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Samenwerking in
Erfgoedland
Het lijkt een toverwoord in de huidige tijd, waarin zelfs
ministeries zich niet meer willen beperkentot enkel het
eigen beleidsterrein: door samenwerkingmet anderen
moeten bepaaldedoelstellingen sneller en efficiënter
bereikt worden, zegt de nieuwe Nederlandseregerings¬
verklaring.
Samenwerkingverrijkt! Partners in samenwerkingsver¬
bandenblijven leren van elkaar en kunnen zo sneller de
eigen organisatie nog beter doen functioneren in relatie
tot hun publiek. Samenwerkingverrijkt! Door samente
werken komen nieuwe producten tot stand die een
organisatie op zijn eentje minder goed of in het geheel
niet in de markt kan zetten.
Samenwerkingmoet! Meer en meerwordt het ook door
subsidiegeversvan onze museaen erfgoedinstellingen
gevraagd,in de verwachting van efficiënter werken en
meer rendement.

Samenwerkingmoet! Museamerkenzelf dat hun
publiek van hen een brederevisie verwacht dan alleen
het focussenop de eigen collectie. Bezoekerswillen
méér en aan die wens voldoen, kan beter met comple¬
mentaire externe partners.
Samenwerkingkan! Of het nu tussen gelijksoortige of
ongelijksoortige organisaties tot stand kwam, of het op
het niveau van beleidsmakerswerd bedacht of op de
werkvloer zelf ontstond: concrete resultaten van allerlei
verschillendevormen van samenwerking tussen musea
vindt u in dit nummer van Museumpeil.
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Wat we elkaar zoal te bieden
hebben
Vlaams-Nederlandse samenwerking

Judith Tegelaers,

algemeen museum¬

consulent en

afdelingshoofd

Erfgoedhuis

Zuid-Holland

en

TineVerhoert,

consulent musea

Culturele Biografie

Vlaanderen vzw

'Met z'n tweeën kan je meer dan alleen!' Het is een levenswijsheid
die ook erfgoedwerkers bekend in de oren klinkt. Samenwerking en
netwerking zijn niet meer weg te denken in de hedendaagseerfgoed-
zorg. Hoog tijd dus voor de museumconsulenten om de handen in
elkaar te slaan en het thema samenwerking onder de loep te nemen!

DeVlaamseen Nederlandseconsulenten hebbenelkaar
natuurlijk al langer gevonden.Detoevallige ontmoetin¬
gen 10jaar geledenzijn geleidelijk aan uitgegroeid tot
een structureel overleg en verschillendevormen van
samenwerking.

Eeneerstesamenwerkingsdomeinis het vormings¬
aanbod: er worden ervaringen uitgewisseld, bestaande
cursussenworden in overleg bijgestuurd en nieuwe
initiatieven worden ontwikkeld. Hierdoor kunt u als
museummedewerkernu zowel op het aanbodvan
Vlaanderenals op dat van Nederland inpikken.

Misschienwel het meest concrete resultaat van de
samenwerking tussen de Vlaamseen Nederlandse
museumconsulentenis dit vakblad, Museumpeil.Sinds
twee jaar is het blad geëvolueerdnaar een Nederlands-
Vlaamseco-redactie. Het is een win-win situatie.
In Vlaanderenwordt eenjarenlange lacunevan een
museumvakbladopgevuld. Ende inhoud van Museum-
peil is er alleen maar rijker door geworden. Nederland
maakt kennismet deVlaamsemuseaen Vlaanderen
krijgt inzage in het Nederlandsemuseumleven.

Maar als museumconsulentenbrengenwij museum¬
medewerkersniet alleen op papier bij elkaar,we organi¬
serenook ontmoetingsdagen over de grenzen heen
onder de naam 2x2-daagseVlaanderen-Nederland.
Vlaanderengaat twee dagenop bezoekin Nederlanden
Nederland is twee dagen te gast in Vlaamsemuseaen
erfgoedinstellingen.Tijdensdeze plaatsbezoekenkrijgen
deelnemerspraktijkverhalen van collega's rond specifieke
actuele thema's te horen. Dergelijkeplaatsbezoeken
beklijven, stimuleren, inspireren en zetten aan tot per¬
soonlijke contacten. In 2006 kwam het thema samen¬
werking aan de beurt.

Waar moetje op letten als je met anderen in zee gaat?
Wat zijn mogelijke knelpunten?' Ookdoor de verschillen¬
de overhedenwordt de nadruk gelegd op samenwerking.

Op23 en 24 maart 2006 bezocht eenvijftigtal museum¬
medewerkersen museumconsulentenverschillende
Vlaamsesamenwerkingsverbanden.Op 12 en 13 oktober
gingen diezelfde museummenseneen kijkje nemen bij
het erfgoedhuisZuid-Holland en maakte men kennis
met een selectie van Nederlandsepraktijkvoorbeelden.
Eénvan de blijvende resultaten van dezeontmoetings¬
dagen is de onderliggendeeditie van Museumpeil.Som¬
mige praktijkverhalen leendenzich uitermate om er een
artikel over te schrijven, dus vroegenwe onze gastheren
en gastvrouwen iets op papier te zetten. Het materiaal
van de ontmoetingsdagen wordt aangevuldmet andere
boeiendevoorbeelden.

Bij het lezenzult u het merken: samenwerkinggaat over
het delen van creativiteit en inspiratie, van werkplezier,
van vaardighedenen kennis,van waarden en attitudes,
maar ook van verantwoordelijkheid. Het kan u weder¬
zijds begrip, vooruitgang en evolutie voor alle partners,
professionaliseringvan medewerkersen vooral nog meer
werkplezier opleveren.

Veelleesplezier!

Dekeuzehiervoor lag voor de hand: samenwerking
tussen professioneleerfgoedorganisaties,particulieren
en vrijwilligers, maar eveneenssamenwerkingmet
organisaties en personenbuiten de erfgoedsectorzijn
vandaagschering en inslag. Er komen heel wat vragen in
verband met samenwerkingbij de museumconsulenten
terecht. 'Waarom zoudenwe samenwerken?
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Samenwerking
Dekt de vlag de lading?

De laatste jaren is het woord niet meer uit de lucht geweest in de
museumwereld en in de erfgoedsector, ledereen heeft er zijn mond van
vol, elke consulent goochelt ermee, geen beleidsplan of geen wervende
promotiecampagne zonder: SAMENWERKING.Maar wat verstaan we
nu precies onder samenwerking? Volstaat het als we een bruikleen
toestaan? Of pas als we een gezamenlijke folder uitgeven? Of als we
de handen in elkaar leggen om samen een depot uit te bouwen?
Eén ding is duidelijk: het woord samenwerking dekt vele verschillende
ladingen!

ReinoudVanAcker,
museumconsulent
provincieIVesf-
l/laanderen.

Overheid geeft impuls tot samen¬
werking
Ookde overhedendoen er nog een schepjebovenop.Het
Vlaamsemuseumdecreetgaf in 1996 een stevige voorzet
door een gezamenlijkeerkenning van museamogelijk te
maken,weliswaar onder één centraal beheersorgaan.De
verdienstelijke poging om het versnipperdemuseum¬
landschapte reorganiserenen kleinschaligemuseaop
basisvan kwaliteitsnormen te laten fuseren, was experi¬
menteel en vrij nieuw te noemen.Deprovinciebesturen
volgden met financiële stimulansen voor samenwerking.
Sindsdienzijn er meerdereprojectsubsidiesmogelijk voor
allerlei musealeof erfgoedprojecten in samenwerkings¬
verband.Sterker nog: samenwerking is een beoorde¬
lingscriterium gewordenwaarvan het al dan niet toe¬
kennenvan subsidie somsafhangt. Deeenszo introverte
en in zichzelf gekeerdemuseaworden hierdoor met
zachte dwang geloodst naar netwerking, worden met
aandrangverzocht om buiten hun veilige museummuren
te breken,onbekendepadente betreden en bruggen te
bouwen naar nieuwe partners. Het minste watje kan
zeggen is dat er vanwege de overheid de druk wordt
gevoeld om samente werken, zowel moreel, organisato¬
risch als financieel.

Kijken we naar het jongste 'broertje' in het Vlaamseerf-
goedland,met name het erfgoedconvenant,dan merken
we dat dezebij gratie van samenwerkingbestaat: inte¬
grale en geïntegreerdewerking van diverseerfgoedfac¬
toren in een stad of - recenter - een streek. Het is de
formule bij uitstek om binnen stadsverbanduiteenlopen¬
de erfgoedbeheerdersdie van eikaarswerking nauwelijks
op de hoogte zijn, samente brengen,met elkaar te laten
kennismakenen de weg te tonen naar allerlei vormen
van samenwerkingen netwerking. Het fenomeen grijpt
intussen sterker om zich heenmet het zogenaamde
'streekconvenant' voor erfgoed: een samenwerkingsver¬
band van meerderegemeenten.
Opde tweedaagsein Vlaanderen kondenwe een mooi
voorbeeld bezoeken:het kersverseerfgoedconvenantvan
het Waasland,het eerste erkende 'streek'convenant.
Het Waasseerfgoedconvenant is een samenwerkingvan

8 gemeenten in noordelijk Oost-Vlaanderen.Met een
beleidsplanopgemaakt door ambtenaren uit verschillen¬
de gemeenten,kan je gerust stellen dat dit al een ver
gevorderdstadium van samenwerkenis. Samenwerking
is voor hen trouwens een belangrijk gegevenom hun
projecten nog meer weerklank te doen vinden. De inter¬
actie die hieruit ontstaat tussen de vele partners, doet
op zijn beurt nog meer synergieontstaan en betekent
dus een duidelijke meerwaarde.

In Nederland kendemen al eerder een gelijkaardig
clusteringsfenomeen,namelijk dat van de erfgoed¬
huizen. Diverseerfgoeddiensten uit een stad of regio
(archeologen,monumentenzorgers,museumconsulenten,
historici, erfgoededucatoren),die voorheen elk apart
functioneerden, worden samengebrachtonder één
koepelorganisatie.Dit schept duidelijkheid want het
aanbodvoor de erfgoedsector is nu terug te vinden op
één aanspreekpunt.Tijdensde tweedaagse in Nederland
waren we te gast bij eenvan de pioniers, het Erfgoed¬
huis Zuid-Holland. Niet alleen is het ErfgoedhuisZuid-
Holland eenvoorbeeld van de trend tot toenemende
clustering van erfgoeddiensten,tegelijk is het een ver-
zamel- en distributiecentrum van kennis en expertise
rond erfgoed. Daarnaastwil het een meerwaardebete¬
kenendoor erfgoedbeleving toe te voegenaan wat er al
is, de kwaliteit van erfgoedbeheerte verhogen en allerlei
zaken te faciliteren. Door de krachten te bundelen wordt
met ongeveereenzelfdeaantal mensenen dezelfde
middelen gewoon meer mogelijk. Toegegeven,er zullen
ook organisatorischeen financiële redenenmeegespeeld
hebben: één centrale huisvesting, één personeelsteam,
gebundeldeoverheadkosten.Maar tegelijk is er meer
afstemming mogelijk, kennende medewerkerseikaars
werking, publiek en aanbod beter, zijn meer onderlinge
afsprakenen gezamenlijke projecten mogelijk, dus meer
... samenwerking.

Je kunt je de vraag stellen of de bekommernisvan de
overhedenom meer samenwerking tussen museaen
andere erfgoedactoren vanuit een ethisch of deonto-
logisch oogpunt ontstaan is, dan wel vanuit kosten-
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besparendemaatregelenof een rationalisering van de
sector. Er schuilt ongetwijfeld een rationele motivatie
achter, waarbij de overheid terecht aandringt op een
efficiënter gebruik van de middelen. Middelen die -
zoals iedereenweet - altijd te beperkt zijn, zeker in de
cultuursector en de museumwereld.Het komt erop aan
die zo efficiënt mogelijk aan te wenden en er zoveel
mogelijk uit te halen. Het is niet haalbaar om iedereen
aan de kassavan de overheid te laten passeren.
Opzich is er geen bezwaar tegen: als de overheid een
efficiënt beleid wil voeren en de middelen correct wil
beherenzonder verspilling, dan kan de burger dat toch
alleen maar toejuichen? Alleen... waar ligt de grens,
hoevermoeten museagaan in samenwerking?

Van alles tot niets
Betekent dit datje als museumwillens en wetens moet
samenwerken,zelfs als je daar - op het eerstegezicht -
geen behoefte aan hebt? Mag je dan niet gewoon verder
werken zoals je al jaren bezig bent? Het loopt zo toch
ook vlot zonder dat je al die pottenkijkers of ingewikkel¬
de situaties moet dulden?Want als er één nadeel is aan
samenwerken,dan toch wel dat alles veel complexer en
ingewikkelder wordt.

Je hoort de verzuchting soms,maar het lijkt nu toch wel
een vaststaand feit: de tijd van splendid isolation is
definitief voorbij! Eenmuseumkan zich niet isoleren
binnen een constant evoluerendesamenlevingen heeft
een maatschappelijkeopdracht te vervullen. Daarom is
openheid voor andereen verschillende partners een
basisattitude waar ook museaniet meer omheen kun¬
nen. Het komt erop aan een manier te vinden om te
(over)levenin een steedscomplexeresamenlevingmet
steedsmeer spelersen actoren.

Entoch, het bestaat nog: een museumdat een stolp
creëert en koestert, zich maximaal afsluit van de buiten¬
wereld, bezoekersslechts bij mondjesmaat toelaat en
zich zeker niet inlaat met samenwerking.Met enige zin
voor een schokeffect namen de organisatoren van de
tweedaagse in Nederlandhet Museum BisdomVanVliet
uit Haastrecht in het programmaop als voorbeeldvan
een museumdat helemaal geen behoefte heeft aan
samenwerking.Dezegrote herenwoning - quasi onaan¬
geroerd sinds de 19deeeuw - wordt beheerddoor een
stichting die haar middelen dankt aan een legaat van de
eigenares.Het legaat is zo royaal dat er bijvoorbeeld
enkelemedewerkersbetaald kunnen worden. Het
enthousiasmevan de betrokkenen is groot. Bezoekersdie
dit huis mogen betreden,zijn wis en waarachtig bevoor¬
recht, objecten en interieurs zijn tot relikwieën verheven.
Anderzijds creëert de gunstige financiële situatie een
klimaat van - schijnbare - volledige zelfredzaamheid,
waardoor de werking volledig naar binnen is gekeerd.
Heeft dit bestaansrecht?Natuurlijk wel.
Maar steun van buitenaf blijkt somstoch nodig. Voor
een kwalitatief registratie- en conserveringsbeleidwas
een helpendehand nodig en die kwam ervan... het
Erfgoedhuis.Of je dit nu samenwerkingnoemt of
gewoon dienstverlening, het geeft aan datje het niet
altijd redt in je eentje.

Voor anderemusea is samenwerkingdan weer een
tweede natuur, ze kunnen en willen niet zonder.
Zo bijvoorbeeld het GentseMuseumDokter Guislain dat

het hele spectrum van samenwerking tot in al zijn gele¬
dingen bespeelt.Het programmerenvan een bezoekaan
dit museumtijdens de tweedaagsein Vlaanderenwas
bijna een evidentie. Reedsbij het binnenkomenvan het
museummerkje hoe doordrongen het museum is van
samenwerking:achter de ontvangstbalie bevindt zich
een grote ruimte waar alle medewerkershun werkplaats
hebbenen zelfs samen lunchen. Openheidtroef.
Desamenstelling van de museumploeggebeurdebij¬
voorbeeld via allerlei begeleidings- en tewerkstellings¬
projecten. Eenbelangrijke hoofdpartner is de psychiatri¬
sche instelling die op dezelfde campus is gehuisvesten
waarmee het museumgebouwen, lokalen en diensten
deelt. Door te werken in een dynamiek van een nog
actief zorgverstrekkendeinstelling, blijft de band van het
museummet de huidige psychiatrie heel levendig en
actueel. Samenwerkingbeperkt zich niet tot de campus,
maar strekt zich uit tot de buurt en verder.Er is bijna
geen stadsdienst of culturele instelling waar het
museumgeencontacten mee heeft, het slaat de handen
in elkaar op provinciaal (registratie en restauratie),
nationaal (met kunstenaarsen verzamelaars)en inter¬
nationaal vlak (met bijvoorbeeld outsider-collecties en
tentoonstellingen). Samenwerkingis hier vooral het
gevolg van een beleid van grote openheid en sterke net¬
werking.

Van toeval tot fusie
Er blijken dus veel gradaties van samenwerkingte
bestaan.Naar aanleiding van de organisatie van de
tweedaagsein Vlaanderenen Nederlandhebbende
museumconsulenteneen globaal overzicht gemaakt van
soorten samenwerkingsverbandenin beide landen, zon¬
der echter volledig te willen zijn. Bij het opstellen kwam
een grote heterogeniteit aan vormen, structuren en pro¬
jecten naar voor. Het is niet evident hierin een lijn te
trekken, maar er is toch een poging gedaanom de uit¬
eenlopendevormen van samenwerkingte structureren
en te ordenenvan minimaal tot maximaal.Algemeen
kunnen er vijf grote gradaties van samenwerkingonder¬
scheidenworden:

De bijna-samenwerking:
Dit is een grensgevalnamelijk eenvaak eenmalige,bijna
toevallig tot stand gekomensituatie waarbij twee of
meer instellingen door omstandighedenmet elkaar in
contact komen omdat zij een bepaald product of dienst
nodig hebbenen hiervoor 'samenwerken'.Sommige
museahalen bijvoorbeeld een bruikleen al aan als een
vorm van samenwerking,hoewel dit eerder een courante
musealepraktijk kan genoemdworden.
Eententoonstelling inhuren van een collega-instelling
vergt vaak al iets meer afsprakenen overleg en wordt
misschiendaarom door vele museabeschouwdals een
- zij het heel minimale - vorm van samenwerking.
Maar aangeziende 'samenwerking'vooral voortkomt
uit een organisatorische noodzaaken in het bijzonder
één initiatiefnemer vanuit een eenzijdige behoefte
noodgedwongenpartners zoekt om zijn doel te
kunnen bereiken,zien wij het als een minimale vorm
van samenwerking.

De projectmatigesamenwerking:
Dit is een meer grondige vorm van samenwerken,welis¬
waar beperkt tot een bepaald project, een actie of acti-
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Vooraankondiging
Beste lezervan Museumpeil,

Er is de redactie van Museumpeil veel aan
gelegenu als lezer tijdig op de hoogte te
brengenvan komendethema's voor ons vak¬
blad. Uit het recent gehouden lezersonder¬
zoek blijkt dat u dat op prijs stelt. Het the¬
ma voor het najaarsnummer2007 zal
Veiligheidszorgzijn; in het voorjaar 2008
willen wij het nummer wijden aan Publieks¬
onderzoek.Mocht u een bijdrage willen
leverenaan een van de komendenummers,
dan verzoekenwij u contact op te nemen
met de redactie. Praktischegegevensvindt u
in het colofon. Hierbij zij echter opgemerkt
dat de redactie zich het recht voorbehoud
kopij in zijn geheel niet ofwel in aangepaste
of verkorte vorm te plaatsen; uiteraard in
overleg met de auteurFijn als u in de gele¬
genheid bent te reageren.

RedactieMuseumpeil

viteit rond een bepaaldonderwerp of thema. Departners
hebbenelk evenveelbelang bij het project en streven in
min of meer gelijke mate en met eenvaak vergelijkbare
inzet tot hetzelfde doel en eenzelfdeopbrengst. De
intensiteit van samenwerking ligt hoger en er is een
sterke mate van overleg en afstemming vereist. Van
bij de aanvang is de samenwerkingbeperkt in tijd en
opzet, hoewel het gebeurt dat er tussen de partners
een bepaaldeverstandhouding groeit die de basis legt
voor nieuwe samenwerkingsprojecten.Eenmooi voor¬
beeld is het project 'Broedertwist' van het Stedelijk
MuseumVander Kelen-Mertens in Leuvenen het
NoordbrabantsMuseum in 's Hertogenbosch.Beide
'zustermusea'uit het voormalige hertogdom Brabant
hebbeneen gezamenlijke tentoonstelling opgezet rond
het thema van de Belgischeonafhankelijkheid in 1830
waarbij het hertogdom definitief gesplitst werd.
Zonder de kennismakingtijdens eenvroeger grens¬
overschrijdendproject (dat o.a. resulteerde in de
dubbeltentoonstelling DeVierjaargetijden en de ont¬
dekking van onvermoedeonderlinge verbanden tijdens
het gezamenlijkeonderzoek,was dit boeiendeBroeder-
twistverhaal er wellicht nooit gekomen.
Projectmatige samenwerking rond een concreet
thema, heeft per definitie een eindpunt, maar dit sluit
de start van een ander, nieuw project met dezelfde
partners niet uit.

Het platform en het netwerk:
Dit is een overlegstructuur van verschillende (museale)
partners met een bepaaldegemeenschappelijkeband
(zoalseenzelfde regio, verwante collecties, gelijkaardige
problematiek) die allerlei afsprakenmaken rond hun
werking zonder dit expliciet juridisch te bekrachtigen. De
onderlinge afsprakenomvatten dikwijls gezamenlijke
communicatie en promotievoering, maar ook afstem¬
ming in programmering en eigen werking. Meestal is
dezevorm van samenwerking niet vooraf beperkt in de
tijd.
Eengoedvoorbeeld vind je in Antwerpen waar de
provinciale en stedelijke musea,alle in dezelfde
grote stad gelegen,hun werking op elkaar hebben
afgestemdvanuit de redeneringdat de bezoekergeen
boodschapheeft aan hun verschillen in statuut of
bestuur.Onder impuls van de directeurs en beleids¬
voerdersvan beide overheidsniveausstreeft men naar
een uniforme bewegwijzering, een gezamenlijke
website, afstemming van openingsurenen toegangs¬
prijzen enz. Intussenhebbende museaook samen
promotiemiddelen in een gezamenlijke huisstijl,
komenze met éénjaarprogramma naar buiten en
leverenze een gezamenlijk jaarverslag af.
Desamenwerking rond calamiteiten en rampenplan¬
nen, waarbij niet alleen museaen erfgoedinstellingen
maar ook hulpdiensten belangrijke partners vormen, is
van een heel andereorde maar is een evenmooi voor¬
beeld van een netwerkstructuur. Mechelenvolgde
hierin intussen het Antwerpse voorbeeld.

Netwerking of platformwerking beperkt zich niet tot
steden maar komt ook dikwijls voor op regionaal vlak.
Hierbij vinden museavan somserg uiteenlopende
aard elkaar.Niet zelden zien zij hierin een kansom als
kleinere instelling wat meer slagkracht te krijgen. De
regionale of territoriale afbakening kan de bindende
factor zijn, maar evenvaak kan er een inhoudelijk of
thematisch verband zijn tussen de partners. Dikwijls
zijn collectieve marketing en promotie vanuit de eigen
regio de drijfveer, niet zelden gekoppeldaan toeristische
meerwaarden.
Voorbeeldenzijn legio, zowel in Vlaanderenals in
Nederland.Tijdensde tweedaagse in Nederland
kwamen 2 Gelderseprojecten aan bod: 14 musea in
het Veluweproject (op initiatief van de provincie zelf)
en 10 erfgoedinstellingen in de regio Maas EtWaal.
In Vlaanderenzijn er o.a. het Netwerk van museavan
de Leiestreek(provinciegrensoverschrijdenden over¬
lappendmet een toerismeregio), het Netwerk van
Museavan de Zuiderkempen,de Biografischemusea
alsook het Platform van Literaire museaen Schrijvers¬
huizen in Vlaanderen.

