk
achter. Die indruk maakten de zwaarden opnieuw op de
tentoonstelling Vlijmscherp verleden in 2016. Ze stonden
samen opgesteld in een halve cirkel en hadden een
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welhaast magisch aura. Bezoekers merkten dat op. Het
doel was alle zes zwaarden bij elkaar te brengen: herenigd
na 3500 jaar. Dat was enkele jaren geleden de impuls om
‘Ommerschans’ weer op te sporen.
Na Holwerda ondernamen namelijk verschillende
archeologen pogingen het zwaard te bestuderen of te
verwerven. De archeologen Jan-Albert Bakker en Jay Butler
herontdekten Ommerschans aan de hand van de kopie
die Holwerda had laten maken en schreven in 1961 een
artikel, overigens zonder de stukken gezien te hebben.
Voormalig RMO-conservator Leendert Louwe Kooijmans
had in de jaren ‘70 voor het laatst contact, maar zonder
succes. Vanwege alle vruchteloze pogingen richtte het
RMO zich in eerste instantie op een bruikleen voor de
tentoonstelling. Het contact verliep positief en in 2015 kon
conservator Amkreutz bij een bezoek, voor het eerst sinds
Holwerda, deze topvondst weer aanschouwen. De familie
werd het, zelfs na een ministeriële garantie dat niets in
beslag werd genomen, niet eens over het bruikleenverzoek.
Een interessante plotwending vond echter plaats toen men
aangaf de stukken te willen verkopen. Op een stevig bod
van het museum werd echter niet gereageerd.

De laatste loodjes
Hoewel Ommerschans op de tentoonstelling Vlijmscherp
verleden door de replica uit 1927 werd vervangen,
hoopte het museum deze belangrijke vondst te kunnen
bemachtigen. Helaas besloot de familie uiteindelijk
tot verkoop via veilinghuis Christie’s die op hun beurt
dankbaar gebruik maakte de informatie en literatuur die
de conservator met de familie had gedeeld. Het zwaard
sierde de kaft van de catalogus en de vondst werd als
‘special item’ op de website gepresenteerd. Binnen het
RMO werd geschreven aan subsidieaanvragen bij diverse

fondsen. Het museum kon tevens zes stevige letters of
support tonen, waaronder die van het British Museum en
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Onze aanvraag
werd goed beoordeeld en naast de Vereniging Rembrandt
en het Mondriaan Fonds zegden een familiefonds en
de vriendenvereniging een bijdrage toe. Samen met
het bedrag uit het aankoopfonds kon het museum, dat
in Londen werd bijgestaan door een gerenommeerde
handelaar, de concurrentie verslaan voor het bedrag van
omgerekend €550.000. Dat is een hoofdprijs voor een
archeologisch object en het is tevens het duurste voorwerp
dat ooit door het RMO is aangekocht. Tegelijkertijd is het,
gelet op de iconische status, een meevaller. Niet in de
laatste plaats voor de erkenning van ons archeologisch
erfgoed. Met steun van alle partijen was er financiering van
het viervoudige mogelijk geweest.
Het zwaard was tot en met 15 oktober in een vitrine in de
Taffeh-tempel te zien, waarna het verhuisde naar de vaste
opstelling Archeologie van Nederland. Tussendoor heeft
een eerste onderzoek middels handheld XRF door de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed plaatsgevonden. Vanaf april
2018 is het zwaard onderdeel van de tentoonstelling Al 200
jaar van nu. In het najaar van 2018 wordt het uitgeleend aan
het Kröller Müller Museum, waar de Vereniging Rembrandt
een tentoonstelling maakt over de door hen gesteunde
aankopen uit de periode 2008-2018. In het voorjaar van 2019
zal het zwaard terug zijn.
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Financiering
Zonder de genereuze bijdrage van de Vereniging
Rembrandt, haar Eleonora Jeuken-Tesser Fonds, haar
Van Rijn Cirkel en haar Hendrickje Cirkel was deze
aankoop onmogelijk geweest. Samen namen ze van het
aankoopbedrag 40% voor hun rekening. Het Mondriaan
Fonds leverde een onontbeerlijke bijdrage van 20%.
Overige financiering verkreeg het museum van de
vriendenvereniging RoMeO en uit eigen middelen. Het RMO
dankt alle betrokken partijen hartelijk voor hun steun en
vertrouwen.

98

RIJKSMUSEUM OUDHEDEN JAARVERSLAG 2017

CENTRAAL PODIUM VOOR DE OUDHEID: ZICHTBAARHEID EN MOBILITEIT

99

2.2 Centraal podium
voor de oudheid:
zichtbaarheid
en mobiliteit
4% van de collectie is permanent in de vaste opstelling te zien. Het doel is dat dit
percentage gelijk blijft en dat in tentoonstellingen deelcollecties uit het depot
worden getoond. Dat gebeurde bij alle tentoonstellingen. Voor de hand liggende
blockbusteronderwerpen liggen niet in de depots. Daarom is het museum
afhankelijk van buitenlandse bruiklenen als middel om hogere bezoekersaantallen
te genereren. Dat brengt een financieel risico met zich mee. Hier schuilt een
tegenstelling; het vergroten van de zichtbaarheid door meer uit het depot te
laten zien leidt tot minder bezoekers. Exposities die voor het leeuwendeel uit
buitenlandse bruiklenen bestaan leiden tot meer bezoekers. De jacht op hoge
bezoekcijfers, veroorzaakt door de eisen van het Ministerie van OCW en de
onderlinge concurrentiepositie tussen de musea, baart het RMO zorgen als het
gaat om het brede museale veld. Het gaat gelukkig in Leiden al jaren goed, maar
exposities met een groot financieel risico kunnen tegenvallende bezoekcijfers
opleveren. Het gevolg is dat het verlies uit het weerstandsvermogen gefinancierd
zal worden. Gelukkig is deze reserve bij het RMO voldoende.

Bruikleenoverzicht
Doel
Kortlopende bruiklenen
Aantal objecten

300

Langdurige bruiklenen (locaties)
Aantal objecten

1.700

Inkomende bruiklenen
Aantal objecten

250

Zie bijlage I, II en III voor overzichten van de bruiklenen.

2014

2015

2016

2017

37

29

15

23

1.285

1.415

401

673

65

64

64

64

1.867

1.499

1.569

1696

80

16

34

59

1.407

181

521

317

Met langdurige bruiklenen draagt het museum structureel
bij aan de geografische spreiding. RMO-objecten zijn nu
eveneens te zien in musea in Arnhem, Stein en Eijsden.
Een groot langdurig bruikleen met honderden voorwerpen
aan het Museum Dorestad werd tijdelijk geretourneerd,
in afwachting van een nieuw museumgebouw in Wijk bij
Duurstede.

Uitgaande bruiklenen
Er werden 673 objecten tijdelijk uitgeleend. Omvangrijke
bruiklenen gingen uit naar Italië (Egyptische collectie)
en Tunesië (Klassieke objecten en archiefstukken), en
geringere naar musea in Australië, Duitsland, en Frankrijk.
Twaalf Nederlandse musea kregen objecten uit de RMOcollectie uitgeleend. Een selectie van Middeleeuwse
objecten uit Dorestad werd uitgeleend aan het Viking
Informatiecentrum in Den Oever, terwijl het Centre
Céramique een aantal topstukken uit verschillende
periodes toonde. Naast de zichtbaarheid binnen de
museummuren is er de zichtbaarheid op andere plekken in
het land, in analoge publicaties en in de digitale wereld.

RMO tentoonstellingen
in overige musea
In de periode 2011/2017 zijn veertien tentoonstellingen
in andere Nederlandse musea getoond en vijftien in
buitenlandse musea. Bij de RMO-tentoonstellingen op
diverse locaties vormen collectiemobiliteit, zichtbaarheid
en samenwerking de uitgangspunten, in tegenstelling tot
de exposities in het buitenland. Deze zijn voornamelijk een
bron van inkomsten.

2014: Museum Oud Lunteren,
De Domijnen Sittard
2015: Limburgs Museum Venlo, Thermenmuseum
Heerlen, Allard Pierson Museum Amsterdam
2016: Huis van Hilde, Castricum
2017: Muzee Scheveningen,
Zeeuws Museum Middelburg

Op het gebied van nationale samenwerking springt de
tentoonstelling Romeinse Kust in het oog, tot stand
gebracht mede dankzij een samenwerkingssubsidie van
het Mondriaan Fonds. Deze expositie reisde door naar
het Huis van Hilde in Castricum, was vanaf april te zien in
Scheveningen en in een aangepaste vorm vanaf november
in het Zeeuws Museum Middelburg.
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Uitgelicht: binnenlandse
tentoonsteling met een
groot bruikleen van het RMO
Romeinse kust:
Locatie

Data

Bezoekers

31/03/2016 - 25/09/2016

67.609

Huis van Hilde Castricum

14/10/2016 - 31/03/2017

17.304

Muzee Scheveningen

22/04/2016 - 31/10/2017

9.850

Zeeuws Museum Middelburg

17/11/2017 - 06/05/2018

18.262

RMO

Totaal bezoek 2016/2018

De tentoonstelling Romeinse kust was opgezet als een
wandeling langs deze historische kust, van noord naar zuid,
van Texel naar Aardenburg, in de periode rond 200 n.Chr.,
toen de Romeinen zich stevig gesetteld hadden in onze
streken. De bezoeker kreeg inzicht in de lokale verhoudingen
tussen de inheemse bevolking en de Romeinen. In het
noorden hadden de Friezen na pogingen van de Romeinen
het gebied te overheersen, onafhankelijk de draad weer
opgepakt. Het gebied rondom de Limes en langs de kust was
een militaire verdedigingszone met forten en wachttorens.
Zuidelijk daarvan, in het gebied van de Cananefaten, ontstond
een bestuurlijke eenheid met de Romeinen, waarin vreedzaam
naast elkaar geleefd werd. Bij deze ontwikkelingen speelden
de rivieren en de Noordzee een rol als doorvoerroutes tussen
Gallië, Neder-Germanië en Britannia. Deze verhaallijn was
geïllustreerd met wapens, kostbaarheden, huisraad en
handelswaar. Samen met maquettes van forten, tempels is
het verhaal verteld over strijdgewoel, scheepvaart, wonen,
handel en religie.
Het Mondriaan Fonds ondersteunde de tentoonstelling
Romeinse Kust als een pilotproject voor toekomstige
samenwerkingsverbanden. Doelstellingen waren het
vergroten van de zichtbaarheid van objecten uit de
provinciale depots, het werken aan een toename van het
publieksbereik van de musea in de regio’s en het tot stand
brengen van een relatie tussen het RMO en het netwerk
van provinciale en gemeentelijke depots in de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
Met bruiklenen van: Archeologie, Natuur en Milieueducatie
Den Haag, Archeologisch Werkgroep Velsen,
Archeologische Werkgroep Voorburg/Den Haag, Bureau
Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam, Erfgoed Leiden en
omstreken, Museum Meermanno/Koninklijke Bibliotheek

113.025

Den Haag, Provinciaal Archeologisch Depot Noord-Holland,
Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland, Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland, Stichting Provinciale Atlas
Noord-Holland, Westlands Museum Honselersdijk, het
Zeeuws Museum, Streekmuseum Goeree Overflakkee,
Koninklijk Zeeuws Genootschap voor Wetenschappen,
Museum Aardenburg.
Romeinse kust kwam tot stand dankzij bijdragen van het
Mondriaan Fonds en de provincies Noord- en Zuid-Holland
en Zeeland. Met dank aan gastconservator Tom Hazenberg,
Roos Buitenhuis, de leden van de Romeinse kustwacht en
de Universiteit Leiden.
Vormgeving: Bureau Kinkorn, Tilburg

De Franse schrijver
Gustave Flaubert maakte
in 1849 en 1850 een lange
reis door Egypte, samen
met zijn goede vriend
en fotograaf Maxime Du
Camp. De monumenten en
opgravingen die Flaubert
en Du Camp bezochten
tijdens hun reis hebben
ze vastgelegd in woord
en beeld. Zo ontstond een
typerend tijdsbeeld van
Egypte, gezien door de ogen
van een westerling uit het
midden van de negentiende
eeuw. Het RMO bezit de
originele uitgave van de
foto’s van Du Camp.

Huis Marseille: In Egypte:
Reizigers en fotografen,
1850–1900 (11/03 – 04/06)
Huis Marseille (Amsterdam) presenteerde een
tentoonstelling over reizigers en fotografen die in de
negentiende eeuw Egypte herontdekten. De tentoonstelling
was samengesteld uit Nederlandse collecties en gaf een
beeld van de levendige straten en moskeeën in Caïro tot de
imposante monumenten in het verre Nubië. Van de verstilde
foto’s gemaakt door Maxime Du Camp tijdens zijn Oriëntreis
met Gustave Flaubert, tot de onopgesmukte amateurfoto’s
die Jan Herman Insinger maakte tijdens zijn reizen in het land
der Nijlcataracten, het huidige diepe zuiden van Egypte en
het noorden van Sudan.
Egypte speelt een voorname rol in de geschiedenis van
de fotografie. Direct na de uitvinding in 1839 trokken
fotografen naar Egypte. Het medium beloofde in een
oogwenk en ongekend precies de reliëfs in Thebe,
Memphis en Karnak te kunnen kopiëren, terwijl tekenaars
daar jaren op moesten zwoegen. In 1850 werden de
eerste foto’s van Egypte in Europa gepubliceerd en in
de halve eeuw daarna zouden minstens 250 fotografen,
zowel amateurs als professionals, het land bezoeken. Het
ontstaan van de egyptologie als academische discipline,
de opkomst van het toerisme, en de technische en
economische ontwikkeling van de fotografie zelf, raakten
nauw vervlochten in de 19e-eeuw. Fotografen in Egypte
bedienden egyptologen en toeristen. Hun foto’s waren in
Europa te koop, waardoor de fotografie het toerisme en de
buitenlandse investeringen in Egypte stimuleerde.

Jan Herman Insinger vertrok, zoals zoveel tbc-lijders, in
1879 naar Egypte in de hoop daar genezing te vinden in
een heilzaam klimaat. Hij zou daar tot zijn dood in 1918
blijven. In de tussenliggende 39 jaar heeft Insinger veel
voor het museum betekend. Door zijn goede contacten
met de Egyptische oudheidkundige dienst wist hij
belangrijke collecties te verwerven, die hij overdroeg
aan het museum. Dat gold ook voor een collectie foto’s
van de koningsmummies.
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Online zichtbaarheid
collectie
Op de website worden uitsluitend records met één
of meerdere foto’s geplaatst. Gebruikers krijgen alle
gegevens, behalve de standplaats, te zien en mogen
de fotobestanden met een creative common license
downloaden Door registratieprojecten komen constant
nieuwe records beschikbaar. De stijging kwam voornamelijk
door het opnemen van registratiefoto’s van metaalobjecten
uit Wijk bij Duurstede. De gegevens en foto’s zijn zichtbaar
op Dimcon, Europeana en Het geheugen van Nederland.
Met behulp van Collection Connection worden de
betreffende indexen dagelijks ververst.

Doel
75.000 in 2020

2014

2015

2016

2017

49.367

58.116

59.401

70.343

Archief
Interne en externe onderzoekers wisten de weg naar
het archief te vinden. Er werd, in relatie tot het 200-jarig
bestaan, studie naar de museumgeschiedenis gedaan.
Het archief heeft, evenals de bibliotheek en de depots,
een faciliterende functie. Achterstallig archiefwerk werd
gedeeltelijk weggewerkt: tientallen archiefdozen werden
ontsloten. In 2018 wordt, met de inzet van vrijwilligers,
een inhaalslag gemaakt om deze achterstand verder
weg te werken. Daarnaast stond het werk in het teken
van twee Metamorfoze-projecten. Dit is het nationale
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programma voor het behoud van papieren erfgoed, dat
is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek en een
initiatief is van het Ministerie van OCW. Archiefstukken
worden geconserveerd, gedigitaliseerd en uiteindelijk
overgebracht naar het Nationaal Archief om daar in
optimale omstandigheden ‘voor de eeuwigheid’ bewaard te
blijven.

Metamorfoze I
Hoewel het traject financieel is afgesloten, werd hard
gewerkt aan de ontsluiting van het materiaal van het
eerste Metamorfoze-project: het brievenarchief 18181923. Twintig vrijwilligers voerden thuis gegevens over de
brieven in, waarmee het brievenarchief in de toekomst met
zoektermen doorzoekbaar is. Een oproep op Facebook voor
thuis-archivarissen leverde 250 reacties op.

Metamorfoze II
Eind 2016 werd de subsidieaanvraag voor een tweede
Metamorfoze-project gehonoreerd, zodat een begin werd
gemaakt met de voorbereiding van het archiefmateriaal dat
gerestaureerd en gedigitaliseerd wordt: het brievenarchief
1924-1977, het archief van de eerste directeur Reuvens en
elf banden met krantenknipsels, schetsen, aantekeningen
en landkaarten van Willem Pleyte. Deze laatste was van
1869 tot 1903 werkzaam in het RMO. Met de subsidie
was het mogelijk een extra medewerker aan te stellen
die het materiaal voorbereidt. In april 2018 zal het eerste
archiefstuk het museum verlaten voor restauratie en
digitalisatie. Het project heeft een looptijd van tweeënhalf
jaar en wordt naar verwachting in maart 2020 afgerond.

Schenking
Het museum was zeer verheugd door een schenking van de
heer J. Ayolt Brongers. Twee dozen met archiefbescheiden
van Reuvens en zijn nazaten zijn aan het archief
toegevoegd. Het bevat ontroerende correspondentie
tussen de jonge Caspar en zijn vader en twee diploma’s
van de universiteit in Parijs waar Reuvens zijn opleiding
voltooide. Het geeft een zeldzaam inkijkje in zijn privéleven.

Bibliotheek en aanwinsten
Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat de bibliotheek
vier middagen in de week open is voor externe bezoekers.
Er werden 500 titels aan de catalogus toegevoegd, door
schenking en aankoop verworven. De catalogisering van de
boekencollectie Van Milligen die in 2016 werd geschonken,
werd voltooid. Naast deze aanwinst van 260 boeken
over megalithische monumenten in Europa, kocht de
bibliotheek een collectie Etruskische boeken van de heer
Mommersteeg. Zijn liefhebberij leverde een verzameling
op van 183 boeken, waarvan het grootste deel ontbrak in
de RMO-bibliotheek. Sympathiek waren de giften van een
antiquarisch boekje uit 1626 met als titel Petronii Arbitri
Satyricon, door Jona Lendering en 40 boeken van Hanneke
Kik, één van de projectleiders van het museum. Doublures
werden net als in voorgaande jaren in de Tempelzaal tijdens
een tweedehands boekenmarkt verkocht. De omzet kwam
ten goede aan de bibliotheek.
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Uitgelicht:
Nehalennia-altaren
Het RMO kocht van de heer Valster elf kalkstenen altaren
en vijf fragmenten van kalkstenen beeldjes van de
godin Nehalennia uit de Romeinse tijd. Het gaat om twee
topstukken en veertien wetenschappelijk belangrijke
objecten. De voorwerpen zullen voor het eerst te zien zijn
in de vaste opstelling Nederland in de Romeinse tijd, die
in september 2018 opent. De aankoop is mede mogelijk
gemaakt door het VSB Fonds en de Vereniging Rembrandt.

Godin uit Zeeland
Nehalennia is een godin die op twee plekken in Zeeland
vereerd werd, in Domburg en Colijnsplaat. Zij is een
Romeinse, maar ook een typisch Germaans-Keltische godin.
Haar steun werd gezocht door handelaren, kapiteins en
reders uit de hele noordwestelijke regio van het toenmalige
Romeinse Rijk. De godin werd waarschijnlijk al voor de
komst van de Romeinen vereerd. Pas in de tweede en
derde eeuw n.Chr. begint men altaren voor haar op te
richten, in Romeinse stijl met Latijnse teksten, als dank
voor een behouden vaart. De kleding die op altaren en
beelden van haar te zien is, verraad dat zij van oorsprong
een lokale godin is: ze draagt een lang gewaad met mantel,
en daarover een Perelientje (een mini-manteltje). Deze
kleding wordt bij geen andere godin in het Romeinse Rijk
aangetroffen. Haar altaren werden door Romeinen en de
lokale bevolking opgericht. Sommige oprichters kwamen
uit Keulen of Trier, een enkeling uit Zwitserland. De altaren
geven niet alleen informatie over de vroegere bewoners
van Zeeland, maar over verschillende internationale
handelaren en zeelieden. Verder geven de inscripties
informatie over de religieuze praktijken die geleid hebben
tot het opstellen van een altaar.
Nehalennia-altaren zijn verweerd door de 1800 jaar
die ze in het water hebben gelegen, waardoor de eens
gepolychromeerde altaren verbleekt zijn. En toch… De
godin spreekt tot de verbeelding. Dat blijkt uit de regelmaat
waarin zij het onderwerp van kinderboeken, gedichten,
Keltische gothic revival, feministische genderstudies en
re-enactment is. Op twee plaatsen zijn tempels voor haar
herbouwd (Archeon en Colijnsplaat). In Zeeland zijn scholen
en sportverenigingen naar haar genoemd. Zij is bij uitstek
een tastbaar beeld dat aansprekend is voor educatieve
doeleinden.

Duikcampagnes
in de Oosterschelde
Het RMO heeft in de jaren 1970/1972 duikcampagnes
uitgevoerd in de Oosterschelde om de altaren van
Nehalennia, die in 1970 door vissers waren gevonden,
systematisch op te vissen. Bij deze campagnes werd
het museum bijgestaan door amateurarcheologen en

amateurduikers, van wie Hans Valster er één was. Na
de beëindiging van de campagnes heeft Valster, die in
contact met conservator Piet Stuart stond, jaren op eigen
gelegenheid gedoken en altaren gevonden. In deze tijd is
dat verboden, toen werd dat (oogluikend) toegestaan. De
in die periode gevonden altaren zijn door hem als vondst
bij het museum aangemeld, beschreven en fotografisch
vastgelegd en gepubliceerd. Het was de intentie van Valster
om de altaren t.z.t. aan het museum te verkopen. In 2001
werd een catalogue raisonnée gepubliceerd door deze
oud-conservator in samenwerking met Prof. dr. J.E. Bogaers
van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierin werden de
altaren uit de privécollectie van Valster opgenomen.

