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Musea midden in
Na het lezenvan dit nummer zal niemand meer kunnen
volhouden dat museastoffige instituten zijn. Ineens
lijkt het zelfs alsof ze wel overal goed voor (moeten)
zijn: resocialisatie,tewerkstelling zoals ondermeer in de
Gentsestadsmusea,werkervaring, inburgering, integra¬
tie, social inclusion, buurtwerk, sociale cohesie, revita¬
lisering van oude bedrijfstakken zoals in de mijnstreek
in Beringengebeurt, outreach-projecten, herdenkingen
bezinning. Dedoosvan Pandorais open.
Er blijkt ook een grenzeloosoptimisme uit; als het aan
de musea ligt, en aan de beleidsmakers!,zullen zij
samenwonderen verrichten op het gebiedvan inburge¬
ring en het opkrikken van het zelfvertrouwen van
allochtonen of kansarmen.Musea nodigen uit te fietsen
tussen de godshuizen in Zoetermeer,te kokenen te
ontmoeten in Amsterdam of gewoon een verhaal te
doen op de buurt-website in Vlaardingen-Oost.Turkse
vrouwen in Roermondmoeten naar het museumom de
autochtone bevolking te ontmoeten en vice versa.
Musea,omwonendenen uiteindelijk iedereenzullen
dankzij hoog ingezette en geprezenprojecten weer
weten welke nationale identiteit we moeten hebbenen

de maatschappij
moeten verdedigen.Enhet zijn nota benede kunst¬
museadie ons blikveld scherp stellen. Opvallendvaak
figureert in de kopij het uitroepteken, opvallend weinig
het vraagteken.Toch is er een enkeling die zich zorgen
maakt over de vele nieuwe opdrachten die richting
museaworden geschoven,of die museazelf aantrekken.
Enhet is uitgerekend een (ex-)politicus die er voor
waarschuwt dat het museumzijn afkomst niet verloo¬
chent, bij zijn oorspronkelijke doel blijft en niet veran¬
dert in een sociaal-culturele instelling.
Is het als museumdan zo moeilijk zijn rol in de maat¬
schappij en de invulling hiervan kritisch te bekijken, te
definiëren en de projecten en hun effecten te evalueren,
vroegenwij ons als redactie af. We kunnen er kritisch
over schamperen,maar zeker is dat de museumwereld
er nieuwe taken bij heeft, al was het maar omdat zich
op het digitale trapveld, via buurtwerk, herdenking of
inburgering, nieuwe publieksgroepenaandienen.

Rebecca Schoeters
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De maatschappelijke
relevantie van musea
Verkiezingsprogramma's zeggen nauwelijks iets over cultuur

JacobusTrijsburg,

DirecteurStichting

GeldersErfgoed

'Wie in de nieuwe verkiezingsprogramma's zoekt naar cultuur, heeft
een loep nodig,' zegt Hans Dijkstal. Hij zegt het niet zonder enige
spijt. 'Dat de politiek het laat afweten op het moment dat er lijnen
getrokken worden naar de toekomst, als het over cultuur gaat, zegt
overigens niet alleen iets over politici, maar ook iets over de cultuur¬
makers. Wat doen zij eraan om politici voor cultuur te interesseren?'

Eenklein jaar geledengaf HansDijkstal tijdens een cul¬
tuurdebat in Nijmegen de culturele sector het volgende
advies:Vaak hoor je dat politici een bepaaldproject
adopteren of steunen.Waarom niet andersom?Adopteer
een raadslid,verdeel ze onder elkaar'.Hij zag het hele¬
maal zitten dat cultuurmakers met politici op gemeente¬
lijk, maar evengoedop provinciaal of rijksniveau contact
leggenen hen informeren over het vele werk dat binnen
de culturele sector wordt verzet. Dat zou ertoe kunnen
leiden dat politici zich wat grondiger verdiepen in cul¬
tuur in plaats van opinies 'van de straat' verheffen tot
een standpunt in de politieke arena.

Dijkstal kan zich behoorlijk opwinden over het schaam¬
teloos populismevan sommige politici, maar ook over
nieuwe bewindsliedendie zonodig binnen een kabinets¬
periodeonverschillig wat teweeg willen brengen.Daar
heeft hij het niet op. In zijn ogen behoort de overheid de

culturele sector met respect te behandelen,structureel
de ruimte te gevenom op een behoorlijk niveauvoor
zowel kunst als erfgoed te zorgen en het publiek daar¬
mee te confronteren.

Dediscussietussen de voormalige staatssecretarisMedy
van der Laanen de hoogleraar PaulineWestermanover
de nota Bewarenom teweeg te brengen,waarin Medy
van der Laanmuseawil belonenals zij erin slagen nieuw
en met namejong publiek te werven, laat HansDijkstal
de wenkbrauwen fronsen.Volgenshem schenkt de cul¬
turele sector permanent aandacht aan publiekswerving.
Daar is men voortdurend mee bezig. Elkserieusmuseum
is bezig antwoorden te vinden op de vraag hoe de men¬
sen te bereiken.
Als de middelen waarmeede overheid de publieksverbre-
ding wil bevorderen,eerst onttrokken worden aan de
reguliere, structurele subsidiëring en die overheid die
middelen vervolgensterug laat vloeien naar musea'die
op innovatieve wijze publiek voor zich winnen en een
nieuwe band met de samenlevingaangaan',zoals Medy
van der Laanhet stelt, is dat gewoon een sigaar uit
eigen doos.HansDijkstal zou het beter vinden als inci¬
dentele subsidiesvoor publieksverbredinguit additione¬
le, dus extra toegevoegde,middelen zoudenworden
betaald. De kritische reactie van professorWesterman
op de nota Bewarenom teweeg te brengenover de
onduidelijke regelsvan de flexibele subsidiesen over de
toenemendeonvrijheid van gesubsidieerdeinstellingen,
sterkt Dijkstal in de overtuiging dat bij het ministerie
van OCEtW(Onderwijs,Cultuur EtWelzijn) veel onbegrip
heerst over marketing. Naar zijn waarneming treedt
bevoogding in de plaats van stimulering. Bevoogdingis
nooit goed,je moet vertrouwen op de kwaliteit van
mensenen instellingen. Endie kwaliteit, daar moet de
sector voor gaan.

HansDijkstal is persoonlijk bij de museumsectorbetrok¬
ken. Hij is lid van de Raadvan Toezicht van Naturalis,
het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden.Van
het Museum Hermitage aan de Amstel is hij bestuurslid.
Voorts is hij lid van het Curatorium van de Stichting
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Nationaal Monument KampVught. Vanuit die persoonlij¬
ke betrokkenheid kent hij de museavan binnenuit en
constateert hij een toenemende interessevoor en kennis
van marketing. Endat is een goedezaak.