Een koepelstructuur:
Hier groeperendiverse partners zich onder een gemeen¬
schappelijkejuridische structuur om bepaaldeafspraken
rond de musealewerking uit te voeren waarbij elke
partner blijvende zelfstandigheid en eigenheid behoudt.
Omdat het groeien naar eenjuridische structuur een
grote stap betekent, komt dezevorm veel minder voor
dan een aangestuurd netwerk of platform van musea.
Dikwijls wordt verwacht dat het engagementdoor de
partners op substantieel financiële wijze hard wordt
gemaakt, wat de drempel gevoelig verhoogt. Normaal
gezienwordt uitgegaan van eenjuridisch verankerde
samenwerkingvoor onbepaaldeduur. Dedoelstellingen
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van een dergelijke koepelstructuur kunnen van uiteen¬
lopendeaard zijn maar situeren zich toch voorname¬
lijk op fundamentele musealetaken en gaan dieper
dan een gezamenlijke promotievoering. Eenmooi
voorbeeld hiervan is de vzw VlaamseKunstcollectie
die drie grote kunstmuseauit Bruggeen Gent en
Antwerpen verenigt. Musea,andere erfgoedactoren en
overhedendie de krachten bundelen om een geza¬
menlijk depot op te richten en te exploiteren onder
een aparte juridische beheersvormzijn een maar niet
ondenkbaarvoorbeeld van koepelstructuren.

Een structurele samenwerking of fusie:
Dit kan misschiende 'hoogste' vorm van samenwerking
genoemdworden aangezienhierbij diversemuseaen
erfgoed-partners opgaan in één nieuwe organisatie. Het
is een gecombineerdeaanpakvan de musealefuncties
onder éénjuridische werkvorm waarbij de individuele
eigenheid van de partners in principe niet meer kan
onderscheidenworden. Als resultaat van een doorgedre¬
ven samenwerking komt men tot een nieuwe organisa¬
tie, waardoor er finaal eigenlijk geen sprakemeer is van
samenwerking,maar 'werking'. Voor de betrokken
partners is het resultaat dus zeer ingrijpend wat ook
de zeldzaamheidvan dezevorm verklaart. Niet zelden
spelen financiële, organisatorische,politieke en zelfs
economischeredeneneen rol.
In zekerezin kunnen de Nederlandseerfgoedhuizen in
dezecategorie ondergebracht worden, hoewel de
individuele partners toch nog duidelijk zichtbaar zijn
in de nieuwe structuur. Omwille van de complexiteit
valt zo'n structuur wel eensterug op een lokaal
stedelijk niveau waar de bindende kracht vaak op zijn
sterkst is. Zo is de strategie om zich te scharenonder
de vleugels van de stedelijke overheid voor vijf musea
in leper met verschillend statuut (eenVZW,het
OCMW,de stad, een Koninklijke Academie,een
universitaire collectie) zeer lonend gebleken.Het
resulteerdeonder andere in een landelijke erkenning
met het In FlandersFieldsmuseumals voortrekker,
maar ook met een Onderwijsmuseumvan landelijk
niveau.Ook het Bruggemuseumis een mooi voor¬
beeld: hier zijn zevenmuseale locaties samengebracht
in één coherente structuur met een compleet nieuw
(en verjongd) museumteam.Weliswaar haddende
individuele Brugsemuseavooraf al een stedelijk
statuut, maar de ingreep naar een zichtbare en
werkbare eenheid op het terrein en in alle geledingen
was toch niet evident en blijft ook nu nog een grote
uitdaging.

Van klein naar groot...
Zo zie je maar dat de vlag 'samenwerking' heel wat
ladingen kan dekkenen het samenwerkingsverhaalniet
altijd eenduidig te vertellen is.
Zo beschouwdehet grote Maritiem Museum uit Rotter¬
dam tijdens de tweedaagse,samenwerkingals 'eten en
drinken', maar stelde het evengoeddat 'samenwerking
enkel zin heeft als je er zelf belang bij hebt, want
wederzijds belang is absoluut nodig'.Natuurlijk is de
behoefte tot samenwerkingbij grote museaeen stuk
lager en vooral van een andere orde dan bij kleinschalige
musea.Want de schaalgrootte van een instelling speelt
ook een rol in hoeje samenwerkingmoet interpreteren.

Voor grote museaspeelt samenwerkingzich meer af op
nationaal en internationaal vlak en op eenvaak dusda¬
nig niveau dat het gros van de middelgrote tot kleine
Vlaamseen Nederlandsemuseaer weinig inspiratie uit¬
haalt. Door de waarde van de collectie, omvang van de
budgetten, personeleinzet en dergelijke, krijgen zij soms
ten onrechte de indruk dat samenwerkingvoor hen te
hoog gegrepenis.

Gelukkigzijn er ook tal van samenwerkingsvormendie
door hun creativiteit en kleinschaligheid charmerenen
hierdoor inspireren. Het Gemaalde HoogeBoezemin
Haastrecht is hier bij uitstek een voorbeeld van. Deze
erfgoedorganisatievan eenveertigtal vrijwilligers heeft
een goed geolied systeemvan taakverdeling uitgebouwd,
waarbij de expertise en interessevan elk individu gericht
ingezet wordt (zoalsonthaal, onderzoek,gidsen,onder¬
houd, educatie en bestuur). Men blijkt er uitermate
creatief te zijn in netwerking wat resulteert in samen¬
werking met allerlei organisatiesdie van ver of dichtbij
een ondersteuning kunnen betekenenvoor hun erfgoed¬
project, gaandevan poldersen waterschappenvoor
cofinanciering tot scholen,VW's en vriendenverenigin¬
gen.

Hoehet ook mogezijn, samenwerking in welke vorm
dan ook is niet meerweg te denken in de erfgoed- en
museumsectoren biedt ondanksde complexiteit die
ermeegepaardgaat - gelukkig - toch ook heel wat
voordelen. Bij wijze van afsluiting volgen hieronder
enkelevoorbeeldenvan de meerwaardedie uit samen¬
werking kan voortvloeien: kennismakingen uitwisseling,
schaalvergroting, afsprakenen taakverdeling, projecten
en activiteiten afstemmen op elkaar, inhoudelijke
afstemming en profilering, samenmeer middelen
genererenmet subsidiesen sponsoring,een sterkere
promotievoering, een breder maatschappelijkdraagvlak,
personeeldelen met elkaar en specialismenuitwisselen
en met een collectief educatief aanbod naar het onder¬
wijs toestappen.
Wie vindt er in deze lading zijn gading niet?
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Nederlandse provincies:
Naar voren!
Over het nut van provinciaal museumbeleid en andere provinciale
ontwikkelingen

De Nederlandse provincies spelen bij het cultuur- en erfgoed-
beleid een rol in de achterhoede. Het Rijk en de gemeenten
zetten de toon en vormen voorhoede en middenveld van het
team van beleidsbepalers. De provincie als middenbestuur
opereert in de verdediging. Dat zou anders kunnen en moeten.

Deprovincie laat het spel dus op zich afkomenen dicht
de gaten die anderenlaten vallen. (Omdatde provincie
een 'zij' is, dringt zich de vergelijking met damesvoetbal
op.Toeval,maar niettemin: eensport die sterk in opkomst
is.) Dieopstelling vloeit niet voort uit de taakverdeling
tussende drie overheden,zoalsdie omstreeksdejaren '80
is vastgestelden nu in essentienog vigeert. Provincies
kregendaarbij een belangrijke rol op het middenveld:als
spelverdeler,regisseur.Maar bijna alle Nederlandsepro¬
vincies hebbenzich laten terugzakkenin de verdediging;
ze zijn terughoudendals het gaat om cultuur- en erf-
goedbeleid.
Gezienhun mogelijkhedenen spelkwaliteiten zoudenze
echter een rol op het middenveldmoetenambiëren.

Vier rollen
Globaalgesprokenvervullen de provinciesbij het
erfgoedbeleidvier rollen, die ik gemakshalveomschrijf als:
werktuigkundige,controleur, exploitant en installateur.

Werktuigkundige
Praktischalle provinciesonderhoudenals werktuigkundige
de infrastructuur van hun erfgoed.Zij zorgenervoordat
dezegoedfunctioneert en aan kwaliteitsnormenvoldoet.
Zij makenhet mogelijk dat erfgoedinstellingenen erf¬
goedbeheerders(professionalsen vrijwilligers) hun werk
goed,het liefst: beter kunnendoen.
Provincieskunnendat niet zonder hulpmotoren: parti¬
culiere dienstverlenendeinstellingen zoalsmuseum-
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consulentschappen,Monumentenwachten,Steunpunten
MonumentenzorgenArcheologie,Erfgoedhuizenen zo
meer.
Het oliën van 'gans het raderwerk'doet de provinciezelf,
door geld te pompenin incidentele erfgoedprojecten.
Smeermiddelendie deelsworden aangereiktdoor het Rijk,
bijvoorbeeldgeldenvan het ActieprogrammaCultuurbe-
reik of voor cultuureducatie.

Controleur
Deprovincie is uitvoerdervan wettelijke regelingen,
meestalals toezichthouder zoalsbij de uitvoering van de
Wet op deArcheologischeMonumentenzorgof het toe¬
zicht op archieven.Het is een relatief bescheidenrol: wei¬
nig provinciaal erfgoedbeleidvloeit voort uit wettelijke
taken.

Exploitant
Deprovincie is erfgoed-exploitant, als eigenaarof beheer¬
der van een provincialeerfgoedinstelling,bijvoorbeeldeen
provinciaalmuseumof archief. Dezerol wordt niet in alle
provinciesvervuld.

Installateur
Dit is een nieuwe rol: de provinciedie gevestigdebeleids¬
terreinen versterkt door er erfgoed in te 'installeren'.Bij¬
voorbeeld in ruimtelijke planprocessen(culturele planolo¬
gie), of economischbeleid (cultuurtoerisme).Zulke
invoegingenvragenminder legitimatie dan eenautonoom
erfgoedbeleid.Erfgoedwordt als 'smaakversterker'geac¬
cepteerd,geeft cachet aan 'harde' beleidsvelden.

Fear Factor?
Wordendezerollenovertuigendgespeeld?
In 2005 liet het InterprovinciaalOverleg(IPO)een nota
verschijnen:'Kiezenin Cultuurbeleid'.Eennieuw,want
zelfbewust geluid: provincieshebbenzelfstandige rollen
op het gebiedvan cultuur. Sleutelwoordendaarbij: regio¬
nale identiteit, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur.
Maar dezewoordenzijn nog geendadengeworden.Het
geringeculturele zelfbeeldblijkt hardnekkig.Ontwikkelin¬
gen als regionalisering,'Randstad'en 'Europa'makenhen
onzeker.Provincialeverkiezingenversterkendat gevoel.
Want dan is er weer de vraag naar de legitimatie: 'Waar¬
voor is eenmiddenbestuureigenlijk nodig?'.
Velen in provinciehuizenslaan het antwoord hierop liever
over en roepen:'We moetenzichtbaarderworden voor de
burger!'.Endaarbij zetten zij anderewapensin dan pro¬
vinciaal cultuur- en erfgoedbeleid.

Het resultaat telt
Net als in de sport telt alleen het resultaat. Enqua erf¬
goedbeleidhoevende provincieszich niet te schamen.
Want door hun werktuigkundige rol is overal eenstan¬
daardpakketaanvaak uniekedienstverleningontstaan.
Museumconsulentschappenzijn daarvanmooie exponen¬
ten. Maar ook: onderhoudsadviesaan monumentenbe¬
heerders(Monumentenwachten),erfgoededucatieop
school,'erfgoedbijstand'aan gemeenten(steunpunten),
draagvlakvoor regionalegeschiedenis(regionaalhistori¬
schecentra),ontsluiting van cultuurhistorie door provin¬
ciale websitesen databanken.Of - dankzij eengedreven
'installatietechniek' - erfgoedals erkendefactor van
planologieen cultuurtoerisme.

Dat zijn prima uitslagen,ook internationaal gezien.Maar
we lezenof horen te weinig over de provinciale prijzen-
kast.

Partners:museumconsulentschappen,erfgoedhuizenen
anderepoldermodellen
Dewerktuigkundige taken van de provincieworden steeds
meerverzorgddoor samenwerkingsverbandenvan erf¬
goedorganisaties,zoalsmuseumconsulentschappen.Daar¬
bij kunnenwe grofweg drie modellenonderscheiden.
Zo zijn er 'erfgoedhuizen',niet altijd zo geheten,maar in
essentieinstellingen die zoveelmogelijk erfgoeddisciplines
vanaf één plekwillen bedienen.Voorbeeldenvan dit
model zijn of komener in Zeeland,Zuid-Holland, Noord-
Holland,Flevoland,Brabanten Utrecht. Detweedesoort
zoekt de samenwerkingstapsgewijs:eerst twee of drie
disciplinessamen,bijvoorbeeldeenmuseumconsulent¬
schapplus geschiedbeoefening.Daarnamisschienmeeren
verder,zoals in Gelderland.
De laatste categoriesluit grensoverschrijdendeallianties
met beleidsveldendie inhoudelijkeof strategischeraak¬
vlakkenbieden: kunst,welstand, bibliotheekwezenen
natuurbeheer.Zie Overijssel,Limburg,Drenthe,Groningen
en Utrecht (nieuwesituatie). Somsfungeren meermodel¬
len naastof door elkaar.
Demeestemuseumconsulentschappenzijn inmiddels
onderdeelvan zo'n grotere provincialeculturele dienstver¬
lener.OokSteunpuntenMonumentenzorg/Archeologieen
Monumentenwachtensluiten zich steedsmeeraan bij
dezeconcentraties.

OPEN verenigt dienstverleners voor
erfgoed
Geblekenis dat de voordelenvan samenwerkingmeestal
opwegentegen de nadelen,kansenoverschaduwen
bedreigingen.Debijna in afzonderingwerkende klanten¬
groepenvan weleer worden bredeerfgoedbeheerders,die
integrale dienstverleningwensenvanuit één punt. Zo ont¬
staat eenechelonvan krachtige provincialedienstverle¬
nersvoor het erfgoed.Zij hebbenin 2005 de vereniging
OPENopgericht: 'OverlegProvincialeErfgoedinstellingen
Nederland'.
In alle provincieszijn éénof meerorganisatieslid, inclu¬
sief de meestemuseumconsulentschappen.OPENwisselt
informatie uit en wil de rol van provincialeerfgoedinstel¬
lingen versterken.Endie van de provincies!
OPENheeft inmiddelseen positie verworven.Zij partici¬
peert in landelijke processen,neemt deel aan activiteiten
en publicaties,opent eenwebsite.Overaldraagt zij uit dat
provincialeondersteuningvan erfgoedonmisbaaris.
Merkwaardigerwijskost het meermoeite de eigen brood¬
heren,de Nederlandseprovincies,daarvante overtuigen,
dan anderepartijen.

Teamgenoten, geen tegenspelers
Decollectieveprovincieszijn zich onvoldoendebewust
van hun kwaliteiten en potentieel op het gebiedvan erf¬
goed.Teweinig wordt beseft dat provincialeerfgoedin¬
stellingen als museumconsulentschappenook uitvloeisels
en uitvoerderszijn van het provinciaal beleid.Geentegen¬
spelers,maar teamgenoten.Ookde instellingen interpre¬
teren het spel nog niet goed.Dat scheidingvan beleid en
uitvoering wenselijk is,wil niet zeggendat dezegeenver¬
band houden.Instellingenmoetenmeeroog hebbenvoor
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het zichtbaar makenvan de provincialehand in hun werk.
Ookal zijn zij nog te verkokerd,monumentenwachten,
steunpunten,museumconsulentenen erfgoedhuizenheb¬
ben teveel oog voor de eigenwerksoort. Langzamerhand
roept een hogerbelang:dat van het samenmet de pro¬
vinciesversterkenen uitbreiden van erfgoedtakenop mid¬
denniveau.Gezamenlijkkunnenzij de werktuigkundige rol
uitdragen. Diebiedt grote mogelijkheden,want met rela¬
tief weinig middelenwordt erfgoed (veel)beter behouden,
benut en beleefd.
Ookde overige rollen verdienenmeergevoelvan eigen¬
waardeen minder passiviteit.Zij zijn niet wezenlijk min¬
der dan anderetaken die provincieswél met vervecom¬
municeren.

Museumconsulentschappen:
ervaren spelers
In 11provincieszijn museumconsulentschappengeves¬
tigd. Zij hebbeneen langeen veelzijdigeervaring.De
structuur waarin zij zijn opgenomen,is van minder
belang,het gaat om hun werkzaamheden.Dievormeneen
mooi voorbeeldvan dewerktuigkundige rol van de pro¬
vincies.Museumconsulentenzijn de hoedersvan het
museumbestel.Met hun consultancyen andereactivitei¬
ten helpenzij daar waar geengeld, tijd, kennisen mens¬
kracht zijn. Als voorpostenzetten zij nieuwe landelijke
ontwikkelingen (MUSIP,Museumregistratie,Veiligheids¬
zorg) uit in het veld.
Deontwikkeling van dienstverleningaan andereerfgoed¬
instellingen is deelsgebaseerdop de traditie van de
museumconsulentschappen.

Provinciesmoetende werktuigkundige rol van de muse¬
umconsulentschappenkoesteren,zekernu de landelijke
overheiddezefunctie minder prioriteit geeft.

Provincies (en instellingen):
naar voren!
Dehuidige erfgoedrollenvan de provincieverdieneneen
betere positie.Vooral de werktuigkundige functie legiti¬
meert autonoom provinciaal erfgoedbeleid.Ookde andere
rollen zijn van groot belang.Dusprovincies:speelze met
overtuiging! Formuleercollectief eenerfgoedbeleid(IPO),
trek één (erfgoed)lijn.Komeensals eerstehet veld op,
met initiatieven. Laatanderendan maar eensvolgen.
Verwarzichtbaarheidvan beleid niet met die van de uit¬
voering. Eenoplossingis niet het aanbrengenvan provin¬
ciale wapenschildenop de gevelsvan provincialeerfgoed¬
instellingen.Want beleid en uitvoering moetengeschei¬
den blijven. Zo komende krachtenvan het particuliere
initiatief het best tot ontplooiing.
Resultatenen rollen kunnenwél zichtbaar worden
gemaakt.Provinciesen hun erfgoedinstellingenzouden
dat meeren gezamenlijkmoeten doen.Nieuwe beeldvor¬
ming is noodzakelijk.Deprovincie niet meerals 'laatste
man/vrouw', maarals culturele middenvelder.Niet
afwachtend, aanvullenden (te) bescheiden.Maar proac¬
tief ('vrijlopend'),spelbepalenden zelfbewust.Anderen
zullen de provinciesdan meergaanaanspelen.Denkaan
het mogelijke 'neer-' of 'opschalen'van rijks- en gemeen-
tetaken voor erfgoed.Nieuwe (wettelijke?) taken, rollen:
waarom niet?
Het middenbestuurhoort met zijn erfgoedbeleidop het
middenveld.Naarvoren dus!

Dit artikel is een
bewerkingvan
eenpresentatie
die deauteur
hield op
12oktober2006,
tijdensde
Museum-
tweedaagse
Vlaanderen-
Nederlandte
Delft.
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Statistisch bekeken
Recente

JacobusTrijsburg,
directeur

GeldersErfgoed

prof. dr.JosdeHaan

ontwikkelingen bij erfgoed, toerisme en vrije tijd

Niemand is ooit tegen samenwerking. Ook prof. dr. Jos de Haan,
verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, is er voorstander van. Maar voor een socioloog
is samenwerken met Vlaanderen best lastig, vindt hij.
Veel vergelijkingen zijn moeilijk te maken door verschillende
vraagstellingen in de landelijke enquêtes. Bovendien zijn uiteenlopende
resultaten lastig te interpreteren door onder meer verschillen in
cultureel aanbod, cultuurbeleid en culturele tradities.

Vergelekenmet andere landen in Europablijkt Nederland
wat het museumbezoekbetreft in de voorhoedete zit¬
ten. Nederlanddoet het goed en komt na Zweden,Dene¬
marken en Luxemburgop de vierde plaats. Opvallend
vaak bezoekenonze landgenoten musea in het buiten¬
land, een favoriete bezigheid tijdens vakanties, typisch
Nederlands,stelt Jos de Haanvast. Tijdensde Vlaams-
Nederlandsetweedaagsein Delft hield hij een presenta¬
tie waarin cultureel erfgoed in het algemeenen musea
in het bijzonder werden gepositioneerd binnen toerisme
en vrijetijdsbesteding. Zijn conclusieszijn te tellen op de
vingers van een hand:
• stijgende belangstelling;
• Nederlanddoet het goed in Europa;
• vergrijzing als kansen bedreiging;
• sociale context belangrijk;
• digitalisering als uitdaging.

Gestegen interesse museum-
bezoek
Sinds 1995 is een groeiendebelangstelling voor muse¬
umbezoekte constateren. Daarbij lopen vier categorieën
publieksgroepenvoorop. In de eerste plaats jongere
ouderenvan 50-64 jaar en ook 65 plusserszijn in
opkomst. Dezilveren stroom telt relatief veel vutters
met veel vrije tijd, geld en culturele belangstelling.
Kinderenen scholieren zitten ook bij de stijgers; daar is
de overheid met stimuleringsbeleid op het gebiedvan
kunst- en erfgoededucatie in hoofdzaakdebet aan.
Overigensleert een vergelijking met Vlaanderendat
Nederlandhier eigenlijk nog wel een inhaalslag te maken
heeft. Vergelijkendonderzoekvan Letty Ranshuysen
spreekt wat dit betreft boekdelen.1

Belangstellingonderjong en oud

6-11jaar 12-19jaar 20-34jaar 35-49jaar 50-64jaar 65-79jaar 80jaar en ouder

Dederde categorie wordt gevormd door de hoger op¬
geleiden en de vierde door vrouwen (bij bezoek)en
mannen (bij actieve deelname).
Nagenoeggelijkblijvend is de belangstelling onder 35 tot
49-jarigen. Vrij laag en bovendiendalend is de categorie
van 20-34 jaar. Voor beide categorieën zal de toename
van tweeverdienersten opzichte van gezinnen met een
kostwinner een rol spelen.Bij de categorie van 20-34
speelt ook een ander patroon van vrijetijdsbesteding een
rol.
Op langere termijn kan die generatie voor een stevige
dip zorgen.
Verdergaandeanalysevan de aantallen bezoekenaan
musea,leert dat het aantal bezoekenper persoonper
jaar afneemt, terwijl het aantal bezoekersverder is toe¬
genomen.Blijkbaar zijn de museade laatste tien jaar in
staat geblekenom de gewenste publieksverbreding
daadwerkelijk te realiseren.

Wie de jeugd heeft...
Het oude, socialistischestreven om kunst en cultuur in
te zetten om het volk te verheffen, heeft plaatsgemaakt
voor een realistischer benadering,publieksverbreding
genoemd.Dat beleid begint nu vruchten af te werpen.
Het richt zich op kansrijke doelgroepenzoalsjeugd en
jongeren, met namevia de scholen. Landelijkvolgt men
het zogehetenAmsterdamsevoorbeeld: jong geleerd =
oud gedaan.Provincialesteunfuncties voor kunst- en
erfgoed-educatie, alsmedede invoering van CKVbij het
voortgezet onderwijs hebbenhun uitwerking niet gemist.
Of dezeblijvend effect zullen sorteren, valt te bezien,
want in het aanbodvan vrijetijdsvoorzieningen zijn
geduchte concurrenten in opmars,zoals de computer
met alle mogelijkhedenvan gaming en sociaal contact.