Juridisch advies
De collectie verhuisde met Valster mee naar België in 1994.
In 2006 bood hij de stukken te koop aan. Een discussie over
de legaliteit van zijn duikacties leidde niet tot conclusies.
Toen de stukken opnieuw te koop aangeboden werden,
besloot het museum tot fondsenwerving over te gaan
om de aankoop te kunnen verwezenlijken. Het RMO heeft
juridisch advies van advocatenkantoor Stibbe ingewonnen,
dat alle (historische) wet- en regelgeving heeft getoetst
aan de data van het opduiken, zoals die zijn vastgesteld op
basis van de logboeken. Uit het rapport bleek dat er geen
aanknopingspunten zijn, waarom de koop van de altaren
door het RMO juridisch niet rechtmatig zou zijn.
Nehalennia behoort met voorwerpen als de sarcofaag van
Simpelveld, de Peelhelm, de fibula van Dorestad (alle RMO)
en de prehistorische hunebedden tot het belangrijkste
cultureel-archeologische erfgoed van Nederland.
Nehalennia is een sprekend boegbeeld van de Romeinse
tijd in Nederland, waarin niet alleen Romeinen leefden,
maar die een mengeling was van verschillende mensen,
gebruiken en culturen. De altaren geven een schat aan
informatie over sociale mobiliteit, economische diversiteit,
internationale handelsroutes, productiecentra, Romeinse
eigennamen, religie en epigrafie. Daaruit blijkt hoe
internationaal het gebied dat we nu Nederland noemen,
toen al was.
De aanwinsten vullen de Nehalenniacollectie aan, in
sommige gevallen zelfs letterlijk: enkele objecten zijn
delen van altaren die zich in de collectie bevinden. De
schat aan informatie zit in de samenhang van alle altaren.
Het zijn puzzelstukjes die, bij elkaar gebracht, meer geven
dan de som der delen. Door aankoop is deze collectie
beter beschikbaar voor onderzoek, in de context van de
aanwezige verzameling, en zijn de topstukken toegankelijk
voor het Nederlandse publiek.

Altaar voor Nehalennia
met afbeelding van drie
zittende godinnen
Dit is het enige voorwerp in Nederland met een afbeelding
van drie moedergodinnen (Matres), gecombineerd
met een tekst die gewijd is aan één godin, Nehalennia.
Hoogstwaarschijnlijk is dit stuk bestemd geweest voor een
wijding aan de Matres en is het in tweede instantie gebruikt
voor Nehalennia. Men kan denken aan een vergissing bij het
transport of een afbestelling van de beoogde eigenaar. De
naam van de opdrachtgever (de dedicant), Marcus Iustinius,
komt ook voor op een altaar uit de RMO-collectie. Mogelijk
heeft hij twee altaren opgericht, of had hij een familielid
met dezelfde voornaam.

Altaar voor Nechalenia
De naam van de godin wordt hier als Nechalenia in plaats
van Nehalennia gespeld. Dit kan een aanwijzing zijn voor
de oorspronkelijke uitspraak van de naam. De familienaam
Patruitius is tot nu toe nergens anders in het Romeinse
Rijk gevonden. Afbeeldingen van twee personen op de
zijkanten van een verder niet gedecoreerd altaar zijn een
bijzonder element van dit altaar.

Het RMO kan zich beroepen op een rijke traditie aan wetenschappelijk
onderzoek. Uitgangspunt is dat dit onderzoek collectiegerelateerd is.
Het verbeteren van de documentatie is belangrijk als het gaat om het
verspreiden van kennis over de nationale collectie archeologie. Vaak
initieert het museum onderzoek op dit terrein naar aanleiding van een
expositie. Hiervoor worden regelmatig stagiaires ingezet. Daarnaast
wordt promotieonderzoek gedaan en wordt regelmatig externe
expertise gevraagd. Naast aanvragen voor studie naar voorwerpen,
bruikleen- en expertiseverzoeken, worden objecten en verzamelingen
toegevoegd, die de collectie verrijken en aanvullen.

De tentoonstellingen in het buitenland en de bruiklenen
aan gerenommeerde musea dragen bij aan de reputatie.
De wetenschappelijke functie is hier dienstbaar aan. Deze
functie gedijt in internationale samenwerkingsverbanden.
De conservatoren die zich bezig houden met het
mediterrane gebied en het Midden-Oosten hebben
immers nauwelijks Nederlandse collega’s in het vakgebied.
De conservatoren voor de Nederlandse prehistorie en
Middeleeuwen verrichten hun werkzaamheden eveneens
in een internationale context, juist om de Nederlandse
geschiedenis in een breder perspectief te plaatsen.

Onderzoeksnota
In de 200 jaar dat het museum bestaat is de overdracht
aan het publiek van wetenschappelijke kennis, vastgelegd
in een onderzoeksnota, de rode draad. Via Memoranda
of Understanding verankert het RMO de internationale
wetenschappelijke ambities en samenwerkingen. Dit zijn
overeenkomsten met de oudheidkundige dienst en de
Yarmouk University in Jordanië, de Egyptische afdeling van
de Vaticaanse Musea, het Tunesische Institut National du
Patrimoine en het Museo Egizio in Turijn.
In een onderzoeksnota is de planning voor de periode
2016/2020 geformuleerd. De wetenschappelijke projecten
zijn verdeeld in drie hoofdthema’s waarbij de output
van twaalf projecten is gedefinieerd. Deze drie thema’s
zijn: de geschiedenis van het RMO en de receptie van
de oudheid; collecties & agency; materiaaltechnisch
onderzoek. Het zijn onderwerpen die dicht tegen de
museale hoofddoelstellingen aanliggen en zichtbaar
worden gemaakt in tentoonstellingen en activiteiten. Met
die balans tussen wetenschap en publieksoverdracht kijkt
het RMO met vertrouwen naar nog eens twee eeuwen
bestaansrecht.

Overkoepelend
thema
I. Geschiedenis RMO & Receptie oudheid
Output thema: 2018 Publicatie jubileumboek en
tentoonstelling

2.3 Leeromgeving
voor iedereen:
kennisoverdracht en
onderzoek

II. Collecties & Agency
Output: 2016 EU aanvraag. 2017 Symposium.2018 Boek en
definiëring deelonderwerpen 2019 Twee artikelen
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III Materiaaltechnisch onderzoek
Output thema: 2012/2019 Materiaal
analyses en dateringen collectie.
Diverse artikelen en bijdrage
aan thema I
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Projecten

Output projecten

Resultaat 2017

1. Dorestad ontdekt

Analyse negentiende-eeuwse RMO-collectie en
bestudering vondsten uit Dorestad in buitenlandse
musea leiden tot publicaties

Artikel voor jubileumboek

2. The Canino
connections

Publicatie resultaten Griekse vazenrestauratie (PALMA),
en twee peer-reviewed artikelen. Gerestaureerde vazen
zijn opgenomen in vaste opstelling

Gerealiseerd

3.Humbertiana &
Borgiana

Aanvulling database
Borgia en nieuwe Humbert biografie (PALMA).
Symposium.
Tentoonstelling in Musée du Bardo

Tentoonstelling
gerealiseerd.
Symposium in 2018.
Biografie in
voorbereiding.

4. H
 et nieuwerijks
grafveld van
Sakkara

Jaarlijkse opgraving.
Twee publicaties over opgegraven delen van het
grafveld (PALMA)

Opgraving en manuscript
van één deel gerealiseerd

5. Gesneden stenen

Symposium en publicatie (PALMA)

Gerealiseerd

6. Bandkeramiek en
beyond

Analyse Sittard: Boek en twee artikelen

Gerealiseerd

7. Noordzee
en Wetland
archeologie.

Technische analyse vondsten. Publicatie
opgravingsresultaten.
Tentoonstelling Noordzee-archeologie

Tentoonstelling in 2020,
voorbereidingen gaande

8. Laat
Middeleeuwse
materiële cultuur

Publicaties en tentoonstelling Laat Middeleeuwse
tuinen

Tentoonstelling in 2019

9. Mummiekisten

Voortzetting samenwerking Vaticaanse musea.
Symposium in Leiden en RMO-tentoonstelling in
Rome

Onderzoek gerealiseerd.
Tentoonstelling op lange
baan

10. Memorial culture
in Saqqara

Herinterpretatie grafveld. Aanvraag NWO externe
financiering

Gerealiseerd door
toekenning Vidi-subsidie

11. Recycling a valley

Evaluatie opgraving (uitbreiden of verplaatsen).
Publicatie PALMA-deel.
Geïntegreerd in tentoonstelling over Jordanië

Evaluatie heeft geleid tot
continueren opgraving
in 2018. PALMA deel in
voorbereiding, expositie
niet voor 2022.

2. The Canino
connections

Afronding restauratie Griekse vazen
en integreren in database

Gerealiseerd

6. Bandkeramiek en
beyond

Zie boven

Zie boven

7. Noordzee
en Wetland
archeologie.

Zie boven

Zie boven

9. Mummiekisten

Publicatie van restauratie

Gerealiseerd
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Museo Egizio Turijn

Opgraving Sakkara

Financiering en mededirectievoering
opgraving, vastgelegd in MoU

Lezingen

Acht per jaar. Daarnaast onderzoek
naar de mogelijkheden om de NINOkleitabletten bij het RMO te laten
fotograferen en restaureren.

Onderzoeksbeurs

Tentoonstelling en publicaties over
collectie Oud Europa in 2018

EU grant digital humanities (in
aanvraag)

Samenwerking met Mariam Ayad

Universiteit Leiden, Faculteit
Archeologie

Publieksactiviteiten en
kennisoverdracht

Lezingen, colleges, inventarisatie
prehistorische collecties door
studenten

Universiteit Leiden, Faculteit
Archeologie

NWO Veni-onderzoek Networked
Landscapes van dr. Quentin
Bourgeois,

Conservator nam deel aan
prospectief (borend) onderzoek bij
de zes kilometer lange grafheuvelrij
van Epe-Niersen

Samenwerking zeven academische
instellingen

Faciliteren van zalen voor onderwijs

Publieksoverdracht

Lezingen, markt, concert

Universiteit Leiden, vakgroep GLTC

Publieksactiviteiten en
kennisoverdracht

Lezingen en colleges

Universiteit Leiden, vakgroep Oude
talen en culturen van de mediterrane
wereld

Publieksactiviteiten en
kennisoverdracht

Lezingen en colleges

Universiteit Leiden / Universiteit
Cambridge

Material Agency Forum

Lezingen en artikelen

Canopic jar project

Onderzoek naar DNA materiaal in
Egyptische canopenvazen.

Mummiekistenonderzoek

PALMA uitgave gerealiseerd

Opgraving Jordanië

Bijdrage wetenschappelijke uitgave,
Geen opgraving. Wel gezamenlijke
publicatie in voorbereiding.

Nederlands Instituut voor het Nabije
Oosten

Onderzoeken i.s.m.
wetenschappelijke
instellingen
Doel
Minimaal 8
samenwerkings
verbanden

Wetenschappelijke
samenwerkingen

2014

2015

2016

2017

9

9

11

11

Instelling
Centre for Critical Heritage Studies
(Universiteit Göteborg en University
College London).

Het museum kan beoordeeld worden op de
wetenschappelijke invloed die het wil uitoefenen. Het
wetenschappelijke onderzoek richt zich immers op het
vergroten van de kennis over de verzameling en het
overdragen van die kennis via publicaties, lezingen en
tentoonstellingen. Het opzetten en onderhouden van
samenwerkingsverbanden met universiteiten in binnen- en
buitenland is een middel om het wetenschappelijke werk in
te bedden.

Onderwerp

Vorm en output

Adviezen en conferentie

Voorbereiding Europese aanvraag
over migratie in de Bronstijd.
Een succesvolle aanvraag is
van belang, onder meer voor de
financiering van een prestigieuze
bronstijdtentoonstelling in 2024.

Centre for Global Heritage and
Development (universiteiten Leiden,
Delft en Rotterdam)

Adviezen en onderwijs

Pieter ter Keurs coördineert het
cluster Heritage and Identification.

Deutsches Archäologisches Institut.

Europese aanvraag

Onderzoek naar het
Neolithisatieproces

Institut National du Patrimoine, Tunis

Jean Emile Humbert

Expositie in Musée du Bardo,
vastgelegd in MoU

Instituut voor papyrologie

Publieksactiviteiten

Jaarlijkse lezing

RMO stipendium

Jaarlijkse onderzoekbeurs ingesteld

Mummiekistenonderzoek

PALMA uitgave

Research

Memorandum of Understanding

Koninklijk Nederlands Instituut Rome
Louvre, Parijs
Max Weber-Kolleg, Universiteit Erfurt
(Institute of Advanced Cultural and
Social Studies)
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NWO

Universiteit Caïro

Universiteit Leiden, Leiden Global

Universiteit Leiden, vakgroep
Arabische taal en cultuur

Universiteit Zürich (Institute of
Evolutionary Medicine Faculty of
Medicine)
Vaticaans Museum
Yarmouk University, Irbid
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Memoranda of
Understanding
Het RMO streeft naar het uitbreiden van het
wetenschappelijke netwerk door het opstellen van
Memoranda of Understanding. Dit zijn meerjarige
raamovereenkomsten waarbinnen afspraken worden
gemaakt over gezamenlijke projecten. De MoU’s beogen
een langdurige samenwerking tot stand te brengen. Zo
is met de oudheidkundige dienst in Tunesië (het Institut
National du Patrimoine) een tweede Memorandum of
Understanding in voorbereiding, waarin samenwerking
op het gebeid van digitalisering (Humbert-archieven),
museologie (herinrichting Musée du Carthage),
restauratie (keramische objecten in Musée du Bardo) en
tentoonstellingssamenwerking (Romeins Afrika) wordt
uitgewerkt.

Beurs KNIR
Vanaf 2016 stellen het KNIR (Koninklijk Nederlands
Instituut Rome) en het RMO jaarlijks een stipendium ter
beschikking aan een jonge onderzoeker in het bezit van
een MA in een relevant vakgebied (archeologie, (kunst)
geschiedenis, klassieke talen of museumstudies). Het
onderzoek van de laureaat is gerelateerd aan de collectie
en/of de geschiedenis van het museum. Het kan gaan om
een opgraving, archiefonderzoek, materiaalonderzoek of
vergelijkend onderzoek. Het RMO wil kritisch onderzoek
met originele vraagstellingen stimuleren. De prijs bestaat
uit een onderzoeksbeurs van €3.000 ter dekking van
kosten van levensonderhoud in Rome, drie maanden gratis
verblijf op het KNIR en een reiskostenvergoeding. Het
RMO-stipendium van 2017 werd gewonnen door Sophie van
Doornmalen. Zij doet onderzoek naar cultureel nationalisme
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in de museumrepresentatie van de klassieke Oudheid. Ze
zal zich concentreren op het RMO en het Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia in Rome.

Centre for Global Heritage
and Development
Het Centre for Global Heritage and Development (CGHD)
is een initiatief van de Universiteit Leiden, de Technische
Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam
en past in het streven van de drie universiteiten om
tot meer samenwerking te komen. Het CGHD is een
netwerkorganisatie die onderzoek naar erfgoed
stimuleert en de kennis over erfgoed zo breed mogelijk wil
verspreiden. Het Centre maakt gebruik van de bestaande
expertise bij universiteiten en musea. Het RMO is bij
het Centre betrokken omdat Pieter ter Keurs het cluster
Heritage and Identification coördineert, waar achttien
onderzoekers deel van uitmaken.

Material Agency Forum
De centrale vraag waar het Material Agency Forum (MAF)
zich voor gesteld ziet, is welk effect voorwerpen hebben op
mensen en hoe de interactie tussen voorwerpen en mensen
verloopt. De drie hoogleraren en oprichters van het MAF, te
weten Caroline van Eck (Universiteit Cambridge), Pieter ter
Keurs (RMO) en Miguel John Versluys (Universiteit Leiden)
komen uit drie disciplines die zich met voorwerpen bezig
houden: kunstgeschiedenis, antropologie en archeologie.
Het Forum organiseert lezingen door internationale
experts over het thema material agency en wil expliciet
discipline-overschrijdend zijn. De leden van het Forum
geven gezamenlijk lezingen in heel Europa en hebben

111

gezamenlijk twee artikelen geschreven. Receptie van de
oudheid is een belangrijk onderwerp voor het MAF. Daarbij
wordt stilgestaan hoe voorwerpen instrumenteel zijn in het
overdragen van kennis en emoties over de oudheid naar de
huidige tijd. Onderzoek naar achttiende-en negentiendeeeuwse situaties van overdracht en impact van voorwerpen
is daarbij van groot belang.

Verbinding met de
museale-, archeologischeen/of universitaire wereld
Het RMO entameert nevenfuncties van zijn medewerkers,
in en buiten het museale veld. Met het vervullen
van nevenfuncties verbinden de medewerkers hun
betrokkenheid bij en kennis van de (inter)nationale
museale-, archeologische- en/of academische wereld. Voor
een overzicht van de nevenfuncties zie bijlage IV.

Kennisoverdracht door
lezingen
Lezingen ondersteunen de missie (het centrale podium van
de oudheid zijn). Daarnaast dienen de lezingen twee andere
doelstellingen: publieksoverdracht van wetenschappelijke
inzichten en samenwerking met universitaire instellingen.
Het RMO biedt ruim baan aan wetenschappelijke partners,
zodat het museumgebouw als wetenschappelijk centrum
fungeert.

112

RIJKSMUSEUM OUDHEDEN JAARVERSLAG 2017

LEEROMGEVING VOOR IEDEREEN: KENNISOVERDRACHT EN ONDERZOEK

Doel

2014

2015

2016

2017

Medewerkers in RMO

20

52

32

32

49

Gastsprekers in RMO

20

29

28

30

66

Lezingen medewerkers
buiten het RMO

30

95

48

44

73

Totaal

70

176

108

106

188

NINO lezingen worden gemiddeld bezocht door
Lezingen in samenwerking De
40 aanwezigen, met uitzondering van de jaarlijkse
Veenhoflezing die 200 geïnteresseerden trok. Deze lezing
met het Nederlands Instiis één van de grote jaarlijkse lezingen die het RMO met
tuut voor het Nabije Oosten academische partners organiseert.
(NINO)
27ste Steentijddag (04/02)
26/01	
Ivan Kisjes: Digital imaging technieken in de
archeologie van het Nabije Oosten.
23/02

Maarten Raven: Foto’s van Insigner.

23/02

Gerrit van der Kooij: Franz Böhl in Sichem.

20/04	
Hendrik Hameeuw: Het gebruik van 3D
technologie bij de documentatie van bedreigd
erfgoed.
01/06	
Hans van den Berg: Opgravingen in het Nabije
Oosten en Egypte in filmbeelden.
24/10	
Hans Neumann i.s.m. Christian Kleber: Nineveh
and Assur in the third millennium BC.
12/12	
Peter Akkermans i.s.m. Centre for the study of
Ancient Arabia: The archaeology of Jordan’s
eastern Badlands.
14/12	
Jan Gerrit Dercksen: De stad Assur en zijn
handelskoloniën.

Een aspect van kennisoverdracht vormt de
organisatie van de jaarlijkse Steentijddag, waarbij
wetenschaps- en publieksgerichte onderwerpen over
de steentijdarcheologie worden behandeld. Door het
laagdrempelige karakter is dit een jaarlijkse ontmoeting
van beroepsarcheologen en amateurs, die lezingen
bijwonen, contacten opbouwen en vondsten tonen. Met
226 bezoekers is de Steentijddag, na de Reuvensdagen, het
grootste archeologische congres in Nederland.

Zenobialezing: Cleopatra
en Alexandrië (03/02)
Miguel John Versluys, hoogleraar Klassieke en Mediterrane
archeologie, hield de eerste Zenobialezing: Egyptisch,
Grieks, Romeins of toch Perzisch? Cleopatra en Alexandrië
in de context van Hellenistisch Eurazië. In samenwerking
met de Stichting Zenobia.

Leidse Papyrologielezing:
Griekse kolonel huwt
Egyptische dame (18/04)
De Leidse Papyrologie-lezing werd gegeven door prof.
dr. Katelijn Vandorpe (Universiteit Leuven) en ging over
een multicultureel huwelijk in het Egypte van Cleopatra.
In samenwerking met de Papyrologie+ groep van de
Universiteit Leiden.

Egeria-lezing: Tussen
tempel en klooster (02/05)
Jacques van der Vliet (Radboud Universiteit Nijmegen
en Universiteit Leiden) ging virtueel op stap naar het
vroegchristelijke Egypte. Hij vertelde wat christelijke
pelgrims en toeristen in de vierde eeuw n.Chr. konden
tegenkomen en hoopten te zien op hun reis door Egypte.
In samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen
(Instituut voor Oude Geschiedenis en vakgroep Grieks en
Latijnse taal en cultuur).
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Louwe Kooijmanslezing:
Close Encounters. Steppe
migrant thugs pacified by
Stone Age farming women
(11/05)
De Zweedse archeoloog prof. dr. Kristian Kristiansen
(Universiteit van Göteborg) vertelde, naar aanleiding van
zijn onderzoek naar laat-neolithische migratiepatronen,
over de veranderingen in taal en samenleving die
5000 jaar geleden ontstonden in Europa toen het
migrerende, veehoudende Yamnaya-volk zich mengde
met de boerenbevolking van het Europa in de steentijd. In
samenwerking met de Faculteit Archeologie.

ESHE Lezing:
Neanderthalers en wij
(20/09)
Dr. Marie Soressi (Universiteit Leiden) gaf een lezing over
de geschiedenis van de Neanderthaler en de moderne
mens. De lezing werd georganiseerd in het kader van de
jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for the
Study of Human Evolution (ESHE), die streeft naar het
bevorderen van onderzoek naar de biologische en culturele
evolutie van de mens. In samenwerking met de Faculteit
Archeologie.
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15/03	Ruurd Halbertsma: Een smeltkroes van goden en
godinnen. Voor Week van de Klassieken.

09/10	Ruurd Halbertsma: How to present the classical
past? Voor MA Classics, Universiteit Leiden.

17/03	Ruurd Halbertsma: De kanoop van de keizerin.
Voor boekpresentatie Sabina (N.Smits).

13/10	Luc Amkreutz: Zwaard van Ommerschans.
Icoon van de Prehistorie. Voor de Nationale
Archeologiedagen.

11/04	Pieter ter Keurs: The rationale behind collecting.
Voor seminar Collecting Asia.
18/03	Pieter ter Keurs: Objects as media. Voor studenten
antropologie.
21/04	Pieter ter Keurs: Museums and collecting: A critical
approach. Voor studenten kunstgeschiedenis.
11/05	Pieter ter Keurs: Heritage and local responses.
Voor seminar met het Centre for Critical Heritage
Studies.

10/11	Ruurd Halbertsma: Heden en verleden van het
RMO. Voor De Oudheidsfabriek.
12/11	Luc Amkreutz: Steentijd-archeologie en
verdronken landschappen van de Noordzee. Voor
Geologische Vereniging Rijnland.
14/11	Luc Amkreutz: The Ommerschans hoard.
Conceptual design. Voor IKEA, financiële afdeling.