'Het belang van kunst en cultuur staat buiten kijf. Het
gaat om algemeenmaatschappelijk erkendefenomenen.
Het is noodzakelijk dat er geld beschikbaaris en blijft
om dezete faciliteren en in stand te houden.Als je
praat over musea,bestaandie evenzeerbij de gratie van
het publiek dat daarheengaat. Je moet dat zakelijk
bekijken. Het museum,zijn collectie, de activiteiten, de
educatie; het zijn allemaal producten. Formuleerje pro¬
ducten. Bepaalwelke mensendaar vanzelf al in geïnte¬
resseerdzijn en welke in de margevan jouw actieradius
zitten. Het is onzin om mee te balken in het koor van
lieden die het voortdurend en uitsluitend hebbenover
jongeren, dan wel ouderen of allochtonen. Veel te ruim
geformuleerd. Daar kun je geen doelgerichte marketing
voor ontwikkelen. Kijk bij jongeren ook naar leeftijdsca¬
tegorieën, opleidingsniveausen maak gebruik van de
mogelijkheid om met het onderwijs samente werken, en
dan gericht op een specifiek type onderwijs. Demeest
kansrijke publieksgroepenzitten aan de rand van de cir¬
kel die je als museumal bestrijkt. Ik heb absoluut niet
de indruk dat de museaachterover leunen en ondertus¬
sen met het grootste gemaksubsidiezitten op te strij¬
ken. Integendeel,degenedie zo denkt, koestert een fun¬
damentele misvatting. Dat kabaal over het verbeteren
van de efficiency, stoelt meestal op een gebrekaan ken¬
nis van de sector en past helemaal in het straatje van de
politieke opportunisten. Ik voel veel meervoor het
scheppenvan een sfeer waarin museaworden geprikkeld
met marketing aan het werk te gaan en dat als een uit¬
daging beschouwen.Geendwang maar drang, geen
eisenstellen, maar kansenbieden.'

'Over de maatschappelijkerelevantie van musea is veel
te zeggen.Latenwij om te beginnen het beeld corrige¬
ren dat museaen kunst identiek zijn. Helemaalmerk¬
waardig is dat ook weer niet, omdat de top van onze
museahet meest spraakmakendis en de kunstmusea
daarin domineren,zoals het Rijksmuseumen vele ande¬
re. Maar ik wil dat onderscheidtussen kunst en de rest
helemaal niet maken. Ik ben trots op de grote variatie in
ons land.Voor elk museumen elke soort collectie die wij
hebben, is een maatschappelijkefunctie weggelegd.
Museadienen zich bewust te zijn van hun natuurlijke
omgeving en van het publiek dat zij vanuit hun collectie
met een vaste presentatie, met tijdelijke exposities en
activiteiten, kunnen bedienen.Voorbeeldig in dat opzicht
was het Volksbuurtmuseumin de Schilderswijk in Den
Haagdat met interessante programma'sde aandacht
trok. Evenzoinformeert Naturalis in Leidenmet presen¬
taties en activiteiten het publiek over milieubehoud, een
relevant maatschappelijk thema dat musealeaandacht
verdient. Zeer onder de indruk ben ik van de metamorfo¬
se die het NederlandsOpenluchtmuseumheeft onder¬
gaan; bepaaldspectaculair hoe dit museumde relatie
legt tussen hoe het vroeger was en het vandaagde dag

is. Waar ik voor wil waarschuwen, is dat het museum
zijn afkomst niet verloochent, bij zijn oorspronkelijke
doel blijft en niet verandert in een sociaal-culturele
instelling.

Via samenwerking is veel te bereiken.Eengezamenlijk
educatief programmavoor het benaderenvan scholen,
sameneen promotiefolder ontwikkelen om toeristen te
informeren. Zoiets kan meer effect sorteren dan ieder
zijn eigen folder. Eengemeenschappelijkepersoneelsad¬
ministratie kan ook verlichten en laten wij vooral de
marketing niet vergeten. Kortom alles wat voor een klein
museumbijna ondoenlijk is om aan te pakken,kan in
een groter verband veel professioneler.Toch is het ook
hier oppassengeblazen.Samenwerkingmoet niet wor¬
den afgedwongen.Tussensamenwerkingen fusie zit een
groot scala van mogelijkheden.Juist museamoeten er
voor waken de eigenheid niet te verliezen.Van de
schaalvergroting in het onderwijs krijgen wij zo langza¬
merhand spijt, laat dat een waarschuwing zijn.'

Gratis toegang
'Eenonderwerp dat de TweedeKameronlangs serieus
bezighield,was de gratis toegang. Enniet voor de eerste
keer,weet ik uit ervaring. Het is een misvatting dat het
geheel gratis makenvan museanieuw en ander publiek
trekt. DeMuseumnacht is daarjuist een prachtig instru¬
ment voor. Als museagratis worden en er staat onvol¬
doendeextra geld tegenover,zitten die straks met ver¬
minderde inkomsten.Zo'n gat is niet te repareren.Het
veelgenoemdevoorbeeldAmerika gaat hier niet op. Daar
hebje een financieel en fiscaal totaal anders ingerichte
samenleving,eenveel lager belastingniveau en een sterk
ontwikkeld mecenaatvia sponsoring.Willen wij dat in
Nederland imiteren, dan moeten we politiek wel heel
flink zijn, de vennootschapsbelastingafschaffen, de
inkomstenbelasting drastisch verlagen en wat nu nog uit
gemeenschapsmiddelenwordt gefinancierd - en dus ook
door de gemeenschapvia democratischespelregels
wordt gecontroleerd - overlaten aan het bedrijfsleven
dat naar eigen inzicht het mecenaatvia sponsoring kan
inrichten. Ik heb daar geen principieel bezwaar tegen,
maar het systeemdat wij hebben is wel in honderden
jaren opgebouwd.Dat kun je niet afbreken zonder een
zorgvuldig ontwikkeld alternatief bij de hand te hebben.'

Kwaliteit
'Geenmuseumoverleeft zonder kwaliteit. Dat geldt voor
gebouw en collectie, voor de activiteiten en exposities.
Museabewegenzich op de vrijetijdsmarkt, moeten con¬
curreren met een recreatief en cultureel aanbod,waar
ook sport en televisie bij horen.Van al dat aanbod dient
men zich te onderscheiden.Inhoudelijk zal dat nog wel
lukken, maar het moet ook kwalitatief. Zoiets komt tot
uitdrukking in de wijze van presentatie, in de sfeer die
wordt opgeroepen.Is die aangenaam?Gastheerschap,
hoe wordt dat ingevuld?Voor veel mensenbetekent
museumbezoekeven ertussenuit, een uurtje, een mid¬
dagje of een hele dag. Kwaliteit - daar gaat het om, in
die zin valt er voor de museanog een wereld te winnen.'