Erfgoeddoet het goed
Sinds 1995 hebbenniet alleen de museamet een groei¬
ende belangstelling te maken,maar ook de monumenten
en de archeologie. Debelangstelling voor archeologie
stijgt het meest spectaculair. Buiten beeld in onderzoek
tot dusver blijft evenwel de giga-belangstelling voor de
digitale toegang tot data, gebaseerdop de doop-, trouw
en begraafregistersen andere historische bronnen.
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Vervolgonderzoekzou ons inzicht moeten verschaffen in
succesof falen van het bereik van dit soort erfgoed, dat
via de digitale snelweg het publiek wordt aangeboden.

Aanbodzijdeerfgoed
Kijken we naar de aanbodzijde,dan valt op dat het aan¬
tal museadaalt als gevolg van samenvoeging.Dat het
thema samenwerkingvoor de Vlaamse-Nederlandse2x2
daagsevoor museummedewerkersis gekozen,mag geen
wonder heten. Fuserenis een onmiskenbaretendens in
de samenleving.Musea krijgen daar vroeg of laat ook
mee te maken.
Intussenworden steedsmeer gebouwenals monument
erkend.Nederlandtelt 50.000 rijksmonumenten en
37.000 gemeentelijke monumenten. Hekkensluiterszijn
wat dit betreft de provincies: slechts een beperkt aantal
provincies kent lijsten van gebouwd erfgoed, met welge¬
teld 2.500 monumenten.

Dat Nederlandvoortdurend wordt omgewoeld, bewijst
het groeiend aantal archeologischesites; de teller staat
nu op 11.000geregistreerdevindplaatsen: erfgoed onder
het maaiveld,dat daar veilig moet kunnen blijven liggen
Dearchieven beschikkenover 645 strekkendekm
archiefmateriaal, maar het aantal instellingen is dras¬
tisch gedaald door schaalvergroting.Thanszijn 329
archiefinstellingen met de zorg voor ons geschreven
erfgoed belast.

Immaterieel erfgoed ontbreekt
Het immaterieel erfgoed is ook buiten beeld gebleven.
DeUnescodoet pogingen om ook in Nederland relevante
verschijnselenen de dragerservan op te sporen,te regis¬
treren en voor een vorm van aandacht, beschermingof
iets van dien aard in aanmerking te laten komen. In ons
land speelt het NederlandsCentrum voor Volkscultuur
een belangrijke rol bij het in kaart brengenen onderzoe¬
ken van immaterieel erfgoed.

Betrokkenheid
Eenheel belangwekkendetrend is de persoonlijke
betrokkenheidvan de verschillende generaties bij erf¬
goed, zoals lidmaatschapvan een historische vereniging
of iets dergelijks. Die blijkt voor alle generatiesvanaf 50
jaar fors gegroeid tussen 1995 en 2003. De leeftijds¬
groep tussen 35-49 is even groot gebleven,maar bij de
groepenjonger dan die categorie, liep de betrokkenheid
terug. Dat moet ons zorgen baren, tenzij bij het klimmen
der jaren mensen'vanzelf meer betrokkenheid aan de
dag gaan leggen.

Belangstellingallochtonen
Tweedegeneratie Turken,Marokkanen,Surinamersen
Antillianen blijken allemaal fors meer belangstelling te
hebbenvoor cultureel erfgoed dan de eerste generatie.
Wat dit aangaat volgt de nieuwe Nederlanderhet voor¬
beeld van de autochtone bevolking.Josde Haan haast
zich te zeggendat de stijgende belangstelling daarmee
gelijke tred houdt. Erzit om zo te zeggengeen extra
tendens in. Het klopt ook helemaal met het algemene
beeld. Procentueel is de tweede generatie Surinamers
koploper,gevolgd door de Antillianen, daarna de Turke
en tenslotte de Marokkanen.
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Belangstellingvoor erfgoed
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Alleen of samen
Monumenten bezoeken bekijk je het liefst samenmet
anderen.Departner is super favoriet, gevolgd door fami¬
lie, dan de vrienden en tot slot de kinderen.De positie
van 'samenmet kind(eren)' staat op gelijke hoogte met
'alleen'.Daarnapas komenclubgenoten en collega's, ook
ongeveergelijk. In het onderzoekontbreekt helaasde
schoolklas:die gegevensbleken niet goed te verwerken.
Het kan haast niet andersof die categorie was er in
positieve zin fors uitgesprongen.

Tijdgebrek
Bepaaldzorgwekkend is de extreme daling aan vrije tijd.
Er is verschil gemaakt tussenverplichtingen en vrijetijds¬
besteding. In 1975 haddenNederlanders47 uur vrije tijd
per week en besteeddenzij 43 uur aan verplichtingen. In
1995 was dezeverdeling met 46 uur, fifty-fifty. In 2005
blijkt er meer tijd aan verplichtingen kwijt te zijn, name¬
lijk 48 uur, dan dat er vrije tijd beschikbaaris (42 uur).
Bij dezeberekeningzijn 65-plussers niet meegenomen.
Detendens zou overigens niet anderszijn geweest,ver¬
telt Josde Haan,alleen iets minder extreem.
Je kunt je afvragen welke vormen van vrijetijdsbesteding
het meest te lijden hebbenvan de krimpende hoeveel¬
heid vrije tijd. Dat blijken lezen,sociale contacten en
hobby's te zijn. Maatschappelijke participatie (o.a.vrij¬
willigerswerk) en uitgaan zijn gelijk gebleven. In de plus
stond aanvankelijk het televisiekijken, maar sinds 2000
wordt er minder gekekenen is men meer bezig met PC
en internet.
Wat leeftijd betreft zijn er opvallendeverschillen in het
mediagebruik.Bij de jeugd van 12-19 jaar is het tijdsbe-
slag voor TVen PC/internet even groot, maar naarmate
men ouder is, wordt meerTVgekekenen minder gebruik
gemaakt van PC/internet.
Als we weten dat radio en gedrukte media bij de jeugd
nauwelijks nog in tel zijn, maar juist wel bij de oudste
generatie, dan kunnen PREtMarketingmensenwel
nagaanwelke publieksgroepmet welk medium het beste
kan worden benaderd.
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Digitaal erfgoed
Zo'n 36% van de bevolking bezoekt musea.Interessant is
het om kennis te nemenvan hun interesse in digitaal
aangebodeninformatie. Want digitaal aanbod kan wel
een bedreiging zijn als publieksgroepenhet digitaal aan¬
bod als vervangervoor confrontatie met het authentieke
materiaal gaan zien. Maar de kans is ook groot dat
gebruikersdaardoor iets nieuws gaan ontdekken en dat
absoluut willen zien en beleven.Omdaar grip op te krij¬
gen, ontwikkelden FrankHuysmansen HenriekeWubs in
het SCPrapport 'Klik naar het verleden' specifieke
gebruikersprofielen en kozendaar typerende benamin¬
gen voor: allrounders, kunstminnaars,verenigingsleden,
verzamelaarsen snuffelaars.
Die behorendus allemaal tot de gebruikersvan erfgoed
in welke vorm dan ook. De niet-gebruikers bestaanuit
kinderen tijdens een gezinsuitje, dagjesmensen,lezersen
nonactieven.

Pergroep is een gebruikersprofiel opgesteld.Het voert te
ver om ze allemaal te bespreken,maar een paar interes¬
sante lichten wij er even uit. Deall-rounders (4,1%) en
kunstminnaars (7,7%) hebbennauwelijks aandrang
nodig. Die komenvanzelf, weten altijd waar ze relevante
informatie vandaan kunnen krijgen, ook digitaal. Vereni¬
gingsleden (5,6%) en verzamelaars(8,2%) gebruiken zo
goed als geen digitale informatie. Desnuffelaars (9%)
daarentegenzijn dol op digitale informatie.

Culturele interesse
Opmijn vraag of museumpubliek interesseheeft in
anderevormen van cultuur, zegt Josde Haanop grond
van eerder onderzoek,dat in verhouding veel museum¬
bezoekersook van concertgang houden en omgekeerd.2
'Museumbezoekersblijken niet alleen regelmatige
bezoekersvan klassiekeconcerten, maar zijn ook meer
dan gemiddeld aan te treffen in natuurgebieden.Musea
en ook monumenten lenen zich er goedvoor om in een
dagje uit opgenomente worden. Ookwordt hierbij meer
en meer een "natuurlijk" ommetje gemaakt.
In een cultureel landschapdat is aangewezenop samen¬
werking om bezoekerste blijven trekken, kunnen musea
er hun voordeel meedoen om mogelijkheden tot samen¬
werking met natuurorganisaties aan te gaan ofte ver¬
sterken'.

1 Onzichtbaredrempels.Museumpublieken non-publiekin Nederland.

2005
2 SCP-rapport'Het bereikvan de kunsten'

Stoffering van wanden en plafonds, voor
kussens, gordijnen, verduistering, spandoeken en ga
zo maar door. In legio kwaliteiten. In alle kleuren
van het spectrum, op alle locaties in binnen- en
buitenland. Voor feesten en evenementen,
tentoonstellingen en beurzen.
Banieren onder andere van Drop-/Signpaper
inclusief bedrukking
Alle gewenste atelierwerkzaamheden
Textielgroothandel
Het brandwerend impregneren van textiel
Full colour groot formaat bedrukking
tot 5 meter breedte, naadloos
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met optimale •
mogelijkheden •
en maximale •
ervaring •

BV

Tentoonstellingsstofferingen

Sterrebaan 4, 3542 DK Utrecht
Tel. 030-2414122, Fax 030-2411724

E-mail info@tetos.nl
Website www.tetos.nl
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Samenwerken bij marketing
Twee Gelderse voorbeelden vanuit verschillende startposities

Gelders Erfgoed, consulentschap voor erfgoed, musea en geschied¬
beoefening, biedt onder meer marketingsupport aan de aangesloten
erfgoedinstellingen. Hiervoor is nodig dat de waarneming binnen
Gelders Erfgoed ten aanzien van haar eigen rol in dit geheel wordt
verscherpt. Dit kan bijvoorbeeld door de processenvan twee regionale
samenwerkingsprojecten systematisch met elkaar te vergelijken; een
project op de Noord-Veluwe en een in het Land van Maas en Waal.

Overeenkomstigin beide projecten is het doel, namelijk
publieksverbredingen -toename door het ontwikkelen
van gemeenschappelijkeproducten en activiteiten en
een collectieve promotie hiervan. Dit geschiedt vanuit
het besefdat regionale samenwerkingvooral voor kleine
en middelgrote organisaties kansenbiedt. Bij beide pro¬
jecten gaat het om het in beeld brengenvan de eigen
regionale cultuur, met namevoor doelgroepenbinnen de
eigen regio, zowel bewonersals toeristen.

Beidevoorbeeldenverschillen echter op elementaire
punten. Het project dat zich afspeelt op de Noord-Velu-
we is een provinciaal initiatief vanuit het Gebiedsgericht
Cultuurbeleid. Eentop-down project dus, waarbij de rol
van het GeldersErfgoeddie van projectleider is.
Het tweede project in het Landvan Maas en Waal is
echter op gang gebracht door een groep enthousiaste
erfgoedinstellingen. Dat wil zeggen:een bottom-up pro¬
ject waarbij de rol van GeldersErfgoeduitsluitend advi¬
serend is.

Noord-Veluwe: Top-down
Teneerste het project op de Noord-Veluwe,dat een pilot
is van het GebiedsgerichtCultuurbeleid van de Provincie
Gelderland.
Uitgangspunt van dit beleid is het gevenvan een extra
impuls aan het culturele klimaat, door samenwerking te
bevorderentussen de Provincieen gemeenten in een
regio. Eenen ander geschiedt op deelterreinen, zoals
beeldendeen podiumkunsten,erfgoed en musea,
cultuurtoerisme en educatie. DeProvinciestelt middelen
ter beschikkingom het publieksbereikdoor eenverbe¬
terd aanbod op dezedeelterreinen te vergroten. Op
termijn zal de Provinciezich terugtrekken vanuit het
streven dat de gemeentendezestimulerende rol gaan
overnemen.
Het project wordt gekenmerkt door een ambtelijke en
gelaagdestructuur. Dezevergt veel tijd voor overleg en
terugkoppeling. Het GeldersErfgoed is in dezestructuur
intermediair tussen de museaen een complex apparaat
van ambtelijke sturing.
In 2004 werd een samenwerkingsverbandvan 14 Noord-
Veluwsemuseatot stand gebracht. Hierbij gaat het om

DorineStijkel,
consulentMarketing
enPR,GeldersErfgoed

Rolvan GeldersErfgoed
Het GeldersErfgoedzorgt binnen dit projectkader voor
de coördinatie, voor het project- en communicatieplan,
voor de subsidieaanvraag,voor de uitvoering door een
projectmedewerkeren voor de evaluatie en afrekening.
In dit stadium van het project signaleren wij de volgende
knelpunten:
• Het commitment blijkt bij alle partners niet even
groot. Omvangen mate van professionaliteit kunnen
daarbij meespelen.Zo schiet bijvoorbeeld de instruc¬
tie aan het personeeltekort, die nodig is om conse¬
quente publieksmeting te doen. Endit heeft gevolgen
voor de projectrapportage van het GeldersErfgoed
naar de Provincie toe.

iwrrtM

HATflW

XUNSW-I-T

■IHUfJJl,
\t*aien4t ArtfütnntMHtm

een rijke schakering in collecties,
omvang en professionaliteit. Deze
samenwerking kwam aarzelendop
gang. Enerzijdsomdat men van
elkaar concurrentie vreesde.
Anderzijds vermoeddemen dat
onderlinge samenwerkingvoor¬
namelijk eenverzwaring van het
takenpakket zou betekenen.

Naarmate de samenwerking
resulteerde in het realiserenvan
concrete gemeenschappelijke
producten, nam het onderlinge
vertrouwen toe. Zo werden een
gemeenschappelijkefolder, web¬
site en een kinderactiviteiten¬
programma ontwikkeld.
Wat met name bindend heeft
gewerkt, was het creërenvan een
draagvlak door het gezamenlijk
formuleren van activiteiten en
het aanpakkenvan de publiciteit
vanuit een gemeenschappelijke
merknaam 'VerborgenSchatten'.
Onderdeelvan de aanpakvan GeldersErfgoedwas het
inbeddenvan een bewustwordings- of leertraject in de
productontwikkeling, zoals het meten van resultaten.
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• Door sommigemuseawordt het samenwerkings¬
verband nog steedsals een druk ervaren.De inzet
hiervoor komt bovenopde reguliere activiteiten.
• Van bovenaf wordt van de musea in toenemende
mate een financiële bijdrage verlangt, waaraan
sommigemuseaniet kunnen voldoen. Dit kan er op
termijn toe leiden dat museaafvallen.

Erfgoed Maas en Waal: Bottom-up
Het tweede voorbeeld, in het Landvan Maas en Waal,
is ontstaan uit de behoefte van een individueel museum:
StreekmuseumTweestromenlandin BenedenLeeuwen,
dat een probleem had met de gemeente rond de verlen¬
ging van zijn huurcontract.
Het museumnodigde erfgoedinstellingen uit vijf belen¬
dendegemeenten uit voor een gesprek.De insteek was
het delen van problemen rondom huisvesting en exploi¬
tatie. Als gemeenschappelijkprobleemwerd verder erva¬
ren de desinteressevan de politiek in de regionale cul¬
tuur. Opvallend is de uiteenlopende samenstelling van
dezegroep van instellingen.
Omdeze regionale cultuur onder de aandacht te bren¬
gen, organiseerdende instellingen in 2005 een geza¬
menlijke presentatie waarin allerlei aspectenvan het
Maas- en Waalseerfgoed aan bod kwamen,met als doel
de gemeentente doordringen van de variëteit van de
regionale cultuur en het belang van het leren kennen
van de eigen geschiedenis.Dezesamenwerkingbeviel
goed.Middels een intentieverklaring werd het samen¬
werkingsverbandminder vrijblijvend gemaakt. Ook hier
was aanvankelijk enige terughoudendheid omdat men

bang was de eigen iden¬
titeit en eigen manier
van werken te verliezen.
In het najaar van 2005
werd adviesgevraagd
aan GeldersErfgoed,
waarbij het ging om te
formuleren wat men
gezamenlijk zou gaan
doen. Het voorbeeld van
het GebiedsgerichtCul¬
tuurbeleid op de Noord-
Veluwe was aantrekkelijk.

Dedoelstelling is het
onder de aandacht bren¬
gen van het regionale
cultureel erfgoed.
Endat door gezamenlijke
publiciteit, activiteiten,
educatieve programma's,
toeristische arrangemen¬
ten en fondsenwerving.
Ook hier was het eerste

product een gemeenschappelijkefolder onder de naam
ErfgoedMaas en Waal. Hiervoor werd van de provincie
Gelderlandeen subsidie ontvangen. Defolder werd in
augustus 2006 gepresenteerd.
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Eenverrassendemin of meer gelijktijdige ontwikkeling in
deze regio was de oprichting in 2006 van het Platform
Gastvrij Landvan Maasen Waal, waarin het samen¬
werkingsverbandals belangrijke partner participeert
naast de vijf gemeenten,de Kamervan Koophandel,de
regionale bureausvoor toerisme en ondernemersin de
horeca,verblijfsaccommodaties en fruitpromotie, met als
speerpunten:marketing, collectieve promotie en pro¬
ductontwikkeling. Juist omdat dezeerfgoedinstellingen
zich al haddengeorganiseerd,zijn zij nu in staat te
participeren binnen een krachtig netwerk.

Rolvan GeldersErfgoed
De rol van GeldersErfgoedwas adviserenden betrof met
name:
• meedenkenover vormen van samenwerkingen
producten;
• ondersteuning bij het opstellen van een projectplan
en de subsidieaanvraagvoor de folder;
• plaatsenvan een artikel over de samenwerkende
erfgoedinstellingen in de Museum Kijkwijzer.
Het samenwerkingsverbandis inmiddels zelfstandig.

Kans op succes
Hierbovenzijn twee verschillende invalshoekengeschetst
van waaruit samenwerkingtussen museaop het gebied
van marketing tot stand kan worden gebracht.
Essentieelhierbij is dat dezesamenwerkingop termijn
duurzaamwordt. Enook dat de musea in toenemende
mate zelfverantwoordelijkheid dragen.Welke mogelijk¬
hedenbieden beide modellen?
Enerzijdsgaat het om het genererenvan draagvlak,
anderzijdsom het inbeddenbinnen grotere structuren.
Het zelfsturende bottom-up model van Maasen Waal
blijkt hiertoe veel kansente bieden.Hier wordt immers
zelf gezorgdvoor de coördinatie, het geld en de uitvoe¬
ring van de eigen projecten. Advieswordt gevraagd
wanneer men dit nodig heeft. Bovendienheeft men zelf
gezorgdvoor inbedding in een groter geheelwat de kans
op succesaanmerkelijk vergroot.
Omgekeerdkan het top-down model NoordVeluwe van¬
uit een langdurige ondersteuning door overheid en con¬
sulenten aan de kant van de museaeen structurele
afhankelijkheid veroorzaken.

In het streven naar zelfsturing bij de erfgoedinstellingen
zal de top-down aanpak nodig blijven. Hierbij gaat het
om een optimaal afstemmen op de behoeften vanuit het
veld. Ookdient gezocht te worden naar mogelijkheden
om bottom-up initiatieven meer ontstaans- en ontwik¬
kelingskansente bieden.
In beide processenspeelt het GeldersErfgoedals inter¬
mediair tussen overheid en erfgoedinstellingen een
katalyserenderol.
Door het monitoren en spiegelenvan projectcasesals
dezeten opzichte van elkaar,ontstaan leerpunten die de
expertisevan GeldersErfgoedvergroten. Uiteindelijk zal
dit zijn weerslag hebbenop de kwaliteit van de rollen
die het GeldersErfgoedals begeleidervan dergelijke
processenkan vervullen.



Vlaamse Kunstcollectie
Drie kunsthistorische musea in Vlaanderen bundelen de

Eind 2001 kozen drie kunsthistorische musea van Vlaanderen - het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het
Museum voor Schone Kunsten Gent (MSKG) en het Groeningemuseum
Brugge - voor een structurele samenwerking. Het overkoepelende
initiatief droeg aanvankelijk de benaming 'Koepel van Vlaamse Kunst¬
historische Musea'. Vanaf 2004 werd het de Vlaamse Kunstcollectie.
Die naamswijziging illustreert heel treffend de evolutie die het samen¬
werkingsverband heeft ondergaan. Niet langer de instellingen maar de
collectie staat centraal.

Aanloop
Deeerste informele gesprekkenover samenwerkingvon¬
den plaats in 1997 tussen Robert Hoozee,conservator
van het MSKG,en PaulHuvenne,algemeendirecteur van
het KMSKA.Beidenwaren ervan overtuigd dat de kunst¬
historische musea in Vlaanderenonvoldoendehun inter¬
nationaal potentieel benutten. Toptentoonstellingen
zoals Parijs-Brussel/Brussel-Parijs(MSKG,1997) of Van
Dyck(KMSKA,1999) wekten wel veel internationale
belangstelling, maar met de permanentecollecties
slaagdende museaer veel minder in om het grote bin¬
nen- en buitenlandse publiek te bereiken.Ookstelden de
museumdirecteursvan Gent en Antwerpen vast dat
toonaangevendestudies over Vlaamsekunst vooral in
het buitenland werden gepubliceerd.Wilden deVlaamse
musea internationaal meetellen en zich als onderzoeks¬
centra laten opmerken,dan was samenwerkingde enige
optie.

Het klimaat voor samenwerkingwas gunstig. Het muse¬
umdecreet van 1996 had meer orde gebracht in het ver¬
snipperdemuseumlandschapdoor de indeling van musea
op lokaal, regionaal en landelijk niveau.Ookstimuleerde
het decreet nadrukkelijk samenwerkingsverbanden.De
informele gesprekkentussen het MSKGen het KMSKA
kregeneen meer officieel karakter in 2000 toen de
directies van beide museaeen aantal vergaderingen
haddenmet het Vlaamseministerie van Cultuur, waarin
grondig werd nagedacht over de wenselijke en mogelijke
(juridische) vorm van de samenwerking,alsook over de
functies en opdrachten die onder de samenwerkingzou¬
den kunnen vallen. DeVlaamseoverheid zag in de
samenwerkingvooral een manier om binnen de beperkte
budgettaire middelen het hoofd te biedenaan nieuwe
verwachtingen zoals digitalisering, toenemende interna¬
tionalisering en verhoogde normen op vlak van erfgoed-
zorg. Al gauw werd ook het GroeningemuseumBrugge
betrokken bij de plannen tot samenwerking.Dedrie
museumcollectiesvullen elkaar perfect aan: samenbie¬
den ze een uniek en representatief overzicht van de
beeldendekunst in de Zuidelijke Nederlandenen België
van de 15de tot de 20ste eeuw.

krachten

GeertSouvereyns,
coördinatorVlaamse
Kunstcollectievzw

\ ■..'
Van 2001 tot 2006 ondersteundedeVlaamseGemeen¬
schapde samenwerkingdoor middel van jaarlijkse pro¬
jectsubsidies. Dankzij dezesubsidieskon een aantal
gezamenlijke projecten worden gerealiseerd,die de
museamet eigen middelen nooit hadden kunnen realise¬
ren. Eénvan de kernprojectenwas de gemeenschappelij¬
ke collectie online, die het mogelijk maakt om via inter¬
net te grasduinen in het patrimonium van de drie musea
(www.vlaamsekunstcollectie.be).Deonline collectiecata¬
logus draagt in belangrijke mate bij tot het toegankelijk
makenvan het VlaamseKunstpatrimonium. 90% van de
collecties van de grote Vlaamsemuseabevindt zich
immers in depots en wordt slechts sporadischaan het
publiek getoond. Decollectie online biedt het publiek nu
een blik in de schatkamersvan de musea.