Veenhoflezing: The rise and Lezingen door
fall of the Assyrian empire
medewerkers in het RMO
as seen from the Nineveh
16/01	Tanja van der Zon: Koninginnen van de Nijl. Voor
collegedag Historisch Nieuwsblad.
countryside (24/11)

19/05	Helbertijn Krudop: Restauratie voor de Egyptische
afdeling. Voor Museumnacht.

21/11	Ruurd Halbertsma: Oudheden in Leiden:
geschiedenis van een verzameling. Voor BA
Griekse en Latijnse taal en cultuur, Universiteot
Leiden.

23/05	Ruurd Halbertsma: Casa Romana: het Romeinse
huis. Voor opening Casa Romana.

27/11	Pieter ter Keurs: Museum and collecting. Voor
Leiden Global.

23/05	Annemarieke Willemsen: Romeinse kinderen in
huis. Voor opening Casa Romana.

De jaarlijkse Veenhoflezing werd gegeven door prof.
dr. Daniele Morandi Bonacossi, hoogleraar Archeologie
van het Nabije Oosten aan de Universiteit van Udine en
directeur van het Land of Nineveh Archaeological Project
in Irak. Hij vertelde over de opkomst en de val van het rijk
van de Assyriërs, aan de hand van de resultaten van zijn
onderzoek. Morandi Bonacossi was mede-auteur van de
wetenschappelijke publicatie en het publieksboek dat de
tentoonstelling Nineveh begeleidde. In samenwerking met
het NINO.

23/05	Helbertijn Krudop: Onderzoek en restauratie. Voor
Gymnasium Plusklas.

29/11	Ruurd Halbertsma: Das Leidener Reichsmuseum:
Vergangenheit und Gegenwart einer besonderen
Sammlung. Voor middelbare school Hamburg.

Byvancklezing: Dining with
the dead in early Byzantine
Sicily: excavations at Punta
Secca near Ragusa (28/11)
De elfde Byvanck-lezing werd gehouden door Roger J.
A. Wilson (University of British Columbia, Vancouver). Hij
vertelde over de vondst van een zevende-eeuwse vroegByzantijnse graftombe in Zuid-Sicilië. In samenwerking met
de Stichting Babesch.

16/01	Maarten Raven: Religie, magie en symboliek. Voor
collegedag Historisch Nieuwsblad.
20/01	Tanja van der Zon: Introductie Koninginnen van de
Nijl. Voor gasten van de Egyptische Ambassade.
21/01	Tanja van der Zon: Introductie Koninginnen van de
Nijl. Voor VIP bezoekers BankGiro Loterij.
29/01	Annemarieke Willemsen: Middeleeuwse fibula’s
uit de grond en in de kunst. Voor opening
tentoonstelling.
30/01	Timo Epping: Herodotos’ Egypte: mythe en
werkelijkheid. Voor studiedag Klassieke Wereld.
17/02	Ruurd Halbertsma: Oudheden in context: nieuwe
opstellingen in het RMO. Voor Pre-University
College, Universiteit Leiden.
24/02	Ben van der Bercken: De grote camee. Voor
de boekpresentatie De bekentenissen van
Constantijn (W.Jurg).
25/02	Tanja van der Zon: Koninginnen van de Nijl. Voor
VVAO Bergen.
25/02	Tanja van der Zon: Koninginnen van de Nijl. Voor
Groep 1860 Borgerhout.

06/07	Helbertijn Krudop: Onderzoek en restauratie. Voor
onderzoeksdirectie NWO.
25/08	Timo Epping: Maakt erfgoed gelukkig? Voor
Nazomerconferentie VCN.
25/08	Ruurd Halbertsma: Casa Romana: het Romeinse
huis. Voor Nazomerconferentie VCN.
08/09	Ruurd Halbertsma: Casa Romana: het Romeinse
huis. Voor Vereniging van Leidse hoogleraren
PROPARTE.
11/09	Ruurd Halbertsma: Casa Romana: van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat. Voor collegedag Ontdek
het oude Rome.
13/09	Luc Amkreutz: Het zwaard van Ommerschans.
Voor Vereniging Rembrandt (3x).
20/09	Ruurd Halbertsma: Renewing the Classical
galleries. Voor MA Classics and Ancient
Civilizations, Universiteit Leiden.
30/09	Timo Epping: Help! Een object… Voor
introductiedag commissie nieuwe Docenten.

04/12	Ruurd Halbertsma: Renewing the Classical
galleries. Voor MA Archaeology, Universiteit
Leiden.
04/12	Pieter ter Keurs: Collecting and agency. Voor
ICLON studenten.
20/12	Luc Amkreutz: Het zwaard van Ommerschans.
Een topstuk is thuis. Voor Vereniging de
Ommerschans.
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Publieks- en
wetenschappelijke lezingen
door medewerkers buiten
het RMO
Luc Amkreutz – conservator Nederland
prehistorie
04/02	Met Marcel Niekus en Bjørn Smit: Steentijd uit de
Noordzee. Meer dan een catch of the day. Leiden,
Steentijddag.
23/03	De zoektocht naar Europese oudheden voor de
Rijkscollectie. Amersfoort, RCE.
03/04	Het Verleden van de Velden. Een close-up vanuit
het RMO. Noordwijkerhout, boekpresentatie J. van
Zoolingen.
19/04	Met Marcel Niekus: Submerged stone age
archaeology from the Dutch North Sea. Aurich,
Hugo Obermaier Gesellschaft.
20/04	Met Joep Orbons: De grafheuvel(s) van Eckelrade.
Geofysisch onderzoek. Amersfoort, RCE.
30/08	Met F. Haack, D. Hoffman en I. van Wijk: The
transformation of Neolithic societies and the
emergence of new ethnic identities. Maastricht,
sessie EAA.
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01/02	Met D. Hoffman: Emerging identities,
transforming the past. Maastricht, lezing EAA.
01/02	Navigating socio-economic change in the
neolithic of Northwest Europe. Maastricht, lezing
EAA.
21/09	Met Marcel Niekus, Dimitri Schiltmans en B. Smit:
Submerged prehistoric finds from the Dutch
North Sea. Leiden, ESHE.
01/10	Prehistorische archeologie van de Noordzee.
Rotterdam, Natuurhistorisch Museum.
06/10	Met J. Brattinga: De depotvondst van
Ommerschans. Oss, Metaaltijdendagen.
07/11	Met P. ter Keurs: The history of the National
Museum of Antiquities in the Netherlands.
Politics of collecting in a global and European
perspective. Saint-Germain-en Laye (Parijs).
16/11	Nieuws uit het Neolithicum. Leiden, sessie
Reuvensdagen.
17/11	Met H. Van der Velde: Een pot met geld voor
nationale projecten: en nu de resultaten. Leiden,
sessie Reuvensdagen.
17/11	Met R. van Oosten en C. Brandenburgh: Is er (nog)
toekomst voor een nationale archeologie? Leiden,
sessie Reuvensdagen.
21/11	The Ommerschans hoard. Imperfect rhymes and
the dynamics of powerful objects. Londen, UCL
en universiteit Göteborg: bijeenkomst Leiden
Centre for Global Heritage and Development.

Timo Epping – medewerker educatie
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10/11	Help! Een object… Vught, VGN.

Pieter ter Keurs – hoofd collecties
en onderzoek

16/11	Met M. Peters: Kunstkeuzes. Amersfoort,
Cultuurdag VO.

22/03	Jean-Émile Humbert et la Tunisie. Musée du Bardo,
Tunis.

Ruurd Halbertsma – conservator
Klassieke Wereld
07/02	Verzamelen voor het vaderland: De geschiedenis
van het RMO. Groningen, Lyceumclub.
23/03	Heinrich Schliemann in Nederland. Amersfoort,
Het Genootschap.
29/03	Carthago incognita: archeologische ontdekkingen
in de 19e eeuw. Leiden, Studievereniging Sophia
Aeterna.
05/04	The new classical galleries in the National
Museum of Antiquities. Leiden, Universiteit, MA
Museum Matters.
06/10	Art from Greece and Rome. Leiden, Universiteit,
BA kunstgeschiedenis.
20/11	Dans les coulisses du Musée National des
Antiquités de Leiden: histoires et intrigues
d’archéologie. Den Haag, Amitié Club.

15/09	Collections and emotional property: Politics,
colonialism and local discourses. Opening
academisch jaar Université Neuchâtel.
21/11	Objects and migration in New Guinea. University
College London.
04/12	Met Luc Amkreutz: In search of a national identity:
The history of the National Museum of Antiquities.
Politics of collecting in a global and European
perspective. St. Germain-en-Laye.

Helbertijn Krudop – restaurator
09/06	The coffin of Peftjauneith: conservation in
context. Vaticaanse musea.
02/07	De mummiekist van Peftjaoeneith: conservering
in context
Aerdenhout, Nieuwe Kring.
31/10	Restaurator in het RMO. Amsterdam, UvA.
10/11	De Egyptische stoel van het RMO. Amsterdam,
Symposium Stichting Ebenist.
13/11	Appelbaum and other decision making models.
Amsterdam, UvA.
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Lucas Petit – conservator Nabije Oosten

Lara Weiss – conservator Egypte

31/01	Cultuurterrorisme in het Midden Oosten.
Utrecht, SIB.

11/01	Kunst & Kitsch. Den Haag, Stichting Mehen.

02/03

Tell Damiyah. Leiden, Universiteit.

02/03	HOVO college Deir el-Medina grafbouw. Leiden,
HOVO.
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20/02	Archeologische bronnen: Leiden rond 1450.
Leiden, UL, geschiedenis.

04/10	Gouden Middeleeuwen: Nederland van 400 tot
700 n.Chr. Veendam, Veenkoloniaal Museum.

02/04	Romeins speelgoed. Tongeren, Gallo-Romeins
Museum.

18/10	Via Dorestad: Handel en communicatie in de
Vroege Middeleeuwen. Amsterdam, APM.

11/04
Tell Damiyah. Een klein, maar belangrijk IJzertijd
heiligdom in de Jordaanvallei. Enschede, Ex Oriente Lux.

18/05	Recent findings at Saqqara. Aarhus, Egyptological
society.

04/04	Metal decoration on leather belts and accessories
from northwestern Europe. Leiden, UL,
Museologie.

24/10	Gouden Middeleeuwen: Archeologie van
de Frankische tijd in Nederland. Roermond,
Landschap en geschiedenis Midden-Limburg.

07/10
De geheimen van Nineveh. Haarlem, Geschiedenis
Festival.

23/05	Recent findings at Saqqara. Kopenhagen,
Egyptological society.

18/05	Leren wanten en handschoenen 1300-1700. Gent,
BNA-dagen.

26/10	Dorestad en de Vikingen. Wieringen, Viking
Informatie Centrum.

13/11	Nineveh: hoofdstad van een wereldrijk. Katwijk,
bibliotheek.

23/05	The Walking Dead in Saqqara. Kopenhagen,
universiteit, Theban tomb construction project.

21/11	Vondsten, vormen en mode van kledingspelden in
Romeinse tijd en Middeleeuwen. Utrecht, NKV.

25/11	Nineveh: archeologie en erfgoed. Leiden, Ex
Oriente Lux.

02/06	The Walking Dead. Leiden, universiteit, Canonical
cultures network.

22/06	Characterization of garnets and glass inlays of
early-medieval jewellery in the Netherlands. StGermain-en-Laye.

Maarten Raven – conservator Egypte

06/06	Met Helbertijn Krudop. Conservation of the coffin
of Peftjauneith. Vaticaanse musea.

16/01	Egyptische religie, magie en symboliek. Leiden,
RMO, collegedag Historisch Nieuwsblad.
20/01	Dat is waarlijk opgestaan, echt Egyptisch leven!
Alma Tadema en Egypte. Leeuwarden, Fries
Museum, symposium Alma-Tadema.
28/02	Chnoem de Schepper: over de herkomst van een
iconografisch motief. Bloemendaal, Ex Oriente
Lux.
23/04	Foto’s van Jan Herman Insinger. Amsterdam, Huis
Marseille.
17/06	Opgravingen in Sakkara: De zuidsector in het
seizoen 2017. Leiden, Sakkaradag.

30/10	Kunst & Kitsch. Leiden, Ex Oriente Lux.
06/09	The new Egyptian galleries in Leiden. Chicago,
CIPEG annual meeting.
08/11	The walking dead at Saqqara Erfurt. Conferentie
Urban Religion in Late Antiquity.

Annemarieke Willemsen - conservator
Nederland Middeleeuwen
11/02	Laat Middeleeuws riembeslag en insignes uit
Nederland en Vlaanderen. Brussel, VUB, lancering
Medea.

30/06	Dorestad, Wijk bij Duurstede, & the National
Museum of Antiquities. York, University,
studiedag.
05/07	Mixed emotions: The Swords of Carolingian
Dorestad. Leeds, IMC.
08/07	Places to play in the Middle Ages: Medieval toys
and where they were found. Oxford, Magdalen
College, colloquium.
01/09	Late-Medieval Bling: The meaning of metal
mounts on belts and bags. Maastricht, EAA.
12/09	Handschoenen, wanten en wapenwanten in
Nederland voor 1700. Alphen a/d Rijn, Archeon.
23/09	Romeinse kinderen en hun speelgoed. Elst,
Tempel/Kerk Museum.

12/12	Vondsten, vormen en mode van kledingspelden in
Romeinse tijd en Middeleeuwen. Nijmegen, RU.

Tanja van der Zon - projectleider
13/03	Queens of the Nile. Den Haag, International
Women’s Contact.
12/05 	Crises in de Méditerranée. Amsterdam, Allard
Pierson Museum, Babesch studiedag.
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Uitgelicht: Onderzoek
naar het graf van Stein
en herinrichting museum
voor Grafculturen
Conservator Luc Amkreutz en voormalig conservator
Leo Verhart deden onderzoek naar de neolithische
grafkelder van Stein. Deze grafstructuur met stenen vloer,
crematieresten en bijgiften werd in 1963 door professor
Modderman opgegraven en is in situ bewaard binnen het
Archeologiemuseum Stein. Dit archeologisch ‘reservaat’
had subsidie verkregen voor een herinrichting. Een
onderdeel van de herinrichting betrof onderzoek naar de
grafkelder, die het centrale element in het museum vormt.
De vondsten uit de grafkelder bevinden zich in het RMO en
zijn deels te zien op de afdeling Archeologie van Nederland.
Het onderzoek betrof een contextuele en fysieke analyse
van het graf. Naast aanvullend literatuuronderzoek is met
een 3D-scanner het graf ingemeten. Dit biedt een kans
voor nieuwe visualisaties en ondersteunt theorieën over
hoe dit graf tot stand is gekomen. Kern van het onderzoek
vormde de analyse van de vondsten. Bijzonder was daarbij
de analyse van het crematiemateriaal door Barbara Veselka
van het bedrijf LAB. Eerder onderzoek had uitgewezen
dat in het graf enkele individuen begraven waren. Het
bleek echter dat indertijd niet alle materiaal is onderzocht.
In deze grafkelder blijken 42 individuen bijgezet te zijn:
mannen, vrouwen, kinderen en zelfs een foetus. Het graf
herbergt waarschijnlijk een groot deel van de bevolking
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van één of meerdere nabije nederzettingen. Men heeft
dus lange tijd hun overledenen gecremeerd en in de
grafkelder bijgezet. Deze moet dus langer toegankelijk
zijn geweest en kende waarschijnlijk een herbouwfase.
Het vermoeden is dat er een heuvel over de grafkamer
gelegen heeft. Opvallend was dat er dierlijke resten in
het crematiemateriaal voorkwamen, zoals resten van een
grote vis en een marterachtige. Daarnaast vormen de vele
pijlpunten die meegegeven zijn een raadsel. Was het een
graf van krijgers of jagers? In ieder geval wijken de wijze
van het dodenbestel (crematie) en de eenvormigheid van
de bijgiften (vooral pijlpunten) opmerkelijk af van wat
gangbaar is in de buurlanden.
Naast het wetenschappelijke onderzoek werd het museum
in Stein heringericht, door presentatiebedrijf TGV. Samen
met TGV werd door conservator Amkreutz gewerkt aan
een serie video-opnames over het graf, over andere
museumvondsten en over de archeologische geschiedenis
van Stein. Daartoe werden opnames gemaakt bij
megalithische graven in België en Duitsland en zijn met een
drone spectaculaire beelden opgenomen. De video’s zijn op
grote schermen in het museum te zien. In ruil voor de inzet
van de conservator prijkt het museumlogo prominent bij de
ingang van het museum.

Egypte
Medio maart reisde een onderzoeksteam voor zeven
weken naar Egypte, voor de jaarlijkse opgraving bij
het dorp Sakkara. In het Egyptische zand zijn geen
meeslepende ontdekkingen gedaan, maar er is veel
interessants gevonden. Het internationale team bestond
uit veertien wetenschappers, van archeologen tot
aardewerkspecialisten, en werkte onder leiding van
het RMO en het Museo Egizio uit Turijn. Er hielpen 80
lokale werknemers om het zand weg te scheppen en dit
systematisch te onderzoeken. Sinds 1975 voert het museum
dit opgravingsproject uit, dat wordt gefinancierd door het
RMO, het Museo Egizio, Labrys Reizen, de Stichting Friends
of Saqqara en het Cultuurfonds van de Nederlandse
Ambassade in Caïro.
Het werk startte aan de noordkant van het opgravingsveld,
ten noorden van de plek waar in de jaren ‘80 het graf
van Maya is gevonden. Dit gedeelte was bedekt met
metershoge hopen zand en puin en leverde overblijfselen
van grafkapellen uit de periode van het Nieuwe Rijk
(1539-1077 v.Chr.) op. Er moet een forse hoeveelheid zand
worden afgevoerd voordat men kan vaststellen wat precies
gevonden is. De eerste tekenen zijn veelbelovend. Onder
een dikke laag zand kwamen sporen van grafrovers uit
de negentiende eeuw tevoorschijn en daarna sporen van
Kopten (Egyptische christenen, vanaf de vierde eeuw
na Chr.). In de zandlagen werden voorwerpen uit de Late
Periode (722-332 v.Chr.) gevonden, gemaakt van aardewerk,
faience, hout en linnen. Volgend jaar worden deze vondsten
onderzocht. Dieper in het zand lagen de resten van twee
grafkapellen en schachten uit het Nieuwe Rijk (1539-1077
v.Chr.). De reliëfs in de kleinste kapel zijn sterk verweerd. De
onderzoekers konden wel vaststellen dat er afbeeldingen
van offerscènes op staan. Er zijn geen namen of inscripties
bewaard gebleven. Iets verderop is een offerkapel
gevonden, met een voorkamer en een binnenkamer. Hier

is de versiering op de muren erg beschadigd. Alleen op de
onderkant zijn wat inscripties bewaard gebleven, waaruit
blijkt dat de naam van de mogelijke grafeigenaar op (…)khau
eindigt. In deze kapel is een aantal ongebruikelijke reliëfs
aangetroffen, die sporen van kleur bevatten, waaronder
een kinderfiguur tussen de voeten van twee volwassenen.
Helaas is het overgrote deel van de reliëfs afgebladderd.
Aan de zuidkant is het team flink opgeschoten. De
grafschacht van Samoet (een grafsteen met zijn naam en
zeldzame decoratie aan vier zijden werd in 2014 ontdekt)
is uitgegraven. Verder is een aantal begravingen uit het
late Nieuwe Rijk en de Derde Tussenperiode (1076-723)
aangetroffen en een verzameling materiaal dat voor
de balseming van lichamen is gebruikt, weggestopt in
vijf kruiken. De aardewerk scherven die het team de
afgelopen jaren in diverse schachten en grafkamers vond,
zijn gesorteerd. Aan de zuidzijde is eveneens de in 2015
opgegraven grafkamer in kaart gebracht.
Tot slot is de in 2009 ontdekte grafkamer van Tatia
gerestaureerd, zodat bezoekers dit gedeelte van de
opgravingen kunnen bekijken. Afgezien van het noordelijke
gedeelte is de site van de Leids-Turijnse opgraving open
voor publiek.

Jordanië
De jaarlijkse opgraving van conservator Lucas Petit, die
samen met de Jordaanse Yarmouk University opgraaft op
Tell Damiyah, een nederzettingsheuvel in Jordanië, ging
niet door vanwege de voorbereidingen van de conservator
voor de tentoonstelling Nineveh.
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Uitgelicht: onderzoek

Nederland
Vanaf 2016 neemt het museum opnieuw actief deel aan
Nederlands veldonderzoek. Dit met het oog op de museale
herpositionering in het archeologisch landschap en het
idee dat een collectie bestudeerd moet worden in relatie
tot nieuw onderzoek. Binnen het NWO-VENI-onderzoek
Networked Landscapes van dr. Quentin Bourgeois,
werd een week deelgenomen aan prospectief (borend)
onderzoek door conservator Amkreutz. De kartering (in
kaart brengen) van één van de grootste prehistorische
grafheuvelmonumenten van Europa, de 6 kilometer lange
grafheuvelrij van Epe-Niersen, is daarmee compleet. Het
project richt zich op de landschapsorganisatie en de
fysieke netwerken van laat-neolithische gemeenschappen
in het derde millennium v.Chr., met bijzondere aandacht
voor de grafheuvelrijen in Noordwest-Europa. Het
onderzoek heeft het doel dit imposante rituele landschap
breder onder de aandacht te brengen.
Een tweede veldcampagne betrof het onderzoek van
een grafheuvel in Eckelrade (Limburg). Deze grafheuvel
dateert waarschijnlijk uit de bronstijd en maakt deel uit
van een groep, waarvan een deel met steenpakking is
opgebouwd. De heuvels zijn in de jaren ’20 van de vorige
eeuw onderzocht door amateurarcheologen en werden als
verloren gewaand. Op het digitaal hoogtemodel van het
Nederlandse landschap, de AHN, werd één van de heuvels
teruggevonden. Deze bleek niet volledig opgegraven
en in het landschap zichtbaar aanwezig. De gemeente
Eijsden-Margraten raakte enthousiast en in samenwerking
met het archeologisch bedrijf Archeopro werd de heuvel
middels geofysische methoden onderzocht en middels
boringen gekarteerd. Dit laatste eveneens in samenwerking
met dr. Bourgeois. Er is overleg met de gemeente hoe
de resterende heuvel te beschermen en publiekelijk te
ontsluiten.

NWO Vidi-subsidie voor
Egypte conservator

Meer onderzoek: Vatican
Coffin Project

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) heeft Lara Weiss, conservator collectie
Egypte, een subsidie van €800.000 toegekend. Ze krijgt
het geld voor haar onderzoeksproject The Walking Dead
in Saqqara. Voor dit project gaat ze, samen met post docs,
in de Egyptische dodenstad van Sakkara de komende
jaren onderzoeken hoe in Egypte de religie door de
eeuwen heen is veranderd en hoe religieuze tradities
gevormd, gewijzigd of opnieuw uitgevonden zijn. Uit 590
ingediende onderzoeksprojecten heeft NWO 89 aanvragen
gehonoreerd. Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die
na hun promotie een aantal jaren succesvol onderzoek
hebben verricht. Met de financiering kunnen ze vijf jaar
lang een onderzoeksgroep opzetten. Het onderzoek van
Weiss is aangesloten bij het Leiden University Institute for
Area Studies (LIAS).