H.F.(Hans) Dijkstal,
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Naar ee

Patrick Allegaert,

Museum Dr.Guislain,

Gent

ea belichamen een moraal
praktijk voor musea in de toekomst
Het Museum Dr. Guislain bestaat dit najaar 20 jaar. Dezeverjaardag
vormt een aanleiding om na te denken over de rol en betekenis
van een museum dat 'de geschiedenis van de psychiatrie' als zijn
belangrijkste uitgangspunt en onderwerp heeft.

Maar de vraag stelt zich natuurlijk ook breder: hoe kun¬
nen museazich een plaats in de toekomst denken?Hoe
gaan ze om met grote maatschappelijkeevoluties?Wel¬
ke problemenen mogelijkhedenzijn er op dezeweg te
verwachten? Ik kan in het beknopte bestekvan deze
tekst geensystematischantwoord geven,maar ik wil
vragen stellen en richtingen zoeken,het debat meestof¬
feren.

Ik begin hiervoor graag met een citaat van de Nigeri-
aans-Britse auteur BenOkri. Hij omschrijft op een scher¬
pe manier de opdracht van musea: 'Musea belichamen
een moraal. Eenmanier van leven. In onze tijd beseft
men dat degenendie verantwoordelijk zijn voor musea,
diep moeten nadenkenover zulke dingen en over het
feit dat het publiek hier voortdurend komt. Het publiek
verwacht niet alleen grote kunstwerken te zien. Het ver¬
wacht iets meer,en we moeten proberenerachter te
komenwat dat precies is.'

Het publiek verwacht iets meer en het is aan ons, muse¬
umwerkers,daar achter te komen.Misschien houdt dit
belangrijke citaat wel een té passieverol voor de muse¬
umwerkers in: het gaat er niet enkel om zaken te detec¬
teren, maar zeker ook om actief standpunten in te ne¬
men, praktijken te ontwikkelen en zo 'het publiek' mee
te krijgen in wat het museumvan de toekomst kan zijn.
In dit verband is een bescheidenmediadebat dat deze
zomer in Vlaanderenplaatsvond,zeer sprekend.

Mediadebat
Het 'incident' begint met een scherpopiniestuk van de
literatuurwetenschapper Geert Buelens(Universiteit
Utrecht). Hij verwijt het Museumvoor Hedendaagse
Kunst Antwerpen (MuHKA)de dynamiek van een crema¬
torium. Hij sneert dat het misschienwel een esthetisch
concept zou kunnen zijn om zo grof om te gaan met
bezoekersen dit terwijl er voor de citymarketing van een
stad als Antwerpen toch wel veel gelegen is aan een
vriendelijk onthaal. Dit leidt tot een breedvoerigant¬
woord van museumdirecteurBart DeBaere,waarin die
zich afvraagt welke verwachtingen en wensenwe heb¬
ben voor het museumvan de toekomst. Voor DeBaere is
het alvast duidelijk: het museum is geenwinkelraam
voor kunstenaars,geen toeristenlokmiddel en geen strip¬
tent of café. Hip zijn is een randvoorwaardeen de aan¬
geklaagdeonvriendelijkheid is een punt om aan te wer¬
ken, maar de essentievoor de MuHKA-directeur zijn

deelnameaan het internationale gesprek,is eenvooruit¬
strevend collectiebeleid, een werking vanuit participatie
en aandacht voor onderzoek.

Christoph Ruys,museumdirecteurvan het FotoMuseum
ProvincieAntwerpen, en buur van DeBaereaan het Ant¬
werpseZuid, levert daar een forse repliek op. Waar De
Baeresuggereert dat museaspecifiekezakenmogelijk
maken, roept Ruysprovocerend: 'Wegmet het museum!'
Ruysvraagt zich af of het kristalliseren van problemen
rond een concept dat geenslagkrachtige toekomst meer
heeft, wel zo nodig is. Debasistakenvan een museum,
zoals collecties verwerven en bewaren,bestuderenen
ontsluiten, zijn al lang geenexclusieverechten meer
voor en van een museum.Ruys:'Wel integendeel, de
manier waarop Mark Getty en Bill Gateshun miljoenen
actuele én historische foto's beheren,tja, daar kun je als
directeur van eenderwelk museumalleen maar van dro¬
men. [...] Museabehoreneigenlijk tot het vrijetijdsseg-
ment en hebbennog weinig van doen met de pleitbezor¬
gersvan de volksopvoeding,de eenzijdige artistieke
paradigma'sen bij uitbreiding de gehele culturele poly¬
fonie. Als er al een taak is weggelegdvoor de musea,
dan ligt die meer dan ooit in een kruispuntpositie, een
platform waarbij diversiteit en innovatie bovenaande
agendastaan en waar zoveel mogelijk lokale, nationale
en internationale spelers,elk met hun publiek, zich thuis
voelen. [...] Want ook al bezitten museavaak een enorm
potentieel, de artistieke navelstaarderij is niet zelden de
oorzaakvan het struikelen over de eigen drempel.'

Dit minidebat (gevoerdop de opiniepagina'svan de
krant DeMorgen, augustus 2006) levert genoegstof om
na te denkenover hoe een museum, i.e. het MuseumDr.
Guislain, zich een toekomst ziet. Internationaal slag-
krachtig, eigenzinnig collectiebeleid, niet navelstaarde-
rig, kruispuntpositie, vrijetijdssegment: het zijn begrip¬
pen die we graag meenemen.

Multicultureel
Laat mij vertrekken bij de vaststelling dat museaeen
zeer westerseorigine hebbenen zo hoe dan ook in een
gespannenrelatie treden met een geloof in cultuur als
'multi-cultuur'. De Fransefilosoof Jean-Luc Nancy defi¬
nieert cultuur als volgt: 'Iedere cultuur is in wezen "mul¬
ticultureel", niet alleen omdat er altijd al een vooraf¬
gaandeacculturatie was, en omdat er niet zoiets bestaat
als een pure en zuivere oorsprong,maar,op een dieper
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niveau, omdat de gestusvan de cultuur altijd de gemixte
gestus is: om te provoceren,te confronteren, te trans¬
formeren, af te leiden, te ontwikkelen, opnieuw samen
te stellen, te combineren, te kanaliseren.'
Interessant aan die definitie is dat alle werkwoorden die
gebruikt worden, verwijzen naar activiteit, beweging en
verandering,voegt Erwin Jans hier aan toe in zijn Inter¬
culturele intoxicaties. Overkunst, cultuur en verschil
(2006). Werkenaan een toekomst voor het museum is
dan ook essentieelwerken in verandering.