Naar een structurele samen¬
werking
Van meet af aan haddende drie museumdirectieseen
structurele samenwerkingvoor ogen. In principe kan er
samengewerktworden op elk denkbaardomein, als het
maar een meerwaardeoplevert voor elke partner. Op

Groeningemuseum,
Brugge
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KoninklijkMuseum
voorSchoneKunsten
Antwerpen

Groeningemuseum,
Brugge

vlak van internationale promotie ligt die meerwaarde
voor de hand: de museabevindenzich in drie nabijgele¬
gen kunststeden,sprekeneen zelfde doelgroep aan en
voeren promotie via dezelfde kanalen.Via samenwerking
kunnen de middelen voor promotie veel efficiënter
worden aangewend. In marketingtermen beschikkende
Vlaamsekunstmuseaover een sterk product: deVlaamse
schilderkunst is wereldberoemden bepaalt sterk het
beeld van Vlaanderenals een cultuurrijke regio.
Vanuit die optiek ontstond in 2005 een partnership met
ToerismeVlaanderenen de stedelijke diensten voor
toerisme van Antwerpen, Bruggeen Gent. Demuseaen
de toeristische partners legdeneen gezamenlijk budget
van € 300.000 bijeen om de drie kunstmuseaen -steden
gedurendetwee jaar (2006-2007) te promoten in Neder¬
land, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Ookop het vlak van collectiebeleid kan samenwerking
een meerwaardebieden. Ensortot Bosch,een eerste
gezamenlijke tentoonstelling van deVlaamseKunstcol¬
lectie (Paleisvoor SchoneKunstenBrussel,2005), bracht
het verhaal van de ontstaans- en verzamelgeschiedenis
van de kunsthistorische museavan Antwerpen, Brugge
en Gent in beeld.Debezoekerskondener vaststellen dat
de collectievorming van de drie museaverrassendparal¬
lel liep. Ook toonde de tentoonstelling dat de museum¬
collecties niet alleen het resultaat zijn van een weldoor¬
dacht verzamelbeleid,maar ook van revoluties,
confiscaties, schenkingenen aankopen.Decollecties
weer- spiegelende wisselendesmaak,modeen mentali¬
teit van verzamelaars,vriendenkringen, conservatorsen
overheden.Deuitdaging voor elk museum is om met
dezegevarieerdeerfenis toch een coherent verhaal te
vertellen aan het publiek. Collectie-uitwisseling kan dit
inhoudelijke verhaal en het collectieprofiel van de musea
versterken.Of andersgezegd:werken die in het depot
van het ene museum liggen, kunnen eenverrijking bete¬
kenenvoor de collectiepresentatie van het anderemuse¬
um. Ookwillen de museakomen tot een op elkaar afge¬
stemd aankoopbeleid.Aankopenzijn daarbij niet alleen
gericht op het wegwerken van lacunes in de eigen
museumverzameling,maar worden ook steedsafgewo¬
gen in het licht van het aanwezige kunstpatrimonium in
Vlaamseen Belgischemusea.Momenteel makende
museawerk van een collectieplan dat de zwaartepunten
en lacunes in de museumcollecties in kaart moet bren¬
gen.

Het gaat niet alleen om uitwisseling van collecties, maar
ook van kennis en expertise. Dedrie museahebben
gelijkaardige collecties beeldendekunsten en worden
bijgevolg geconfronteerd met dezelfde problemen.Een
netwerk is een ideale omgeving om ideeënuit te wisse¬
len en te ontwikkelen om die problemenaan te pakken.
Omdit te stimuleren, zijn er verschillendewerkgroepen
opgericht van medewerkersuit de drie musea,die erva¬
ring of kennis hebbenbinnen een bepaaldexpertisedo¬
mein. Dewerkgroep behoud Etbeheerheeft in 2006
werk gemaakt van 'basisnormenvoor het hanteren, pre¬
senteren en vervoerenvan kunstwerken'.Dezebasisnor¬
men zijn opgevat als kwaliteitsstandaarden die de part¬
nermuseain de komendejaren willen nastreven.Op die
manier willen de museade kwaliteit van het collectiebe¬
heer optillen om te voldoen aan de internationale nor¬
men voor erfgoedzorg.

Obstakels
Geenzinnig menskan bezwaar hebbentegen een
samenwerkingtussen musea,zoals hierboven beschre¬
ven.Tochverloopt de samenwerkingniet altijd van een
leien dakje. Er zijn tal van institutionele, juridische,
organisatorischeen psychologischeobstakelsdie de
samenwerkingminder vanzelfsprekendmakendan op
het eerstezicht lijkt.

Allereerst is er het verschillendestatuut van de musea.
Het MSKGen het GroeningemuseumBruggezijn stede¬
lijke musea,terwijl het KMSKAeenwetenschappelijke
instelling van deVlaamseGemeenschapis. Als samen¬
werkingsmodel kozende museavoor een koepelstructuur
met eigen personeelen financiële middelen. Dit vereist
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een eigen rechtspersoonlijkheid.In de juridische situatie
van 2001 was het echter onmogelijk dat twee steden en
deVlaamseGemeenschapzich zouden verenigen in een
vereniging zonder winstoogmerk. Om toch van start te
kunnen gaan werd een tussenoplossingbedacht. De
VlaamseKunstcollectie werd ondergebracht bij de vzw
deVrienden van het MSKG,die optrad als rechtspersoon
voor het samenwerkingsverband.

Eentweede obstakel bestaat uit de schaalverschillen
tussen de drie musea:zowel op vlak van personeelals op
vlak van financiële middelen. Het KMSKAtelt bijvoor¬
beeld viermaal meer personeelsledendan het MSKG.De
vergelijking met het Groeningemuseumis moeilijker,
omdat dit museumdeel uitmaakt van de Brugsemuse-
umgroep en in dat verband een groot aantal functies
deelt met de anderestedelijke musea.Dit alles maakt
dat de inspanningenvoor de samenwerking niet altijd
evenwichtig verdeeld kunnen worden. Bovendienis het
organiserenvan een permanent overleg tussen museum¬
medewerkersvan drie verschillende steden geen sine¬
cure.

Eenderde obstakel heeft te makenmet verschillende
belangenen prioriteiten. Elkmuseumheeft zijn eigen
cultuur of legt eigen accenten in zijn werking. De
Vlaamseoverheid verwacht van een erkendmuseumdat
het de vier opdrachten die ICOMvoorschrijft (verwerven,
behouden,onderzoekenen presenteren),met evenveel
aandacht en zorg uitvoert. Maar in de realiteit moeten
de museavoortdurend afwegingen makenwaaraan zij
hun schaarsemiddelen willen besteden.Enbij die af¬
wegingen spelenverschillende belangenmee.Demusea
dienen bovendien rekening te houden met hun historisch
gegroeide lokale verankering en hun nauwe band met de
stad en de omliggende gemeenten.

Eenvierde obstakel is meer psychologischvan aard.We
komen uit een tijd waarin de voornaamste overlevings¬
strategie eruit bestond om je kennis en ervaring zoveel
mogelijk voor jezelf te houden: dat was zowel goedvoor
je persoonlijkecarrière (zo kon niemand je job afnemen)
als voor je instelling (want de museamoestenelkaar
beconcurrerenvoor subsidies).Daarin is nu verandering
gekomen.Zowel de overheid als de museazijn er zich
van bewust datje met samenwerkingmeer kan bereiken.
Maar oude gewoontes veranderje niet zomaar.Samen¬
werking vraagt een heel andereattitude, met name
openheid en bereidheid om sterktes en zwaktes te delen.
In een netwerkverbandzijn de verantwoordelijkheden
ook minder strikt afgebakenddan in de hiërarchische
structuur van een museum.Dit geeft somsaanleiding tot
conflicten over wie voor wat bevoegdis of kan bij som¬
mige medewerkershet gevoel oproependat zij een deel
van hun beslissingsbevoegdheidverliezen. Het is belang¬
rijk om dit menselijkeaspect niet uit het oog te verlie¬
zen. Samenwerkingstaat of valt met de betrokkenheid
en het engagementvan de medewerkers.Eenopgelegde
samenwerking is immers een contradictio in terminis.

vzw Vlaamse Kunstcollectie
Met het Erfgoeddecreetvan 7 mei 2004 kwam een einde
aan de juridisch en financieel onzekeresituatie van de
VlaamseKunstcollectie.Volgenseen speciaal artikel kan
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het Antwerpse museumparticiperen in een samenwer¬
kingsverbandvan erkendemusea.Het Erfgoeddecreet
maakt het bovendienmogelijk dat dergelijke samenwer¬
kingsverbandenop structurele basis kunnen worden
gesubsidieerd.Sinds 18 december2006 is de vzw
VlaamseKunstcollectie een feit. DeVlaamseminister
van Cultuur heeft bovendieneen werkingssubsidietoe¬
gekendvoor de periode 2007-2010. Deoprichting van
eenvzw is meer dan een noodzakelijkeformaliteit, maar
een instrument om het draagvlakvan de samenwerking
te vergroten. Alleen het engagementvan de museum¬
medewerkersen directies is immers niet voldoendeom
te komen tot een meer gecoördineerdcollectiebeleid en
grotere internationale uitstraling van de museaen hun
collecties. Dit kan alleen maar bereikt worden met de
gezamenlijke inspanning van de musea,deVlaamseen
stedelijke overheden,de universiteiten en de culturele en
toeristische sector. In het bijeenbrengenvan dezever¬
schillende 'stakeholders' speelt de vzw VlaamseKunst¬
collectie een grote rol. De ledenvan de algemeneverga¬
dering zijn welbewust gekozenuit zo breedmogelijke
segmentenvan de samenleving: personendie actief zijn
als academicus,als politicus, als museumconservator,als
culturele of toeristische beleidsmakerof als schrijver.
Gezamenlijkwillen zij een verantwoordelijkheid dragen
over het openbaar kunstbezit in Vlaanderenen komen
tot een collectiebeleid die het lokale en regionale over¬
stijgt.

MuseumvoorSchone
Kunsten,Gent
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Het'Mechels model
Samenwerking op vele sporen

NicoWouters,
Afdelingshoofd

Erfgoedontwikkeling/
Verantwoordelijke
Lamot,stadMechelen

In mei 2004 zette de Vlaamse overheid een ambitieus erfgoedbeleid op
de sporen door o.a. het museumdecreet uit 1996 te integreren in een
nieuwe Vlaams erfgoeddecreet. Erkende musea werden aldus een
integraal onderdeel van het culturele erfgoedbeleid.

Devoormalige
brouwerijLanot

Brusselpoort

20

Waar de spelersin Vlaanderenvoordien vooral apart
opereerden,zit samenwerkinger sindsdieneigenlijk
deeretaal ingebakken.Zo moeten bijvoorbeeld, zowel bij
een aanvraagvan museatot erkenning of subsidiesals
bij het afsluiten van een erfgoedconvenantdoor een
stad of regio, de beleidsplannenvan erkendemusea
afgestemd worden op het cultuurbeleidsplan.
Desituatie in de stad Mechelenvormt een uitgelezen
praktijkvoorbeeld van de wijze waarop zo'n samenwer¬
king tussenverschillende spelersvorm kan krijgen.

Stadsmusea en erfgoed
Het Vlaamseerfgoedbeleid kent sinds 2004 een onge¬
kendebloei. Dezeontwikkeling is enkel mogelijk in een
politiek-maatschappelijke context waarin groot belang
wordt gehecht aan de rol die het verleden kan spelen in
de vraagstelling rond bepaaldeactuele maatschappelijke
kwesties.Dit is met name in de stedelijke leefomgeving
relevant. In steden past de erfgoedwerking binnen een
nieuwe 'stedelijke rennaissance',waarin herwaardering
van bepaaldestadsbuurten en hernieuwde aantrekkelijk¬
heid kernwoordenzijn.
Vaststelling hierbij is dat (oude en nieuwe) stedelijke
musearazendsnelheruitgevondenworden als keyplayers
binnen het stedelijke erfgoedbeleid.De herwaardering
van het concept 'stadsmusea'- het STAM(Stadsmuseum
in Gent) en het MAS (Museumaan de Stroom in
Antwerpen) zijn twee voor de hand liggendevoorbeelden1
- is een belangrijke recente evolutie in Vlaanderenbin-
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nen het globale erfgoedbeleid. In de grotere Vlaamse
steden worden stadsmuseacruciale vormgeversvan de
historische stedelijke identiteit voor een ruimer publiek.
Ook in de stad Mechelenwordt een gelijkaardig spoor
gevolgd, zij het uniek in haar uitvoering. Het begrip
samenwerkingneemt daarbij zonder overdrijven een
sleutelpositie in. Reedseind jaren '90 als concept gelan¬
ceerd,bestaat de Museumasin Mechelen sinds mei
2002 uit de drie erkendestedelijke museadie conceptu¬
eel en chronologisch een eenheidvormen. Het museum
Brusselpoort,gevestigd in de enige overblijvende 13de
eeuwsestadspoort, vormt letterlijk de toegang tot de
Museumasen presenteert de fysieke stedelijke evolutie.
Het MuseumSchepenhuis,het eerstestadhuis van
Mechelen (1270-1380), focust op de Bourgondischeen
Habsburgseperiode en toont o.a. de topstukken uit de
collectie van de Mechelsekunstambachten.Dederde
pijler bevindt zich in de vroeg-renaissanceresidentie Hof
van Busleyden.Hierin worden diversestedelijke bestuur¬
lijke, juridische en religieuze thema's uitgewerkt, vooral
voor de periode na 1550. Inhoudelijk en chronologisch
vormen dezedrie pijlers een musealeeenheid.Het feit
dat de drie stedelijke museafysiek uit elkaar liggen en
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de gevormdeas hierdoor de historische stadskerndoor¬
kruist, vormt een grote meerwaarde.Via een wandeling
van museumtot museumbeleeft de bezoekermeteen de
fysieke historische stedelijke ruimte.
Na 2002 kwam de verdere uitwerking van dezeMuse¬
um-as in de explosievesnelstroom van het Vlaamseerf-
goedbeleid.NaAntwerpen, Bruggeen Gent in 2000 sloot
Mechelen al in 2002 een erfgoedconvenantmet de
VlaamseGemeenschap.Zoals in de andereVlaamseste¬
den, financierde dit convenant de werking van de stede¬
lijke erfgoedcel. Maar de stad Mechelen ging een stap
verder.Met bijkomende financiële steun van de stad en
van de provincie Antwerpen werd gedacht en gewerkt
aan een ruimere regionale erfgoedwerking waarbij ook
de omliggende gemeenten betrokken worden. Hiervoor
waren uiteraard ook welbepaaldefaciliteiten nodig.
In 2005 was het zo ver en opendeeen heusErfgoedcen¬
trum haar deuren. Evenalsbij de drie stedelijke musea
werd gekozenvoor een locatie met een sterke histori¬
scheverankering in Mechelen, namelijk de site van de
voormalige bierbrouwerij Lamot.Zowel de omgeving
rond het gebouw als de voormalige bierbrouwerij maak¬
ten deel uit van een ambitieus stadsvernieuwingsproject
waarbij radicale bouwkundige ingrepen voor een opval¬
lend doch harmonieusen respectvol resultaat hebben
gezorgd.Na de metamorfose biedt het Lamotgebouw
onderdakaan diversemultifunctionele vergader- en
voordrachtruimtes, twee tentoonstellingszalen, een als
documentatiecentrum ingericht onthaal met tentoon¬
stellingsruimte en als blikvanger een grote evenemen¬
tenruimte (waar in november2006 bijvoorbeeld de offi¬
ciële opening van de Weekvan de Smaakplaatsvond).

Een samenwerking op drie sporen
Het ErfgoedcentrumLamot stelt zich vanaf het begin tot
doel om erfgoed op een laagdrempeligeen een vernieu¬
wende manier aan een groot publiek te presenteren.De
uitvoering van dezeopdracht kwam terecht bij de
Mechelseerfgoedcel, die in eerste instantie inhoudelijk
aan de slag ging met de prioriteiten die het Vlaamseerf-
goedbeleid had uitgezet.
De Lamot-site omvat echter meer opdrachten en spelers.
Eeneerstespoor dat meteen diende uitgeklaard, was een
(noodgedwongen)samenwerkingmet de twee commer¬
ciële partners die het gebouw en de faciliteiten delen
met het Erfgoedcentrum,namelijk een brasserie/restau¬
rant en een congrespartnerdie de zalen en faciliteiten
van het Lamotgebouwverhuurt voor overwegendzaken-
congressen.Bij de aanvangwas in dezesamenwerkings-
constructie sprakevan een zeker spanningsveld.Niet zo
verwonderlijk: het congrescentrum heeft een louter
commerciële logica terwijl de erfgoedpartner daar enkel
'zachte', minder instrumentele argumenten tegenover
kan stellen. Eenwederzijds begrip van eikaarsverschil¬
lende - somstegengestelde- uitgangspunten was de
noodzakelijkevoorwaarde voor de goedesamenwerking.
Beidepartners zijn hier geleidelijk naartoe gegroeid. Het
blijft vooral de kunst om erfgoedwerking relevant te
makenvoor die specifieke (bedrijfs-)doelgroep én om
steedssterk aanwezig te blijven in het gebouw,zodat de
erfgoedwerking stand houdt in de commerciële congres¬
logica. Dit heeft wel het grote voordeel dat 'dynamisme'
binnen het Mechels Erfgoedcentrumgeen leeg begrip
blijft.

luseumas

v-ir.V -V-K:

VARK'

Hof van Busleyden
F.de Merodestraat 65

Schepenhuis
Steenweg 1

Erfgoedcentrum LAMOT
Van Beethovenstraat 8/10
ingang Haverwerf

Brusselpoort
kruispunt Hoogstraat - Ring

Historische kerken

Eentweede samenwerkingstraject dat op de rails werd
gezet, had te makenmet de MechelseMuseumas.Deze
samenwerking tussen het Erfgoedcentrumen de erf¬
goedcel enerzijds en de dienst stedelijke musea(verant¬
woordelijke voor de Museumas)anderzijds kwam meteen
op gang. In tegenstelling tot veel andere erfgoedcellen
in Vlaamsesteden heeft de Mechelseerfgoedwereld in
de Lamot-site een grote fysieke ruimte ter beschikking,
ruimte die een ambitieuze invulling verdiende. Dit was
zowel een luxe als een probleem.Het Erfgoedcentrum in
Lamot is immers geen museumen beschikt niet over een
eigen collectie, noch over 'klassieke'museumfaciliteiten.
Ook heeft de Mechelseerfgoedcel naast de invulling van
het Erfgoedcentrumnog haar reguliere werking op de
agendastaan.
Hoedit alles met elkaar verzoenen?Deerfgoedcel
besloot projecten te ondersteunenen bouwde intussen
een permanentewerking uit rond het zogenaamdeErf¬
goedlabo en de Schatkamer.Dit zijn twee permanente
erfgoedruimtes waar laagdrempeligeen vernieuwende
erfgoedwerking centraal staan. Daarnaastkreegde erf¬
goedwerking in het gebouw gestalte door de deuren
open te stellen voor erfgoedverenigingen in de Mechelse
regio. Concreet kunnen dezeverenigingen de faciliteiten
van het gebouw gebruiken voor hun eigen erfgoed¬
activiteiten en kunnen ze rekenenop inhoudelijke en
logistieke steun vanwege de erfgoedcel.
Voor de realisering van tentoonstellingen maar ook veel
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de komendejaren ook voor de diensten archeologie en
het stadsarchief de faciliteiten bieden voor een systema¬
tische publiekswerking,zodat de ambities van een
almaar meer geïntegreerdeerfgoedontwikkeling op basis
van onderlinge samenwerking in dit gebouw concreet
worden gemaakt.

i
1 Zie respectievelijk: Mandy Nauwelaerts (ed.),De toekomst van het verleden/ ^

TheFutureof the Past,reflecties overgeschiedenis,stedelijkheid enmusea,

Antwerpen, 2000; Letty Ranshuysen,Eennieuw stadsmuseumvoor Gent.

Voorstellenvanuit het beoogdepubliek, Gent: Gent Cultuurstad, 2003

2 Dezesamenwerking kreeg in 2005-2006 o.a. vorm in tentoonstellingen als

Damesmet Klasse.Margareta van York en Margareta van Oostenrijk

(17 september - 18 december2005); Welgevormd.Mechelsebeeldhouwersin

Europa(1780 - 1850) (18 februari - 23 april 2006); Stad[s]gezichten.

Wouters>Fabre(24 juni - 3 september2006) en Jean-Paul Laenenin Lamot

(30 september- 10 december2006).

3 Het binnen het erfgoeddecreetopgerichte Vlaamsesteunpunt (Culturele

Biografie Vlaanderen)ondersteunt naast de erfgoedcellen en de museaexpliciet

ook de archiefinstellingen, de bewaarbibliotheken en de documentatiecentra.

Hof van Busleyden andere projecten in het Erfgoedcentrum,is hechte
samenwerkingmet de stedelijke dienst museaevenwel
onontbeerlijk gebleken.2

Dezenauwe samenwerkingmet de stedelijke musea is
niet zonder gevolgengebleven.Zowel de logica van het
Vlaamseerfgoedbeleidals van het nieuwe MechelseErf¬
goedcentrum maakten een integratie van het nieuwe
Lamotcentrum in de Museum-as opportuun. Debedoe¬
ling is om de fysieke as doorheende stad eenvierde pij¬
ler te gevenmet het Erfgoedcentrum-Lamot.
Het klinkt misschiengek, maar het feit dat het Erfgoed¬
centrum nooit een klassiekmuseumkan of mag worden,
opent meteen ook perspectievenvoor een fundamentele
herinterpretatie van zowel het concept als de publieks-
presentatie van de drie stedelijke musea.Verschillende
denkpistesworden momenteel onderzocht waarbij zowel
thematische onderverdelingenen/of verschillende
methodes in publiekswerking als bouwstenenvoor de
vier aparte pijlers zouden kunnen dienen. Het streefdoel
is om te komen tot een harmonieuze integratie van het
Erfgoedcentrum in de musealeas. Uiteindelijk zal de
samenwerkingtussen de verschillende partners de basis
vormen van het unieke profiel van eenveelkoppig
Mechels 'stadsmuseum'.
Eennog ruimer samenwerkingsspooroverkoepelt eigen¬
lijk dezeMuseumas.Daarmeezijn we meteen terug bij
ons vertrekpunt: het inclusieve, integrerende karakter
van het erfgoeddecreetuit 2004.3Binnen het Mechelse
stadsorganigram,vormen de diensten archeologie en
stadsarchief samenmet de museaen de erfgoedcel de
afdeling erfgoedontwikkeling. Het Lamotgebouwmoet

Schepenhuis
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Ontdek de andere kleuren van Delft
VVV wordt Delft Marketing

In Delft heeft de aloude VW plaatsgemaakt voor 'Delft Marketing'.
Directeur Jeroen Beelen maakt er geen geheim van dat de profilering
en de promotie van Delft wat hem betreft nu prima zijn geregeld.
Drie 'kernwaarden' staan centraal: Delfts Blauw, Oranje en Vermeer.