Het Vatican Coffin Project analyseert materiële aspecten
van Egyptische mummiekisten en neemt hun symbolische
en culturele waarden onder de loep. Het project is
een internationale samenwerking, geïnitieerd door de
Vaticaanse musea en met in eerste instantie Musée du
Louvre en het RMO als deelnemers. Vervolgens sloten
Museo Egizio (Turijn), het Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France (Parijs), het Centro
Conservazione e Restauro La Venaria Reale, (Turijn) en
Xylodata (Parijs) aan. Vanuit het RMO werken conservator
Lara Weiss en restaurator Helbertijn Krudop aan dit project.

Onderzoek in Sakkara
Lara Weiss zal met haar Vidi-project aansluiten bij de
jaarlijkse opgraving in Sakkara: ze wil achterhalen hoe
mensen in het Nieuwe Rijk (1539-1077) en latere periodes
naar religieuze tradities in Sakkara keken, en wat dat
voor hen betekende. Wie laat zijn graf op een bepaalde
plaats bouwen, en waarom? Hoe werden de graven in het
dagelijkse leven gebruikt en door wie? Het overkoepelende
doel van haar project is de ontwikkeling van een model dat
bijdraagt aan de vraag hoe tradities ontstaan, wie deze
kan wijzigen en hoe door aanpassingen nieuwe tradities
worden gevormd.

De kracht en innovatie van het Vatican Coffin Project
is de interdisciplinaire benadering. Door kennis en
technologieën te delen, bestuderen conservatoren,
natuurwetenschappers en restauratoren van de
deelnemende instellingen hun kisten vanuit drie
perspectieven. De door de oude Egyptenaren gebruikte
vervaardigings- en schildertechnieken worden bestudeerd,
evenals de iconografie en stijl van de kisten, de namen,
familierelaties en de titels van de kisteigenaren, de
religieuze betekenis en de huidige en historische conditie.
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Kennisoverdracht:
Publicatiebeleid
Bij publicaties wordt onderscheid gemaakt tussen
populairwetenschappelijke en zuiver wetenschappelijke
publicaties. In de missie is wetenschap expliciet
opgenomen als een kennisbasis voor het vertellen van
verhalen over de relevantie van de oudheid in heden
en verleden. Daarom staat onderzoek in dienst van de
overige museale taken. In het verlengde hiervan is een
uitgeefbeleid vastgesteld, waarbij de volgende keuzes zijn
gemaakt:

• Bij voorjaars- en zomertentoonstellingen geeft het RMO
populairwetenschappelijke publieksboeken uit.
•B
 ij wintertentoonstellingen is Sidestone Press uitgever
van toegankelijke catalogi met internationale auteurs.
•B
 ij wetenschappelijke publicaties is Sidestone Press
uitgever van printing on demand titels en digitale
distributie.

Doel

2014

2015

2016

2017

Wetenschappelijke publicaties

15 per jaar

16

13

13

21

Populairwetenschappelijke
publicaties

20 per jaar

32

19

38

23

6 in 2017/2020

7

6

4

10

Boeken

De publicaties van de medewerkers zijn opgenomen in
Bijlage V. Het aantal hierboven is exclusief columns en korte
bijdragen in het magazine van de vriendenvereniging.

Wetenschappelijke
reeks PALMA
Het RMO heeft een wetenschappelijke publicatiereeks:
PALMA, Papers on Archaeology of the Leiden Museum of
Antiquities, uitgegeven door Sidestone Press. In de reeks
worden, naast studies van conservatoren en externe

onderzoekers, bundels van symposia gepubliceerd. Met
Sidestone wordt met printing on demand en digitale
distributie gewerkt. Ofschoon de conservatoren publiceren
in externe tijdschriften, is de PALMA-reeks van groot
belang. PALMA bestaat sinds 2005 en kende tot begin 2017
twaalf delen.
Tussen half oktober en eind december verschenen
vijf delen. Allereerst een bundel over Nineveh, de
wetenschappelijke evenknie van het publieksboek. Twee
weken later werden de bijdragen aan het symposium over
gemmen en cameeën (Engraved Gems) gepubliceerd. In
november verscheen een studie over Noordwest Europese
vorstengraven, het proefschrift van Sasja van der VaartVerschoof. Het graf van Oss speelde daarin een voorname
rol. De publicatie van het proefschrift in de PALMA-reeks
vormde een bekroning voor de jaren waarin dit onderzoek
vanuit het RMO gefaciliteerd is en de rol die het graf in
onderzoek en museale presentatie inneemt. Aan het einde
van het jaar verscheen Canino Connections, over de Griekse
vazen uit Etruskische graven van Lucien Bonaparte en een
PALMA-deel over de eerste fase van het onderzoek naar de
restauratie van mummiekisten.

Zes Egypte-publicaties
in voorbereiding
In 2018 zijn PALMA-delen over Egyptische onderwerpen
voorzien. Conservator Raven redigeerde een tweede versie
van een studie van M. Zecchi over de Leidse naos van
Amasis en een boek van S. Beck over magische papyri. Hij
werkte aan de publicatie van The Tombs of Ptahemwia and
Sethnakht at Saqqara en startte een boek over Five New
Kingdom tombs at Saqqara, beide grotendeels van zijn
hand. De tekst voor een ander deel, Jan Herman Insinger
and the Egyptian collection in Leiden is afgerond. Lara
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Weiss bereidde de publicatie van het Canopic Jar project
voor, een onderzoek naar DNA resten in canopenvazen.

Populair wetenschappelijke
boeken
Bij de tentoonstellingen verschenen de volgende
publicaties:
• Along the road to Nineveh. Qassim Alsaedy in the National
Museum of Antiquities
• Carthage rediscovered : Humbert in Tunisia. Guide to the
exhibition at the Bardo National Museum, door Ruurd
Halbertsma en Lot Fakkeldij. Redactie: Tanja van der Zon
• Nineveh. Hoofdstad van een Wereldrijk. Redactie : Daniele
Morandi Bonacossi en Lucas Petit. Uitgegeven door
Sidestone Press.
• Fibula’s: Vondsten, vormen & mode. Door Stijn Heeren en
Annemarieke Willemsen.
• Casa Romana: Mooi wonen in de Romeinse tijd, Leiden
2017. Meerdere auteurs. Redactie Annemarieke Willemsen.
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Uitgelicht: Jubileumboek
in voorbereiding

Uitgelicht: Onderzoek
naar Shokan, Egypte

In 2018 wordt stilgestaan bij het 200-jarig bestaan
van museum. Er komen 200 activiteiten, een
voorjaarstentoonstelling maakt de museumgeschiedenis
inzichtelijk en er verschijnt een kloek boek, waarin wordt
stilgestaan bij de hoogte- en dieptepunten van 200 jaar
omgang met oudheden. 30 auteurs leverden in 2017 meer
dan 50 artikelen aan.

Voordat het RMO in samenwerking met de Egypt
Exploration Society in de necropool van Sakkara groef,
was het museum actief in Aboe Roasch en in Nubië. Tussen
1962 en 1964 groef een opgravingsteam onder leiding van
directeur Adolf Klasens te Shokan 30 laat-Meroïtische
huisstructuren op. De documentatie van deze opgraving
is in het museumarchief opgeborgen, daarna nooit
nader bestudeerd en, op een incidenteel artikel na, niet
gepubliceerd. De vrijwilligers Lilliane Mann en Ben van den
Bercken zijn begonnen dit project aan de vergetelheid te
onttrekken.

In dit boek is prominent aandacht voor de eerste
bloeiperiode. De jonge directeur, Caspar Reuvens, legde
op doortastende wijze een solide basis voor wat nu het
Rijksmuseum van Oudheden is. Dat ging niet altijd over
rozen. Al voordat hij de geschiedenis in zou gaan als de
grote grondwetsherziener van Nederland had Thorbecke
duidelijk gemaakt wat hij van het museum vond. In 1834
schreef hij: “In het algemeen kan ik het nut van overgroote
musea, hospitalen en dergelijke, bij eene akademie, niet
inzien. Het kabinet van Reuvens verzwaart ons budget,
ten nadeele van wezenlijke behoefte. Ik voor mij zou die
poppen en sarkophagen zien verhuizen, zonder een traan
te storten. Welligt vindt mijn collega in de hoofdstad meer
deelneming, dan te Leijden. Dat zou ik hem van harte
wenschen. Hier heeft hij enkel verdriet.”
Het midden van de negentiende eeuw was een moeizame
periode. Toch werd het RMO in die tijd een volwaardig
museum met een gebouw waarin men een collectie kon
tonen. Vanaf 1838 was het museum gehuisvest in de
Breestraat en was er sprake van een openbaar toegankelijke
vaste opstelling. Onder Reuvens was het museum wel
beperkt toegankelijk geweest, maar nu was er een algehele
openstelling ‘voor een ieder die zich beschaafd gedroeg’.
De reacties van bezoekers zijn terug te vinden in brieven
of dagboeken uit die tijd. De Franse schrijvers Jules en
Edmond de Goncourt bezochten het RMO op 14 september
1861: “In het museum de Indische god Ganesa met een
olifantssnuit, zowel schrikwekkend als rabelaisiaans.
Wanneer ik kijk naar uit hun windsels gehaalde mummies,
twee mummies van kinderen, die daar achter het glas
tegen het raam liggen, dan denk ik aan het heimwee van
die arme hulsels van de ziel, die na hun dood uit hun graf
zijn verbannen, uit hun vaderland verdreven, en door de
ruiten uitzien op een Hollandse gracht, op dode bladeren
in stilstaand water, op een grijze hemel, een gelige zon,
donkere bakstenen en donkere bomen.”
Zoals uit het citaat duidelijk is, waren de hindoeboeddhistische beelden uit Indonesië een trekpleister. Voor
Reuvens was een universalistische visie belangrijk. Leemans
benadrukte vooral dat oudheden uit ‘dode’ culturen in het
RMO thuis hoorden en dat voorwerpen van functionerende
culturen naar het Etnografisch museum (nu het Nationaal
Museum voor Wereldculturen) moesten gaan. Nadat
Leemans zich in 1891 als directeur had teruggetrokken,
veranderde dit. In 1903 werden de Indonesische collectie
en de oudheden uit Midden en Zuid-Amerika overgedragen
aan ’s-Rijks Ethnografisch Museum. Het RMO zou zich gaan

Graven in Nubië

Rijksmuseum
van Oudheden
Leiden een
geschiedenis
van 200 jaar
concentreren op Nederland en de gebieden rondom de
Middellandse zee, inclusief het Nabije Oosten.
In het boek wordt stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog
en de situatie waarin het museum zich bevond, met een
conservator die sympathiseerde met de bezetters en een
directeur die worstelde met morele dilemma’s. Er is veel te
lezen over de geschiedenis van restauratie, van educatie
en over de betrokkenheid van arbeiders bij het RMO.
Natuurlijk eindigt het boek met de huidige periode, met
hoge bezoekerscijfers, belangwekkend onderzoek en …
buitengemeen gemotiveerde medewerkers.

Met de ervaring in Aboe Roasch en de financiële steun van
de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek (ZWO), de voorloper van het NWO, begon
Klasens aan de opgraving van de nederzetting Shokan.
Klasens schreef twee korte verslagen over deze opgraving.
Andere projecten, zoals de komst en wederopbouw van
de tempel van Taffeh in het museum en de opgravingen in
Sakkara, namen de medewerkers zodanig in beslag, dat de
uitwerking van de documentatie en de nadere bestudering
van de vondsten van Shokan naar de achtergrond
verdwenen. Het merendeel van de vondsten kwam in het
depot terecht. Enkele voorwerpen zijn opgenomen in de
presentatie van de Egyptische collectie.

Opgravingsarchief
Het archief bevat de plattegronden, objectregisters,
opgravingsfoto’s en notities van de opgravers. Deze
documenten laten zien hoe de opgraving van Shokan
is verlopen en hoe de opgravers te werk gingen. Op de
opgravingsfoto’s zijn schervenvelden te zien: in dit geval
een plek aan de oever van de Nijl, waar de opgravers het
aardewerk uitlegden, inventariseerden en in typologieën
indeelden. Deze methode wordt nu nog in Sakkara gebruikt.
Het archief bevat alle informatie over het gedecoreerde
aardewerk dat 80% van de vondsten uitmaakt. Van
het aardewerk is aangetekend in welke ruimte het is
aangetroffen, maar niet in welke laag. Voor de bepaling
daarvan spelen de opgravingsfoto’s een belangrijke rol.
Zo zijn objecten in situ gefotografeerd. Dit maakt ze tot
waardevolle chronologische markers voor het dateren van
de structuren en andere objecten op de site.
In de Nubische archeologie is een compleet opgegraven
Meroïtische nederzetting zeldzaam.
Egyptologen waren in het verleden meer geïnteresseerd in
tempels en begraafplaatsen dan in dorpen. De vraag is of
het mogelijk is een relatie te leggen tussen begraafplaatsen
in de regio en de nederzetting van Shokan. Nader
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onderzoek naar de betreffende grafvelden kan misschien
inzicht geven in de migratie die in de laat-Meroïtische
periode op gang is gekomen.
De vondsten uit Shokan kunnen bijdragen aan een beter
begrip van het leven in een Meroïtisch dorp. Zo kunnen
het schervenmateriaal, de kralen, de terracotta figuren en
de Romeinse olielampen informatie geven over de handel
van de dorpsbewoners. Ook de ostraca waarop vermeende
plattegronden van huizen zijn getekend, zijn bijzonder. Gaf
men zo nieuw te bouwen huizen weer? Een andere vraag
is of het mogelijk is iets af te leiden uit de veelheid aan
weefgerei.
De nederzetting Shokan roept vragen op. Het archief- en
vondstmateriaal is inmiddels toegankelijk gemaakt door
ordening, determinatie en de recente verkrijging van
meer gegevens uit eerste hand, namelijk van één van de
opgravers. Onderzocht wordt of de onderzoeksresultaten
van andere sites in de omgeving nieuw licht werpen
op de nederzetting, terwijl nadere bestudering van het
Shokanmateriaal mogelijk van nut kan zijn bij het onderzoek
van bedreigde sites in het zuiden van Soedan. Door een
uiteindelijke publicatie van deze opgraving wordt, vijf
decennia na haar verdwijning in het Nassermeer, de laatMeroïtische nederzetting van Shokan tot leven gewekt.
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Mutaties in personeelsbestand

3.1 Personeel

Per 31/12

Aantallen
In fte

2014

2015

2016

2017

Regulier

38,8

42,9

44,4

42,7

Oproep

9,8

6,0

7,2

8,3

48,6

48,6

51,6

51,0

Totaal

Specificatie
personeelslasten in €

Realisatie
2017

Begroting 2017

fte
Waarvan vast contract

Realisatie 2016

fte

fte

2.976.572

47,6

2.559.433

47,0

2.779.278

47,0

Waarvan tijdelijk
contract

189.994

3,4

481.665

4,0

308.809

4,6

Waarvan inhuur

63.083

1,1

20.209

1,0

50.502

0,9

3.229.649

52,1

3.061.307

52,0

3.138.589

52,5

Personeelslasten
totaal

2014

2015

2016

2017

Vertrokken

11

15

13

6

In dienst getreden

13

13

8

17

Fulltime

20

18

15

18

Parttime

52

52

50

58

Totaal

72

70

65

76

Vast

51

55

56

57

Tijdelijk

21

15

9

19

Mannen

37

32

30

34

Vrouwen

35

38

35

42

Stagiairs

14

14

22

23

Vrijwilligers

67

52

35

44

0

0

0

1

20/29 jaar

20

16

13

25

30/39 jaar

21

22

21

21

40/49 jaar

14

13

12

10

50/59 jaar

12

12

10

12

5

7

9

7

Schaal 1 t/m 5

29

25

24

33

Schaal 6 t/m 10

32

34

30

33

11

11

11

10

< 20 jaar

Bij de samenstelling van het personeelsbestand is een
evenwichtige opbouw qua geslacht en leeftijd het
streven. Per 31 december omvatte het personeelsbestand
gemiddeld 42,7 fte (tegen 44,4 fte in 2016), exclusief de inzet
van 8,3 fte aan oproepkrachten in de Publieksdienst en bij
de Beveiliging (tegen 7,2 fte in 2016). Naast de eigen staf zijn
44 vrijwilligers actief. Zij zorgen dat de wetenschappelijke
bibliotheek voor gasten geopend is, voeren nieuwe titels
in en digitaliseren het archief. Daarnaast zijn vrijwilligers
betrokken bij het begeleiden van de kinderactiviteiten en
het onderhouden van de museumtuin.
Voor het organogram per 31/12/2017 wordt verwezen naar
Bijlage VI.

> 59 jaar

Schaal 11 en hoger
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Verloop ziekteverzuim

Vacature

Ingevuld door

Intern / extern

Ben van den Bercken

Intern

Guus Waals

Extern

Robbert-Jan Looman

Extern, eerder stagiair

Franka Kerklaan

Extern

Medewerker beveiliging

Tim de Bruin

Intern, stagiair

Nieuwe medewerkers

Medewerker beveiliging

Justin Maaskant

Extern, eerder stagiair

Bij de Publieksdienst werken medewerkers op basis van
arbeidsovereenkomsten met vaste uren, op oproepbasis,
via payroll-organisaties en via het uitzendbureau. Het
aantal fte van de oproepkrachten is toegenomen ten
opzichte van 2016, doordat in het laatste kwartaal gekozen
is medewerkers direct in dienst te nemen en minder gebruik
te maken van payroll-organisaties. In het laatste kwartaal
zijn zes medewerkers in dienst getreden als rondleider bij
de tentoonstelling Nineveh. Zij werden eveneens ingezet
als rondleider bij de Egyptische afdeling en voor het
publieksonderzoek.

Managementassistente

Judith van der Flier

Intern, stagiair

Managementassistente

Berber van der Oord

Intern

Project-assistent PR/communicatie

Dennis van Leeuwen

Intern

Petra Hogenboom

Intern

Elsbeth Tjon Sie Fat

Intern

Winkelbeheerder
2014

2015

2016

2017

Verzuim totaal

3,3%

2,8%

1,4%

3,4%

Kortlopend

0,5%

0,4%

0,5%

0,7%

Langlopend

2,8%

2,4%

0,9%

2,7%

Het verzuimpercentage, exclusief zwangerschaps- en
bevallingsverlof, is lager dan het streefcijfer van maximaal
4%. De verzuimklasse langverzuim telde twee tot drie
medewerkers.

Generatieregeling
Het management heeft, met instemming van de OR,
een generatieregeling ingevoerd. In het kader van het
stimuleren van doorstroom in de organisatie en instroom
op de arbeidsmarkt in de museale sector, biedt het RMO
medewerkers van 63 jaar en ouder een generatieregeling
aan. Met deze regeling krijgen zij de mogelijkheid minder
uren per week te werken met gedeeltelijk inlevering
van salaris, echter wel met volledig behoud van
pensioenopbouw.

Medewerkersverloop en
interne mobiliteit
Opvallend aan de mutaties is het aantal nieuwe collega’s
en het geringe medewerkersverloop. Zes collega’s zijn
uit dienst getreden, waarvan er twee met pensioen zijn
gegaan. Het lage personeelsverloop is onder andere een
positief effect van de betere doorstroming in de eigen
organisatie. Het managementteam heeft besloten een
breder aanbod aan cursussen en trainingen te faciliteren,
om de doorgroeimogelijkheden van medewerkers te
vergroten.

Vacatures
Het RMO wil mobiliteit onder medewerkers bevorderen
door interne sollicitaties te stimuleren en een
terugkeergarantie te bieden naar de oude functie. In dit
perspectief is het positief dat vacatures werden vervuld
door interne kandidaten.

Hoofd financiën en bedrijfsvoering
Fotograaf
Medewerker financiële administratie

Assistent conservator Egypte
Medewerker zaalverhuur
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Stagiaires

Ondernemingsraad

Het RMO breidt met behulp van studenten de
collectiedocumentatie uit. Stagiaires werken daarnaast aan
eigen projecten of ondersteunen de activiteiten. Voor de
lijst met stagiaires wordt verwezen naar Bijlage VII.

Er werden vijf formele overleggen gevoerd tussen
de ondernemingsraad en de directeur. Tijdens de
vergaderingen was de personeelsfunctionaris aanwezig.
De directeur en de OR geven de voorkeur aan een open en
constructieve communicatie. Dat leidde wederom tot een
goede verstandhouding. Aandachtspunten vanuit de OR
waren de sollicitatieprocedure en werkdruk.

Diversiteitsbeleid
Naar aanleiding van de Code Culturele Diversiteit is
een visie op het gebied van diversiteit in personeel
vastgesteld, Dit zal samen met een visie op de diversiteit
in het publieksbereik, de museumprogrammering en
de samenwerking met partners leiden tot beleid en de
uitvoering daarvan.
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3.2 Veiligheidszorg,
beveiliging en
automatisering

Automatisering
Ofschoon geen opdracht met betrekking tot de
continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
gegevensverwerking is gegeven, heeft accountant EY
de systemen Exact Online (financiële administratie),
WyseGuard (ticketverkoop), NewViews (autorisatie
facturen) en Elli (winkelverkopen) getest op
wijzigingsbeheer en logische toegangsbeveiliging.
Deze testwerkzaamheden hebben volgens de
accountant geen tekortkomingen aan het licht gebracht.
Daarnaast constateert EY dat er voldoende primaire
functiescheidingen zijn. EY adviseert in 2018 meer aandacht
aan cybersecurity te besteden.

Beveiliging
De beveiliging op het gebied van brandgevaar, inbraak
en de veiligheid van personeel en bezoekers is in orde,
Dat betreft de situatie in de museumgebouwen en in de
kantoren. Met inzet van middelen uit Bestemmingsfonds
Raamsteeg, gevormd door een eenmalige subsidie van het
Ministerie van OCW, zijn in de depots aan de Raamsteeg
verbeteringen op het gebied van de brandveiligheid
aangebracht. In dit oude Museum voor Natuurlijke Historiën
bevinden zich de bulkdepots van het RMO en Museum
Boerhaave, met wie bij dit project wordt samengewerkt.