Waanzin en normaal
Het uitgangspunt voor het Museum Dr.Guislain is,
gezien de eigen geschiedenis,het omgaan met waanzin
en met de vraag naar wat normaal is. We willen laten
zien dat waanzin geenconcept is dat uitsluitend
beheerden uitgesprokenwordt door psychiaters,maar
een grensgebiedwaarin kunstenaars,filosofen, psycho¬
ten, psychiatersen 'zelfs' normale mensenzich bewegen.
In onzevaste presentatie willen we naast de aandacht
voor de ontwikkeling van de psychiatrische praktijk ook
art brut, of breder outsiderkunst presenteren:een medi¬
sche praktijk wordt in relatie gebracht met een estheti¬
sche behoefte tot creëren.Kunst en wetenschapworden
niet gepresenteerdals gescheidenwerelden, maar als
een interactie tussen verschillende antwoorden op dra¬
matische situaties - zoals geestesziekzijn. Het museum
reflecteert over het speelveldmens/psyche/cultuur.
Het museumontwikkelt een werking die tegelijkertijd
zeer internationaal en zeer lokaal is.We zoekenmeer en
meer contact met de rond het museumgelegen Bloeme-
kenswijk en ontwikkelen samen projecten. Andersdan de
naam laat vermoeden, is de wijk vrij somber,een typisch
negentiende-eeuwsearbeidersbuurt. Maar meer en meer
zijn museumen buurt in elkaar geïnteresseerdaan het
raken.Jaarlijks worden verschillende activiteiten ontwik¬
keld: gaandevan een feest tot een gezamenlijk kunst-
parcours in buurt en museum.Tegelijkertijd willen we
als museummet belangrijke collecties art brut/outsider¬
kunst de discussieop Europeesvlak over statuut en
betekenisvan dezekunst activeren.Via druk bijgewoon¬

de colloquia spelenwe daarbij als een echt kruispunt
tussen Scandinavischeen Zuid-Europeseopvattingen en
praktijken hierover.Maar we zoekenuiteraard met aller¬
hande initiatieven in Gent, in Vlaanderenen België
mogelijkheden tot samenwerking.Meer nog dan vroeger
zal het museum,naast het goed registreren en beheren
van de collectie, zich als een actieve culturele en sociale
partner opstellen.Theatergroepenlaten zich inspireren
door de sfeer van het gebouw en spelener. Scholen,ook
lagere,vinden beter hun weg tot ons aanbod en wij vin¬
den beter de weg tot die jonge leeftijden. Ondankshet
'moeilijke' van het thema psychiatrie proberenwe een
werking te ontwikkelen die zich tot vele doelgroepen
richt.

Open museum
Bovenalles willen we uiteraard een aantrekkelijk en uit¬
nodigend museumzijn. Het is op het eerstezicht wel
een contradictio in terminis: de psychiatrie is voor velen
nog een zwaar, taboegeladenonderwerp, maar door
onze activiteiten willen we nu net een aantal hardnekki¬
ge opvattingen over geestesziektebespreekbaarmaken.
Tentoonstellingen over aspectenvan gezonden ziek zijn,
vormen daarvoor een goed middel. In een recente ten¬
toonstelling over Pijn (op zich ook geen 'leuk' onder¬
werp) namenwe de bezoekermee door een geschiedenis
van wetenschap,maar ook van verbeelding van pijn.
Oudemeesters,even goed als hedendaagsewetenschap¬
pers,ervaringsdeskundigenen kunstenaars,zijn met pijn
bezig geweest.Op het kruispunt van oud en nieuw,
kunst en wetenschap, normaal en abnormaal is de ten¬
toonstelling gemaakt als een vraag naar hoeje als
bezoeker'pijn' kent, beleeft en verbeeldt. Detentoon¬
stelling heeft een zeer divers publiek bereikt: van 'klas¬
sieke' bezoekers,geïnteresseerdin kunst, tot pijnpatiën-
ten. Dediversiteit was groot in opleiding, leeftijd en
culturele achtergrond. Het is dezemix die we graag wil¬
len bereiken.Toegegeven,het kan altijd nog meer en
beter, maar de inspanningen die we daarvoor leveren,
brengenwel degelijk iets op.

Restauratie atelier SterkenBV
Atelier voor restauratie en conservering
van papier en perkament

Brieven & Archieven
Boeken& Banden

Prenten & Grafiek
Kaarten & Wandkaarten
Charters & Zegels

STERKEN

>

ATELIER pi

DocumentenWachtis eenservicevan RestauratieatelierSterkenBVen
schadepreventie. 9erichtopBc^memënWacht

, isotron
DocumentenWachtis de officiële partnervan IsotronNederlandBVvoor
gammabestralingvoor de geheleCultureleen Administratievesector
in de Beneluxen Duitsland.

Engelanderholt3,7361CZBeekbergen
T.055-5423147F.055-5430614

E.info@sterken.nl Meerinformatieop: www.sterken.nl
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Het Museum Dr.Guislain kent een zoektocht die het met
veel collega's in Vlaanderendeelt. Zo is het onmisken¬
baar dat de museumwereldal ruim tien jaar volop in
beweging is. Wat er te zien en te belevenvalt, wie er
komt, hoe men met verschillende groepen publiek om¬
gaat: we nemen het mee in eenvrij dynamischmuseum¬
beeld.

Waarschuwing
Ondanksde praktijken die musearecent ontwikkelen,
past hier ook wel een ernstige waarschuwing.We mogen
ons in Vlaanderenverheugenop grotere (financiële)
inspanningenvanuit de overheid voor cultuur. Deerf¬
goedsectordeelt in dezepositieve evolutie. Maar daarte¬
genover staat wel dat veel nieuwe opdrachten en andere
taken richting museageschovenworden. Degevraagde

maatschappelijke legitimering is zekerverantwoord,
maar wat verwacht wordt, is tegelijk zeer ambitieus. En
boven alles ontbreekt de rust. Demogelijkheid om wel¬
overwogen strategieën te ontwikkelen, moet al te snel
wijken voor wéér een nieuwe mogelijk maatschappelijk
verantwoorde hype. Het zal de musea in de toekomst
ten goede komenwanneer ze zelf meer het voortouw
mogen nemen in de ontwikkeling van de dynamiek.
Het is op dezewijze dat we best ons museumeen toe¬
komst toedenken: vanuit zijn eigen geschiedenis,des¬
kundigheid en methodes,zich meer en duidelijker posi¬
tioneren in het maatschappelijkedebat. Het museumzal
nog meer publiek zijn of het zal niet zijn!