Via de websiteswww.Deift.nl en www.Delft.com commu¬
niceert 'Delft Marketing' relevante informatie naar de
publieksgroeptoeristen. Dat Delft de toeristen nog meer
te bieden heeft, blijkt wel uit het motto op de website
met een kleurenbalkje: 'Ontdek de andere kleuren van
Delft'. Degemeente bedient met dezelfdewebsite de
andere twee publieksgroepen,inwoners en bedrijven.
Eenmaalin Delft kunnen toeristen terecht bij het TIP(=
Toeristen Informatie Punt) voor enkeleverkoopproducten
(4 verschillendewandelingen, enkele fiets- en wandel¬
routes en een aantal arrangementen).Voornamelijk ech¬
ter wordt er heel veel gratis informatie aan de man
gebracht. Erwerken drie parttime medewerkersen het
TIPis zevendagen per week geopend.Eenbewuste keu¬
ze,vertelt Jeroen Beelen,die de toeristische winkelfunc¬
tie met het uitgebreide assortiment liever aan de
bestaandevrije markt overlaat.

In marketingtermen vormt het trio Delfts Blauw,Oranje
en Vermeersamenhet USP(= unique selling point) van
Delft. Ruim drie jaar geledenvroeg Jeroen Beelenzich af
in welk opzicht Delft zich onderscheidt van de rest van
Nederlanden de wereld. Ogenschijnlijk vereenvoudigde
hij het toeristische product Delft tot dit trio. Opde web¬
site wordt duidelijk dat dezekernwaarden in werkelijk¬
heid elk voor zich het topje van een ijsberg zijn.
Via Delfts Blauw bijvoorbeeld kom je bij verschillende
bedrijven terecht, die allemaal iets met dit eeuwenoude
aardewerk te maken hebben.Het meest beroemdeis 'De
PorceleyneFles',de langstoverlevendevan de ontelbare
Delftse aardewerkfabrieken.Het had weinig gescheeldof
die was ook ten onder gegaan.Dankzij de doortastend¬
heid van de fameuze directeur llja van Haaren,uitgeroe¬
pen tot zakenvrouwvan het jaar 2002, werd de fabriek
getransformeerd tot een culturele attractie en keramisch
kennis centrum. Vorig jaar sloot de PorceleyneFlesweer
af met winst.
Via de buttons Oranje en Vermeervindt de website
bezoekerde andere kernwaardenvan Delft uitgewerkt.
Daarinvanzelfsprekendveel aandacht voor de monu¬
menten, de musea,de geschiedenisen de kunst waaraan
Delft zo rijk is.

Degemeentefinanciert 'Delft Marketing' voor vier dien¬
sten/producten: imago-marketing, TIP,regie en monito¬
ring. Zij doet dit met name omdat het bedrijfsleven daar
geen geld voor over heeft Publiekemiddelen behoren
aan publieke taken te worden besteed,zegt Jeroen Bee¬
len. 'Delft Marketing' levert dezediensten op grond van

- v - -
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- - '
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JacobusTrijsburg,
Directeur
GeldersErfgoed

WillemvanOranje

Oranjejaarin Delft

Oranjejaar

prestatie-afspraken, die
scherpzijn geformuleerd in
een 'service level agree¬
ment'. Deeerste twee dien¬
sten/producten kwamen
hierbij ter sprake.
Monitoring is zoveel als
bewijzen dat de overeen¬
gekomenprestaties daad¬
werkelijk zijn geleverd,als¬
medeeen permanente
registratie van de wensen
van bezoekersvan de web¬
site en van het TIP.Onder
regie verstaat Beelenhet
bijeen brengenvan part¬
ners om te komen tot een
integraal aanbod dat zich
goed laat vermarkten. Als
voorbeeld haalt hij het
jubileumjaar van Koningin
Beatrix aan.

'c animo
IVn.rnani
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dat het idee om sameneen horecadomeinop de website
in te richten, wat meer draagvlak krijgt.
Het is voor individuele ondernemersook nog mogelijk te
participeren in advertenties, arrangementenen in deel¬
name aan beurspresentaties.Dat is lekker concreet: je
betaalt en krijgt er iets voor terug. Als het niets
opbrengt, stop je ermee.

Jeroen Beelenverlangt niet terug naar de oudeVW-tijd
met een bestuur dat benoemdwerd door de leden en
afkomstig afkomstig was uit ondernemingenen uit
toeristische attracties - waaronder de musea,voor wie
de VW een soort belangenorganisatiewas. Eenorgani¬
satie die zich moest waarmaken onder het wakend oog
van de gemeente,zowel ambtenaren, portefeuillehouder
als raadsleden.
Hij kan nu over een kleine slagvaardigeorganisatie van
bijna 5 fte, beschikkenen over een prima bestuur van
uitsluitend externe deskundigen,die - hoewel liefdewerk
oud papier - zich buitengewoon betrokken en professio¬
neel opstellen, met portefeuilles op het terrein van mar¬
keting, toerisme, communicatie, financiën onder leiding
van eenvakbekwaambestuurder als voorzitter. Zij vor¬
men de Raadvan Toezicht en Jeroen Beelenis in zijn
eentje Raadvan Bestuur.Het woord samenwerking heeft
dankzij dezecultuuromslag meer inhoud en betekenis
gekregenen sorteert duidelijk meer effect.
Deprofielkeuzevoor Delfts Blauw,Oranje en Vermeer
heeft - hoewel het een beperkt palet lijkt - voor een
veelkeurig Delft gezorgd.

Hetnieuwegraf • Toenhebbende Delftse museagoed samengewerkten
vanJ.Vermeer' fors uitgepakt. Dat resulteerde in tentoonstellingen,
foto: Mariet Bos arrangementen,wandelingen, folders en een rijkgevulde
Fotoenvorm " TIP-website. 'Delft Marketing' zou veel meervoor de

toeristische branche kunnen betekenen,maar daar blij-
. ken de commerciële bedrijven moeizaamvan te overtui-
. genJeroen Beelenbesteedt tijd, aandacht en energie
• aan het informeren en motiveren van de horecasector,
■ waarvoor een platform is opgericht. Het ziet ernaar uit

Hugo deVriespark 4
6741CM Lunteren
Postbus 103

6740 AC Lunteren
T 0318487971
F 0318487998

info@museumgifts .nl
H /-www.museumgifts.nl

BEKERS• BOEKENLEGGERS• BOUWPLATEN• CD-ANSICHTKAARTEN• FRIESKERFSNEEAARDEWERK• GEËMAILLEERDETEGELS
GLAZEN• KAARSEN• LINIALEN• MAGNETEN• NOTITIEBOEKJES• ONDERZETTERSENPLACEMATS• PUZZELKAARTEN
PAPERWEIGHTS• PARAPLU'SMETDECOROPBINNENDOEK• SCREENSAVERS• SLEUTELHANGERS• STOKSTOELTJES
TEGELSHANDBESCHILDERD• TULPDECORPORSELEIN* VINGERHOEDEN* ENOPVERZOEKDOENWIJ NOGVEELMEER!

GIFTSMUSEUM

GROOTHANDELVOORUW MUSEUMWINKELPRODUCTEN
Sinds 1990ervaringin ontwerpenproductievan uw eigenmusealewinkelartikelen!

Graag bespreken wij in uw museumwinkel alle
mogelijkheden voor exclusieveeigen producten.

Wijverzorgen passe-partouts voor etsen, prenten
en ansichtkaarten en verpakken in folie
winkelklaar.

MUSEALEGESCHENKENOPNIVEAU!
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In één grote klap een grote
koepel
Hoge verwachtingen, grote ambities

In de winter van 2005 opende de staatssecretaris voor Cultuur en
Media Medy van der Laan het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.
Niet alleen maar een spraakmakend nieuw museumgebouw - een soort
slurf op pootjes maar het onderkomen van een Openbaar Lichaam,
waarin archief-, depot- en museumfunctie verenigd zijn. In de eerste
tien maanden van 2005, na de opening, bezochten 30.000 bezoekers
het museum en nog eens 10.000 de andere activiteiten, symposia en
cursussen. Het streven is 70.000 bezoekers per jaar.

Jan Sparreboom,

Museumconsulent

Museaal EtHistorisch

Perspectief

Noord-Holland

Deverwachtingen zijn hoog; de ambities groot. Het
gehele complex is het resultaat van maatschappelijk en
politiek samenwerkingsdenkenen -doen. Onderde vlag
van 'het verhaal van land naar water en weer naar land'
schaardenzich vier instellingen die fuseerden: het
Nieuw LandPoldermuseum,het provinciale Archeolo¬
gisch Depot, het Rijksarchief in Flevolanden het Sociaal
Historisch Centrum voor Flevoland.Decollecties die
worden beheerd,zijn archieven (onder anderevan de
aangeslotengemeentenUrk, Dronten, Lelystad,Zeewol-
de, provincie Flevolanden het WaterschapZuiderzee¬
land), archeologischevondsten, de museumcollectie en
de boekencollectie en documentatie van de voormalige
Rijksdienstvoor de IJsselmeerpoldersen de Dienst der
Zuiderzeewerken.Het erfgoedcentrum verricht zelf
archeologischen historisch onderzoek,maar doet dit ook
in samenwerkingmet derden.Ook biedt het derden gele¬
genheid voor het doen van onderzoekmiddels studiecen¬
trum, bibliotheek en archief.
Sinds2004 was RalphKeuningdirecteur. Daarvoorwas
hij van 1992 tot 2004 ondermeer hoofd communicatie
en hoofd sector publiek en presentatiesvan het Kröller-
Müller Museum in Otterlo. Onlangsverliet hij het Erf¬
goedcentrum om directeur te worden van Museumde
Fundatie te Heino en Zwolle. Museumpeil interviewde
hem over de samenwerkingbinnen het Erfgoedcentrum.
Is het gewordenwat ervan verwacht werd?Wat zijn de
ervaringen tot nu toe en wat kunnen andere instellingen
daarvan leren?

Fusie
Nieuw LandErfgoedcentrum is een goedvoorbeeld van
het samenwerkenonder eendakvan meerderedisciplines.

Is er bedrijfsmatigeen 'win-win-situatie' ontstaan?
Keuningschildert de achtergronden van de fusie. Ik ben
daar gekomentoen de ideevorming al achter de rug was,
in maart 2004. Ik was de eerstewerknemervan de nieu¬
we organisatie. Eenpaar maanden later zijn alle mede¬
werkersvan de fuserende instellingen op de payroll

gekomen.Erspeeldeneen paar processen.Debelangrijk¬
ste daarvanwas het beleid van de overheid betreffende
de oprichting van regionaal historische centra (RHC's),
waarin (rijks)archieven samengaanmet lokale en regio¬
nale erfgoedinstellingen. Gekoppeldaan Flevolandbete¬
kendedat een samengaanvan het archief met het
museum,het Studiecentrum, het archeologischdepot,
enkele gemeentelijke archieven en het archief van het
waterschap.Je kunt wel zeggendat het Erfgoedcentrum
daarmee ineens in één grote klap een grote koepel had
gecreëerd.

Is huisvestingbijvoorbeeldeen argument geweest
voor samengaan?
Keuningantwoordt ontkennend. Dat zijn deelproblemen.
Van belang was om een efficiencyslag te maken,waar¬
door we onze activiteiten gebundeld konden professio¬
naliserenen het publieksbereikminder versnipperd kon¬
den aanpakken.Deprovincie was in dezede grote
gangmaker,zowel financieel als organisatorisch. Het
interessanteen unieke van het Erfgoedcentrum is de
breedte van de instelling: er zijn weinig RHC'sin Neder¬
land met zo'n bandbreedtevan museumvia collecties,
archieven,studiecentrum naar wetenschap.We kunnen
ineenshet hele verhaal van onze provincie op heel veel
verschillende niveausvertellen.

We zoeken de knop van de
actualiteit
Is het samengaanmisschienook makkelijker doordat
de relatief jonge fuserendeinstellingenwat minder
door het verledenbelast zijn?
Misschien,maar eenvan onze partners, het Sociaal His¬
torisch Centrum, is al opgericht in 1935. Het zit hem,
naast de relatieve jeugd van de provincie Flevolanden
de relatief kleine fusiepartners, toch vooral in de gevoel¬
de noodzaakom de krachten te bundelen als je het ver¬
haal van de poldergeschiedenisnationaal wilt kunnen
vertellen. Natuurlijk is een fusie altijd ingewikkeld, dat
heeft met verschillende bedrijfsculturen te maken.Maar
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MARKERWAARDVANDE KAART !

®NieuwLand
Erfgoedcentrum
Lelystad

VERENIGINGTOTBEHOLD VANHET IJSSEIMEER

wat we hebbengedaan, is dat we ons direct op de pro¬
ducten hebbengericht. We hebbensnel een beleidsplan
geschrevenwaarin we een hele rangevan producten,
vanuit alle disciplines, hebbengedefinieerd. Endat zijn
we gaan doen.
We werken thematisch, wat betekent dat rondom een
bepaaldonderwerp iedereenbinnen het centrum een
paar pareltjes aan het snoer kan rijgen. Er kwam bijvoor¬
beeld een symposiumover het thema 'Natuurbouw', met
een expositie in het museum,met een publicatie en met
een educatief project. Het thema verenigt de disciplines,
werkt creatief en houdt de verkokering tegen. Doenwe
dat niet, dan zijn we de eerstevijfjaar alleen maar bezig
met de werkstructuren. We zijn dingen gaan doen die
het publiek leuk vindt, dat is onze toetssteen. Enwe
zoekende knop van de actualiteit. Dat betekent nogal
wat. Onderzoekstaat binnen de nieuwe organisatie niet
op zichzelf, maar is verbonden aan bijvoorbeeld exposi¬
ties. Dat betekent misschienhet einde van dat vuistdikke
boek,maar daarvoor in de plaats komt een artikel of een
congresbundelen een tentoonstelling waarmeewe het
centrum op de kaart zetten.

Raakten de medewerkerszelf uiteindelijk wel bevlo¬
gen van die werkwijze?
Ja zeker.Alleen, als je publieksbereikals norm hanteert,
ga je wel iets andersom met zomaar een leuk idee.250
Mensenop een symposiumvinden we dan een groot
succes,evenalshet feit datje de landelijke pers haalt.
Het erfgoedcentrum beweegt zich tussen Flevolandse
thema's, maar dat is zo'n breed palet datje gerust kunt
sprekenvan 'inpolderend' Nederland.Het geeft dus ook
de kansom erfgoed met de nationale actualiteit te ver¬
binden; misschien ligt daar wel een nieuw soort taak
van Nieuw Land: het initiëren van maatschappelijkedis¬
cussiesover de toekomst van Nederland in het licht van
zeespiegelstijgingen klimaatverandering.

Je bent eigenlijkje eigen thermometer, je neemt het
waar als iets aanslaat. Dus leggenwe bijvoorbeeld een
in de polder opgegravenscheepswrakneer,omdat we
daarbij ook aandacht kunnen vragen voor het verande¬
rende landschapvan Nederland,de opwarming van de
aarde,of de plannen voor inpolderingen van gedeelten
van de Noordzee.Spannendethema's die het centrum
tot een ander soort speler maken.

Hoe meten jullie successen?
Ja goh, natuurlijk ook met bezoekcijfersvan het muse¬
um, van het studiecentrum en het archief. Maar ook
door te kijken welke producten we realiserenen welk
succesze hebben.Of er aandacht is van de media, hoe
een symposiumbezocht is, maar ook hoe de samenstel¬
ling van de deelnemersdaaraan is. Ook het kunnen aan¬
gaan van allianties is voor ons een succesfactor.Dichtbij,
met collega-organisaties aan de Lelystadsekust (Bata-
viawerf bijvoorbeeld),maar ook verder,zoals met de
Universiteit Groningenop archeologischgebied en pro¬
motieonderzoeken eenveelbelovendenieuwe samen¬
werking met de TechnischeUniversiteit Delft. Dat zijn
heel belangrijke dingen: Nieuw Landniet alleen als
expertiseorganisatie,maar ook als netwerkorganisatie.
Uit onze omgevingsanalyseblijkt dat het er goed uit ziet
en dat er nog veel meer in het vat zit: dat geeft je
bestaansrecht.Verenigdop regionaal niveau word je ook
een speler op nationaal niveau.

Er is ook veel personeel.
Ja, daar hebbenwe interessantediscussiesover gehad
met het bestuur.Je zou natuurlijk graag willen zeggen
datje een kenniscentrum bent over de inpolderings¬
geschiedenis.Nieuw Landals hoedervan de geschiede¬
nis van de grootste inpoldering ter wereld. Maar dat kun
je gewoon niet volhouden als je bedenkt hoeveeldenk¬
kracht universiteiten genererenop dit gebied.Toch:wil
je kenniscentrumzijn, met nameop het snijvlak van
publiek en inhoud, dan kunnen wij dat weer veel beter.
Maar dan zul je je moeten liëren aan universiteiten. En
dat is ons eigenlijk heel goed aan het lukken.

Er wordt alom in Nederlandverzucht dat er in de
museazo weinig plaats is voor onderzoek.Nieuw
Land,museumof onderzoekscentrum,is daaropeen
uitzondering.
Hoe lastig het marketingtechnisch ook is om mensen
ertoe te brengenom een erfgoedcentrum te bezoeken,
de naam is wel juist en dat makenwe ook wel waar. In
het Angelsaksischeis het trouwens al heel normaal om
naar een 'heritage centre' te gaan.

De nieuwe huiskamer en de tijd-
capsule
Waren er ook verwachtingenbij de provincialeover¬
heid wat betreft de receptievan kennisvan het ver¬
ledenonder de eigen bevolking?
Erwordt naar gestreefd om het Erfgoedcentrum 'de cul¬
tuurhistorische huiskamervan Flevoland' te laten zijn.
Vooral in het aanbodvoor scholen blijkt dit concept -
kenje eigen geschiedenisen voel je thuis - een succes.
Nieuw Land is geen provinciaal Erfgoedhuis,zoals die in
andere provincies momenteel wel functioneren, met
consulenten en dergelijke.We zitten in Flevolandin een
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vrij dunne musealeinfrastructuur, dus ook als wij wel
consulenten zouden hebben,dan haddenze niet veel
werk. Dat is duidelijk een andere tak van sport.

Hoe groot is de collectie?
Enigekilometers archief, de musealecollectie is niet ver¬
schrikkelijk omvangrijk. Demeesteobjecten behoren tot
de archeologischecollectie artefacten. Dezebehoeven
ook musealeobjectbeschrijving en presentatie. Maar
belangrijker: eigenlijk is er nog een vertaalslag nodig om
die collectie begrijpelijk te maken.Daarom laten wij Cor-
nelis Lely het verhaal over de inpolderingen ook zelf ver¬
tellen. Daarompresenterenwij de scheepsinventarisbij
het scheepswrak.Er zitten in de collectie heel mooie
stukken. Scheepsarcheologiein Nederland is voor 80%
een Flevolandsfenomeen, daarbij kanje de hele context
laten zien: een tijdcapsule. We hebbendaarbij ook dank¬
baar gebruik gemaakt van kennisvan onze Lelystadse
buren (RACMLelystad).
Neembijvoorbeeld ook het thema 'Natuurbouw'. Twee
wetenschappersvan Nieuw Landhebbendit thema uit¬
gewerkt. Ook het netwerk rondom Staatsbosbeheeren
landschapsorganisatieswaren erbij betrokken. Uiteinde¬
lijk leidt het tot een fototentoonstelling, een boekje en
een symposium,waarbij de gehele organisatie in touw
was.

Enwas dat ook de droomvan de beleidsmakers,die
werkwijze?
Nou, ik denk dat die beleidsmakersgewoon eenvitaal
instituut wilden waar de geschiedeniszou kunnen wor¬
den beleefd, dat populair zou worden en bruisend,met
een groot bereik,dat is goed gelukt.

Collectie en publiek
Flevolandheeft met de site www.flevolandbovenwater.nl
een interessant instrument; over thema's en collecties is
er van alles te raadplegenen ontsloten.

Staat de gehele collectie van Nieuw Lander al op?
Er is nog wel meer.Desite heeft in de aanvangsfaseeen
belangrijke voortrekkersrol gespeeldin het verenigenvan
diverseclubs. Het was eigenlijk ons eerste huis. Het
wordt nu steedsmeer de site van het erfgoedcentrum.

Hoe reageert het publiek?
We meten dat met de MuseumMonitor. Men reageert
goed, positief, vindt het aanbod verrassenden informa¬
tief. Vooral de combinatie van stevige inhoud en educa¬
tieve presentatieswordt gewaardeerd.Erworden wel
een paar kritische kanttekeningen gemaakt; die gaan
voornamelijk over de techniek in de presentatie die ons
wel eens in de steek laat. Demeestebezoekersbehoren
tot de publieksgroepdie we ook willen bereiken,maar de
klassiekemuseumbezoeker- en daar zijn er 1,5 miljoen
van - komt hier wat minder. Misschien heeft dat ook te
makenmet de standplaats. De klassiekemuseumbezoe¬
ker zal niet zomaar een dagje Lelystadgaan doen.We
proberenze in een landelijk pr-offensief samenmet de
Bataviawerf en de Outlet-shops wel over te halen te
komen.We hebben landelijke publiciteit gehaald met de
Markerwaard-tentoonstelling, ook dat zou dezegroep
meer over de streep kunnen trekken.
We trokken in 2005 40.000 bezoekersin 10 maanden,te

onderscheidenin ongeveer30.000 'museumbezoekers'
en 10.000bezoekersvan bijzondere activiteiten, sympo¬
sia, ontvangsten en dergelijke. Daarnaastnog circa 1000
bezoekersaan het Studiecentrum, wat ik vrij veel vind.
Als je vraagt met welke instelling ik het Erfgoedcentrum
zou willen vergelijken - benchmark - denk ik niet zozeer
aan CODAin Apeldoorn, maar eerder aan het NAi te
Rotterdam. Ik voelde grote tevredenheid toen ik de neer¬
slag zag van alle ontwerpen in het kadervan de Marker¬
waard-tentoonstelling.1 Als het Erfgoedcentrumhet heel
goed gaat doen en ooit de rol op zich zou kunnen
nemenop het gebied van ruimtelijke ordening en land¬
schapsarchitectuur zoals het NAi die voor architectuur
speelt, dan zou dat heel interessant zijn.

Hoe zie je de toekomst?
Vind ik moeilijk te beantwoorden. Dat is na mij, met een
nieuwe directeur. Er is een periode geweest waarin plan¬
nen in concrete daden zijn omgezet. Ik had de mazzel ze
te mogen uitvoeren. Het hele ideevan Nieuw Landals
huis voor de grote infrastructurele en waterbouwkundige
werken van Nederland in de 21ste eeuw spreekt me aan.
Je kan er donder op zeggendat er nog hele grote dingen
op dit gebied gaan gebeuren.Nederlandzal er over 50
jaar heel anders uitzien.

1 In tegenstelling tot de anderedelen van het IJsselmeeris het Markermeer,na

het leggenvan een ringdijk, nooit ingepolderd en bebouwd. Hoe dat zo gekomen

is, toonde de tentoonstelling 'Die groote leegte'. Honderdvijftig jaar toekomst

van het Markermeer,van 24 september2006 tot en met 22 april 2007 in Nieuw

LandErfgoedcentrum in Lelystad.

Bezoekers bij een

opgegraven beurt¬

schip uit ca. 1600

©Nieuw Land

Erfgoedcentrum

Lelystad
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Strategische allianties
Succesfactoren en risico's

Jacobus Trijsburg,

directeur

GeldersErfgoed

Sari VJahyunibij

Minangkabau Palace,

Sumatra

Sari Wahyuni promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Groningen
op een proefschrift gewijd aan strategische allianties. Ze onderzocht en
vergeleek strategische allianties van een aantal firma's van internatio¬
nale naam en faam en trok haar conclusies. De redactie van Museum-
peil zag wel iets in een handreiking aan musea die willen starten met
samenwerking, maar geen weet hebben van de vakkuilen die men kan
tegenkomen, wat de sleutel tot succes is en waar de kans op falen het
grootst is. In de persberichten rondom haar promotie wemelt het van
vergelijkingen met het huwelijk. Dat zegt iets over de toegankelijkheid
van haar onderzoek en maakt dat de verwachtingen hoog gespannen
zijn.

