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HOE EEN GESLOTEN MUSEUM TOCH ‘OPEN’ BLIJFT

24.04.2020

REDACTIONEEL
[Dick de Jong]
Deze week was de mededeling van de premier duidelijk: we kunnen voorlopig nog niet
open voor het publiek. En als we daar goed over nadenken is dat ook logisch. Musea
en andere voor het brede publiek interessante locaties, die haar deuren weer openen,
moeten rekenen op een toeloop. Niet overal en niet in alle gevallen, maar het risico is
aanwezig. Daarom zal eerst goed moeten worden nagedacht over de te nemen maatregelen om de gezondheidsveiligheid van de bezoekers en van onszelf zo goed mogelijk te regelen. Op dit moment is al een aantal maatregelen bedacht, die een bezoek
aan De Koperen Knop weer verantwoord maken. De Nederlandse Museumvereniging
neemt hierin het voortouw, zodat er voor alle musea in Nederland vergelijkbare voorzieningen komen. Zie daarvoor elders in deze nieuwsflits.

Dit kan nog ‘even’ niet.

DE NATUUR OM ONS HEEN BLIJFT GEWOON DOOR GAAN
Een van de zaken die wel gewoon doorgaan is de natuur. Zodra je een stap buiten de deur zet
merk je hoe geweldig alle knoppen uitlopen. Planten, struiken en bomen groeien tegen elke
verdrukking in. De luchtkwaliteit verbetert met de dag. Maar hoelang zal dat laatste effectief
blijven als ‘de economie’ weer goed is opgestart?
Het allermooiste van dit moment zijn de talloze fluitende vogels. Vooral als de zon schijnt. Maar
ook ’s morgen vroeg, bij ‘het hazengrauwen’, zijn de meest prachtige fluitconcerten te horen. En
niet te vergeten in de avond, tegen de eerste schemering, als er vanaf de nok van een dak een
schitterende melodie klinkt.
FINANCIËLE STEUN
Intussen hebben we in beeld wat voor
geldelijke schade het coronavirus voor
De Koperen Knop inhoudt. Daaruit
kwamen cijfers uit waar we best van
schrokken: zoveel maanden geen inkomsten en wel uitgaven; dat kan hard
gaan. Inmiddels hebben we de cijfers
en andere gegevens aangeleverd en
gaat DRV aan de slag met het indienen
bij de loketten. Nu maar afwachten!
DE MUSEUMVERENIGING
Uit de mail van 21 april 2020: Wij werken
op verzoek van het kabinet samen met
andere brancheorganisaties in de gastvrijheidssector aan een protocol voor intelligente heropening van de musea dat
aansluit op de anderhalvemetersamenleving. Dit geldt voor álle musea in Nederland, ongeacht of ze aangesloten zijn bij
de vereniging of geregistreerd zijn.
Het protocol wordt door de rijksoverheid
getoetst aan strenge eisen voor gezondheid en veiligheid, die zijn gebaseerd op
basis van de actuele inzichten over het
verloop van het coronavirus. Het protocol

ORANJE-COLLECTIE
Dit jaar heeft u een mooie
gelegenheid om wat in uw
bezit is van oranje en van
het Oranjehuis eens ergens op te stellen: in de
kamer of in het raamkozijn. Dan doet u toch mee
met de jaarlijkse oranjehype en creëert u uw
eigen leuke sfeer!

Ook in het depot van Museum De Koperen Knop is
veel te vinden; volgend jaar
een herkansing?

OPLOSSING KOFFIE SCHAARSTE
moet aansluiten op die in andere
branches, zoals de horeca, de detailhandel en de transportsector.
Nadat het protocol voor heropening
van musea is goedgekeurd, zal de
Museumvereniging het meteen
openbaar maken. Op grond daarvan kunnen musea dan ook hun
maatregelen definitief vormgeven
en in werking stellen. In de tussentijd adviseren we musea wel alvast
na te denken over inzet van medewerkers en vrijwilligers, crowdmanagement en hygiëne.

Eerder kwam aan bod
dat thuiswerken ook
betekent dat de pakken
koffie thuis wel erg snel
op gaan. Nu hebben we
in het museumdepot
nog wel wat, maar dat
wat hier links is afgebeeld zal niet erg in trek
zijn… Als alles achter
de rug is organiseren
we een koffie mèt voor
alle vrijwilligers.

TER AFSLUITING
Tot slot van deze nieuwsflits
ziet u links een ingebracht
object, een vis voor de expositie Spannende Troep.
Rechts een foto van de mooie
Alblasserwaard. Laatst vertelde iemand dat buitenlandse
kennissen hun bewondering
lieten blijken dat er zoveel van
de mooie gele bloemen in de
berm waren aangeplant…

QUOTE… Een dwaas doet wat hij niet laten kan; een wijze laat wat hij niet kan doen.
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