Priatnov
consult £rt training

Raad en daad op maat
met veel gevoel voor kleme musea
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Muren doorbreken
Culturele diversiteit en erfgoedbeleid in Genk
Terwijl Genk in 1900 nauwelijks 2500 inwoners telde, is de stad
sinds de ontdekking van de steenkool en de drie mijnzetels op zijn
grondgebied (Waterschei, Winterslag en Zwartberg) uitgegroeid tot een
multiculturele stad met ruim 63.000 inwoners en tachtig verschillende
nationaliteiten. Ruim de helft van de inwoners heeft een allochtone
achtergrond.

Genkheeft op zijn grondgebied twee musea:het provin¬
ciale OpenluchtmuseumBokrijk en het EmileVan Doren¬
museum,eenvoormalig kunstenaarshuiswaar een col¬
lectie landschapsschilderijenbewaard en getoond wordt.
Eenstadsmuseumontbreekt dus, maar dit is niet nood¬
zakelijkerwijze een nadeel,zeker niet wanneer gesproken
wordt van culturele diversiteit. Het dwingt de stad Genk
immers de muren te doorbrekenen de interculturele
realiteit van de stad actief op te zoeken.

Culturele diversiteit en
erfgoedbeleid
We leven in een tijd van decreten, die zich - ook in Genk
- vertaalt in een opeenstapelingvan beleidsplannen.Een
van de constanten in al dezestapels papier, is het naar
voren schuivenvan culturele diversiteit als prioriteit. Zo
ook binnen het erfgoedbeleidvan de stad Genk,waar de
nadruk op culturele diversiteit deels te verklaren is van¬
uit de decretaal opgelegdevoorwaarden en deelsvanuit
een doorleefde beleidsvisie.Maar nog belangrijker is het
gegevendat diversiteit deel uitmaakt van de geschiede¬
nis van de stad Genken dus een onderdeel is van de
realiteit waarop het erfgoedbeleid geënt is. Eenerfgoed¬
beleid in Genkkan niet andersdan een cultureel divers
erfgoedbeleidzijn. Hierbij wordt niet als doel gesteld het
'gekleurde' erfgoed naast het 'witte' erfgoed te plaatsen,
maar is het de doelstelling om een normalisering van de
diversiteit, de aanvaardingvan diversiteit als een gege¬
ven, te verkrijgen en de wisselwerking in het verleden en
heden tussen individuen, groepenen erfgoed in al zijn
vormen en verschijningsvormenbloot te leggen.

Beleidsplanningkrijgt somsde kritiek de aandacht af te
leiden van wat echt belangrijk is, namelijk de praktijk.
Maar het belang valt toch niet te ontkennen: door cul¬
turele diversiteit op te nemen in het beleidsplan,ver¬
klaart een instelling of gemeentezich immers zowel
intern als extern bereid hieraan aandacht te besteden.
Bovendienwordt er aangetoond dat men de vereiste
(financiële) middelen voorziet, tijd zal uittrekken om dit
cultureel divers beleid te implementeren en de nodige
expertise wil opbouwen om een langetermijneffect te
verzekeren.Opdezewijze kan continuïteit gegarandeerd
worden, wat logischerwijze de effectiviteit en efficiëntie
van een cultureel diversewerking ten goedezal komen.

Enhoewel somsgesakkerdwordt op het grote aantal
beleidsplannen,levert de veelheid aan plannen volgend
voordeel op: dwarsverbandentussen verschillende disci¬
plines en sectoren komen duidelijker naar voren, waar¬
door samenwerkingen wisselwerking eenvoudigerop te
zetten zijn.

De stedelijke realiteit
Overculturele diversiteit in de cultuursector is de teneur
vaak dat de culturele sector [niet] werkt met alle elemen¬
ten uit de levendecultuur, of toch niet in dezelfdemate.
Niet alle levensvormenwordenevenintensief gedocu¬
menteerd.Decultuurproductie is te eenzijdig. [...] Mi¬
granten [...] werdenveertigjaar geleden ingevoerdals
arbeidskrachten,niet als cultuurproducenten. Totvan¬
daag, tot in de tweedeen derdegeneratie, zijn ze niet
doorgedrongenin degeïnstitutionaliseerde cultuur-pro¬
ductie en -reproductief Door de aard van het - in essen¬
tie cultureel diverse - aanwezigeerfgoed kan binnen het
erfgoedbeleidvan de stad Genkhierop een antwoord
gebodenworden.2Hierbij is het niet simpelweg de opzet
om de participatie van allochtonen aan de traditionele,
'witte' cultuur te bevorderen,of omgekeerd.Bedoeling is
om een netwerk uit te bouwen waarin wisselwerking
mogelijk is en gedeeldebetekenissenopgespoordwor¬
den.Wederzijdsebetrokkenheid is het uiteindelijke
streefdoel.
Sindsjaren wordt hier actief aan gewerkt door onder
andere het cultuurcentrum en de dienst cultuur, zoals
blijkt uit een aantal concrete voorbeelden.3

Culturele biografie van een stad
Eenmogelijke uitweg uit de impassevan het 'witte' per¬
spectief binnen de cultuur- en erfgoedproductie is te
'verkleuren' en de gelaagdheiden het interculturele op
te zoeken.Het blootleggen van de culturele biografie
van een stad als Genkstelt ons in staat om door de
gelaagdheidvan het verleden de complexiteit van het
heden te verklaren.
Eenperfect instrument hiertoe is het collectieve beteke¬
nisfonds waarmeede dienst cultuur aan de slag gaat.
Dit is een fonds met betekenissendie gedragenworden
door verschillende individuen, groepenen gemeenschap¬
pen in Genken drie delen omvat: uitwisseling van bete¬
kenissen,verbindingen tussen gemeenschappenen het

KristofReulens,

Erfgoedcoördinator

DienstCultuur,

StadGenk
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ScènebeeldBiz

Kolderbos (2005),

binnen het project

Buurtpatrouille van

DeQueesteen het

Cultuurcentrum.