Rendement - financieel of maat¬
schappelijk
Sari Wahyuni kon worden geïnterviewd tijdens een
recent werkbezoekaan Nederlandmet een groep stu¬
denten van de IndonesischeUniversiteit uit Jakarta,
waarvoor zij nu een PhD-programmaontwikkelt.
De hoop dat haar proefschrift van belang kon zijn voor
samenwerkingop een ander terrein en niveau dan die
van beursgenoteerdeinternationale bedrijven,werd
bewaarheid.Niet de schaal, noch de aard of het com¬
merciële belang van bedrijven zijn determinerend voor
succesof falen van strategische allianties. Onverschillig
de grootte, de redenvan bestaanof de afhankelijkheid
van financiële middelen, ontmoet elke alliantie onder¬
weg naar een groter rendement - financieel of maat¬
schappelijk - hindernissenvan dezelfde soort. Wij heb¬
ben het dan wel over horizontale allianties van partners
van gelijkwaardig niveau en met gelijksoortige doelstel¬
lingen.

♦

Fasering
Sari Wahyuni stelt op grond van haar onderzoekdat de
somsmoeizaambevochten samenwerking - het resul¬
taat van onderhandelenen compromissen- op termijn
verdampt als er onvoldoendecommunicatie is.
In de eerste fase veronderstellen partners dat hun
samengaansynergiezal opleveren.Als die overtuiging er
van twee kanten is, benje een hele stap verder. Is die
overtuiging er niet, dan loopt het samengaandaarop
stuk. Het zoekenvan een partner is op synergiegericht.
Lijkt de partner gevonden,dan is het zaak gemeenschap¬
pelijke doelen te formuleren. Als die doelen niet helder
geformuleerd kunnenworden, niet op wederzijds inzicht
en een gemeenschappelijkbelang zijn gebaseerd,gaat
het eveneensmis.
Verondersteldatje zo ver komt dat de partners elkaar
bewust hebbengeselecteerden gemeenschappelijk
geformuleerde doelen op papier hebbengezet, dan kom
je terecht in de operationele fase.

Conflictstof
Sari Wahyuni beschouwt die fase als de meest cruciale:
Theproof of the pudding is in the eating. Maar al te vaak
is er tevoren te weinig nagedacht over de manier waar¬
op de samenwerking in stand kan blijven. Erwordt door
het management relatief veel tijd en energie gestoken in
het realiserenvan een strategische alliantie. Er is aan¬
dacht voor de selectie van een partner, voor gemeen¬
schappelijkedoelen,maar is de samenwerkingeenmaal
beklonken,dan moet men op operationeel niveau maar
zien hoe men zich redt. Fout!
In de operationele fase ervarenmensende dagelijkse
samenwerkingmet partners uit een anderecultuur, een
andereorganisatie en met een andere handelwijze. Men
moet daarbij leren omgaan met conflicten die zich kun¬
nen voordoen binnen de alliantie, veranderingen in
betrokkenheid hierbij, het uitwisselingsprocestussen de
partners,wijzigingen in het werkklimaat en de gevolgde
strategie. Deoperationele fase kan beschouwdworden
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als de kritische fase binnen de ontwikkeling van de
alliantie. Dezefase is erg kwetsbaar en bepalendvoor de
continuïteit. Eensuccesvollesturing in dit stadium is
bepalendvoor de continuïteit van de relatie.
Partnersdragen voortdurend bij aan de samenwerking.
Partnerskoesterenbepaaldeverwachtingen van de bij¬
drage van de ander.Vroeg of laat valt die bijdrage tegen.
Vroeg of laat meent men of ontdekt men dat de partner
in verhouding minder bijdraagt aan de samenwerking
dan de eigen onderneming. Het conflict is geboren.De
enige manier om dit groeiend ongenoegende baaste
blijven en onder controle te houden is via communicatie.
Wat als de voordelen in financiële zin in hoofdzaak bij
de ander terechtkomen?Wat als het behalenvan de
doelstellingen op conto van de partner worden geschre¬
ven?Wat als het succesniet wordt gedeeld?Wat als de
afhankelijkheid eenzijdig blijkt te zijn en de weg terug
voorgoed is geblokkeerd?Het sleutelwoord was, is en
blijft communicatie. Het is als in een huwelijk; je moet
voortdurend blijven praten.
Om haar zienswijze te verduidelijken neemt Sari Wahyu-
ni hier de pen en schetst de verschillende fasen van een
strategische alliantie: Formation Phase/OperationPha¬
se/Evaluation Phaseom vervolgensbinnen de meest kri¬
tieke operationele fase een driehoek te tekenen met op
de punten: Contribution/Control/Conflict en in het cen¬
trum van de driehoek Communication, de essentiële
voorwaarde om een strategische alliantie in stand te
houden.

Communicatie
Deuitkomsten van het onderzoekvan Sari Wahyuni
benadrukkenhet belang van een actieve communicatie
tijdens elk stadium van de alliantie. Communicatie is een
vorm van interactie met drie functionele aspecten: het
bereikenvan wederzijds begrip, actieve coördinatie en
socialisering van individuen. Om succeste boekendoor
middel van communicatie dienen de betrokken managers
zich bewust te zijn van het feit dat er een specifieke
aanpak nodig is binnen de drie 'werelden': de objectieve,
de sociale en de subjectieve.Hierbij is het noodzakelijk
dat de managerseenvertrouwensbasisopbouwen, zich
realiserendat culturele barrièresgeslecht moeten wor¬
den en het onderhandelingsprocesmet hun partners op
eenjuiste wijze begeleiden.Met dezedrie aspectenzal
de communicatie gediend zijn en de ontwikkeling van de
alliantie positief beïnvloedworden.

Publieke opinie
Opdit punt maakte Sari Wahyuni als vanzelf de overstap
van de wereld van internationale strategische allianties
naar de wereld van de musea.Zij blijkt enorm veel
gezien en doorzien te hebben,waar zij ook was: in
Nederland,Schotland, Engelanden Hongkong.
Waar het succesvan een ISA(International Strategie
Alliance) gemeten wordt aan omzet en winst, benadrukt
zij dat het slagenvan samenwerkingop museaalvlak
zichtbaar en meetbaar wordt via publieksonderzoek.
Immersvoor musea is het publiek een stakeholder van
wezenlijk belang en de publieke opinie cruciaal om het
welslagenvast te stellen. Museamoeten elke kansaan¬
grijpen om publiek deelgenoot te makenvan het proces
van hun ontwikkeling.

Important Factorsin StrategieAlliance Development

Interdependency

COMMUNICATION

OPERATIONAL

Conflict
Intensity
Dominant issues

Partnercontribution
Similar/complementary
Equal/unequal

Control
Extent
Focus

Spill-over of control

EVALUATION
Performance

Further Alliance Development

INFORMATION
Initial Goalsand Reasons

Initial Agreement on PartnerContribution

Als voorbeeld meldt zij dat men in Hongkong rondom
enkelemuseaeen attractieve omgeving heeft gecreëerd,
waar veel te zien en te belevenvalt, ook voor kinderen.
Zij meent dat het heel belangrijk is om de kwaliteit van
de omgeving van museaop een creatieve wijze in te vul¬
len. Zij beschrijft een indrukwekkend klank- en lichtspel
in combinatie met een waterkunstwerk, waar heel veel
mensenop af komen,een staaltje van technisch kunnen
op een hoog artistiek niveau. Dit bedenkt en creëert een
museumniet in zijn eentje, daar is samenwerkingvan
velen voor nodig.

Onbekende kwaliteit
Uiteindelijk kan elk museum,groot of klein, niet zonder
samenwerking.Deonderlinge afhankelijkheid is daarvoor
te groot. Denkaan samenwerkingmet de VW, neemde
touringcarbedrijven als partner serieus.Maak werk van
sponsorschapen partnerships.Brengmogelijk belang¬
hebbendepartijen bij elkaar,maak daarvoor een trust en
ontdek nieuwe mogelijkhedenom elkaar te versterken en
publiek te bereikenmet de kwaliteit die men in huis
heeft, maar die zo vaak ten onrechte onbekenden dus
onbemind is.

Eenheldere afronding van een prettig gesprek.
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Platform Literaire Erfgoed-
beheerders in Vlaanderen
Elf literai

NathalieFransen,
conservatorProvinciaal
MuseumEmileVerhoeren

en
An Labis,

projectmedewerker
PlatformLiteraire
Erfgoedbeheerdersin
Vlaanderen

re musea en schrijvershuizen bundelen de krachten

Elf literaire erfgoedbeheerders in Vlaanderen treden sinds ruim een jaar
als één groep naar buiten. Ze willen daarmee de kwaliteit van hun
werking verhogen en zich gezamenlijk positioneren binnen het brede
erfgoedveld. Het samenwerkingsverband beoogt een permanente ken¬
nisoverdracht, de opzet van een collectieve registratie en een uitgeba¬
lanceerde publiekswerking en communicatie.

In 2004 namen het AMVC-Letterenhuis1in Antwerpen,
het Provinciaal Museum EmileVerhaerenin Sint-Amands
en het Timmermans-Opsomerhuisin Lier het initiatief
om een overleg te starten rond de specifieke problema¬
tiek van literaire museaen schrijvershuizen.Demuse¬
umconsulentenvan de provinciesAntwerpen en West-
Vlaanderenwaren vanaf het begin bij de kennismakings¬
rondesbetrokken.Omde structuur en de inhoud van het
overleg concreter te kunnen invullen, diende het Emile
Verhaerengenootschap,beheerdervan het gelijknamige
museum, in hetzelfde jaar een subsidieaanvraagin bij de
VlaamseGemeenschapvoor het onderzoeksprojectDe
collectie-inventarisatie en -registratie in schrijvershuizen;
eenonderzoeknaar despecifiekenoden van literair erf¬
goed bij de objectinventarisatie en -registratie. Uit dit
onderzoekkwam een hele reeksgelijkenissen,maar ook
belangrijke verschillen naar voren tussen de bestudeerde
literaire erfgoedcentra. De resultaten vormden de basis
van nieuwe overlegmomentenmet een ruimere groep
vertegenwoordigers.Expertisewerd uitgewisseld en de
inhoud en de meerwaardevan een samenwerkingsver¬
band werden afgewogen. Devergaderingenwaren ver¬
helderenden inspirerend.Ze leidden niet alleen tot een
diepere kennisvan het reilen en zeilen van de collega¬
instellingen, maar ook tot een dieper inzicht in eikaars
sterkten en zwaktes. Deformele bevestiging van de
intentie tot samenwerkenvolgde in december2005,
toen dezeverklaring door elf literaire erfgoedbewaarders
ondertekendwerd. Het Platform Literaire Erfgoedbeheer¬
ders in Vlaanderenwas geboren.

Intentieverklaring
Het Platform voorziet een samenwerkingop verschillen¬
de vlakken.Voorop staat een permanente kennisover¬
dracht, waardoor de partners informatie en expertise
aan elkaar kunnen doorgeven.Hierbij gaat het ten eerste
over het behoud en beheervan de collecties, waarbij het
opzetten van een collectieve registratie de eerstestap
vormt. Daarnaastbeoogt het op termijn een gezamenlij¬
ke en evenwichtige publiekswerking en educatievewer¬
king.
Het Platform staat in de eerste plaats ten dienste van
het literaire erfgoedveld dat musea,archieven en schrij¬

vershuizenomvat. Daarnaastwil het de dialoog aangaan
met de literaire wereld van nu. Schrijvers (zowel opko¬
mend talent als gevestigdenamen), literaire genoot¬
schappen,openbarebibliotheken, organisatiesals Stich¬
ting Lezenen het Fondsvoor de Letteren en evenemen¬
ten zoals de Boekenbeurs,zijn immers nu al bezig met
het literaire erfgoed van morgen.Ze sluiten zich niet let¬
terlijk aan bij het Platform, maar worden aangesproken
als externe actoren in het literaire landschap,als één
van de bruggen naar het brede publiek. Met dat publiek
zijn we bij de derde partner aanbeland: museumbezoe¬
kersen literatuurliefhebbers, wetenschappelijkevorsers
en studenten, de onderwijswereld, (kunst)historisch
geïnteresseerden.Kortom, iedereendie begaan is met
het literaire erfgoed dat Vlaanderen rijk is. Het opnieuw
vertrouwd makenmet 'literair erfgoed' en de bijhorende
begrippenals 'schrijvershuis', 'literair museum' en 'lite¬
rair archief' behoort dan ook tot de opzet van het
samenwerkingsverband.

Het Platform bestaat op dit ogenblik uit elf literaire
museaen schrijvershuizen,die alle aan de hand van het
aanwezigeerfgoed in hun instelling refereren aan het
leven en werk van Vlaamseschrijvers en dit openbaar
makendoor een (al dan niet permanente) presentatie in
een musealeopstelling, toegankelijk voor het publiek.
De ledenvan het Platform zijn AMVC-Letterenhuis
(Antwerpen),CyrielVerschaevemuseum(Alveringem),
Guido Gezellemuseum(Brugge), HermanTeirlinckhuis
(Beersel),Literair MuseumHasselt,Louis Paul Boonmo¬
dule - Stedelijk MuseumAalst, Maurice Maeterlinckka-
binet - MuseumArnold Vander Haeghen(Gent),Provin¬
ciaal Museum EmileVerhaeren(Sint-Amands), Renéde
Clercqmuseum(Deerlijk), Provinciaal MuseumStijn
Streuvels 'Het Lijsternest' (Ingooigem)en Timmermans-
Opsomerhuis(Lier).Demuseumconsulentenvan Antwer¬
pen,West-Vlaanderenen Limburg zijn nauw betrokken
bij de werking van het platform.

Het Platform: een 'eenheid van
verscheidenheid'
Hun gemeenschappelijkezorg voor literair erfgoed
bracht de platformpartners bijeen. Maar het was al snel
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duidelijk dat er ook heel wat onderlinge verschillen tus¬
sen de literaire museaen schrijvershuizenvast te stellen
zijn. Devoornaamsteverschillen zijn te linken aan twee
factoren: de wettelijke bestaanstructuur en de aard van
de collecties.
Wat hun wettelijke structuur betreft, ressorterende
partnerinstellingen onder uiteenlopendebesturen.
Erzijn kleinere privé-initiatieven naast stedelijke instel¬
lingen, erkende instellingen naast instellingen die op
vrijwilligerswerk draaien en instellingen met relatief
veel, weinig of geen middelen. Dezeverscheidenheid
brengt vanzelfsprekendeen variëteit aan infrastructuur,
middelen en personeelmet zich mee.Binnen het Plat¬
form zijn op dit ogenblik slechts twee instellingen offi¬
cieel erkend: het Timmermans-Opsomerhuisals museum
en het AMVC-Letterenhuis als cultureel thema-archief
voor het literaire erfgoed.
Eenander gegevenzijn de grote verschillen tussen de
literaire collecties. Het erfgoed dat de respectievelijke
instellingen onder hun hoedehebben, is heel hete¬
rogeen: archiefmateriaal, musealeobjecten, meubilair,
documentatie, boeken,parafernalia, tot zelfs onroerend
goed (het schrijvershuiszelf). Dezeveelzijdigheid vereist
een specifiekeaanpaken dat geldt vooral voor de inte¬
grale registratie van de collectieonderdelen.

Maar hoe groot de verschillen op bepaaldevlakken ook
zijn, de gemeenschappelijkekenmerkenzoals de beperk¬
te uitstraling en het kleinschalige karakter van heel wat
schrijvershuizenversterkten de drang tot samenwerking.
Het Platform kan een overkoepelenderol spelendoor
een aantal gemeenschappelijkedoelstellingen voorop te
stellen en op die manier de krachten te bundelen,zonder
daarbij afbreuk te doen aan de eigenheidvan de afzon¬
derlijke literaire collecties. Zo kan bijvoorbeeld een geza¬
menlijk gecoördineerdepubliekswerking de draagkracht
van kleine literaire tentoonstellingen en publieksactivi¬
teiten vergroten en de aantrekkingskracht op eenjong
publiek stimuleren.

Media-aandacht en concrete
projecten
Eeneerste publieksmoment over literair erfgoed, dat tot
stand kwam parallel met het ontstaan van het Platform,
was de presentatie van het themanummer van het tijd¬
schrift OpenbaarKunstbezit in Vlaanderenover literaire
museaen schrijvershuizendoor journalist JosVerniest.2
De live-uitzending vond plaats op zondag 26 juni 2005
in het programmaHerwig Verhovert op radiozender
Klara en werd gekoppeldaan een debat over de proble¬
matiek en uitdagingen van het literaire erfgoed.Tijdens
het geanimeerdedebat in het AMVC-Letterenhuis kregen
naast de auteur van het nummer ook schrijfster Kristien
Hemmerechtsen LeenVan Dijck, directeur van het Let¬
terenhuis, het woord.

Naast het procesvan sensibiliseringwerd het in 2006
tijd voor meer concreet werk. Op 13 juni werd op een
persconferentie een driejaar durend project aangekon¬
digd waarvoor het EmileVerhaerengenootschapin het
kadervan het Erfgoeddecreeteen projectaanvraag
indiende bij deVlaamseGemeenschap.De responsvan
de Vlaamseoverheid over het project Platform Literaire
Erfgoedbeheerdersin Vlaanderenwas positief, wat

meteen het belang van literair erfgoed en de aandacht
die het verdient, onderstreept. Ook de Provincieen de
Stad Antwerpen verlenen hun steun.

Het project bevat een heel traject van concrete stappen.
Deeerste daarvan is de inventarisatie en registratie van
de verschillende collecties. Eengezamenlijke registratie
moet de basisvormen voor de volgende stappen van
professionaliseringvan de inhoudelijke werking en van
een optimale publiekswerking.Dezeer verscheidencol¬
lecties moeten in kaart worden gebracht, om het literair
erfgoed dat in de verschillende instellingen berust, zicht¬
baar te maken.Zo krijgen de partners zelf, maar ook de
onderzoekeren het publiek een beter inzicht in de col¬
lecties.
Om dezeeerstestap te realiseren,bouwen de partners
aan een registratieplan dat rekening houdt met de diver¬
siteit in de collecties en de reedsbestaandeafzonderlijke
registratie-initiatieven. Hierbij wordt onderzocht hoe een
gezamenlijkeen eenvormigeontsluiting van de collecties
mogelijk is. Internationale standaardenstaan alvast cen¬
traal, onder andereom toekomstige samenwerkingsvor¬
men niet uit te sluiten.

In essentie
Het Platform Literaire Erfgoedbeheerdersin Vlaanderen
is een uniek samenwerkingsverbandin het Nederlandse
taalgebied.Voor het eerst hebbenbewaardersvan lite¬
rair erfgoed de handen in elkaar geslagen.Het is een
versterking als groep, om ook elk apart beter uit de verf
te komen. Degroep als geheel schenkt elke literaire erf¬
goedbeheerdereen duidelijk profiel, een gemeenschap¬
pelijke noemer,het gevoel ergensbij te horen. Ondertus¬
senverbeteren ze in dialoog hun eigen werking, zodat ze
toegankelijker worden voor eenverbredendén verdie¬
pend publiek. Bij dezevernieuwende aanpak kan niet
alleen het literaire, maar ook het erfgoedlandschap
alleen maar baat hebben.

AMVC-Letterenhuis

Foto: Joris Luyten

1 AMVCstaat voor Archief en Museumvoor het VlaamseCultuurleven

2 Verniest,Jos: Literaire museaen schrijvershuizen.Geendag zonder regel, in:

OKV,vol. 43, nr.2 (2005).
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Ove
herontdekken...

k

r vergeten en
Wat je altijd moet doen, is alles goed onthouden. Voor je
het weet is het weg. Enals jij het dan hebt onthouden,
en alle anderenzijn het vergeten, maakt dat jou heel
bijzonder.
Dedingen die we vergeten, liggen tussen ons in. De
daken liggen vol met ballen. De kelderssteken vol met
sokkendie in de wasmachineverdwenen zijn. Destraten
krioelen van de puzzelstukjesdie ontbreken in puzzels
van 500 of van 1000 stukjes.Voor je neus liggen ze.
Voor het oprapen.1

Dedingen die we vergeten, liggen tussen ons in: niet op
straat, maar in museaen archieven.Enwie de tijd
neemt om ze daar te zoeken,maakt zichzelf heel bijzon¬
der.
Vergeten gebeurt gewoon. Maar dat hoeft niet slecht te
zijn. Vergeten is ook de voorbodevan herontdekken.En
herontdekken is heerlijk omdat elke ontdekking de basis
kan zijn voor een nieuw verhaal. Het is de belangrijkste
redenwaarom ik graag ronddwaal in museaen archie-
ven.Zebewaren oude verhalen en leverenzo grondstof
voor nieuwe.
Meestal verzint een schrijver zijn verhalen niet helemaal
zelf, maar baseert hij zich op andere,die hij dan naar
goeddunkenaanpast. Dat kunnen anekdoteszijn van
vrienden en kennissen,maar ook verhalen uit het verle¬
den. Belangrijk is dat het verhaal in kwestie vrijwel ver¬
geten geraakt moet zijn.

Het herontdekkenvan het verleden gebeurt makkelijker
met de hulp van eenverhaal. Als dat gefictionaliseerd is,

is dat niet erg, want verhalen roepenandereverhalen
op. Conscience'ssuccesheeft tientallen historici ver¬
plicht om uit te leggenwat er preciesgebeurd is, daar
op de Groeningenkouter: ik ken beide versies,ik weet
dat de historische versie de enige juiste is, maar zonder
Consciencezou ik ze nooit gekendhebben.Maakt Dan
Brown in DeDaVinci Codeeen amalgaamvan fictie en
werkelijkheid? Danverschijnt er onmiddellijk een ander
boek,dat preciesuitlegt wat er wel en niet waar
gebeurd is. Zo zorgt de fictie voor een betere kennisvan
de werkelijkheid. Tot die opnieuw vergeten wordt, tot er
weer een nieuw verhaal ze laat herontdekkenen een
nieuwe historicus dat verhaal toetst op zijn werkelijk¬
heidswaarde.
Archievenvervullen hierin een dubbele rol: ze vormen de
basisvan fictie, en ze corrigeren die fictie tegelijkertijd.
Ze inspireren schrijvers en wijzen hen nadien terecht,
waardoor ze andereschrijvers inspireren, tot iedereen
het verhaal kent en het weer vergeten kan worden, tot
het weer zodanig vergeten is dat een schrijver het inte¬
ressantgenoegvindt om het op te rakelen...Dankzij
archieven,en dankzij de literatuur, kunnen we het ons
veroorloven om te vergeten. Enom uit te kijken naar de
dag waarop iemand, na een bezoekaan het
Letterenhuis,ons triomfantelijk wijst op de puzzelstukjes
die ontbreken in puzzelsvan 500 of 1000 stukjes.Voor
onze neus lagen ze.Voor het oprapen.