Veiligheidszorg
Het hoofd bedrijfsvoering en financiën is verantwoordelijk
voor de algemene gang van zaken met betrekking tot
veiligheid en informatiebeveiliging. Het hoofd beveiliging,
die onder het hoofd F&B valt, zorgt voor toezicht en
naleving van maatregelen en procedures. Daarmee is

het RMO van mening dat de veiligheidsmaatregelen en
procedures, die zijn opgenomen in Bijlage VIII, intern
geborgd zijn.

Aanpassingen in het
bedrijfsnoodplan
In het bedrijfsnoodplan, dat geldt als veiligheidsplan, is de
ontruimingsplattegrond van de afdeling Egypte aangepast.
Naar aanleiding van de vernieuwde opstelling zijn tien
topstukken gedefinieerd die, in geval van brand, als eerste
uit het museumgebouw verwijderd worden.
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3.3 Gebouwenbeheer
Energieverbruik
Elektriciteit in KWH
2014

1.012.779

2015

959.029

2016

846.146

2017

804.580

Het elektriciteitsverbruik daalde de afgelopen jaren
aanzienlijk. Dat is te danken aan meerdere verbeteringen
op het gebied van duurzaamheid, zowel op het gebied van
(koel)installaties als bij aanbrengen van ledverlichting. In
2018 zal dit laatste ook gebeuren bij de afdeling Nederland
in de Romeinse tijd.

Onderhoud
Met ingang van 2017 is het nieuwe huisvestingsstelsel, een
proef tot en met 2021, gestart en zijn contracten tussen
het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de musea afgesloten.
Met de stelselwijziging wordt beoogd de rijksmusea
meer mogelijkheden te geven als cultureel ondernemer
te functioneren. Zeggenschap over de gebouwen wordt
hierbij beschouwd als belangrijke factor, doordat het de
musea in staat stelt keuzes te maken over aard, omvang
en kwaliteitsniveau van het onderhoud. Daarnaast zijn
de afstemming van bouwactiviteiten op de museale
activiteiten en de keuze voor uitvoerende contractpartners
een aspect van ondernemerschap.
In dit kader is het beheer en onderhoud van de
gehuurde panden van het RVB vanaf 1 januari door het
RMO overgenomen. Het RVB werkt aan een meerjarig
onderhouds- en investeringsplan (MOIP). Aan de hand van
het MOIP wordt besloten welke werkzaamheden wanneer
uitgevoerd worden. De beslissingsbevoegdheid ligt bij
het RMO. Tot het moment dat dit plan gereed is werkt
het museum met het MOIP dat door de firma Dijkoraad
is opgesteld. 2017 was daarom een overgangsjaar:
De onderhoudswerkzaamheden die zijn uitgevoerd,
waren vrijwel allen gerelateerd aan de nulmeting uit
2016. De kosten hiervan waren voor rekening van het
RVB, zijnde achterstallig onderhoud, en belastten het
resultaat niet. Per ultimo 2017 zijn de werkzaamheden

uit de nulmeting niet volledig afgerond. Andere
onderhoudswerkzaamheden vonden plaats op basis van
een noodzakelijkheidsinschatting door het museum.
Het huisvestingsstelsel betekent dat het RMO in beginsel
de risico’s van de panden, als ware hij eigenaar, voor zijn
rekening neemt en dat het RMO zich moet verzekeren
tegen de risico’s en aansprakelijkheden die hiermee
samenhangen. De niet op de balans geactiveerde panden
van het RVB zijn om die reden per 1 januari 2017 verzekerd
op basis van een herbouwwaarde van €40,5 miljoen.
Het RMO pleit voor een regelmatige evaluatie van het
huisvestingstelsel door OCW en RVB, zodat tussentijds
correcties mogelijk zijn. Het RMO beoordeelt de relatie
met het RVB op operationeel gebied als goed en wenst
verbeteringen op het gebied van procesmanagement en
informatieverstrekking.

Toegankelijkheid voor
minder validen
Het gehele museum is goed toegankelijk
voor rolstoelgebruikers en is beoordeeld door het
Platform Gehandicapten Leiden. Invaliden kunnen op het
Rapenburg gratis parkeren. Voor het museumgebouw, op
het Rapenburg, is een invalidenparkeerplaats. Bezoekers
kunnen rolstoelen lenen. Mindervaliden en slechtzienden
kunnen een hulp- of geleidehond meenemen.
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3.4 Financiële
administratie en
jaarrekening
De financiële administratie wordt gevoerd in Exact Online. Dit
is een webbased boekhoudpakket waarvan de voordelen bij
de dagelijkse invoer en up-time liggen. De werkstroom voor
inkoopfacturen is ondergebracht in NewViews, een online
programma dat gelinkt is met ExactOnline. De werkprocessen
hebben als doel inzichtelijkheid, accuratesse en efficiency
ten behoeve van alle activiteiten.

Beleggingen en derivaten

Aanbestedingsbeleid

Financiële positie

Baten en lasten

Het RMO belegt niet. Het museum zet eventuele tijdelijk
overtollige middelen op iets beter renderende rekeningen
en houdt de vrijheid van directe opneembaarheid. Het
museum heeft één derivaat (renteswap) die eind 2017
volledig werd afgelost. Voor de details wordt verwezen naar
de jaarrekening.

Het museum heeft in 2016 een vierjarenanalyse opgesteld
van de bestedingen op crediteurenniveau. Deze is
geactualiseerd en de risico’s zijn vastgesteld. Er is een
aanbestedingsbeleid op gebied van tentoonstellingen en
de vernieuwing van vaste opstellingen. De schoonmaak- en
automatiseringswerkzaamheden zijn Europees aanbesteed
via Tenderned. De accountant heeft geconstateerd dat er
geen crediteuren zijn, die de aanbestedingsgrens te boven
gaan.

De jaarrekening is te vinden op http://www.rmo.nl/
organisatie/missie-en-jaarverslag. Onderstaand de
kerngegevens:

De totale baten van €10.550.975 liggen €1,4 miljoen hoger
dan in 2016. Het recordaantal bezoekers en de toeslag voor
Nineveh resulteerden in een toename van circa €1 miljoen
aan entreegelden en winkelomzet.

Strategie bij tegenvallende
inkomsten:
Het RMO hanteert een kostenbewuste strategie, heeft
strikte begrotingsprincipes en heeft een lean and
mean organisatie die is gebaseerd op de resultaten van
realistische inkomsten en uitgaven. De directeur wordt
door de Raad van Toezicht verplicht corrigerend op te
treden bij een tegenvallende negatieve prognose met
als doel minimaal een niet-negatief bedrijfseconomisch
exploitatieresultaat. Kostenbesparing is dan het eerste
instrument. In de jaarbegroting zijn geen onzekere
inkomsten opgenomen. Hiermee worden op voorhand
risico’s vermeden. Het RMO werkt met minimum
projectbegrotingen zónder financiële risico’s en met
aanvaardbare kwaliteit van het eindproduct en met
maximumbegrotingen, die gerealiseerd worden wanneer
sponsorgelden of andere incidentele inkomsten
zijn toegezegd. Deze strategie is onderdeel van het
risicomanagement zoals beschreven in Bijlage VIII.

Zaken die invloed zijn op
de continuïteit van de
organisatie
Het museum is financieel kerngezond. Dit is het gevolg
van een jarenlang voorzichtig uitgavenbeleid, gepaard
met een conservatieve begrotingsstrategie. De begroting
is gebaseerd op de OCW-subsidies, bezoekersaantallen
bij een matig bezochte wintertentoonstelling en zonder
externe bijdragen die nog niet voor het boekjaar toegezegd
zijn. Door de succesvolle wintertentoonstellingen van
de afgelopen jaren en regelmatige onvoorziene externe
bijdragen, wordt de begroting sinds meerdere jaren
overtroffen. Vanuit dit oogpunt is het enige gevaar voor de
continuïteit een drastische verlaging van de bekostiging
vanuit de erfgoedwet en/of subsidie uit de BIS. Voor
overige aspecten die te maken hebben met continuïteit
wordt verwezen naar het risicomanagement zoals
beschreven in Bijlage VIII.

• De vaste activa zijn gedaald tot €127.983 (2016: €158.841). Er
werd een pas op de plaats gemaakt, gezien de geplande
aanschaf van 48 vitrines (ca. €350.000) begin 2018.
•D
 e liquide middelen hebben met €5.230.776 een aandeel
van 77,7% in het balanstotaal en dat is iets hoger dan in
2016.
•D
 e liquiditeit komt uit op 3,7 (norm 1.3) en de solvabiliteit
(eigen vermogen t.o.v. totale passiva) op 27,1% (norm
tussen 20 en 25%).

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2017 €1.827.510
en is gegroeid ten opzichte van 2016 (€1.755.658). Het
OCW-Handboek leidde tot een herclassificatie van de
particuliere bestemmingsfondsen uit schenkingen naar
aankoopfondsen en maken geen deel meer uit van het
eigen vermogen. Zonder dit effect, zou het eigen vermogen
€528.330 hoger zijn geweest.
De over gebleven verhoging van het eigen vermogen wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door een dotatie van €465.557
aan het bestemmingsfonds vaste presentatie, nog te
besteden fondsen van €196.490 van de BankGiro Loterij en
de onttrekking door de terugvordering door het Ministerie
van OCW van eerder gegeven subsidie uit de periode 20132016.

Het RMO ontving externe bijdragen voor de aankoop van
het zwaard van Ommerschans en een collectie Nehalenniaaltaren ter grootte van €405.000. De baten zijn tevens
positief beïnvloed door een schenking van €522.000 van
de BankGiro Loterij voor een facelift van de Tempelzaal,
waarvan €247.000 ten bate van 2017 is gekomen.
De lasten zijn met een totaal van €9.860.830 beduidend
hoger dan in 2016 (€8.903.149). Opvallende uitgaven waren
de al genoemde aanwinsten met een bedrag van €781.170,
het Tempelzaalproject voor €457.940 (uitgaven 2017; het
project wordt in 2018 voltooid) en de stijging van de
huisvestingskosten (€638.000) door de totstandkoming van
de voorziening groot onderhoud.
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BALANS in €

Donaties overig
2017

2016

127.983

158.841

3.275

BankGiro Loterijfonds

196.490

Totaal eigen vermogen

1.827.510

1.755.658

Totaal aankoopfondsen

1.382.255

765.907

Voorzieningen groot onderhoud gebouwen

1.288.887

43.319

ACTIVA
Materiële vaste activa

Voorraden

116.893

116.306

1.272.123

968.296

Overige voorzieningen

117.868

Liquide middelen

5.230.776

3.476.127

Langlopende schulden

327.600

444.720

TOTALE ACTIVA

6.747.774

4.719.570

Kortlopende schulden

1.803.654

1.709.966

Totaal vreemd vermogen

4.920.264

2.963.912

6.747.774

4.719.570

Vorderingen

PASSIVA
1Algemene reserve

878.546

Bestemmingsfonds OCW 2013-2016:
2Bestemmingsfonds OCW 2017 – 2021
Onderhoud Raamsteeg
Bestemmingsfonds Egyptische opstelling
Bestemmingsfonds Vaste presentatie

875.147
238.794

5.361
92.113

115.000

20.000

50.000

635.000

169.442

Elisabeth Huss Fonds

204.000

Van der Schans Fonds

100.000

TOTALE PASSIVA
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3.5 Eigen inkomsten

Minimumeis OCW
19,5%

Doel

2014

2015

2016

2017

35%

46,7%

34,8%

36,5%

63,7%

Bij de tentoonstelling Nineveh zijn relatief veel middelen
uit private financiering ontvangen. De financiële bijdragen
voor de verwerving van het zwaard van Ommerschans
en de projectbijdrage van de BankGiro Loterij voor de
vernieuwing van de entreezaal, zorgden, samen met
de sterk stijgende publieksinkomsten, voor een hoog
percentage eigen inkomsten. In het aankoopfonds en de
fondsen op naam is 1,3 miljoen euro beschikbaar.

Het RMO blijft focussen op het stabiliseren en zo mogelijk
verhogen van de publieksinkomsten en particuliere
bijdragen en schenkingen Deze focus sluit ten nauwste
aan bij de maatschappelijke taken en biedt bovendien
structurele groeikansen ten opzichte van sponsoring.

Omzet winkel
Bruto marge winkel
Omzet museumcafé
Netto winst café voor RMO

Horeca

Als doel voor de jaarlijkse omzet van zaalverhuur is een
bedrag van €30.000 vastgesteld, met een groei van €10.000
in vier jaar tijd. Door deze verhuur vergroot het museum zijn
naamsbekendheid en de inkomsten. Met de zalen biedt het
RMO aantrekkelijk geprijsde vergader- en dinerfaciliteiten.

Vanaf 2008 beheert het bedrijf Vermaat het museumcafé
en neemt de catering en banqueting (niet exclusief)
op zich. Met Vermaat is in 2010 een tienjarig contract
afgesloten. Het contract is gebaseerd op een wederzijdse
samenwerking met een winst- en verliesdeling van 50/50.
Het resultaat bedroeg €61.000 voor het museum. De omzet
bedroeg €416.990 waarvan het RMO 50% in de jaarrekening
opneemt. Het eindresultaat is boven de begroting.

Museumwinkel

Zaalverhuur, winkel en museumcafé

Omzet zaalverhuur

Zaalverhuur

2014

2015

2016

2017

€42.517

€33.148

€17.500

€29.897

€576.685

€267.527

€390.768

€607.921

33%

33%

50%

35%

€444.000

€257.000

€314.439

€416.990

€49.000

€26.000

€27.805

€61.000

*2015: met zeven maanden sluiting.
De jaaromzet van de winkel in de jaren 2014/2017 is inclusief de verkoop van Museumkaarten.

Boeken vormen het kernassortiment van de museumwinkel,
waarbij wordt ingespeeld op actualiteit, nieuw aanbod
en de museale activiteitenagenda. De winkel heeft
meegedaan aan de Boekenweek, Week van de Klassieken
en de Kinderboekenweek door passende publicaties in het
winkelassortiment op te nemen en de geschenkboekjes
te distribueren. Er zijn achttien (kinder)boekpresentaties
georganiseerd. Aan verkoop van titels leverde dit tijdens
de presentaties €11.958 op. Naast passende boeken
en merchandise bij de tijdelijke tentoonstellingen is
de uitbreiding van RMO-merchandise voortgezet in
samenwerking met (inter)nationale leveranciers. De
behoefte aan tentoonstellinggerelateerde publicaties is,
in navolging van de catalogi Carthago en Koninginnen van
de Nijl, onderstreept met 1.085 verkochte exemplaren van
Nineveh: Hoofdstad van een wereldrijk. De aantrekkelijker
geprijsde wetenschappelijke PALMA reeks is een stabiele
omzetbron voor de winkel. Van het deel over Nineveh zijn
179 exemplaren verkocht. Er waren 35.000 transacties.

Vermaat en het museum hebben voorbereidingen getroffen
voor een ingrijpende, toekomstbestendige verbouwing van
het café. Enerzijds om de groeiende bezoekersaantallen op
te vangen, waarbij in de herfst en winter 1.000 bezoekers
per dag eerder norm dan uitzondering is geworden.
Anderzijds om te voldoen aan de wet- en regelgeving, die
voorschrijft dat de spoel- en bereidingskeuken in twee
aparte compartimenten geplaatst moet worden. Dat is
thans niet het geval.

142

RIJKSMUSEUM OUDHEDEN JAARVERSLAG 2017

BIJDRAGEN VAN DERDEN

143

3.6 Bijdragen
van derden

Private fondsen

Gildemeesterfonds

Van der Schans Fonds

Het RMO heeft altijd enige schroom gehad mensen
te vragen iets terug te doen voor het museum dat ze
koesteren. Terwijl er een overeenkomst is tussen de idealen
van particulieren en de doelstellingen van het museum.
Beiden wensen dat de archeologische Rijkscollectie, die
van ons allemaal en hoogwaardig is, verrijkt wordt en voor
iedereen toegankelijk is. Die aanvankelijke schroom is
verleden tijd.

Het oudste fonds dat het museum onder zijn hoede heeft
is het legaat Gildemeester. Dit fonds is door het Ministerie
van Financiën in 2015 overgedragen aan het RMO en gaat
om een bedrag van €174.952 dat is toegevoegd aan het
aankoopfonds. Dit bedrag is niet vrij opneembaar omdat
volgens het testament van de heer Gildemeester uit 1928
alleen het rendement op het vermogen aangewend mag
worden voor aankopen door het RMO. Het was indertijd een
immense schenking. Met name in de jaren ‘50 en ‘60 van de
vorige eeuw heeft het museum middels het rendement op
het vermogen grote aankopen gedaan, Er is op dit moment
een direct opneembaar bedrag van €30.000 aan eerder
opgebouwde rente beschikbaar.

Onverwacht ontving het museum in 2016, uit de erfenis van
Marinus Willem van der Schans, een bedrag van €100.000
voor aankoop en restauratie van voorwerpen. Vanuit dit
fonds werd geen onttrekking gedaan.

Vanuit een actie onder de vriendenvereniging zijn diverse
algemene private fondsen opgericht: een fonds voor
opgravingen, voor bibliotheekaanwinsten en een fonds
voor restauratie. 40 leden hebben een eerste impuls aan
deze fondsen gegeven en daar is het museum de vrienden
zeer erkentelijk voor. Daarnaast zijn schenkingen gedaan,
die geleid hebben tot de oprichting van diverse fondsen
op naam. Bij het instellen van een dergelijk fonds op naam
wordt rekening gehouden met de doelstellingen van
de schenker, zowel in de bestemming als in de looptijd.
Als geen grenzen aan de looptijd gesteld zijn door de
schenker, neemt het RMO zich voor om (een gedeelte) van
het fonds minimaal vijf jaar in stand te houden. Richtlijn
is dus dat gemiddeld twintig procent per jaar aan het
fonds onttrokken wordt. De schenker wordt uiteraard
op de hoogte gehouden van de besluiten. Ofschoon
het uiteraard individuele donaties zijn voelt het als een
collectief mecenaat, in die zin dat de schenkers met elkaar
delen dat het RMO zijn collecties kan blijven versterken,
kan restaureren, opgravingen kan blijven verrichten, de
bibliotheek verrijken en onderzoek kan blijven uitvoeren.

Elisabet Huss Fonds
In 2016 doneerde Elisabet Huss van Hamm in twee
betalingen een bedrag van €204.000 voor aankoop van
objecten en onderzoek naar de collectie. Mevrouw Huss,
al decennia woonachtig in Londen, heeft een grote
belangstelling voor de Oudheid en wilde graag een
schenking bij leven aan een culturele instelling doen. Door
haar grootse gebaar en de instelling van dit fonds kon,
samen met een bijdrage van de vriendenvereniging, het
jubileumboek over twee eeuwen museumgeschiedenis
worden gerealiseerd. Dit boek dat verschijnt bij de
jubileumtentoonstelling Al 200 jaar van nu, is aan haar
opgedragen.

(Het eega van)
Asklepiosfonds
Van een anoniem RoMeO lid werd een schenking
ontvangen van €50.000 ten behoeve van de aankoop
van Egyptische of Etruskische voorwerpen. De schenker
van dit Asklepiosfonds, schonk het museum een tweede
bedrag van €150.000, voor de aankoop van Griekse en
Egyptische objecten. Dit tweede fonds is opgedragen
aan de voormalige echtgenote van de schenker en heet
toepasselijk het Eega van Asklepiosfonds. In vergelijking
met de eerdergenoemde fondsen is de bestemming
die deze particulier aan de fondsen heeft gegeven
specifiek. Objecten die op onze weg komen moeten een
wezenlijk hiaat in de verzameling vullen, een juiste prijs/
kwaliteitsverhouding hebben en van onbetwiste herkomst
zijn.

Drs. W. Barreveld fonds
Nog specifieker en in dankbaarheid aanvaard is het fonds
dat mevrouw Barreveld instelde. Met een bedrag van
€10.000 wenst zij de opgravingen te stimuleren, met een
voorkeur voor steunverlening voor studentendeelname
aan opgravingen. Voor het RMO is het belangrijk dat
er voor deze kerntaken een extra financiële impuls is.
Vanuit de overheidsbekostiging zijn er immers beperkte

mogelijkheden en fondsaanvragen bij reguliere publieke- en
private fondsen voor opgravingen worden steeds moeilijker.

De heer en mevrouw
Postma fonds.
De heer en mevrouw Postma, RoMeO leden vanaf het prille
begin, creëerden een fonds dat, middels een jaarlijkse
periode schenking van €5.000, gedurende vijf jaar gevuld
wordt. Het fonds is voor activiteiten op het gebied van
prehistorisch Noordzee-archeologie in de breedste zin van
het woord en kan voor onderzoek, aanwinsten, educatie
en tentoonstellingen gebruikt worden. Het museum is de
heer Postma en zijn helaas onlangs overleden echtgenote
erkentelijk dat voor dit bijzondere deel van de archeologie
van Nederland, waarin het museum steeds actiever wordt,
een financiële impuls is gekomen.

Aankoopfonds RMO
Sinds 2006 is het algemene aankoopfonds weer aan het
groeien. Het RMO heeft in het afgelopen decennium
een forse reserve opgebouwd, bedoeld voor iconische
aankopen. Zo heeft het RMO een Egyptecollectie die tot
de wereldtop behoort en waar weinig hiaten in zitten. Maar
manshoge Egyptische sculptuur is weinig voorhanden,
wat in nog grotere mate geldt voor de collectie Grieken
en Romeinen. Waar de Griekse vazen of het Romeins
glas van Europees niveau zijn, is het aantal sculpturen
weliswaar kwalitatief sterk, maar kwantitatief beperkt.
Met de verwerving van één manshoog beeld, zoals een
mythologische figuur als Aphrodite of Hercules, zou de
presentatie in één aanwinst naar een hoger niveau worden
getrokken. Voor een dergelijke levensgrote sculptuur is
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Herclassificatie

Elisabeth Huss Fonds

-

Van der Schans Fonds

-

Eega van Asklepiosfonds

-

Asklepiosfonds

Dotatie

145

Onttrekking

31/12/2017

€204.000

-

€204.000

€100.000

-

€100.000

€150.000

-

€150.000

-

€50.000

-

€50.000

Drs. W. Barreveldfonds

-

€10.000

-

€10.000

Dhr. en Mevr. Postmafonds

-

€5.000

-

€5.000

Aankoopfonds private
schenkingen

-

€3.180

-

€6.455

Jubileum RMO

-

€1.975

-

€1.975

Opgravingsfonds private
schenkingen

-

€600

-

€600

Restauratiefonds private
schenkingen

-

€250

-

€250

Bibliotheekfonds private
schenkingen

-

€50

-

€50

Private schenkers:

tijd, adem en budget nodig. Dergelijk objecten komen
nauwelijks op de markt, moeten van onbetwiste herkomst
zijn (bijvoorbeeld uit een adellijke collectie), zijn net zo
prijzig als zeventiende-eeuwse Hollandse meesters en
hebben met schilderijen uit de Gouden Eeuw gemeen dat
de concurrentie voor aankoop internationaal van karakter
is. Het RMO moet dus geduldig zijn. Ook dichter bij huis
zijn er iconen te vinden. De aankoop, verleden jaar, van het
fameuze zwaard van Ommerschans, een pronkstuk uit de
bronstijd, is daar een voorbeeld van.