delen van betekenissen.Op dezewijze wordt geprobeerd
een zekereverkramptheid en beslotenheid te overstijgen.
Dewebsite www.overleveningenk.be,waar geprobeerd
wordt gaandewegeen arsenaalaan betekenissente ver¬
zamelenen hiermee in dialoog te treden met de Genke-
naar,draagt hiertoe bij. Dewebsite heeft drie onderde¬
len: 'overleve(re)n','over het leven' en 'overleven'.
Binnen 'overleve(re)n'wordt de zoektocht naar gedeelde
betekenissenspecifiek met betrekking tot het Genkse
verleden en erfgoed opgezet. Het achterliggende idee is
dat ieder individu de betekenisvan erfgoedanders
'inkleurt'. Uitwisseling aan dehand van erfgoed is een rij¬
ke bron voor het herkennenvanzowel overeenkomsten
als verschillen.[...] De 'wij' die we in onsverledenzoeken,
moet een inclusief wij worden.4

Betrokkenheid
Eenanderemanier om de culturele biografie van de stad
uit te proberenbouwen, is het Vertelfestival; sindsjaren
een initiatief van het cultuurcentrum in samenwerking
met de dienst wijkontwikkeling. Deopzet van het festi¬
val is om grote en kleine verhalen binnen Genkte verza¬
melen en te delen met een publiek. Desamenwerking
met de dienst wijkontwikkeling is noodzakelijk gebleken
om de rechtstreeksebinding met de wijk aan te gaan en
de betrokkenheidvan zijn bewonerste garanderen.Uit
ervaring blijkt namelijk dat het werven van verhalenver¬
tellers via advertenties of flyers, niet of nauwelijks effect
heeft. Eenpersoonlijkeaanpakwerkt beter, is effectiever
en efficiënter en biedt de mogelijkheidom eenabstract
project individueel te vertalen.Anderzijdsblijft hier de
oefening om een nauwe betrokkenheidvan de samenwer¬
kingspartnerte garanderen.Dergelijkeprojectenzijn voor
de dienst wijkontwikkeling immersbijkomenden vergen
duseenextra tijdsinvestering.Het is eenabsolutemust
om de betrokkenheidvanaf de opzet te verzekeren.

De stad als forum
Eenvan de grote sterktes van het Vertelfestival, bestaat
erin dat de muren van het stadhuis en cultuurcentrum
doorbrokenworden en de stad als forum gebruikt wordt.
Eentreffend voorbeeld hiervan is Buurtpatrouille: een
jaarlijks project binnen het Vertelfestival, bestaandeuit
een samenwerkingtussen theatergroep de Queesteen
het Cultuurcentrum. In het kadervan Buurtpatrouille

gaat de Queeste,samenmet het Cultuurcentrum in
Genk,op zoek naar verhalen waarbij het thema en niet
de origine van de verhalenvertellervan belang is. Deze
verhalen worden volgensde voorschriften van de monde¬
linge geschiedenis,verzamelden bewaard.Met dezever¬
zamelde interviews als basis,gaan de theatermakersaan
de slag. Hiervoorgaan ze ook temidden van de realiteit
staan.
In 2005 draaide het project rond en in de multiculturele
wijk Kolderbos.Niet alleen de thematiek van gemengde
relaties, ook de nabijheid en herkenbaarheidvan de set¬
ting en de wekenlangefysieke aanwezigheid van de
theatermakers,zorgden voor een erg grote betrokken¬
heid van wijkbewoners bij het stuk Biz Kolderbos.Door
de muren te doorbrekenen een tijdelijke theaterplek in
te richten in de wijk werd bovendien het trouwe, voor¬
namelijk 'witte publiek' in een voor hen niet alledaagse
realiteit, context en interactie binnengehaald.

Diversiteit betekent dusniet: het naast elkaar bestaan
van tegengesteldeidentiteiten. Diversiteit betekent wel
dat er voortdurend overgangenmogelijk zijn tussende
logica van de verschillenen de logica van degelijkwaar¬
digheid.5Participatie aan cultuur wordt onder meerver¬
kregendoor een nauwe betrokkenheidaan te gaan, zoals
bij de projecten van de Queestehet geval is. Door een
projectmatige aanpaken een grote betrokkenheid (wat
herkenning garandeert) is het mogelijk een nieuw
publiekssegmentte bereiken.Maar zodra de betrokken¬
heid wegvalt, valt vaak ook de participatie weg. Omde
drempel van een eenmalige participatie te overschrijden,
is een systematischeaanpaken continuïteit vereist. En
dit geldt evenzeervoor een autochtoon als voor een
allochtoon publiek

Corijn, Eric: Cultuur als zeggenschap,dan pas als participatie!, in:
Vos, Ine (red.) Cultuurparticipatie en maatschappelijk kwetsbare
groepen, Brussel,CultuurNet Vlaanderen, pag. 46-61 (2003).
Hetzelfde geldt voor de Limburgse mijnstreek, zoals o.a. uitgeschre¬
ven staat in de intentienota tot het bekomen van een erfgoedcon¬
venant. Dit is een initiatief van de projectvereniging Mijnstreek, een
samenwerkingsverband tussen de zes Limburgse Mijngemeenten
(As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en
Maasmechelen).
Aangezien hier gefocust wordt op het cultuurbeleid van de stad
Genk,worden hiermee de talrijke inspanningen van bijvoorbeeld de
stedelijke integratiedienst en het gedecentraliseerde wijkmanage-
ment buiten beschouwing gelaten.
Stam, Dineke: De band tussen boeren, burgers en buitenlui. Een plei¬
dooi voor een open blik op verleden, heden en toekomst van
multicultureel Nederland, in: Boekman, vol. 16, nr. 61, pag.
130-138 (2004).
Hall, Stuart. Democratie, globalisering en diversiteit, in: Noordzuid
Cahier, vol. 27, nr. 4, pag. 87-100 (2002).

Met dank aan EddieGuldolf, FrangoisMylle en Gert Philippeth voor de

kritische lezing en suggesties.

Voor nadere informatie:
www.overleveningenk.be,
www.vertelfestival.be,
www.dequeeste.be
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Op zoek naar
herkenbaarheid -
Genker liedjes
Het idee om Genkenarenvoor de
cameraeen lied te laten zingen,
ontstond binnen het cultuurcen¬
trum. Samenmet de Dienst Cultuur
van de stad Genkwerd het idee ver¬
der uitgewerkt en geconcretiseerd.
Deopzet was - onder de titel Gen¬
ker Liedjes- op zoek te gaan naar
herinneringen aan vroeger in de
vorm van een lied. Elk lied dat een
verhaal vertelt over de zanger/es,
zijn/haar herkomst en leven,kwam
hiervoor in aanmerking. Kortom:
gezongenmondelinge geschiedenis.