Naegels,Tom:Hoeik vergetenraakte.
DeEenhoorn,2001.
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Het Guido Gezelle-
museum te Brugge

Het Guido Gezellemuseumis een
typisch voorbeeld van literaire musea
en schrijvershuizen in Vlaanderen.
Gelegenbuiten het toeristisch cen¬
trum van de stad, vind je in het rela¬
tief kleine geboortehuisverzorgdeen
zeer getrouwe replica's van de auto¬
grafen van Gezelle1,alsook allerhan¬
de objecten die je inzicht geven in de
schrijver en zijn tijd. Zo lijkt het mis¬
schien alsof literaire museaen
schrijversmuseaniet veel spectacu¬
lairs in zich hebben,maar ze weten
toch een hele leef- en denkwereld op
te roepen.
Het Guido Gezellemuseumwerd in
1999 geheelvernieuwd, naar aanlei¬
ding van het herdenkingsjaarvan het
overlijden van de dichter. Dat jaar
betekendeook een keerpunt in de
musealewerking. Van dan af kwam
het museumuitdrukkelijker naar bui¬
ten door tijdelijke tentoonstellingen
en andereevenementente organise¬
ren, vaak in samenwerkingmet
andere initiatieven. Onvergetelijk is
bijvoorbeeld de dag dat zowat dui¬
zendjongeren hun eersteverzen

kwamenvoordragen in de Stadshal-
len, een initiatief in samenwerking
met Jeugd en Poëzie.

Met het vrijkomen van de coneiërge-
rie van het museumheeft het muse¬
um ook bewust gekozenvoor nieuwe
accenten, zoals de relatie tussen
tekst en beeldendekunst. Dit gebeurt
voornamelijk aan de hand van tijde¬
lijke tentoonstellingen. Samenwer¬
king op het vlak van grafiek, kalligra¬
fie en fotografie zijn daarbij het
meest voor de hand liggend maar
ook beeldhouwers,schilders en
videokunstenaarsdragen bij tot een
ruime interpretatie van het thema.
Maar het blijft moeilijk om als lite¬
raire museumof schrijvershuis in
Vlaanderen bekendheidte krijgen bij
het brede publiek en bij de subsidië¬
rendeoverheid.Toenonder impuls
van het EmileVerhaerenmuseumen
onder begeleidingvan het AMVC-
Letterenhuis in Antwerpen een over¬
leg werd gestart tussen de literaire
museaen schrijvershuizen in Vlaan¬
deren om aan dezebekendheidte
timmeren sloot het Gezellemuseum
daar dan ook graag bij aan. Een¬
dracht maakt immers macht. Het

gegevendat het - op het AMVCna -
allemaal klein behuisdemuseazijn,
éénmanszakenvoor wat het beheer
en de werking betreft, met beschei¬
den financiële middelen en een
beperkt aantal bezoekers,versterkt
alvast het gevoel van samenhorig¬
heid.

Willy Le Loup,conservator

1 Deoriginelenwordenin dekluisvandeBiekorf- . Het Guido

bibliotheekbewaard. • Gezellemuseum
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Brieven & Archieven

Boeken & Banden

Prenten & Grafiek
Kaarten & Wandkaarten
Charters & Zegels

DocumentenWacht is een service van Restauratie atelier Sterken BV en gericht op DocumentenWacht
schadepreventie. calamiteitenservice, zorg en beheer

isotron
DocumentenWacht is de officiële partner van Isotron Nederland BV voor
gammabestraling voor de gehele Culturele en Administratieve sector
in de Benelux en Duitsland.

Engelanderholt 3, 7361 CZ Beekbergen
T. 055-5423147 F. 055-5430614

E. info@sterken.nl Meer informatie op: www.sterken.nl
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Van AMVC tot Betje
Wolff

Het Platform Literaire Erfgoedbe¬
heerdersin Vlaanderenbiedt ons een
voorbeeld van een samenwerkingdie
van onderaf is geïnitieerd. De
behoefte aan meedenkersbij het
ontsluiten en onder publieke aan¬
dacht brengenvan eenvoornamelijk
statisch gedeeltevan het vlaamstalig
erfgoed, zoals de schrijvershuizenen
literaire museain hun beheerheb¬
ben, leidde ertoe dat enkelenvan
hen samennaar grote broer het
AMVC-Letterenhuis stapten en daar
hun pleidooi in vruchtbare aarde
zagenvallen.1De projectsubsidiedie
deVlaamseGemeenschapvervolgens
toezegdeaan dit samenwerkingsver¬
band tilde het Platform van de
grond.

Devraag rijst of ook in Nederland
behoefte leeft aan overleg over de
specifieke problematiek van literaire
museaen schrijvershuizen.Sommige
van dezemuseabeherenveeleer een
musealedan een literaire collectie,
bijvoorbeeld Armando en Jan Cremer

Museum i.o., anderezijn meer schrij¬
vershuis dan 'literair' museum,zoals
het Comeniusen Van DaleMuseum,
weer anderezijn wellicht meer docu¬
mentair centrum, denk aan het A.M.
de Jongmuseum.Het merendeelvan
dezemuseaechter collectioneert in
musealezin en zou gebaat zijn bij
een collectieve (wijze van) registratie
en een collectieve promotie. Het
betreft immers bij al dezecollecties
niet alleen handschriften en gedrukte
uitgaven, maar ook objecten die
gerelateerd zijn aan de betreffende
schrijvers.
Navraagbij diversevan dezemusea
leerdeons dat er bottom-up wel
degelijk het gevoel heerstedat een
ruggesteuntje in dezezin welkom
zou zijn, maar tegelijkertijd dat er bij
grote broer het Letterkundig Museum
in DenHaagweinig behoefte aan is.
Misschien is het voor de vele Neder¬
landse literaire museaen schrijvers¬
huizen een idee om 'en petit comité'
bij de buren aan te schuiven en de
resultaten van de Vlaamsesamen¬
werkende literaire erfgoedbeheerders
te wegen indachtig hun eigen aan¬
dachtspunten?

In willekeurige volgorde een greep
uit de Nederlandseliteraire museaen
schrijvershuizen:Anne deVriesmuse-
um in Rolde,A.M. de Jongmuseumin
Nieuw-Vossemeer,Dick Brunahuis in
Utrecht, Multatuli Museum in
Amsterdam, LouisCouperusMuseum
in DenHaag,NederlandsLetterkun¬
dig Museum in DenHaag,Johanna
van Buren Museum in Hellendoorn,
Museum Betje Wolff in Midden-
Beemster,Corrie ten BoomMuseum
in Haarlem,Anne Frankhuisin
Amsterdam,Stripmuseum in Gronin¬
gen,TheoThijssenMuseum in
Amsterdam,DickensMuseum in
Bronkhorst, ReveMuseum i.o. in Den
Haag,ComeniusMuseum in Naar-
den, Spinozahuisin Rijnsburg,Bilder-
dijk Museum in Amsterdam en Mui-
derslot in Muiden.

Redactie Museumpeil

1 Zie artikel Platform Literaire Erfgoedbeheerdersin

Vlaanderen

Museum Magazijn
Uw partner voor de museumwinkel

Assortiments- en inrichtingsadvies

Custommade producnten in kleine
aantallen

Museale producten uit binnen- en buiten¬
land, zoals: Replica glas, tinnen replica's,
historisch speelgoed en koelkastmagneten
met afbeeldingen van kunst.

Zie ook onze site op internet:
www.museumbv.nl
E-mail: info@museumbv.nl

Of bezoek ons kantoor/showroom:
Hendrik Jacobszstraat 14
1075PD Amsterdam (nabij Vondelpark)
Tel. 020 4711 723 fax 020 4713 455

Recoi a ri
kunstdocumentatieW W|

Hét adres voor professioneel collectiebeheer
Betrouwbaar - Gedegen - Efficiënt

• digitaal collectiebeheer

• beschrijvingen, conditierapporten, foto's

• advies

• onderzoek

Postbus 75148
1077 AC Amsterdam
Tel./Fax +31 (0)20 471 5285
info@recolart.nl
www.recolart.nl
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Magie van de Veluwe-
zoom verbindt

Eenbredediscussieover de toekomst
van kunst en cultuur in de gemeente
Renkumkan niet gevoerdworden
zonderacht te slaanop de toonaan¬
gevenderol van deVeluwezoomals
ontmoetingsplekvan kunstenaars
sindsde 19deeeuw.Dat bleek26
januari jongstleden, toen dit verleden
eensleutelrol speeldebij het cultuur¬
debat dat in het gemeentehuiste
Oosterbeekmet een bredeafspiege¬
ling van culturele instellingen uit de
gemeenschapis gevoerd.Wat kan er
over dit aspectvan de culturele bio¬
grafie van dezeregioworden gemeld
en hoe kan samenwerkingdit feno¬
meenvia het gemeentelijkcultuurbe¬
leid perspectiefbieden?

Vanaf circa 1840 kwamenvele schil¬
dersnaarOosterbeek,Wolfheze,Heel-
sum,Renkumen Doorwerthom daar
de natuur en het landschapte ver¬
eeuwigen,aanvankelijk in de realisti¬
schestijl van de 17de-eeuwseHol¬
landsemeesters,maaral spoedig-
met de Schoolvan Barbizonals lich¬
tend voorbeeld- om de directe sen¬
satie van licht en lucht, frisheid en
warmte in verf op het schilderslinnen
vast te leggen.In de overkoepelende
studie Schildersdorpenin Nederland

heeft Oosterbeekuiteraard een promi¬
nente plaats gekregenals oudste
Nederlandseschilderdorpen eenvan
de eersteechte 'kolonies'van Europa'
Welbeschouwdheeft de regio zijn
aantrekkingskrachtop kunstenaars
nooit verloren.Eenkunstenaarsvereni¬
ging als 'PicturaVeluvensis'(1902-
1935),exponentvan de nabloeivan
de HaagseSchool, levert daarvan
tastbare bewijzen.
Dehuidige organisatievan kunste¬
naars liet zich ook bij het debat
horen.Men bracht naarvoren dat in
de gemeenteeengeschikte'Kunst-
zaal' ontbreekt, waarin zij hun werk
kunnenexposeren.Zowel de gemeen¬
te Renkumals het MuseumVeluwe¬
zoom heeft eenaardigekunstcollec¬
tie, de enezichtbaar in het gemeente¬
huis,de ander in kasteelDoorwerth.
Ook is er een particulier actief die zijn
verzamelingonder de naamMuseum
OosterbeekseSchoolpresenteert.
Daarnaastontbeert deVereniging
HeemkundeRenkumeeneigencen¬
trum. Al dezewensenvormen teza¬
men een tamelijk explosiefmengsel,
dat met te krappepubliekemiddelen
en overspannenverwachtingen
gemakkelijkhad kunnen leiden tot
een 'ieder voor zich' verhaal.Maar het
cultuurdebat leidde tot eenverras¬
sendunaniemakkoordten gunste van
samenwerking.

Degemeenteraadstelde in 2006 een
cultuurvisie vast met een hoog ambi¬
tieniveau. Dehaalbaarheidzal moeten
blijken uit een Planvan Aanpak.Het
debat van 26 januari 2007 had tot
doel de betrokkenpartijen te motive¬
ren hieraanbij te dragen.Debijeen¬
komst moestde cultuurvisie verbin¬
den met de uitwerking van het plan.
Driesprekershieldeneenalgemeen
verhaal:Jan van Maasakkers,hoofd
afdeling cultuur ProvincieGelderland,
over samenwerken;JacobusTrijsburg,
directeur GeldersErfgoed,over draag¬
vlak en JoopMols, EDU-Art,over cul¬
tuureducatie. Gespreksleiderwas Loek
Sijbers,directeur van EDU-Art.Daarna
volgde eendiscussierondein vier
groepen,gesplitst naar cultureel erf¬
goed,cultuureducatie, kunstVeluwe¬
zoom, toerisme/evenementen.Het
geheelwerd afgerondmet een pre¬
sentatie van de resultaten en een ple¬
nair debat daarover.Dit zou de wet¬
houdervan Cultuur voldoendestof
voor eengedegenPlanvan Aanpak
moeten leveren.

JacobusTrijsburg,
directeur GeldersErfgoed

1 Saskiade Bodt e.a.,Magie van de Veluwe¬

zoom, Arnhem, 2003

TrewZealand
Monument
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UwVerhaalLeeft!
Wijontsluiten digitaal het verhaal dat
opgeborgen zit in uw tentoontelling ,
monument, stads- of landschapsroute

Narrator
Multimediagids en cityguide voorMobile5 en PDAdevices,
mAutomatisch verhaalverloop met CPS,RFIDen RTLStechnologie;
mReal-timesynchroon geluid met touchscreens of projectie;
mTrajecten voorgidsen, groepsbezoeken en onderwijs

£ Realisatievan multimedia en HDproducties.
ï/l7/f ()P Scenario voornon linear storytelling.
J Evocatieveinteractieve verhalen op PDA
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Tower
Irelan
Park,ce
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Web-based authoring en multimedia content
management van de Narrator.Bezoekersbeheer

THG 8ÏGHTH DAY
Interactive Media Design

The8ighthDaybvba
+32 (0)5 951 12 18
www.D8D.com

TouchPort@d8d.com
www.TouchPort.be
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Vlaakvan die een jij; !
arwenwprkenbejjpt. '•• .■.-. \

Leer eerst dansen voor
je je aan de tango waagt.

DeprovincieVlaams-
Brabantwil in de nieuwe

J legislatuur inzetten op
participatie en samen¬
werking. Bij de gemeen¬
telijke en andereculturele
actoren in de provincie
levenbijvoorbeeldheel
wat ideeën,plannenen
noden rond streekgerichte
werking. Deprovinciewil
al de beschikbareexperti¬
seen inzichten centraal

I» % stellen bij het ontwikke-
JR jflf len van een beleid dat
fl ff moet bijdragen tot regio-
w \ 3 na|esamen¬

werking en dynamische
netwerking.
Daaromheeft de provin¬

cie aan het communicatieadviesbu¬
reau Link Ine eenonderzoeksopdracht
toegekendwaarbij het culturele werk¬
veld over dit thema wordt bevraagd.
Op 15 december2006 werdenalle

actoren uitgenodigd op eenstartmo¬
ment.
Tijdensverschillendebarometersessies
werd gepeild naar hun vragenen
opmerkingenin de domeinenwaarop
samenwerkinghet verschil kan
maken:aanbod,communicatie en
educatie. In een vierde barometerses¬
sie kwamvooral de praktischeorgani¬
satie van zo'n samenwerkingaan bod.
FredDhont (directeurSoCiuS)deed
tijdens die sessiede gevleugeldeuit¬
spraak:'Jemoet eerst lerendansen
alvorensje aan de tango begint.'
Deaanwezigenwaren het erover
eens:voor je aan samenwerkingen
netwerking begint, denkje goed na
over de meerwaardeen de positione¬
ring.Vragenals waarom en waartoe
je samengaat werken,zijn belangrijk.
Erzijn immersverschillendefactoren
die de samenwerkingkunnenbevor¬
deren,maar ook kunnenbelemmeren.
Zelfkennisen kennisvan je mogelijke
partner(s)zijn essentieel.Jemoetje
eigen kwaliteiten, expertisesen vooral
zwaktes kennen,maar ook die van de
anderen.Pasals je dezevoldoende

kent, kanje de verwachtingenaan
elkaar toetsen.Voor een geslaagde
samenwerkingis het belangrijk datje
als partnersdezelfdeverwachtingen
koestert.Enhoegek het ook klinkt,
gezondegoïsmeblijkt vaak eengoed
uitgangspunt te zijn.
Deervaringvan de deelnemersleerde
dat eenvoorwaardevoor samenwer¬
king, ook op projectbasis,de rolverde¬
ling onder elkaar is.Samenwerking
kanje beschouwenals eenvorm van
projectmanagementwaarbij je vooraf
de doelstellingenbepaalt en er nood
is aan eencoördinator.
Het is eenopendeur,maar toch
benadrukkenwe dit: samenwerkingis
altijd eenmiddel om iets te bereiken,
geendoel op zich.
Wie interesseheeft in het onderzoek
van de provincieVlaams-Brabant,kan
het resultaat terugvinden op
www.vlaamsbrabant.be/cultuurregio.

RebeccaSchoeters,
museumconsulentprovincieVlaams-
Brabant

Priatnov
consult trt training

Raad en daad op maat
met veel gevoel voor kleine musea

Priatnoviser voorpraktische,
concretehulpenadviesbij:
- veranderingen
- hetmakenvanbeleidsplannen,collectieplannen,
marketingplannen
- personeelsproblemen
- kwaliteitszorg

Voor:
- hetvoorzittenvanlastigevergaderingen
- vervangingad interim
- individuelecoaching

Contact:poradce@priatnov.nl

PriatnovisdeondernemingvanKeesPlaisier www.priatnov.nl

Slobeend14
3435VPNieuwegein
tel. 030-6048495
GSM06-51261810
e-mail: relsas@xs4all.nl

ELSASPRODUCTIES
Informatieveeneducatievecomputerproducties

Multimedia
if ^ CD-ROM's

Websites
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Stadsdepot Dordrecht
Onderzoek en actie ten behoeve van de Collectie Dordrecht

In Dordrecht werd in 2005 een voor Nederland uniek Stadsdepot
opgeleverd, waar gemeentelijke erfgoedcollecties onder één dak worden
beheerd. Voor buitenstaanders wellicht een logisch verschijnsel, maar
voor de tot voor kort zo verzuilde wereld van erfgoedbeherende
instellingen een fenomeen eerster klasse.

Deduizendenobjecten van het DordrechtsMuseum,
SIMONVAN GIJN- museumaan huis, het Stadsarchief
en het BureauMonumentenzorg en Archeologie huizen
thans als Collectie Dordrecht bij elkaar in het Stadsdepot
op een bedrijventerrein aan de rand van de stad.
Redenvoor Museumpeil om een gesprekte voeren met
CharlesJeurgens,stadsarchivarisvan Dordrecht (ChJ)en
SuzanneHarleman, registrar van het DordrechtsMuse¬
um (SH).

Hoe zijn deze partijen eigenlijk tot elkaar gekomen?
ChJ:Toen ik hier kwam in 1999 was het al duidelijk dat
het depot niet meervoldeed aan de nieuwste normen en
bouwvoorschriften die voortvloeien uit de Archiefwet
1995 én we haddeneen capaciteitsprobleem.
SH: Hetzelfde gold voor het museum:de depots die hier
waren, voldeden helemaal niet. Maar men had ook een
capaciteitsprobleem,vooral bij Simon van Gijn.
ChJ:Aanvankelijk was ieder voor zich plannen voor een
eigen depot aan het maken.Tot de wethouder van cul¬
tuur suggereerde:kunnen jullie niet eenskijken of jullie
niet samen iets kunnen doen.We hebbentoen een groot
onderzoekgedaannaar de voor- en nadelenvan geza¬
menlijke huisvesting en de kosten op een rijtje gezet van
de verschillende opties. In dezelfde tijd begonnende
ontwikkeling van de plannen van het Hofkwartier',
waarin ook BureauArcheologie en Monumentenzorg een
spelerwerd. Daarvanwas de huisvesting van de collectie
helemaal rampzalig. Uiteindelijk is in 2001 besloten tot
samenwerkingtussen die vier partijen onder bepaalde
voorwaarden: de collecties concentreren in één pand
met duidelijke gescheidenverantwoordelijkheden daar¬
binnen.
Het begonmet de bedrijfsvoering, dat was de basisge¬
dachte. Ende winst is toch vooral gaan zitten in de col¬
lectie van de museaen van archeologie. Dankzij de
Archiefwet is het voor het archief duidelijk waaraan het
depot moet voldoen. Deeisenomtrent zakenals kli¬
maatbeheersingen brandwerendheidzijn erin beschre¬
ven. Endat is ook het uitgangspunt geworden voor het
hele gebouw: kwaliteitsvergroting voor de hele collectie
Dordrecht.
Doordat wij van al die deelplannen een groot plan
maakten, is het draagvlak binnen de gemeenteveel gro¬
ter geworden en heeft de gemeenteer flink geld in
gestopt. Er is een bouwcommissiegevormdwaarin alle
instellingen vertegenwoordigd waren. Op basisvan
ieders individuele wensen is een overkoepelendProgram¬

ma van Eisenopgesteldvoor het stedelijk ingenieursbu¬
reau.Gedurendehet hele proces is die bouwcommissie
verantwoordelijk geblevenvoor de implementatie van de
eisen.Ookdaarin waren de archiefwet en regelgeving
leidend. Het bood houvast bij iedereen,niet alleen bij
instellingen maar ook bij architect en uitvoerders.
Er is bovendienmeer dan dat gebouw uit voortgevloeid,
want het gebouw is eenvoorwaarde, maar daarmeeben
je er niet. Tegelijk met de kredietaanvraagvoor het
gebouw hebbenwe meegenomendat we tegelijkertijd
onze collectie zó kunnen opschonen,registreren, maar
ook digitaliseren, conserverenen zelfs restaureren,datje
aan het eind van de rit niet alleen een goed gebouw
hebt, maar ook een gezondecollectie in dat gebouw. Dat
vind ik nog het allerbelangrijkste. Die achterstanden zijn
weggewerkt binnen het budget voor de nieuwe huisves¬
ting: 3 ton voor digitalisering en 8 ton voor collectiebe¬
werking. Verschillendeprojecten zijn daarmeegestart en
nu zijn we in vierde, afrondendejaar. Dat is een van de
extra's geweest boven alleen maar nieuwe huisvesting.
SH:Alles van de collectie Van Gijn dat niet in het Muse¬
um aan huis stond opgesteld,was al tien jaar in dozen
in een externe opslag. Die collectie was dus voor ons
absoluut ontoegankelijk. Al tien jaar kendenwe haar
enkel via de collectieregistratie. Vanuit de financiering
voor de gezamenlijke huisvesting hebbenwe dan ander¬
halfjaar lang met vijf behoudsmedewerkersalles uitge¬
pakt, beschrevenmet o.a. conditierapporten, schoonge¬
maakt en verhuisklaar gemaakt. Dat is voor ons een
directe meerwaardeen winst geweest. Het had zó nooit
het depot in gekund.
Bij de collectie van het DordrechtsMuseum hoefde de
inhaalslag niet zo groot te zijn. Tochmoetje op een
gegevenmomentje capaciteitsbehoefte berekenen,dus
alle objecten, zeker de schilderijen, moestenopgemeten.
Het bleek een stukje controle op je registratie: we heb¬
ben heel wat velden aangepasten conditiebeschrijvingen
en urgentiecodestoegevoegd.Detekeningencollecties
zijn allemaal gefotografeerd en geregistreerden in zuur¬
vrije dozen gedaan.Op alle fronten van collectiebeheer,
fysiek en administratief, hebbenwe inhaalslagen
gemaakt.
ChJ: ledereenheeft vanaf het begin onderschrevendat
we, eenmaal in het nieuwe depot, moeten blijven uit¬
gaan van het belang van de collectie en dat het geen
opslagplaatsmoet worden. Dat betekent onder andere
heel veel aandacht voor schoonmaak,ervoor zorgen dat
er geen micro-organismen en schimmel binnenkomen.

Elly Pouwels,

Consulent conservering

Brabantse Museum¬

stichting

CharlesJeurgens

SuzanneHarleman
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Zo werd de collectie Van Gijn in een tent van 500 m3
met de zuurstofarme methode tegen insecten behandeld.

Deafdeling
schilderijenin het
nieuwedepot.

Zitten er nou nog andere voordelen aan deze
gezamenlijke onderneming, andere dan vanuit het
oogpunt van bedrijfsvoering?
SH:Wij komen er nu achter dat we objecten in de
collectie hebbenwaar we als museumniet zoveelver¬
stand van hebben.Zo zijn er bouwfragmenten en stenen,
waarvoor we nu met Archeologie goedeafspraken
makenover hun overnamevan het beheervan deze
deelcollectie. Dezeblijft gewoon in hetzelfde gebouw,
maar komt in een ander depot. Opdie manier kijken we
voortaan naar onze collectie. Wat kunnen we zelf en
wat zou een andere instelling eigenlijk beter kunnen?Op
die manier maakje gebruik van eikaars kennis.
ChJ:We gaan ook kennis delen rondom beheer.Vooral
met het BureauArcheologie en Monumentenzorg, dat
onze nieuwe partner wordt in de organisatie i.o. DiEP,
waarin we een aantal taken rond presentatie gaan
onderbrengen.Na het bouwprocesblijven de collectiebe¬
heerderssamen rond de tafel zitten. Er blijft nog zoveel
te bespreken,onder andereover de klimaatvereisten
voor de verschillende objecten.