Algemene fondsen uit
private schenkingen
Tijdens de bezuinigingsperiode onder staatssecretaris
Zijlstra heeft het museum structureel een half miljoen
euro per jaar moeten bezuinigen. Dat heeft een negatieve
invloed gehad op al die belangrijke kerntaken, zoals
aankopen, restaureren en opgraven, waarbij het RMO juist
laat zien waarom de oudheid en het RMO er toe doen. Voor
ieder museum geldt dat de band met particulieren, zowel
schenkers als bezoekers, historisch hecht is. Driekwart
van het Nederlandse openbare kunstbezit is door privé
verzamelaars geschonken of financieel mogelijk gemaakt
door steun uit de samenleving.

Overzicht aankoopfondsen
Vanaf 2017 worden de private fondsen niet meer als
onderdeel van het eigen vermogen getoond, maar bij
de aankoopfondsen. De schenkingen die hieraan ten
grondslag liggen, hebben allen bepaalde voorwaarden.
Dientengevolge kan het RMO niet vrij over de particuliere
schenkingen beschikken. Het onderbrengen bij het
aankoopfonds ligt daarom meer voor de hand.

€3.275

Legaat – bijdragen
Particulieren

€22.758

-

-

€22.758

Bijdrage door BankGiro Loterij

€25.195

-

-

€25.195

Dotatie aan fonds

€511.057

€87.802

Subtotaal

€559.010

Gildemeester, rentebaten

€31.945

Gildemeester, hoofdsom

€174.952

Totaal aankoopfondsen

€765.907

€307.275

€307.275

€598.859

€308.857

-

€1.175.142

€216

-

€32.161

-

€174.952

-

€1.382.255

€309.073

146

RIJKSMUSEUM OUDHEDEN JAARVERSLAG 2017

BIJDRAGEN VAN DERDEN

147

Foto: Jacob Jurgen Lodder

De BankGiro Loterij
In de periode 2014/2018 ontvangt het RMO een jaarlijkse
bijdrage van €200.000, gedoneerd door de BankGiro Loterij.
Het museum is ongelooflijk blij met het vertrouwen en de
steun van de loterij. Van de bijdrage worden substantiële
aankopen gedaan, restauratieprojecten voltooid en vaste
opstellingen gerealiseerd. De basis van het museale werk
wordt hierdoor extra geschraagd. Zonder de BankGiro
Loterij waren alle vernieuwingen van de afgelopen zeven
jaar (de vaste opstellingen Archeologie van Nederland,
Nabije Oosten, Klassieke wereld, Egypte) en binnenkort
Nederland in de Romeinse tijd, onmogelijk geweest.

Bijdrage uit partnerschap
Van de reguliere opbrengst (€200.000) die het museum
ontving, is €30.000 gebruikt voor het restaureren van
negentiende-eeuwse gipsen replica’s ten behoeve
van de tentoonstellingen Studio RMO en Nineveh. Het
restantbedrag van €170.000 is per 31 december 2017
toegevoegd aan de bestemmingsreserve BankGiro
Loterijfonds, samen met het niet bestede bedrag van
€26.490 uit het geoormerkt werven 2017. Deze reservering is
voor investeringen in restauratie, de vaste opstelling en de
aankoop van voorwerpen. De middelen worden niet voor de
reguliere exploitatie gebruikt.

gerealiseerd. Deze blijken noodzakelijk omdat sommige
bezoekers verbazingwekkend genoeg met name stenen
voorwerpen beklimmen (offertafel), erin gaan zitten (de
naos) aanraken (sculpturen) en bekrassen (reliëfs).
De bijdrage uit het geoormerkt werven 2017 is met
€152.000 aanmerkelijk hoger dan in het vorige boekjaar.
De reden hiervoor is dat niet alleen tijdens de looptijd
van Koninginnen van de Nijl, maar eveneens in voorjaar
en zomer en bij de expositie Nineveh geworven is.
Ter vergelijking: In 2016 is geworven na 18 november,
toen Koninginnen van de Nijl voor het publiek opende.
Het bedrag is deels gereserveerd voor 2018 en deels
besteed aan de dekking van de kosten van de Nineveh
tentoonstelling.

Extra project: Een nieuwe
jas voor de tempel en de
tempelzaal

Bijdrage uit geoormerkt
werven

Het museum ontving op 9 februari een schenking van
€522.000 van de BankGiro Loterij om de Tempelzaal te
verbeteren en te transformeren. Tijdens een werkbezoek
van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, dat werd
opgenomen voor het RTL-programma Koffietijd, ontving
directeur Wim Weijland de cheque uit handen van Albert
Verlinde en Boudewijn Poelmann, directievoorzitter van de
BankGiro Loterij. Met deze schenking kan het museum meer
eenheid tussen de zaal en de tempel creëren, waardoor een
multifunctioneel podium ontstaat voor alle activiteiten.

Met het inzetten van de inkomsten uit het geoormerkt
werven uit 2016 (€49.999) zijn aanvullende
veiligheidsmaatregelen op de vaste Egypte-opstelling

Het project voorzag in een vervanging van de licht- en
geluidsvoorzieningen in de entreehal. Op en voor de
tempel is door Mr. Beam een vier minuten durende projectie

gemaakt over de museumgeschiedenis en de tempel.
Met een complete verduistering, een multifunctioneel
audiosysteem en een nieuwe Ledverlichting vond op 19
oktober de première plaats.
De vormgeving van de kassa en de winkel worden als
sluitstuk van dit project in 2018 gewijzigd. Het RMO is
de BankGiro Loterij zeer dankbaar voor de schenking.
Het is een geste die mogelijk is gemaakt door de enige
organisatie die dit soort projecten kan en wil ondersteunen.

Vriendenvereniging RoMeO
Jaar

2014

2015

2016

2017

Leden

1.254

1.245

1.263

1.313

Vriendenvereniging RoMeO is in 1996 opgericht en
stelt zich ten doel mensen die geïnteresseerd zijn in
archeologie en in het museum nader tot elkaar te brengen.
De vereniging gaf tweemaal het RMO Magazine uit,
verzorgde negen keer een digitale nieuwsbrief en driemaal
een vriendenbrief per post. Er werden excursies naar
de Gladiatorententoonstelling in Museum het Valkhof
en naar de opgraving in Tiel-Medel georganiseerd.
De vriendenvereniging honoreerde een verzoek om
bij te dragen aan de verwerving van het zwaard van
Ommerschans met een ondersteuning van €50.000 en
heeft toegezegd om €20.000 bij te dragen aan de realisatie
van het jubileumboek over 200 jaar museumgeschiedenis.
De vereniging heeft €130.000 gereserveerd voor
ondersteuning van het museum.
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3.7 Bericht uit de Raad
van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak integraal toezicht te
houden op het beleid van de directeur-bestuurder, op
de algemene gang van zaken binnen het RMO en op de
continuïteit daarvan. Daarbij zijn de relevante wetgeving,
de statuten en de Governance Code Cultuur leidend
(zie bijlage IX). Het toezicht omvat de realisatie van de
strategische doelstellingen, de opzet en de werking van
de planning en controlecyclus, het risicomanagement
en de naleving van wet- en regelgeving, waaronder de
subsidievoorwaarden. De Raad onderscheidt drie rollen, te
weten de toezichtrol, de werkgeversrol en de adviesrol. De
Raad oefent deze rollen integraal uit. De Raad kent geen
commissiestructuur. De leden hanteren wel een onderlinge
taakverdeling. De voorzitter en een van de leden geven
invulling aan de voorbereiding van de remuneratiefunctie,
de penningmeester aan voorbereiding van de auditfunctie.
In de Raad is de kennis en ervaring vertegenwoordigd die
nodig zijn voor goed toezicht op het RMO. Het inhoudelijke
beleid en de concretisering ervan maken deel uit van die
informatie die de directeur verstrekt, naast financiële
halfjaarprognoses, en managementrapportages. De Raad
van Toezicht heeft viermaal vergaderd, waarbij alle leden
alle keren aanwezig waren. Op de agenda stonden naast de
reguliere punten enkele aandachtspunten:

•M
 ogelijke aangifte vennootschapsbelasting: Besloten
is de ontwikkelingen bij Naturalis af te wachten. Dit
museum staat onder horizontaal toezicht van de
belastingdienst. Het RMO volgt deze ontwikkelingen
voordat mogelijk wordt overgegaan tot aangifte voor de
vennootschapsbelasting.
•H
 et directiereglement en het reglement van de Raad van
Toezicht zijn vastgesteld.
•D
 e directeur heeft de Raad geïnformeerd over private
fondsen op naam en de bestemmingen hiervoor.
•D
 e in de periode 2013-2016 aan het bestemmingsfonds
OCW gedoteerde middelen (€238.794) zijn door het
Ministerie van OCW teruggevorderd. De Raad volgt het
voorstel van de directeur geen bezwaar aan te tekenen,
aangezien de vordering formeel correct is en de liquiditeit
en het weerstandsvermogen goed zijn.
•E
 en advies van Stibbe advocaten is uit extra
voorzichtigheid aangevraagd om de juridische
rechtmatigheid van de aankoop van een collectie
Nehalennia-altaren te bevestigen. Dit advies is in de
vergadering besproken.
•O
 ver de competentie op het gebied van huisvesting/
gebouwenbeheer in de Raad wordt vastgesteld dat deze
competentie voldoende aanwezig is in de Raad.
• I n het proces naar het zoeken naar een nieuwe voorzitter
van de Raad, te benoemen in 2018, is besloten dat
geworven wordt met de hulp van bureau Van der
Kruijs. De profielschets voor een nieuwe voorzitter is
vastgesteld.

• Het proces voor een volledige risico-inventarisatie en
-analyse is aan de Raad gepresenteerd.
• Een notitie over het hooglerarenbeleid werd besproken
en is opnieuw geagendeerd voor 2018.
• De directeur heeft in de vergaderingen drie toegezegde
subsidies toegelicht: Een NWO Vidi- subsidie voor
conservator Lara Weiss, een subsidie voor Metamorfoze
II, een driejarig project om de archieven 1924-1994
te digitaliseren en steun van de BankGiro Loterij, ten
behoeve van een extra project voor de verbouwing van
de Tempelzaal.
• De Raad gaf toestemming voor de aankoop van het
zwaard van Ommerschans, omdat deze mogelijk een
aanwinst werd waarbij meer dan €500.000 uit eigen
middelen zou worden gefinancierd.
• De jaarlijkse subsidieaanvraag voor de Erfgoedwet is
besproken en goedgekeurd.
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Samenstelling Raad van Toezicht per 31/12/2017
Drs. Jan T. Hoekema

Dr. Mr. Maarten W.B.
Asscher

Mr. Erna Kortlang

Prof. Dr. Ineke Sluiter

Drs. Sander P. van den
Eijnden

Marc van den Tweel

Voorzitter

Lid

Lid / contactpersoon OR

Lid

Penningmeester

Lid

Waarnemend Burgemeester
Aa en Hunze (06-03 t/m
19-07) / Waarnemend
burgemeester Langedijk
(vanaf 20-07)

Directeur boekhandel
Athenaeum Amsterdam

Notaris TeekensKarstens
advocaten en notarissen

Hoogleraar Griekse taal &
cultuur Universiteit Leiden

Voorzitter college van
bestuur Hogeschool Leiden

Algemeen directeur
Natuurmonumenten

01/04/2010

09/03/2012

09/03/12

28/03/2013

13/06/2013

02/12/2016

Einde eerste termijn

2014

2016

2020

2017

2017

2020

Einde tweede termijn

2018

2020

2020

2021

2021

2024

Competentie 1

Landelijke en lokale politiek

Cultuur en geschiedenis

Notariële kennis

Griekse en Latijnse taal en
cultuur, educatie

Bedrijfsvoering publieke
organisaties

Communicatie / Marketing

Competentie 2

Diplomatieke en culturele
wereld

Ondernemerschap en beleid

Netwerk Leidse
ondernemers

Verbinding Universiteit
Leiden

Hoger onderwijs / Educatie

Donateurswerving /
loyaliteitsprogramma’s

1

Voorzitter Raad van Toezicht
Letterenfonds

Voorzitter Jury Martinus
Nijhoff Vertaalprijs

Voorzitter Raad van
Commissarissen
Stadspodia Leiden

Voorzitter
verkenningscommissie
taalbeleid in het hoger
onderwijs, KNAW

Lid Raad van Toezicht,
Stichting Carmel College

Non-executive director,
Resource Alliance Ltd. (UK)

2

Voorzitter bestuur Humanity
House

Lid Academie De Gouden
Ganzenveer

Voorzitter Nacht van Kunst
& Kennis

Lid adviescommissie
beurzen Prins Bernhard
Cultuurfonds

Voorzitter dagelijks bestuur
& ledenvergadering,
Netherlands House for
Education and Research
(Neth-er).

Bestuurslid, Kasteel De Haar

3

Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting JES Rijnland

Columnist Het Financiële
Dagblad

Voorzitter Raad van
Commissarissen Leiden
Marketing

Lid van de
paleiscommissie Paleis op
de Dam

Functie in raad
Functie in samenleving

Datum aantreden

Relevante
nevenfuncties

Bestuurslid, Platform Goede
Doelen Loterijen
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Bijlage I:
Inkomende bruiklenen
Reg.nr.

Instelling

Plaats

Tentoonstelling

Aantal

2017/01

Dhr. G. Rohling

Berlin

Casa Romana

25

2017/02

Gemeente Steenbergen

Steenbergen

Archeologie uit je achtertuin

3

2017/03

Gemeente Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

Archeologie uit je achtertuin

3

2017/04

Gemeente Staphorst

Staphorst

Archeologie uit je achtertuin

9

2017/05

Gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Archeologie uit je achtertuin

3

2017/06

Dhr. R.C. Hoff

Sexbierum

Fascinatie voor Persepolis

1

2017/07

Dhr. J. Kusters

Vianen

Archeologie uit je achtertuin

8

2017/08

Gemeente Zundert

Zundert

Archeologie uit je achtertuin

1

2017/09

Dhr. S. Pagie

Rijen

Archeologie uit je achtertuin

1

2017/10

Heemkundekring Amalia van Solms

Baarle-Nassau

Archeologie uit je achtertuin

1

2017/11

Museum Kennemerland

Heemskerk

Archeologie uit je achtertuin

1

2017/12

Provinciaal depot

Beverwijk

Archeologie uit je achtertuin

1

2017/13

Allard Pierson Museum

Amsterdam

Casa Romana

5

2017/14

Boijmans van Beuningen

Rotterdam

Casa Romana

1

2017/15

Provinciaal depot Limburg

Venlo

Casa Romana

2

2017/16

Kröller-Müller Museum

Otterloo

Casa Romana

1

2017/17

Koninklijke Verzamelingen

Den Haag

Casa Romana

17

2017/18

Gemeentemuseum Den Haag

Den Haag

Casa Romana

4
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2017/19

Nationale Opera en Ballet

Amsterdam

Casa Romana

1

2017/20

Privé verzamelaar via Robert
Schreuder Antiquair

Amsterdam

Casa Romana

1

2017/21

Dhr. E. Moormann

Amsterdam

Casa Romana

2017/22

Dhr. R. van Empel

Amsterdam

2017/23

Dhr. C. van der Kruk

2017/24

2017/40

Museo di scultura antica Barracco

Rome

Nineveh

4

2017/41

Museo Archeologico di Venezia

Venetië

Nineveh

2

2

2017/42

Vatican Museums

Rome

Nineveh

9

Casa Romana

1

2017/43

Musei Reali di Torino

Turijn

Nineveh

5

Amsterdam

Casa Romana

1

2017/44

Museo Archeologico di Firenze

Florence

Nineveh

1

Dhr. O. van Herpt

Eindhoven

Casa Romana

6

2017/45

The Economist

New York

Nineveh

3

2017/25

Dhr. T. van Staveren

Delft

Casa Romana

7

2017/46

Tokyo University of the Arts

Tokyo

Nineveh

2

2017/26

Privé verzamelaar via Studio Job

Maastricht

Casa Romana

1

2017/47

Universiteitsbibliotheek VU

Amsterdam

Nineveh

1

2017/27

Tjep

Amsterdam

Casa Romana

1

2017/48

Allard Pierson Museum

Amsterdam

Nineveh

4

2017/28

UB Leiden, bijzondere collecties

Leiden

Fascinatie voor Persepolis

6

2017/49

Museum Boerhaave

Leiden

Nineveh

5

2017/29

Staatliche Museen zu Berlin

Berlijn

Fascinatie voor Persepolis

4

2017/50

Rijksmuseum Amsterdam

Amsterdam

Nineveh

15

2017/30

Gemeente Nissewaard

Rotterdam

Archeologie uit je achtertuin

1

2017/51

Dhr. G. van der Kooij

Leiden

Nineveh

1

2017/31

Louvre, département des Antiquités

Parijs

Nineveh

14

2017/52

Dhr. W. Weijland

Leiden

Nineveh

1

2017/32

Louvre, département des Peintures

Parijs

Nineveh

1

2017/53

NINO

Leiden

Nineveh

16

2017/33

KMKG

Brussel

Nineveh

14

2017/54

Universiteitsbibliotheek Leiden

Leiden

Nineveh

13

2017/34

Metropolitan Museum

New York

Nineveh

10

2017/55

Nationaal Militair Museum

Soest

Nineveh

4

2017/35

British Museum

Londen

Nineveh

18

2017/56

Ägyptisches Museum

Berlijn

Nineveh

1

2017/36

The Fitzwilliam Museum

Cambridge

Nineveh

13

2017/57

Vorderasiatisches Museum

Berlijn

Nineveh

1

2017/37

Ashmolean Museum

Oxford

Nineveh

16

2017/58

Wereldmuseum

Rotterdam

Nineveh

1

2017/38

The Israel Museum

Jerusalem

Nineveh

6

2017/59

Dhr. L. Buurman

Wassenaar

Een Jas

9

2017/39

Israel Antiquities Authority

Jerusalem

Nineveh

8

Totaal:

317
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Bijlage II: Uitstaande
kortlopende bruiklenen
Reg.nr.

Instelling

Plaats

Tentoonstelling

Aantal

2017/23

MUDEC Milano

Milaan

Egitto

151

2017/01

Western Australian Museum

Perth

Travellers and Traders

2

2017/24

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap

Middelburg

Onderzoek Domburgse
vondsten

24

2017/03

Museum Catharijneconvent

Utrecht

Maria

4

2017/25

Viking Informatiecentrum

Den Oever

Dorestad

11

2017/04

Diözesanmuseum

Paderborn

The Wonders of Rome

1

2017/28

Belasting- en Douanemuseum

Rotterdam

Van farao tot fiscus

20

2017/05

Geologisch Museum Hofland

Laren

Archeologie van het Gooi

5

2017/29

Zeeuws Museum

Middelburg

De Romeinse kust

5

2017/06

Noordbrabants Museum

Den Bosch

Opgegraven strijd

60

2017/30

Novitas Heritage

Utrecht

Museum Escape

1

2017/09

Musée National du Bardo

Tunis

Humbert in Tunesië

89

Totaal:

673

2017/10

Haarlemmermeermuseum

Hoofddorp

Kolonisatie van
Haarlemmermeer

10

2017/11

La Maison de l’archéologie

Dainville

Zout

1

2017/12

Huis Marseille

Amsterdam

Langs de Nijl

20

2017/14

Gem. Leidschendam-Voorburg

Voorburg

onderzoek tekeningen

2017/15

Gemeente Epe

Vaassen

Grafheuvels

9

2017/16

Centre Céramique

Maastricht

TOP of TOPIC

27

2017/17

Musée Lorrain

Nancy

Lorrains sans frontières

1

2017/18

Gemeente Breda

Breda

Archeologisch onderzoek

2

2017/19

Allard Pierson Museum

Amsterdam

Crossroads

50

2017/20

Muzee Scheveningen

Den Haag

Romeinse kust

91

2017/21

Zeeuws Museum

Middelburg

Romeinse kust

89
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Limburgs Museum

Bijlage III:
Langdurige bruiklenen

Venlo

259

LVR-Römermuseum

Xanten (D)

4

Maerlant-Lyceum

Den Haag

1

Mariemont

2

Bologna

35

Den Haag

2

Cuijk

16

Sittard

24

Hilvarenbeek

6

Hardinxveld-Giessendam

11

Wijk bij Duurstede

295

Musée Royal de Mariemont
Museo Civico Archeologico di Bologna

Instelling
Allard Pierson Museum
Archeologie Museum Stein
Archeologisch Museum Haarlem
Archeon
Bijbels Museum
De Casteelse Poort
Delfluent Services B.V.
Drents Museum
Eicha Museum
Erasmiaans Gymnasium
Flipje en Tiel Museum
Gemeente Amersfoort
Gemeente Katwijk
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeentemuseum Het Rondeel
Historisch Museum Den Briel
Katwijks Museum
Koninklijke Houtvesterij Het Loo

Plaats

Aantal

Museon

Amsterdam

78

Museum Ceuclum

Stein

38

Museum De Domeijnen

Haarlem

1

Alphen a/d Rijn

32

Museum De Koperen Knop

Amsterdam

67

Museum Dorestad

Wageningen

6

Museum Flehite

Amersfoort

4

Delft

3

Museum Het Rembrandthuis

Amsterdam

15

Assen

6

Museum Het Valkhof

Nijmegen

45

Bergeijk

61

Museum Kasteel Wijchen

Wijchen

83

Rotterdam

10

Museum Klok&Peel Asten

Asten

4

Tiel

16

Museum Oud Lunteren

Lunteren

10

Amersfoort

4

Rijswijk

15

Katwijk

23

Voorburg

76

Grevenbicht

1

Eijsden

20

Rhenen

21

Winterswijk

5

Brielle

6

Borger

23

Katwijk

56

Nationaal Militair Museum

Soest

1

Apeldoorn

14

Natuurcentrum De Maashorst

Slabroek

1

Museum de Dorpsdokter

Museum Rijswijk
Museum Swaensteyn
Museum Ursulinenconvent
Museum Winterswijk
Nationaal Hunebedden Informatiecentrum
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Nederlands Openluchtmuseum

BIJLAGE

Arnhem

63

Groningen

7

Oudheidkundig Streekmuseum Alphen

Alphen

4

Oudheidkundige Vereniging Salehem

Zelhem

6

Wassenaar

1

Conservator Nederland
prehistorie Luc Amkreutz

Castricum

7

•

Alphen a/d Rijn

12

Putten

23

Noordelijk Scheepvaartmuseum

Particulier
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid Holland
Puttens Historisch Genootschap
Stadsmuseum IJsselstein

IJsselstein

8

Stadsmuseum Steenwijk

Steenwijk

4

Leiden

4

Valkenburg

84

Goedereede

15

Stedelijk Gymnasium Leiden
Stichting De Valkenburgse Toren
Stichting Goereese Gemeenschap
Stichting het Limburgs Landschap
Streekmuseum De Roode Tooren
Thermenmuseum Heerlen
Time&Tide Museum

Arcen

3

Doesburg

1

Heerlen

16

Great Yarmouth

6

Groningen

2

Veluws Museum Nairac

Barneveld

18

Veluws Streekmuseum

Epe

5

Middelburg

2

Delden

5

Totaal:

1696

Universiteitsmuseum Groningen

Zeeuws Museum
Zoutmuseum
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Bijlage IV:
Nevenfuncties
•

Referent European Research Counsel (ERC), Brussel

•

Lid studiegroep Lasimos (Universiteiten Pisa en Parijs)

Lid Werkgroep Steentijd Noordzee/Doggerland
Research Group (met RCE, BOOR, Universiteit
Groningen, Stichting Stone)

•

Regent Bethlehemhof, Leiden

•

Lid editorial committee tijdschrift Inter-Section

•

Voorzitter/organisatie van de Steentijddag

•

Columnist VCN Bulletin (Vereniging Classici Nederland)

•

Bestuurslid Stichting Reuvensdagen

•

Lid programmacommissie Reuvensdagen Leiden

•

Deelnemer Groot Reuvensoverleg namens RMO

Hoofd collecties en
onderzoek Pieter ter Keurs

•

Lid klankbordgroep Oogst voor Malta: Bewoning en
landschapsgebruik in de vroege prehistorie (met RCE,
Universiteit Groningen)

•

Bijzonder hoogleraar Antropologie van materiële
cultuur, Universiteit Leiden

•

Lid dagelijks bestuur LeidenGlobal

•

Lid projectgroep Oogst voor Malta: Limburgs
zandgebied (met BAAC)

•

Lid commissie Gerbrands lezing, Museum voor
Wereldculturen

•

Onbezoldigd medewerker Faculteit Archeologie,
European prehistory

•

Lid Raad van Advies Centre for Critical Heritage Studies,
Universiteiten Göteborg en Londen

•

Coördinator van het Cluster Heritage and Identity van
het LDE Centre for Global Heritage and Development
van de Universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam.