Bij een eerste opnamesessiewerd
een grote diversiteit aan liederen
verzameld,gaandevan eenVlaams
kerstlied en een Italiaans wiegenlied,
gezongendoor een Italiaanse nonna,
tot een Poolsliefdeslied, vol passie
gezongendoor een Poolsedame in
een rusthuis. DeGenkerLiedjeskre¬
gen onder andere een plek op
www.overleveningenk.been Genk
3600, een wekelijkse uitzending op
TV-Limburg.Deherkenbaarheidvan

het concept bleef echter uit.
'Autochtone' Genkenarenzagen niet
in waarom een Italiaans of Pools
lied een Genksliedje was. Enomge¬
keerdzagenallochtonen niet in hoe
een lied in hun eigen taal van oor¬
sprong typisch Genkskon zijn.
Detwijfel sloeg toe. Het concept
wankelde: er was geensprakevan
herkenning, noch bij autochtonen,
noch bij allochtonen. Maar het
initiële idee om Genkenarenvoor de
cameraeen lied te laten zingen en
hiermeeeenverhaal te 'vertellen'
dat andersminder eenvoudig te
verwoorden is, bleef het verdedigen
waard.
Daaromwerd besloten het concept
gedeeltelijk te herzien en de mensen
zelf een betekenisaan het lied toe
te laten kennen,door hen het ver¬
haal te laten doen waarom dit lied
nu net eenGenksliedje is. Enook
dit verhaal willen we van nu af aan
door de camera laten vastleggen.Zo
kan je bijvoorbeeld te weten komen
dat het Italiaanse wiegenlied gezon¬
gen werd voor de eerstgeborenein
eenGenksziekenhuis, het Vlaamse
kerstlied jaarlijks onder de kerst¬

boom door de hele familie aangehe¬
ven werd en het Poolseliefdesliedje
door grootmoeder aan haar kleind¬
ochter geleerdwerd op een koude
winteravond in Sledderlo.

vakbekwaam
toegankelijk maken
van uw collectie

INGRESSUSOntsluiting fysieke collecties, Ontsluiting digitale collectiesKwaliteitszorg, Ondersteuning, Digitale diensten

www.ingressus.nl
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Deze inleiding gaat niet
over social inclusion

JanSparreboom,

Museumconsulent

MuseaalEtHistorisch

PerspectiefNoord-

Holland

Dezeinleiding gaanwe niet gebruikenom eenexposéte
gevenover de voorgeschiedenisvan het begrip social
inclusion in Nederland.1Enook een historischoverzicht
van alle 'outreachprojecten'die gericht waren op minder¬
heden,allochtonen of kansarmen,lijkt ons hier niet
opportuun.We kunneneen hyperkritischof juist enthou¬
siast stuk schrijvenover de exclusieverol van museain
het procesvan inburgering,maarwe doendat toch maar
niet. Omdat Museumpeileen blad is voor museummede¬
werkersdie zelf maar al te goedzich eenmening kunnen
vormen, ligt het meervoor de hand om met dit artikel
diegenenaan te sprekendie werk willen makenvan het
bereikenvan 'moeilijke' publieksgroepen.Wat we wel
graagwillen, is de vraag stellen wat we kunnen lerenvan
de ervaringentot nu toe.

Allereerst is het belangrijk om kenniste nemenvan de
ervaringenvan degenendie onsvoorgingenop dit moei¬
lijk begaanbareen smalle pad.Danblijkt dat museazich
al sinds 1992 intensief zijn gaan bemoeienmet het berei¬
kenvan allochtonen ('migranten') en anderepublieksgroe¬
pen.2Diversefondsen,met het VSBFondsvoorop, hebben
uiteenlopendeinitiatieven ondersteund,de Nederlandse
Museumverenigingheeft intercultureel werk in museaop
de kaart gezet,en er een handreikingvoor uitgebracht.3
Het project Interculturele Programma's(2001-2004), uit¬
gevoerddoor de NMV, leverdeeenaantal resultaten op.4
Via het project ErfgoedCulturele Minderheden(ECM)en
de subsidieregelingmet die naam,uitgevoerddoor de
MondriaanStichting, werden47 projectengehonoreerd
die aandacht besteeddenaan het verzamelen,ontsluiten
en presenterenvan cultureel erfgoedvan minderheden.5
Ookde zogenaamde2°/o-regelingvan toenmalig staats¬
secretarisVan der Ploeglokte eenaantal initiatieven uit.
Deteneur van deverslagenvan veel projecten is dat out¬
reachprojectenhoe dan ook de moeite lonen; zo niet (of
juist niet zozeer)qua bezoekersaantallen,dan toch wel
qua bereikvan anderedoelgroepenen bewustwording
onder museummedewerkers.Onlangsverschenende
resultatenvan eenonderzoekdat BureauARTdeed in
opdracht van het ministerie van Onderwijs,Cultuur en
Wetenschappen(OCW).6Het onderzoekprobeert na te
gaan hoemuseaen andereculturele instellingen zijn
omgegaanmet de stimulering van het bereikenvan nieu¬
we groependoor OCW.Deresultatenzijn niet alleenver¬
helderenden bruikbaarvoor de beleidsmakers,maar ook
voor de musea.Tussen2001 en 2004 ontvingen 284
instellingen subsidievoor eenop culturele diversiteit
gericht project; bij 39 werd eensteekproefgedaan.Ook
interviewde BureauARTtien instellingen. Uit het onder¬
zoek komt naarvoren dat veel instellingen hun eigen
publiek nog niet zo goedkennen.Het was daarommoei¬
lijk om nieuwe doelgroepenmet hun specifiekekenmer¬
ken te benoemen,te specificerenen te kwantificeren.