Zijn jullie ook elders wezen kijken?
ChJ:Bij CODAwas nog niets te zien toen wij daaraan
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toe waren. We hebbenwel veel depots geziendie in die
tijd net opgeleverdwaren, zoals Rotterdam (Gemeente¬
archief); het Centraal Museum,Middelburg (Zeeuws
Archief), maar ook buitenlandsevoorbeelden.Voor het
archief was het een heel belangrijke factor dat het
depot buiten de stad geplaatst werd. Dat is natuurlijk
een logistiek probleem. In Londenis daar ervaring mee
(Kew)en daar hebbenwe gekekenhoe we dat moeten
organiseren.We hebbendaarom besloten dat we in elk
geval een capaciteit van 10% in de binnenstad moeten
houden,zodat de meest geraadpleegdestukken snel
beschikbaarzijn.
SH:Grappig is wel dat we nu merkendat er veel andere
museazijn die samendepots willen bouwen, of daarover
aan het nadenkenzijn. Het GoudsMuseumen het
Archief Midden-Holland bijvoorbeeld. Die komen nu bij
ons kijken hoe wij dat allemaal hebbengedaan.Er
begint een besefte komendat het kan.

Waren de instellingen bezig met plannen voor verbe¬
tering van depotruimte en kwamen daarna plannen
voor een samengaanvan de presenteerfunctie?
ChJ:Als onze plannen niet gekoppeldzouden zijn, was
er weinig kansgeweest op een adequaat beheersplan.
Omdat je elkaar natuurlijk heel veel spreekt, merkje dat
je dezelfde kwaliteitsproblemen hebt. Zeker bij het
museumwas dat acuut. We hebbennatuurlijk verschil¬
len in presentatiefunctie voor Archeologie, Monumen¬
tenzorg en Archief, maar ook voor de bundeling daarvan
zijn nu plannen in ontwikkeling, maar dan in een aparte
organisatie.1
SH: Ik denk dat dezekwaliteit nooit zou zijn gerealiseerd
als we niet waren samengegaan.
ChJ:Na dat verkennendonderzoekwaren we er allemaal
van overtuigd dat er voor iedereenvoordelen aan zaten,
zowel beheersmatigals in het delen van kennis.Het eni¬
ge probleem is voor ons de afstand, maar dat hebbenwe
organisatorisch opgelost door op tijd alle toegangen te
digitaliseren en het aanvragenvan stukken via internet
te introduceren. En ik denk ook niet dat het in de bin¬
nenstad had gekund,de grond is er gewoon te duur. De
belangstelling vanuit Burgemeesteren Wethouders helpt
wel natuurlijk. Zij zien beheerniet als enkel iets achter
de schermen.
SH:Opeensis er sprakevan een Collectie Dordrecht en
dat hebbenwe in ons voorstel aan de Raadook willen
uitstralen. Het is niet alleen dat muurtje museum,dat
muurtje archief of archeologie.We doen het toch vooral
voor die stad.

Zijn er ook minpunten?
ChJ:We moeten nog een beetje wennen. Hoega je met
zo'n gebouw om? Het is natuurlijk gigantisch groot
(5500 m2)en je moet het zo organiserendat je dat
magazijn-op-afstand zo efficiënt mogelijk beheert. Er is
ook een principiële keuzegemaakt dat alleen het beheer
daar komt en niet allerlei raadpleeg- en andereactivitei¬
ten. Vanuit het archief wordt er door externen geen
onderzoekgedaan,dat gebeurt nog steeds in de studie¬
zaal.
SH: Dat geldt ook wel voor het museum.Als bijvoorbeeld
een werk gerestaureerdmoet worden komt het hierheen.
Maar omdat schilderijen toch wat lastiger te hanteren
zijn, is het wel zo dat wanneer kunsthistorici van andere
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museaeen deelcollectie willen zien, we naar de objecten
in het depot gaan. Onderbegeleidingworden de schilde¬
rijen bekeken.Maar dat is met schilderijen en meubelen
natuurlijk toch andersdan met archieven die je toch
veel meer moet bestuderen.Met afbeeldingen kun je al
heel veel. Alleen als het echt niet anders kan nemenwe
iemand mee naar het depot.

En als je een tentoonstelling voorbereidt?
SH:Voor een selectie van tekeningen zijn we er vandaag
bijvoorbeeld weer geweest.Soms is het handiger om
daar alles te bekijken, naast elkaar te leggen. In het
nieuwe depot hangt alles op kunstenaar,we kunnen een
rek opentrekkenen hebbendan alles in één overzicht bij
elkaar hangen,dus dan kiezenwe er somsvoor om daar
heen te gaan.

Gaat het bruikleenverkeer nu toenemen?
SH:Ja, zekervoor de collectie Van Gijn. Daarwas amper
bruikleenverkeer.Wat we zelf gaan doen, is tentoonstel¬
lingen maken.Eenvoorbeeld is 'Uit DeKast',waarbij we
de depotcollectie van Van Gijn, die ons voorkomt als
evenzoveelcadeautjes,gaan tonen in het huis. Het Dor-
drechts Museum had altijd al veel bruikleenverkeervoor¬
al uit de A-collectie en die hangt voornamelijk hier, en
wordt dus veel vanuit het museumgeregeld.Wel zal de
B-collectie nu meer getoond worden.

Hoe is de monitoring geregeld?
ChJ:Dat is een ander belangrijk punt: het is natuurlijk
een hightech gebouw met veel monitoring, waar wij er
zekervan willen zijn dat op het moment dat er iets fout
gaat er ook meteen door de juiste mensenactie wordt
ondernomen.Deeindverantwoordelijkheid van de moni¬
toring ligt nog steedsbij ons, en dat leidt tot nieuwe
werkprocessen.Uiteindelijk moet alles wel geregeldwor¬
den via dat algemenegebouwbeheersysteem,dus je
moet zorgen dat signalen daar terecht komen,waar ze
horen, en dat de goedeactie ondernomenwordt. Endat
is andersdan voorheen. Nu moet je veel actiever zijn op
signalen zodat er toch op tijd gehandeldwordt. Ermoet
ook een besefzijn bij iedereenvan 'wat wordt er nou
gemonitord?' Als het uitblazen van geconditioneerde
lucht uitvalt, kan het lang duren voordat dat in het
depot meetbaarwordt omdat de schil van het gebouw
zo compact is dat het klimaat goed stabiel blijft. Maar
dat betekent dat zo'n functie dagenlang buiten werking
zou kunnen zijn. Als je niet ook in de machinekamer
monitort, mis je een schakel.
ChJ:Waar we nu veel aandacht aan bestedenis het
calamiteitenplan. Dat is ook weer iets dat fundamenteel
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anders is.Voorheenhad ieder zijn eigen calamiteitenplan
en contact met bijvoorbeeld een documentenwacht,
maar het lijkt me uitermate onhandig als we straks drie
beredderingsbedrijvenvoor de deur krijgen als er iets
gebeurt. Dat gaan we dus gezamenlijk regelen.Ook
regelenwe dat er een crisisteam komt dat besluiten kan
nemendie de instellingen overstijgen. Dat is toch iets
dat nu pasgeregeld kan worden.
SH:We zitten daar nu een paar maandenen we kunnen
de werkprocessenveel beter bekijken en meteen aan de
praktijk toetsen of dat calamiteitenplan ook klopt. Dat
heeft gewoon even tijd nodig. We zijn ingehuisd en op
orde en hebbennu tijd om het goed te doen en werk¬
baar te maken.
SH: Door de ingebruiknamevan dit gezamenlijk depot
zijn werkprocessenbeter beschreven,is de organisatie
gestroomlijnd en dus professionelergeworden.We zijn
ons allemaal bewuster geworden van onzeverantwoor¬
delijkheden ten opzichte van de collectie Dordrecht.

Meer details over het gebouw: www.dordrecht.nl

1 Binnen het Hofkwartier is een RegionaalCultuurhistorisch Centrum in wording

waarin het Stadsarchief en het BureauMonumentenzorg en Archeologie in

gezamenlijke presentaties hun collecties over het voetlicht brengen.

Hetnieuwe
stadsdepot
Dordrecht

Museumkijkspel
Spelenderwijs het museumontdekken
Het museumkijkspel is een educatief spel voor kinderen vanaf 8 jaar. leder spel
wordt per museumontworpen en heeft goede sponsormogelijkheden.
Het spel wordt o.a. toegepast bij het Kaasmuseumin Alkmaar en Museum
Egmond in Egmond aan Zee. Info: EfteesDisplays Tel: 0725063754
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RebeccaSchoeters,
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Brabant

eumpen-pei
oordeel
Museumpeil wil de museummedewerkerin Nederland
en Vlaanderenvanuit een praktijkgericht perspectief
informeren over landelijke en provinciale ontwikkelin¬
gen in de museumsector.Maar slagenwe hierin?

Omdit te achterhalen polsten we u vorig jaar via de
Museumpeil-peiling over uw mening en verwachtingen.
Er kwamen maar liefst 180 reacties.Wat leerdenwe
hieruit?

Museumpeil is bij u duidelijk in goedehanden.Niet
alleen leest u het nummer (eerst de rubrieken die u
interesseren,maar nog vaker wordt u verleid tot het
lezenvan meer dan de helft tot zelfs het volledige
nummer),
u speelt het nadien ook door aan gemiddeld 2 tot 4
geïnteresseerdecollega's binnen uw museum.Hierna
wordt het nummer veilig bewaardzodat u en uw colle¬
ga's ernaar kunnen teruggrijpen als naslagwerk.

Wat u in het bijzonder positief vindt aan Museumpeil?
Het feit dat het blad ook informatie aanreikt die in het
dagelijks werk toepasbaar is, wordt fel geapprecieerd,
hoewel we uw honger naar praktijkgerichte informatie
nog niet voldoendestillen. U vraagt ons dan ook om
nog meer praktisch toepasbare informatie en praktijk¬
voorbeeldenop te nemenen hierbij in het bijzonder
aandacht te schenkenaan kleine(re)musea.Desugges¬
ties die u hiervoor gaf, leverdenons alvast een heel
mooie lijst op van mogelijke onderwerpenvoor de vol¬
gende nummersvan Museumpeil.Waarvoor dank.

ing:

Ook in die toekomstige nummerszullen we zoals steeds
trachten u op een overzichtelijke manier een grote ver¬
scheidenheidaan informatieve én leesbareartikelen aan
te bieden. In een mooie verpakking uiteraard, want
hieraan hecht u duidelijk - en terecht - evenveel
belang.
Enhoe zit het tot slot met de Nederlands-Vlaamsever¬
broedering?Sinds 2004 is Museumpeil immers eenvak¬
blad gewordenvoor Nederlandseén Vlaamsemuseum¬
medewerkers,een samenwerkingwaar de initiatief¬
nemersuiteraard 100% achter staan, maar het bleef tot
nu toe koffiedik kijken hoe u dezeervaart. U ziet er dui¬
delijk de voordelen van in en juicht dezetoe. Dezereac¬
tie van een Oost-Vlaamsemuseummedewerkerzegt het
allemaal: 'We zijn al zo klein elk, beter samenwerkenen
leren van elkaar'.

De redactie is uiteraard heel blij met dezepositieve
balansdie u opmaakt en wil graag de pluim op ieders
hoedsteken. In het bijzonder op die van de vele muse¬
ummedewerkersen andereauteurs die telkens vrijwillig
in de pen kruipen. Museumpeil is immers een blad dat
enkel dankzij de inzet, input en samenwerkingvan velen
tot stand kan komen.
Voortaan zal de redactie u ook vooraf informeren over
de thema's van komendeuitgaven, zodat u de mogelijk¬
heid hebt om op eigen initiatief bijdragen aan te leveren.

40 ■ Museumpeil27,voorjaar2007



Nieuws uit Nederland
& Vlaanderen
Spectrum-vertaling officieel van start
Op uitnodiging van de NederlandseErfgoedinspeetiekwam
Nick Poole,de directeur van de EngelseMDA (voorheenuitge¬
schrevenals Museum Documentation Association) op 1 en 2
maart naar Nederlanden Vlaanderenom overeenkomstente
ondertekenenmet Culturele Biografie Vlaanderenvzw en de
(Nederlandse)
stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten.Daarmee
werd het officiële startschot gegevenvoor de introductie van
een Nederlandstaligeversievan MDA'sSPECTRUM.Culturele
Biografie Vlaanderenvzw en
Landelijk Contact Museumconsulentenslaan immers de han¬
den in elkaar om dit handboekte vertalen en gratis ter
beschikkingte stellen aan deVlaamseen Nederlandsemuse¬
umwereld.

Meer informatie over Spectrum en over de vertaling vind je op:
http://www.culturelebiografie.be/spectrum

VGI Innovatieprijs 2007

Ook in 2007 zal de Vereniging voor Geschiedenisen
Informatica (VGI)de meestvernieuwendeVlaamseof
NederlandseICT-toepassingop het terrein van geschie¬
denis en cultuur belonen met de VGI Innovatieprijs.
Dezeprijs werd in 2003 door de VGI in het leven geroe¬
pen om waardering uit te sprekenvoor goedeen innova¬
tieve geschiedenistoepassingenen om aandacht te vesti¬
gen op het belang van toegankelijkheid van historische
gegevens.
Het innovatieve hoeft niet perséte blijken uit gebruik
van geavanceerdetechnologie, maar kan ook betrekking
hebbenop andereaspectenvan toepassingenop het ter¬
rein van de geschiedenis,zoals:

• de manier waarop een bestaandedoelgroepwordt
bediend;
• de manier waarop met een bestaandedoelgroep
wordt gecommuniceerd;
• de manier waarop een nieuwe doelgroepwordt
aangeboord;
• nieuwe, historisch-wetenschappelijke toepassingen
die zijn bedacht voor bestaand ICTgereedschap;
• nieuw ICTgereedschapdat is ontwikkeld ten dienste
van historisch onderzoek.

DeVGI roept iedereenop om websites,applicaties of
projecten aan te melden voor de innovatieprijs.

Eendeskundigejury zal drie Vlaamseof Nederlandse
toepassingennomineren die naar de mening van de jury
tot de meestvernieuwendevan het jaar gerekendkun¬
nen worden. Dezedrie zullen op een specialestudiedag
van deVGI in septemberworden gepresenteerd,waarna
een winnaar gekozenwordt.
Dewinnaar krijgt een oorkonde, het recht om het
speciale 'VGI ICTInnovatieprijs 2007'-vignet te gebruiken
en diverseandere prijzen; ook wordt een persbericht op
ruime schaal verspreid.

Aanmelden
Wie een toepassingwil voordragen voor deVGI Innova¬
tieprijs 2007, kan een e-mail sturen naar Marcel Ras,
marcel.ras@kb.nl.Vermeld in het bericht behalve naam,
adresen telefoonnummer van de inzender,de naam van
de toepassing,de URL(indien aanwezig) en een toelich¬
ting op het innovatieve aspect van de toepassing.De
termijn voor de voordracht eindigt op 1 augustus 2007.

Dewinnaar van de VGI Innovatieprijs 2007 kan zich
scharen in het illustere rijtje winnaars van de vorige
edities:
2006: Teleblik,www.teleblik.nl
2005: Literair Gent, www.literair.gent.be
2004: EnameExpertisecentrumvoor erfgoedontsluiting,
www.enamecenter.org
2003: Deschatkamervan het GemeentearchiefAmster¬
dam, www.gemeentearchief.amsterdam.nl/schatkamer/
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Nieuws uit Vlaanderen
Draaiboek beleidsplanning voor
musea
Voor deVlaamseerkendemuseawordt het een drukke
tijd. Op 15 januari 2008 moeten zij in het kadervan het
Erfgoeddecreetimmers een nieuw beleidsplanvoor de
periode 2009 tot 2014 indienen bij deVlaamseGemeen¬
schap.Omdat beleidsplanning een heel proces inhoudt,
hebbende provinciale museumconsulentenen het
Steunpunt Culturele Biografie Vlaanderenvzw een
brochure 'Draaiboekbeleidsplanningvoor musea'
ontwikkeld om een eerste houvast bij dit proceste
bieden.

Debrochure werd geschrevenvoor alle museadie een
langetermijnvisie uitwerken en daarom een beleidsplan
opmaken.Erwordt antwoord gegevenop een aantal vra¬
gen voor zij die niet vertrouwd zijn met beleidsplanning.
Voor ervaren planners kan het een nieuw licht werpen
op de dingen of kan het een opfrissing zijn van een aan¬
tal gekendeprincipes. In het draaiboekwordt rekening
gehoudenmet alle stappen die genomendienen te wor¬
den om te voldoen aan de bepalingenvan het Erfgoed¬
decreet.

Depublicatie is te downloaden op
www.culturelebiografie.be.

Nieuw museumdepot geopend in
Openluchtmuseum Bokrijk (Genk)
In april 2007 is een nagelnieuw museumdepotgeopend
in het Openluchtmuseumin het Provinciaal Domein Bok¬
rijk in Genk.Het depot is bedoeldom ambachtelijke,
huiselijke en industriële collectiestukken in onder te
brengen.Het depot is een bouwtechnisch hoogstandje
met een volledig steriele en klimatologisch gecontroleer¬
de opslagruimte. Uniek in Vlaanderen is de in het depot
geïntegreerde'thermocel' voor het vernietigen van
insecten door gecontroleerde temperatuurverhoging.

Lokaal Geheugen
LokaalGeheugenis een project dat zich richt op lokale
erfgoedbeheerdersmet een collectie, zoals heemkundige
museaen heemkringenmet een collectie. Het project is
een initiatief van HeemkundeVlaanderenvzw in samen¬
werking met de museumconsulentenen verantwoorde¬
lijken voor de historische sector binnen de provin¬
ciebesturen en de VlaamseGemeenschapscommissie,
VolkskundeVlaanderenvzw,VlaamsCentrum voor Volks¬
cultuur vzw en Culturele Biografie Vlaanderenvzw. Door
middel van ontmoetingsdagen rond allerhande concrete
onderwerpen,begeleiding en het aanreikenvan prakti¬
sche tips en informatie wordt ondersteuning aangebo¬
den aan lokale collectiebeheerders.Daarnaastkan al wie
vragen heeft over lokaal erfgoed, intussen ook terecht
op de website www.helpdesklokaalerfgoed.be.Deze
helpdeskkwam tot stand binnen de projecten Lokaal
Geheugenen Pro Memorie, eveneenseen samenwerking¬
sproject van HeemkundeVlaanderenvzw. Naast concrete
informatie en eenvoudigetips vindt men er ook infor¬
matie over interessantecursussenen literatuur, weblinks
naar belangrijke sites en organisaties en nieuwtjes over
lokaal erfgoed.

Meer info over LokaalGeheugenvind je op
www.helpdesklokaalerfgoed.beof contacteer
projectmedewerkerGregoryVercauteren
(gregory.vercauteren@heemkunde-vlaanderen.be).
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Museumconsulenten in Vlaanderen

OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT
Anneke Lippens RebeccaSchoeters
T (+32) 09 267 72 52 T (+32) 016 26 76 19
E anneke.lippens@oost-vlaanderen.be E rebecca.schoeters@vlaamsbrabant.be
MiekeVan Doorselaer Dienst Cultuur
T (+32) 09 267 72 85
E mieke.van.doorselaer@oost-viaanderen.be VLAAMSEGEMEENSCHAPSCOMMISSIE
ProvincieOost-Vlaanderen,9dedirectie - musea PeggyVoesterzoons

T (+32) 02 208 02 94
WEST-VLAANDEREN E peggy.voesterzoons@vgc.be
ReinoudVan Acker ErfgoedcelBrussel,Directie Cultuur
T (+32) 050 40 35 70
E reinoud.van_acker@west-vlaanderen.be CULTURELEBIOGRAFIEVLAANDERENVZW.
Dienst Cultuur, ProvinciehuisBoeverbos LeonSmets,consulent behouden beheer

T (+32) 03 224 15 47
ANTWERPEN E leon.smets@culturelebiografie.be
Inge Geysen Steven Leman,consulent ICT
T (+32) 03 240 64 29 T (+32) 03 224 15 44
E inge.geysen@admin.provant.be E steven.leman@culturelebiografie.be
DienstAlgemeenCultuurbeleid HildegardeVan Genechten,

consulent publiekswerking
LIMBURG T (+32) 03 224 15 48
Anne Milkers E hildegarde.vangenechten@
T (+32) 011 23 75 80 culturelebiografie.be
E amilkers@limburg.be TineVerhaert, consulent musea

T [+32) 03 224 15 54
E tine.verhaert@culturelebiografie.be

Museumconsulenten in Nederland

GRONINGEN Roeli Broekhuis NOORD-HOLLAND
MuseumhuisGroningen Birgitta Fijen
T (+31) 050 313 00 52 Stichting Museaal EtHistorisch
E r.broekhuis@museumhuisgroningen.nl PerspectiefNoord-Holland

T (+31) 023 531 91 39
FRIESLAND Mirjam Pragt E fijen@mhp-nh.nl

Museumfederatie Fryslan
T (+31) 058 213 91 85 ZUID-HOLLANDJudith Tegelaers
E mpragt@museumfederatiefryslan.nl Stichting ErfgoedhuisZuid-Holland

T (+31) 015 215 43 50
DRENTHE PimWitteveen E tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl

Drents Plateau
T (+31) 0592 30 59 34 ZEELAND LeoAndriaanse
E p.witteveen@drentsplateau.nl Stichting Cultureel ErfgoedZeeland

T (+31) 0118 67 08 70
OVERIJSSEL Girbe Buist E lcm.adriaanse@scez.nl

Stichting Kunst EtCultuur Overijssel
T (+31) 038 422 50 30 NOORD-BRABANT
E kco@kco.nl JulesVerschuuren

BrabantseMuseumstichting
GELDERLANDJacobusTrijsburg T (+31) 073 615 62 62

Stichting GeldersErfgoed E info@erfgoedbrabant.nl
T (+31) 0575 51 18 26
E j.trijsburg@gelderserfgoed.nl LIMBURG AgnesVugts

Centrum voor Amateurkunst Limburg
UTRECHT Marianne de Rijke T (+31) 0475 39 92 74

Stichting ErfgoedhuisUtrecht E avugts@hklimburg.nl
T (+31) 030 234 38 80
E m.derijke@erfgoed-utrecht.nl BureauLandelijk Contact van Museumconsulenten

Postbus1325, 5200 BJ's-Hertogenbosch
T (+31) 073 615 62 73
F (+31) 073 615 62 63
E lcm@erfgoedbrabant.nl
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Adlib Information Systems
Postbus1436, 3600 BKMaarssen

Tel:+31(0)30 2411885
E-mail:sales@adlibsoft.com
Internet: www.adlibsoft.com

Adlib software isal decenniatoonaangevend in informatie-, collectie-,kennismanagement
en archiefbeheer.Adlib applicatiesstaanbekendom hun gebruiksgemak,overzichtelijkheid en
flexibiliteit. Belof e-mail voor meer informatie of voor een geheelvrijblijvende demonstratie.

Software voor musea, bibliotheken en archieven.

"Onze collectieregistratie is goed op orde
dankzij Adlib Museum. Daardoor kunnen de
andere afdelingen in ons museum de informatie
in Adlib ook gebruiken. Presentatie en educatie,
conservering en restauratie hebben allemaal
toegang tot dezelfde gegevens.Wel zo efficiënt".