•

Lid Raad van Advies, Europalia, Brussel.

•

Lid bestuur Vriendenvereniging RoMeO.

Assistent-conservator
Nederland prehistorie Joris
Brattinga
•

Archeoloog bij Hollandia archeologen bv, Zaandijk

Restaurator Renske Dooijes
•

Docent en coördinator masteropleiding Conservering
en restauratie van cultureel erfgoed, Universiteit van
Amsterdam

Projectleider Hanneke Kik
•

Adviseur Mondriaan Fonds

•

Bestuurslid ICOM International Committee for
Exhibitions and Exchange

Conservator Klassieke
Oudheid Ruurd Halbertsma

Restaurator Helbertijn
Krudop

•

Bijzonder hoogleraar Museale aspecten van de
Archeologie, Universiteit Leiden

•

Examencommissie en docent opleiding en conservering
en restauratiemaster, Universiteit van Amsterdam

•

Correspondent Royal Cast Collection, Copenhagen

•

•

Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Bestuur Stichting Ebenist en organisatie symposium:
platform voor meubel- en houtrestauratie

•

Referent Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Rome
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Bijlage V: Publicaties
Conservator Nabije Oosten
Lucas Petit

•

Member Scientific Committee Rogério Souza’s
conferentie Gate of the Priests

•

Member of the Scientific committee of the Vatican
Coffin Project Conference

•

Conservator Egypte
Maarten Raven

Field-director Leiden/Turijn opgraving in het Nieuwe
Rijks grafveld van Sakkara

•

Commissielid sollicitatiecommissie voor een docent
egyptologie, Universiteit Leiden

•

Bijzonder hoogleraar Museologie van het oude Egypte,
Universiteit Leiden

•

50% aanstelling aan de UL voor een Vidi-project vanaf 1
november 2017

•

Lid Raad van Toezicht Stichting Friends of Saqqara

•

Lid algemeen bestuur Ex Oriente Lux (tot 1 april 2017)

•

Field director Leiden/Turijn opgravingen in het Nieuwe
Rijks grafveld van Sakkara (tot 07/04 )

Conservator Nederland
Middeleeuwen
Annemarieke Willemsen

•

•

Lid Oursi hu-beero (Het Grote Huis) Project,
Burkina Faso

Lid van de commissie voor toekenning van de Mehenscriptieprijs

•

Continental Representative Finds Research Group,
Engeland

Directeur Wim Weijland

•

Lid begeleidingscomité NACIP depotproject KMKG,
Brussel

•

Vice voorzitter Vereniging Rembrandt

•

Lid Onderzoeksschool Mediëvistiek

•

Voorzitter financiële commissie Vereniging Rembrandt

•

•

Lid bestuur VSB Vermogensfonds

Lid Programme Committee International Medieval
Congress, Leeds

•

Lid Raad van Toezicht VSB donatiefonds

•

Lid Peer Review Committee beoordeling Netherlands
Research School for Medieval Studies

•

Voorzitter auditcommissie VSB donatiefonds

•

•

Lid curatorium Nederlands Instituut voor het Nabije
Oosten

Projectleider Anna de Wit

•

Lid Raad van Toezicht Stichting
Museumjeugduniversiteit

•

•

Lid jury BankGiro Loterij museumprijs van het Prins
Bernhard Cultuurfonds

Conservator Egypte
Lara Weiss
•

Lid Raad van Toezicht Stichting Friends of Saqqara

•

Voorzitter & secretaris Raad van Toezicht Stichting Huis
van Horus

Jurylid historische Oud Leiden-prijs

Lid Raad van Advies Oudheid, Vrije Universiteit

L. Amkreutz
•

Columns in: Archeologie Magazine 1, pag. 53 (Not all
that glitters is gold), 3, pag. 43 (De laatste heuvel) en 5,
p.17 (Eindelijk thuis).

•

Diverse bijdragen in de catalogus van de
tentoonstelling Top or Topic. Archaeological highlights
and mysteries form the Maastricht area, (Centre
Céramique Maastricht).

•

Een prehistorisch dolkje op de parkeerplaats,
Archeologische Kroniek Zuid-Holland, p. 57-58.

•

Met D. Fontijn Van rommelmarkt tot Rijksmuseum,
Archeologie in Nederland 1/4, p 48-5.

•

Met D. Fontijn: Het zwaard van Ommerschans: een stuk
van buitengewoon belang, Archeologie in Nederland
1/5, p. 46-51.

•

Met W. Weijland: Het magische zwaard van
Ommerschans. Rijksmuseum van Oudheden verwerft
prehistorisch topstuk. Bulletin van de Vereniging
Rembrand (27 nr. 2), p.18-21.

•

Met Quentin Bourgeois, José Schreurs en Nathalie
Vossen: Verstopt op de Veluwe. Speuren naar
een immens ritueel landschap uit de prehistorie,
Archeologie Magazine 1, p.16-20.

•

Met: Marcel Niekus, Dimitri Schiltmans, Bjørn Smit: Meer
dan bijvangst! De prehistorische archeologie van de
Noordzee (2017), Cranium 34/1, p. 34-47.

•

Met: Marcel Niekus, Dimitri Schiltmans, Bjørn Smit: Het
grote archief! Prehistorische archeologie op het strand
(2017), Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2017, p.
54-56.

•

Met P. van der Velde: A world ends: the demise of the
northwestern LBK, Excerpta Archaeologica Leidensia II,
Analecta Praehistorica Leidensia 47, p.19-35.

•

Met L. Verhart: Een nieuwe blik op de grafkelder van
Stein. Intern rapport van de Stichting Erfgoed Stein
(2017), p.1-190.

•

Met H. Postma, D. Fontijn, H. Kamermans, W.A.
Kockelmann, P. Schillebeeckx, D. Visser: Neutronbased analyses of three Bronze Age metal objects: a
closer look at the Buggenum, Jutphaas and Escharen
artefacts, Analecta Praehistorica Leidensia 47, p.37-57.

•

Met A. Zander: Conference report. The 26th annual
meeting of the German Mesolithic Workgroup (2017),
Archäologisch Informationen 40, p. 1-22.

L. Amkreutz & J. Brattinga
•

(Rol)bevestigend. Fibula’s uit de Prehistorie, in. A.
Willemsen en S. Heeren, Fibula’s. Vondsten, vormen en
mode, Leiden (Rijkmuseum van Oudheden), pag. 10-17.

•

Het ceremoniële ‘reuzenzwaard’ van Ommerschans
eindelijk in het RMO (2017), RMO Magazine 44, p.18-21.

•

De krijger van Kessel, RMO Magazine 44, p.22.

V. Baan & B. van den
Bercken
•

(Eds.), Engraved gems. From antiquity to the present,
Papers on Archaeology of the Leiden Museum of
Antiquities 14, Sidestone Press, Leiden.

B. van den Bercken
•

Egyptian antiquities in university collections and
museums in northwest Europe in the 19th and 20th
centuries. A prelude… In: Derriks, C., L. Delvaux,
Collections at risk, CIPEG Annual Meeting Brussels 2012,
Atlanta, p.179-201.

•

Some unpublished scarabs from the Leiden collection,
p.155-162, in: Engraved gems. From antiquity to the
present, Papers on Archaeology of the Leiden Museum
of Antiquities 14, Leiden, p.9-14.

L. van Esser

•

Met M. Niekus, L. Johanssen, D. Stapert: Een bijzondere
vuistbijl uit de Noordzee gevonden op Maasvlakte 2 bij
Rotterdam (2017), Grondvoor & Hamer 5/6, p.162-169.

•

Qassim Alsaedy in the National Museum of Antiquities,
in: Along the road to Nineveh. Qassim Alsaedy
(catalogus bij de tentoonstelling), p.29-35.

•

Met J. Orbons, R. Paulussen: De verborgen
grafheuvels van Eckelrade, Gemeente EijsdenMargraten. Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O);
ArcheoproRapport 17038, p.1-54.

•

Le solitaire des ruines. Jean Emile Humbert in Tunesië,
in: RMO Magazine nr. 43, p.16-17.
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R.B. Halbertsma
•

•

Tijdloze schoonheid in Tanagrasculpturen, Collect 21, 2,
p.52-55.
Casa Romana; een dag uit het leven van een Romein,
RMO Magazine (43), p.4-8.

•

The Netherlands and Tunisia: archaeological
investigations in the 19th century, in: Dridi, H./A.
Mezzolani Andreose (eds.), Under Western Eyes –
Approches occidentales de l’archéologie nord-africaine
(XIXe-XXe siècles), Bologna, p.49-65.
Admirari vel deridere: Calvinistic Approaches to
Classical Sculpture in the Netherlands, in: Van Eck,
Caroline (ed.), Idols and Museum Pieces – The Nature
of Sculpture, its Historiography and Exhibition History
1640-1880 (École du Louvre), Studien aus dem WarburgHaus 17, p. 103-114.

•

Met A. Waters-Rist and K. Jeneson): The Lady of the
Simpelveld Sarcophagus: an Osteo-Archaeological
Approach, BABESCH 92, p.187-208.

•

One More Note on the Constantinian Cameo in Leiden,
BABESCH 92, p.209-210.

•

Met F. Scholten: Two Bronze Tritons from Nicolaes
Witsen’s Collection, The Rijksmuseum Bulletin 65/4,
p.340-353.

•

•

De mummiekist van Peftjaoeneith: conservering in
context, in: RoMeO magazine 44, Leiden

•

Conservation terminology for coffins, 6 juni 2017
(bijdrage aan en illustraties), Vatican Coffin Project,
Musei Vaticani Rome.

•

Met D. Morandi Bonacossi: Nineveh. Hoofdstad van een
Wereldrijk. Leiden: Sidestone Press. Hierin: Introductie,
p.8-13.

•

Met Z. Kafafi: Aan de oevers van de Jordaan. Het
heiligdom van Tell Damiyah. Archeologie Magazine 06,
p.14-17.

•

Nineveh: Hoofdstad van een wereldrijk. RMO Magazine,
jaargang 18, nr. 44, p.4-10.

•

Nineveh: Weggevaagd maar niet verdwenen.
Archeologie Magazine 5, p. 42-46.

•

Mind the Gap! Identifying occupation hiatus
macroscopically and evaluating their importance
for settlement mound research. In: N. Rupp, C. Beck,
G. Franke and K.P. Wendt (eds), Winds of Change.
Archaeological Contributions in Honour of Peter
Breunig, p.373-384. Dr. Rudolf Habelt Verlag, Bonn.

L. Petit

M. Raven

•

Met Z. Kafafi: Excavations at Tell Damiyah, 2015.
Newsletter of the Faculty of Archaeology and
Anthropology, Yarmouk University, Vol. 36, p.3-5.

•

Met C. Pelzer en M. von Czerniewicz: Oursi hu-beero
und der östliche Nigerbogen. Historische Anmerkungen
zu einer archäologischen Fundstelle im Sahel von
Burkina Faso. In: N. Rupp, C. Beck, G. Franke and
K.P. Wendt (eds), Winds of Change. Archaeological
Contributions in Honour of Peter Breunig, p.229-244. Dr.
Rudolf Habelt Verlag, Bonn.

•

•

•

Met Daud Aris Tanudirjo, Geschiedenis van Indonesië.
In: Voorouders en Rituelen (Europalia, Brussel). Gent:
Snoeck Uitgevers, p.21-25. Eveneens in het Engels en
het Frans.

Facelift voor een mummiekist: de restauratie van
de mummiekist van Peftjaoeneith, in: Archeologie
magazine, nr.4,

•

Bloot én bedekt: Confrontaties met het GrieksRomeinse naakt, De Boekenwereld 33 (4), p.8-13.

P. ter Keurs
•

•

•

Carthage rediscovered : Humbert in Tunisia. Guide to
the exhibition at the Bardo National Museum.

Lucien Bonaparte and the Politics of Collecting. In:
The Canino Connections. The history and restoration
of ancient Greek vases from the excavations of Lucien
Bonaparte, Prince of Canino (1775-1840), PALMA 16,
edited by Ruurd Binnert Halbertsma. Leiden: Sidestone
Press, p.9-14.

H. Krudop

(ed.): The Canino Connections – The History and
Restoration of Ancient Greek Vases from the
Excavations of Lucien Bonaparte, Prince of Canino
(1771-1840), PALMA 16, Leiden.

R.B. Halbertsma / L.
Fakkeldij / T. van der Zon
•

•

In: Willemsen, A. (ed.), Casa Romana (publicatie bij
tentoonstelling); De vrouw des huizes pag. 21-25. De
keuken in, p. 59-63.

•

•

BIJLAGE

•

•

ANASTASIO and BOTARELLI 2015. The 1927-1938 Italian
Archaeological Expedition to Transjordan in Renato
Bartocinni’s Archives. Archaeopress, Oxford. Bibliotheca
Orientalis LXXIV (5-6), p.647-649 (boekbespreking).
TEBES, J.M. (ed.) 2014. Unearthing the Wilderness.
Studies on the History and Archaeology of the Negev
and Edom in the Iron Age. Leuven, Peeters. Bibliotheca
Orientalis LXXIII No 5-6, p.793-795 (boekbespreking).
ANONYMOUS 2014. Bible Lands Museum Jerusalem.
Führer durch die Sammlungen – Ruhpolding-Mainz,
Verlag Franz Philipp Rutzen. Bibliotheca Orientalis LXXIII
No 3-4 (2016), p.525-526 (boekbespreking).
Met D. Morandi Bonacossi (red.) Nineveh: the Great
City. Symbol of Beauty and Power, PALMA 13. Leiden:
Sidestone Press. Hierin: Nineveh, the great city. symbol
of beauty and power, p.15-26Investigating Nineveh: a
great adventure, p.57, The curse of the Tigris river p.7879, Neo-Assyrian Nineveh: the largest city in the world,
p.125-126, The material culture of Nineveh p.285-286,
The material culture of Nineveh in Belgium and the
Netherlands, p.309-312.

Introduction, in: C. Derriks (red.), Collections at risk: new
challenges in a new environment (Atlanta, Lockwood
Press, 2017), p.1-7.
Third Intermediate Period burials in Saqqara, in: A.
Amenta/H. Guichard (eds.), Proceedings First Vatican
Coffin Conference 2013, Vol. 1 (Vaticaanstad, Edizioni
Musei Vaticani), p.419-424.

•

Copying of motifs in the New Kingdom tombs at
Saqqara, in: V. Verschoor/A.J. Stuart/C. Demarée (red.),
Imaging and imagining the Memphite necropolis, Liber
amicorum René van Walsem (Egyptologische Uitgaven
30, Leuven, Peeters/Leiden, NINO), p.81-93.

•

Saqqara and the museum network, CIPEG Journal 1,
p.27-34.

•

Khnum the creator god: a puzzling case of the transfer
of an iconographic motif, in: C. Rosati/M.C. Guidotti
(eds.), Proceedings of the XI International Congress
of Egyptologists, Florence, Italy, 23-30 August 2015
(Oxford, Archeopress Egyptology 19), p/538-542.

•

Speerpunten van de Egyptische zalen, RMO magazine
42, 12-16.

•

Ästhetik und Wissenschaft: Ägypten im Leidener
Antikenmuseum, Antike Welt 1/17, p.86-89.

A. Willemsen
•

Met. S. Heeren: Fibula’s: Vondsten, vormen & mode,
Leiden: RMO.

•

Hond, in: Dertig dieren in de Middeleeuwen, Madoc 304, p.214-215.

•

Tweeduizend jaar fibula’s in Leiden, Archeologie in
Nederland 2, p.2-9.

•

Fraaie fibula’s voor Romeinse militairen, Hermeneus 892, p.56-62.

•

Fibula’s, Archeologie Magazine 2017-1, p. 58-60.

•

Fibula’s in Lesotho [column], Archeologie Magazine
2017-1, p.51.

•

Fabuleuze fibula’s, RMO Magazine 43, p.10-12.

•

Casa Romana: Mooi wonen in de Romeinse tijd, Leiden
RMO (redactie).

•

Kinderen in huis, in: A. Willemsen (red.), Casa Romana:
Mooi wonen in de Romeinse tijd, Leiden: p.26-31.

•

Vreemde vogel/Strange bird en Klap op je kop/
Blow to the head, in: W. Dijkman (red.), Top or topic,
Archaeological highlights & mysteries from the
Maastricht Area, Maastricht, p.101, p.117.

•

Een bisschopsring uit een grafveld van Dorestad?,
Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 15, p.165-168.
Columns in: Archeologie Magazine 3, p.51: Granaat
kwadraat, 5, p.46: Kruis én munt.

•

Hoog tijd voor handschoenen. De handen bedekt
tussen 1300 en 1700, Vind 28, p.91-97.

•

Fibula’s en kralen in de Vroeg Middeleeuwse mode,
Desipientia 24-2, p.12-17.

L. Weiss
•

Met P. Del Vesco: A brief report on the 2017 season (2):
The Leiden Turin Expedition to Saqqara: excavating
north of Maya’s tomb, Saqqara Newsletter 15, p.19-26.

•

Met. J. Duinker, J., Egyptisch Bier, RMO Magazine 43,
p/18-19.

•

Opmerkelijke vondsten in Sakkara, Archeologie
Magazine 3, p.44-47.
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A. de Wit
•

Familietentoonstelling rond klassieke meesterwerken,
RMO Magazine nummer 43.

•

Met Lucas Petit: Une Exposition pour protéger Ninive.
Grande Galerie 42, le Journal du Louvre, p.92-93.
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Bijlage VI :
Organogram per 31/12/2017
Directeur
Raad van Toezicht
Jan Hoekema (voorzitter)
Maarten Asscher
Erna Kortlang
Ineke Sluiter
Sander van den Eijnden
Marc van den Tweel

Wim Weijland

Directiesecretariaat

P&O

Vivian Baan
Berber van der Oord
Judith van der Flier

Simone Swertz

Financiën en Bedrijfsvoering

Collecties en Onderzoek

Afdelingshoofd: Guus Waals

Afdelingshoofd: Pieter ter Keurs
Communicatie,
marketing en website

Controller:
Patricia van Velsen
Financiële administratie
Gerdien v.d. Heide
Franka Kerklaan
Gebouwencoördinator
John van der Steen

Publieksdienst
Hoofd/zaal:
Rita van Oosterhoud
Winkel:
Ben van den Bercken
Backofficefunctie:
Wil Hartevelt
Adrie Voorbij

Publieksdienstmedewerkers
Beveiliging
Hoofd:
Rene van Es
Beveiligers:
Kevin Lafeber
Simon Heshusius
Heleen van Kempen
Jan Zijderhand
Yavuz Er
Raoul Frankhuizen
Pieter Willem Veen
Ahmed el Bouhali
Leendert Heemskerk
Sander van Dijk
Tim de Bruin
Justin Maaskant

Kees van de Mortel
Noël Franken
Marein Meijer
Elsbeth Tjon Sie Fat
Lucas Knitel
Esther Holwerda
Menno Meijerink
Petra Hogenboom
Rania Zin El Deen Abed Elazez
Berber van der Oord
Saskia van Erp
Patricia Kret
Jasmijn Nobelen
Ben van den Bercken
Dennis van Leeuwen
Erica Jonker
Irini Biezeveld
Donna de Groene
Kashia Akkermans
Lisa van Oudheusden
Lianne Imthorn
Emma Verweij

Selkit Verberk
Gabrielle v.d. Voort
Jacco van Weele
Redacteur (project)
Willem Wirtz
Presentaties
Projectleiders:
Tanja van der Zon
Jill van der Sterren
Leonie van Esser
Hanneke Kik
Anna de Wit
Educatie
Medewerkers Educatie:
Marieke Peters
Timo Epping

Conservatoren:
Maarten Raven
Ruurd Halbertsma
Annemarieke Willemsen
Luc Amkreutz
Lucas Petit
Lara Weiss
Assistent conservatoren:
Joris Brattinga
Petra Hogenboom
Redacteur jubileumboek:
Willem Wirtz
Restauratoren:
Renske Dooijes
Helbertijn Krudop
Alejandra Mamonde

Registrator:
Heikki Pauts
Collectiebeheerders:
Marianne Stauthamer
Robert Ritter
Jeroen Rensen
Fotograaf:
Robbert-Jan Looman
Archivaris/bibliothecaris:
Mariëlle Bulsink
Projectmedewerker:
Nadine van Dijk
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Bijlage VII: Lijst stagiaires
Naam

Afdeling

Werkzaamheden

Hoofd Collecties en Onderzoek

Publicatie Humbert in Tunesië, redactie
topstukkenboek

Klassieke Wereld

Onderzoek afdeling Nederland in de Romeinse
tijd

Collecties en Onderzoek
Klassieke Wereld

Onderzoek aankoop Nehalennia-altaren

Collecties en Onderzoek
Nederland Middeleeuwen

Onderzoek naar de Nederlandse opstellingen
in 1918-2018.

Dieuwertje Roelse

Collecties en Onderzoek
Nederland Prehistorie

Onderzoek/documentatie Oost-Europa collectie

Nikè Haverkamp

Collecties en Onderzoek

Restauratie gipsafgietsels

Marthe Donders

Presentaties

Productie en bruiklenen ladekast archeologie
van Nederland

Suzanne van Beek

Presentaties

Tentoonstelling Casa Romana

Marleen de Vries

Presentaties

Tentoonstelling Casa Romana

Directiesecretariaat

Algemene werkzaamheden

Zaalverhuur/servicedesk

Algemene werkzaamheden

PR/communicatie

Algemene werkzaamheden

Lot Fakkeldij

Catharine Krier

Carolien van Krimpen

Robin Remmerswaal

Judith van der Flier
Kemi Smits
Mara Kamerling
Brechtje Stam
Rosanne van Bodegom

Daphne Bos

Educatie

Opzetten examenworkshops Grieks/Latijn

Liselotte Gertenbach

Educatie

Inventarisatie van objecten die voor educatie van
belang zijn

Marieke Winkelhoff

Educatie

Pinterest en museumles voortgezet onderwijs

Beveiliging

Algemene werkzaamheden

Jeroen Sprenger
Tim de Bruin
Ramy Zalat
Emily Parami
Berry Mastwijk
Nick Onderwater
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Bijlage VIII:
Risicomanagement
In voorgaande jaren bevatte het jaarverslag bijlagen op
het gebied van financieel risicomanagement en de visie op
veiligheidszorg. Deze zijn nu geïntegreerd in een breder
risicomanagement dat de
gehele organisatie betreft. Onderstaand zijn de bestaande
beheersmaatregelen voor de meest waarschijnlijke risico’s
behandeld. De beheersmaatregels hebben tot doel de impact
van een optredend risico te minimaliseren zodat het restrisico
acceptabel is.

Risico: Schade aan
collectie / bestaande
beheersmaatregelen:
•

Er zijn algemene voorwaarden opgesteld voor
museumbezoekers met betrekking tot het bekijken, niet
aanraken en fotograferen van objecten.

•

De tentoongestelde voorwerpen en transporten zijn
beveiligd op een wijze die rekening houdt met de
attractiviteit en kwetsbaarheid van het materiaal.

•

Het museum beschikt over een Collectie Hulp Verlening
plan (CHV).

•

Het museum heeft een top 10 van objecten per
verzamelgebied vastgesteld, in geval van ontruiming bij
calamiteiten.

•

Er is cameratoezicht en 24-uurs beveiliging.

•

Bij bruiklenen worden facility-rapporten bij de
bruiklener opgevraagd.

•

Transporten van objecten worden uitgevoerd door
erkende kunsttransporteurs.

•

Incidenten worden gemeld bij de erfgoedinspectie
(database DICE).

Risico: Conditie collectie
wordt kwetsbaarder
/ bestaande
beheersmaatregelen:
•

Het klimaat in de depots voldoet aan de normen
die voor de betreffende materiaalsoorten gelden.
Eventuele storingen volledig automatisch
geconstateerd en gemeld.

•

Er is een jaarlijks budget beschikbaar voor onderhoud
en het up-to-date houden van de (beveiligings)
installaties.

•

Er is een bedrijfsnoodplan waarin de procedure voor
ontruiming van museum en depots beschreven staat

Risico: Verlies/
diefstal voorwerp uit
collectie / bestaande
beheersmaatregelen:
•

•

Voor de meeste medewerkers is een Verklaring
Omtrent Gedrag aangevraagd. Er wordt altijd een VOG
aangevraagd indien medewerkers, inclusief stagiaires
en vrijwilligers, met kinderen of met collectie werken.
De beveiliging van de voorwerpen en depot voldoet
aan de museale standaarden.

Risico: Ongeval
personeel / bestaande
beheersmaatregelen:
•

Er is een Arbo-team, dat toeziet op een veilige
werkovergeving voor werknemers. Het Arbo jaarverslag
wordt met het MT en de ondernemingsraad besproken.

•

Medewerkers werken met persoonlijke
beschermingsmiddelen conform de Arbo-eisen.

•

Werken met giftige stoffen in de restauratieateliers is
aan strenge regels gebonden.

•

Er zijn twee preventiemedewerkers die het BHVteam en/of medewerkers met een EHBO diploma
coördineren.

•

De gebouwen zijn eigendom van het
Rijksvastgoedbedrijf en voldoen aan alle eisen en
regelgeving.

Risico: Ongeval
bezoeker / bestaande
beheersmaatregelen:
•

De procedures bij evacuatie en ontruiming zijn
vastgelegd in een BHV-plan.

•

Voor acute veiligheidssituaties zijn afspraken gemaakt
met hulpdiensten.

•

Het maximale aantal bezoekers is vastgelegd in de
gebruiksmelding aan de gemeente.

•

De vormgeving van tentoonstellingen en
vaste presentaties wordt getoetst aan interne
veiligheidsnormen en aan de wettelijke eisen, zoals
opgenomen in het Bouwbesluit.

•

De cateraar dient zich te houden aan de wetgeving op
het gebied van hygiëne.

Risico: IT en/of andere
systemen gehackt
en/of ongewild
openbaar / bestaande
beheersmaatregelen:
•

Er is een autorisatietabel met het doel rechten van
medewerkers aan te wijzen en te controleren.

•

Er is een procedure voor het wijzigen van
wachtwoorden.

•

Vanwege de geringe omvang van de organisatie is
functiescheiding niet altijd mogelijk. De knelpunten zijn
in kaart gebracht en liggen bij de winkelmanager, het
hoofd publieksdienst en bij de financiële administratie.

•

Het museum maakt gebruikt van follow-me-printing,
waarmee wordt voorkomen dat documenten per abuis
bij de printer blijven liggen.

•

Er is aandacht voor de Wet datalekken. Het hoofd
beveiliging informeert de afdelingen daarover.
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•

Er wordt gebruik gemaakt van Security Audit
automatisering.

•

IT wordt gemanaged door een gespecialiseerde firma.
Hierdoor wordt de kwaliteit en zekerheid geborgd op
een niveau dat niet in eigen beheer bereikt wordt.

•

Er wordt aan beleid op het gebied van de wet AVG
gewerkt.

Risico: Financiële
fraude / bestaande
beheersmaatregelen:
•

De jaarrekening wordt door een onafhankelijke
accountant gecontroleerd en goedgekeurd.

•

Het vier ogen-principe: Het fiatteren van rekeningen
gebeurt door twee medewerkers (budgethouder en lid
van het managementteam). Het daadwerkelijk fiatteren
aan de bank om rekeningen te betalen wordt door twee
MT-leden gedaan. Steekproefsgewijs controleren de
MT-leden bij iedere betalingsbatch de bankrekeningen
met de facturen.

•

•

•

Volledigheid van bijdragen: Leden van het MT melden in
hun wekelijkse vergadering welke subsidies, fondsen,
geld van derden door wie en voor welk project zijn
geworven, alsmede een indicatie in welk boekjaar
de inkomsten en uitgaven vallen. Dit deel van de MTnotulen gaat naar de financiële administratie als basis
voor de boeking.
Rechtmatigheid van bestedingen: Dit is een
standaardpunt op de MT-agenda, waarbij de leden
motiveren waarom een bepaalde uitgave of investering
gedaan moet worden.
De knelpunten in functiescheiding worden door
het Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering in het
oog gehouden. Bovendien is dit een blijvend
aandachtspunt in de accountantscontrole. Het MT
is van mening dat het risico dat door onvoldoende
functiescheiding veroorzaakt wordt, hiermee beperkt
wordt.

•

Naast de directie is er een Raad van Toezicht, waarin
één lid belast is met financiën en hierover periodiek
overleg met het management heeft.

•

Periodiek wordt bekeken of de aanbestedingsgrenzen
niet zijn overschreden. Indien dat wel het geval
zou zijn wordt schriftelijk gedocumenteerd wat de
overwegingen zijn.
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Risico: Onvoldoende
liquiditeit / bestaande
beheersmaatregelen:
•

Het museum hanteert een liquiditeitsnorm van 1,3. In
het afgelopen decennium is het museum niet in de
buurt van deze ondergrens gekomen.

•

Begrotingsprincipes: Het RMO hanteert een
kostenbewuste strategie en heeft een lean and mean
organisatie die is gebaseerd op de resultaten van
realistische inkomsten en uitgaven. De directeur wordt
door de Raad van Toezicht verplicht corrigerend op te
treden bij een tegenvallende negatieve prognose met
als minimaal doel een niet-negatief bedrijfseconomisch
exploitatieresultaat. Kostenbesparing is dan het
eerste instrument. In de jaarbegroting zijn geen
onzekere inkomsten opgenomen. Hiermee worden
op voorhand risico’s vermeden. Het RMO werkt met
minimum projectbegrotingen zónder financiële risico’s
en met aanvaardbare kwaliteit van het eindproduct
en met maximumbegrotingen, die enkel gerealiseerd
worden wanneer sponsorgelden of andere incidentele
inkomsten zijn toegezegd.

•

Jaarlijks worden de lopende verzekeringen op inhoud
en juistheid door een externe partij gecontroleerd en
eventueel aangepast.

•

Rechtmatigheid van bestedingen is een standaardpunt
op de MT-agenda, waarbij de leden motiveren waarom
een bepaalde uitgave of investering voorgesteld wordt.

stichting Rijksmuseum van Oudheden zijn statutair
geen afspraken gemaakt over een stichtingskapitaal.
•

•

Het museum belegt niet. Het museum zet eventuele
tijdelijk overtollige middelen op iets beter renderende
rekeningen en houdt de vrijheid van directe
opneembaarheid. Mocht het management moverende
redenen hebben de opneembaarheid restrictiever te
maken, dan is toestemming van de Raad van Toezicht
nodig.
Leningen worden vooraf ter goedkeuring aan de
Raad van Toezicht voorgelegd, voorzien van een
dekkingsplan. Leningen met een variabele rente
worden door middel van een derivaat (renteswap)
gefixeerd op een vaste rente.

Risico: Achterstallig en/of
onvolledig onderhoud van
de gebouwen / bestaande
beheersmaatregelen:
•

Sinds 2017 is het RMO verantwoordelijk voor het
onderhoud van de gebouwen die gehuurd zijn
van het Rijksvastgoedbedrijf. Het museum heeft
het management van het gebouwenonderhoud
uitbesteed aan het RVB. De door het RVB voorgestelde
onderhoudswerkzaamheden worden met het
Hoofd Gebouwenbeheer besproken en pas daarna
doorgevoerd.

Risico: Onvoldoende
solvabiliteit / bestaande
beheersmaatregelen:

•

Al het achterstallig onderhoud dat per 1/1/2017 is
gesignaleerd en dus veroorzaakt is voor 2017 wordt op
kosten van het RVB hersteld.

•

Er is een jaarlijks budget beschikbaar voor onderhoud
van de gebouwen.

•

•

Minimaal eenmaal per subsidieperiode wordt expertise,
anders dan de RVB, ingehuurd om de staat van
onderhoud te beoordelen. In 2015 is een uitvoerige
rapportage opgesteld door Dijkoraad, die in 2018 herijkt
wordt. Deze MOIP is echter niet volledig en aan een
herzien versie wordt gewerkt.

•

Het RMO streeft naar een solvabiliteit van tussen de
20% en 25% ten opzichte van de Algemene Reserve en
het bestemmingsfonds OCW. Een interventie van het
management is nodig indien deze norm in gevaar zou
komen.
Weerstandsvermogen: Dit is het bedrag dat nodig is
om gedurende een bepaalde tijd een voorzienbare
discontinuïteit op te vangen. Belangrijk hierbij is
de gedachte dat de continuïteit slechts tijdelijk
in het geding is. Een permanente vermindering
van overheidssubsidies kan in die definitie niet uit
weerstandsvermogen worden betaald en leidt tot
reorganisatie. In 2014 is berekend en beredeneerd dat
het weerstandsvermogen €700.000 dient te bedragen.
Overigens, bij de oprichting van de zelfstandige

Risico: Gebouw
onbruikbaar / bestaande
beheersmaatregelen:
•

Het gebouw is in 2016 asbestschoon opgeleverd.

•
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Andere risico’s die het gebouw onbruikbaar kunnen
maken (zoals Legionella-besmetting) worden in het
kader van het onderhoud en hieraan verbonden
inspecties beheerst.

Risico: De staat trekt de
subsidie in / bestaande
beheersmaatregelen:
•

Het RMO voldoet aan de met de minister
overeengekomen afspraken en is sterk verankerd
in de samenleving, zowel regionaal als nationaal. De
vastgestelde resultaatafspraken worden in de regel
gehaald en er is geen aanleiding te veronderstellen dat
het museum getroffen wordt door een verregaande
subsidiekorting

•

Programmering met goed bezochte tentoonstellingen,
resulterend in bezoekersaantallen boven de 150.000 per
jaar.

•

De Stichting Rijksmuseum van Oudheden beheert op
adequate wijze een rijkscollectie, waarover binnen de
stichting alle kennis in huis is. Er is geen soortgelijke
stichting in den lande die over deze competentie
beschikt.

Risico: Het museum wordt
door een externe ramp
getroffen / bestaande
beheersmaatregelen:
•

Een externe ramp, zoals een massieve aardbeving, is
erg onwaarschijnlijk en voor het RMO niet te beheersen.
Het RMO accepteert dit risico.

Risico: Reputatieverlies
/ bestaande
beheersmaatregelen:
•

Reputatieverlies kan een stevige invloed op het RMO
hebben, omdat het de bezoekersaantallen, externe
financiering en subsidies negatief kan beïnvloeden.
Reputatieverlies wordt veroorzaakt door alle eerder
genoemde risico’s. Het RMO beheerst het risico
van reputatieverlies door een bewust uitgevoerd
risicomanagement.
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Bijlage IX: De Governance
Code Cultuur
Het bestuur is
verantwoordelijk voor het
in acht nemen van Code.
•

•

•

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder
passen de Governance Code Cultuur sinds 2013 toe en
maken dit kenbaar in het jaarverslag, de jaarrekening en
op de website.

communicatie met pers, omgang met geschenken
en giften en omgang met internet en sociale media.
Dit document is in de Raad van Toezicht eveneens
vastgesteld.
•

De directeur overlegt wekelijks met de leden van het
managementteam. Belangrijke beslissingen worden in
de MT-notulen vastgelegd.

•

De majeure strategische MT-besluiten en
beleidsbeslissingen worden voor accordering aan
de Raad van Toezicht voorgelegd, met de nadruk op
het onderkennen en beheersen van risico’s. Voor de
relevante beleidsonderdelen wordt verwezen naar het
bericht uit de Raad van Toezicht.

De toepassing van de principes van deze code sluit aan
bij de doelstelling, aard en omvang van het museum.
Soms wordt afgeweken van een praktijkaanbeveling.
Aard en omvang van de organisatie of aanwezige
kennis en ervaring leveren hiervoor de motieven.

•

De Raad van Toezicht agendeert de code jaarlijks en
bekijkt of verbeteringen wenselijk zijn.

In de statuten is benoemd welke besluiten aan de Raad
van Toezicht worden voorgelegd.

•

Alle aspecten van het risicomanagement zijn
opgenomen in deze jaarrekening.

•

Nieuwe wet- en regelgeving (ANBI, CAO e.d.) wordt
nageleefd en toegepast.

Het bestuur kiest het
besturingsmodel van de
organisatie bewust.
•

Het museum heeft sinds de verzelfstandiging in
1995 Het Raad van Toezicht-model en handhaaft dit
besturingsmodel bewust.

•

Op de ANBI-pagina op de site wordt het bestuursmodel
toegelicht.

De directeur-bestuurder
is verantwoordelijk voor
de organisatie en is in- en
extern duidelijk over de
taken, bevoegdheden en
werkwijze.
•

De directeur heeft vier keer per jaar overleg met de
ondernemingsraad. Dit is gebeurd.

•

Er is een directiereglement vastgesteld.

•

Het managementteam heeft een integriteitsplan
vastgesteld met daarin afspraken over de ethische
code van de ICOM, nevenwerkzaamheden, het melden
van financiële belangen, een procedure ongewenst
gedrag, declaratieregeling, klokkenluidersregeling,

De Raad van Toezicht
stelt rechtspositie en
bezoldiging van het
bestuur zorgvuldig vast
en is hierover zo open
mogelijk.
•

•

De bezoldiging van de directeur-bestuurder valt binnen
de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens. Hij
heeft een contract voor onbepaalde tijd. Dit staat op de
RMO-website vermeld. Zijn bezoldiging wordt vermeld
in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht beslist over benoeming,
beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van de
directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht
legt zijn taken,
verantwoordelijkheden en
werkwijze vast en handelt
daarnaar.

•

Een verslag van de Raad van Toezicht maakt deel uit
van het jaarverslag en deze jaarrekening. De Raad van
Toezicht vergaderde vier keer en liet zich leiden door
het culturele, economische en maatschappelijke belang
van het museum.

•

Er is een Raad van Toezicht reglement vastgesteld
waarin de onderlinge portefeuilleverdeling, de
werkwijze van de Raad van Toezicht, de omgang met
de directeur-bestuurder en hoe te handelen met
eventuele tegenstrijdige belangen zijn opgenomen.

•

De Raad van Toezicht heeft zijn functioneren niet
besproken in de vorm van een schriftelijk evaluatie.

•

Jaarlijks bespreekt de Raad van Toezicht het
functioneren van de directeur-bestuurder. Dit wordt
buiten zijn aanwezigheid voorbereid. Dit is niet
gebeurd.

•

De directeur-bestuurder heeft naast de vergaderingen
regelmatig contact met de individuele leden van de
Raad van Toezicht, die hem op actieve, anticiperende
en reflecterende wijze adviezen verstrekken. Dit
is gebeurd, in relatie tot het voorbereiden van de
jaarrekening en begroting.

profielschets voor de nieuwe voorzitter.
•

Elk lid beoordeelt het beleid op hoofdlijnen en heeft
daarnaast specifieke competenties en/of netwerken.

•

Herbenoeming van een lid vindt plaats na overweging,
gelet op actuele omstandigheden en op de
profielschets. In 2017 zijn de leden Sluiter en Van den
Eijnden herbenoemd.

De Raad van Toezicht geeft
tevoren aan welke inzet van
de leden wordt verwacht
en welke eventuele
vergoeding daar tegenover
staat.
•

Ieder lid heeft voldoende tijd voor de vervulling
van zijn functie. Er is geen frequente afwezigheid
geconstateerd.

•

De Raad van Toezicht kent een vast aantal onderwerpen
dat tot het Toezicht behoort, zoals realisatie van
doelstellingen en resultaatafspraken met OCW,
strategie, risicobeheer en financieel beleid.

•

De vergoeding is conform de bepalingen in de WNT2.
De Raad heeft in 2015 besloten tot een jaarlijkse
vergoeding van €3.600 voor het lidmaatschap en
€5.750 voor het voorzitterschap.

•

Het lid Erna Kortlang is contactpersoon voor de
ondernemingsraad.

•

De voorzitter bereidt met de directeur-bestuurder
de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor
de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige
besluitvorming en ziet toe op het functioneren van de
Raad van Toezicht.

•

Het RMO draagt zorg voor ondersteuning voor de Raad
van Toezicht. Dit gebeurt door de directiesecretaresse.

De Raad van Toezicht is
verantwoordelijk voor
zijn samenstelling: hij
waarborgt deskundigheid,
diversiteit en
onafhankelijkheid.
•

Zie hiervoor het eerder opgenomen schema.

•

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, statutair
mogen dit er zeven zijn. De zittingstermijn voor de
leden is tweemaal een periode van vier jaar. Het
gefaseerde openbaar rooster van aftreden is in deze
jaarrekening opgenomen.

•

Bij iedere benoeming wordt de profielschets van de
Raad van Toezicht besproken. Dit is gebeurd bij een

Toezichthouders
en bestuurders
vermijden elke vorm van
belangenverstrengeling.
De Raad van Toezicht ziet
hier op toe.
•

Het RMO verstrekt aan leden van de Raad van Toezicht
en aan de directeur-bestuurder geen persoonlijke
leningen en garanties.
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•

Het bestuursverslag vermeldt drie relevante
nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.
De overige nevenactiviteiten zijn zichtbaar via de
publieke LinkedIn-profielen van de leden van de
Raad. Alle nevenfuncties van de bestuurder zijn in het
jaarverslag opgenomen.

•

Voor het aangaan van nevenfuncties door de directeurbestuurder wordt toestemming bij de voorzitter van de
Raad gevraagd. Dit was in 2017 niet van toepassing. De
Raad heeft in 2015 besloten dat de directeur in ieder
geval twee betaalde nevenfuncties mag vervullen.

•

Ieder lid heeft een onafhankelijke en kritische bijdrage
aan de besluitvorming. De Raad van Toezicht heeft
zich vergewist van de onafhankelijkheid van zijn
leden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk
voor de besluitvorming over hoe de instelling met
tegenstrijdige belangen om gaat.

Het bestuur is
verantwoordelijk voor
financieel beleid en
risicobeheer door sluitende
interne procedures en
externe controle.
•

De directeur en het hoofd financiën en bedrijfsvoering
zijn verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële
verslagen en de interne procedures. De Raad van
Toezicht ziet erop toe dat dit volgens de afgesproken
normen gebeurt.

•

De Raad van Toezicht heef de directeur-bestuurder
toestemming gegeven het contract met de accountant
EY met maximaal twee jaar te verlengen. De directeur
stelt de beloning voor de accountant vast.

•

Met de accountant is de jaarrekening en andere
financiële aspecten besproken. Deze zijn vastgelegd
in de managementrapportage waarbij de directeurbestuurder commentaar levert op de bevindingen.
Deze managementrapportage wordt in een vergadering
van de Raad van Toezicht geagendeerd. Daarnaast
wordt de accountant incidenteel ingeschakeld voor
specifieke adviezen en werkzaamheden.

•

De externe accountant brengt eenmaal per jaar aan
minimaal één vertegenwoordiger van de Raad van
Toezicht verslag uit van zijn bevindingen, voorafgaand
aan het vaststellen van de jaarrekening. De Raad van
Toezicht heeft hem bevraagd over de getrouwheid van
de jaarrekening.