Belangrijketip die hieruit kanworden geformuleerdvoor
toekomstigeprojecten:zorg eerst dat je je eigen publiek
goed kent en telt, voordatje nieuwe doelgroepen
benoemt.Dit wordt ook als meestpositief gevolgvan de
2°/o-maatregelgezien:dezestimuleerdehet denkenin
doelgroepenen de bewustwordingdaaromheen.Na stop¬
zetting van de maatregel in 2004 is het 'doelgroepdenken'
onder de geïnterviewdeinstellingen blijven bestaan.
Wat echter de effecten van veel van de activiteiten zijn
geweest,kunnende instellingen volgenshet onderzoek
niet zeggen.Daarmeeis een belangrijkmeetinstrument
(wat zijn je succesfactoren?)onbruikbaar,wat ergjammer
is. Nieuweprojecten kunnenzo te weinig profiteren van
de ervaringenvan hun voorgangers.In algemenezin lijkt
eenzogenaamde'integrale aanpak'het meestsucceste
hebben,zijnde eencombinatie van speciaalop de doel¬
groepgericht aanboden educatieveactiviteiten, en een
specialewervings- en marketingactie.Dezelaatste activi¬
teiten moeten (voorwaarde!)continuïteit hebbenen een
vast netwerk genereren.Jongeren,en vooral jongeren van
allochtone afkomst,zijn - daar is iedereenhet over eens-
het best te benaderenvia het onderwijs.Deverzamel¬
naam 'jongeren' (12 tot 19jaar) is in het doelgroepen¬
beleidvan de onderzochteinstellingen veruit favoriet.
Dedenominatie 'allochtoon' wordt als achterhaald
beschouwd;iedereschoolklasis tegenwoordig meerof
minder multicultureel. Veel instellingen vinden tenslotte
dat geslaagdepraktijkvoorbeeldenmeeren betere
bekendheidmoeten krijgen.Omaan dezelaatste aanspo¬
ring gevolg te geven,heeft Museumpeileenaantal pro¬
jecten op een rij gezet die momenteelverspreidover het
land worden uitgevoerd.Met de blauwdruk uit Blauwdruk
en dezeprojecten kunnenwe weer voort. Koesterde
informanten en ontlok ze succesfactoren!

1 Meeroverdetermendeachtergrondvansocialinclusionopdesite

vanCultuurnetwerk,waaropeenverslagvaneenbijeenkomstoverdit

onderwerp,april 2005,in het kadervanhet projectBlauwdruk:

www.cultuurnetwerk.org/PUBLICATIES/pdf/Socialinclusion2005.pdf.

2 MuseaenMigranten.Amsterdam:HogeschoolvoordeKunsten,1993.

ZieverderonderanderePubliekinhetjaar 2000.Museaindemulticultu¬

relesamenleving.AmsterdamenDenHaag:NMVenRBK,1995.Hamers-

veld,I.van(red):NieuweNederlandersenmusea.Amsterdam:Boekman

studies,1998.CulturelediversiteitinNederlandsemusea.32interculturele

projecten1994-1998.Amsterdam:MondriaanStichtingenNMV,1999.

3 ZiebijvoorbeeldOutreachprojectTiener-moedersuit deBijlmer:tiener¬

moeders,vissersliefdeenRembrandt.Utrecht:2001enBlauwdruk,2001.

Viermuseaensocialinclusion.Amsterdam:NMV,2006.

4 Helaasniet meernate lezenopdesitewww.prismaproject.nl.

5 BeleidsplanMuseumvereniging2006-2008.Kiezenvoorkwaliteit,een

kwestievanoverleven:pag.16.Zonderplaatsenjaar.

6 Zant,Petervander:Stimuleringvandiversiteit.Rapportagein

opdrachtvanhetministerievanOCWovermaatregelenomdiversiteit

bij cultureleinstellingentestimuleren:2006,BureauART.
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Kringen in het water - én noodzakelijk is nieuwe, museum- Blauwdruk, waarmee het Amster¬
De nawerking van vreemdegroepenbij het museale dams Historisch Museum het pro¬
Blauwdruk werk te betrekken en dat hun werk¬ ject Geheugenvan Oost heeft
Het project Blauwdruk/social inclu¬ wijze een goede is.Vandaar dat zij opgezet.
sion startte in 2002 en was een ook anderemuseaertoe willen over¬
samenwerkingtussen het Amster¬ halen te kiezenvoor eenvergelijkba¬
damsHistorisch Museum,Natuurmu¬ re aanpak.Deuitstraling van het CarolineBunnig,MedewerkerMuseumpromotie

seum Brabant in Tilburg, Museum project loopt gestaagen langs gelei¬ NederlandseMuseumvereniging
Jan Cunen in Oss,Zcala (voorheen delijke weg, zoals dat ook in de
Volksbuurtmuseum)in DenHaag,de publicatie wordt verwoord. Diverse
NederlandseMuseumverenigingen publicaties in dagbladenen tijd¬
Cultuurnetwerk Nederland.HetVSB- schriften verschenenna de presenta¬
fonds was hoofdfinancier. tie van Blauwdruk en de afsluitende
Devier museahebbengedurende conferentie in april 2005.2Natuurlijk
driejaar de mogelijkhedenverkend is een project als Blauwdruk nooit af.
om nieuwe doelgroepenaan zich te Deaanpak,verworven inzichten en
binden. ervaringen dragen alle betrokkenen

uit en gevendie weer door aan
Het project kreegniet voor niets de anderegeïnteresseerden.
noemer Blauwdruk.Alle ervaringen
moesten leiden tot een of meerdere Hierondervolgt een korte opsom¬
modellen, een Blauwdruk voor ande¬ ming van de effecten van het project
re museadie in een dergelijke doel¬ Blauwdruk.
stelling en werkwijze geïnteresseerd
zijn. Dat bleek een lastig uitgangs¬ • Op 20 juni 2005 vond een expert¬
punt. Museazijn onderling verschil¬ meeting plaats met als onderwerp
lend van aard en hun doelgroepenen Museaenjongeren, geïnitieerd
activiteiten zijn divers.Wel hebben door de Museumvereniging,het
de vier museadoor hun inspannin¬ Ministerie van OCWen het CJP,
gen een bijdrage geleverdaan de waarbij Blauwdruk nadrukkelijk
constructie van social inclusion voor besprokenwerd.
musea,los van hun eigen karakter.
Deervaringenvan dezevier voorop¬ • DeAmsterdamseHogeschoolvoor
lopendeNederlandsemuseamet het de Kunsten (Reinwardt Academie)
benaderenen vasthoudenvan nieu¬ heeft het boek als verplicht stu¬
we doelgroepenzijn in 2005 in boek¬ diemateriaal voor 4de-jaars stu¬
vorm verschenen.1Het boek presen¬ denten opgenomen.Deschool
teert een overzicht van de diverse bestudeert onder anderede prak¬
projecten en spoort de lezer aan tijk van het Tropenmuseumin
social inclusion en outreachwerk Amsterdam,waar Blauwdruk
hoog op de museumagendate zet¬ wordt toegepast in de opstelling
ten. Naast de ervaringen van de vier van wisseltentoonstellingen en
museageeft het boek ook een vaste collectie, en organiseert
beschrijving van social inclusion in studentenexcursiesnaar de ande¬
de geschiedenisvan de Nederlandse re deelnemendemusea.
museumeducatie.

• Mila Ernst heeft op de 4de inter¬
Outreachwerk kost heel veel tijd en nationale conferentie van stads¬
middelen, maar heeft zonder twijfel
rendement. Het museumkrijgt, zo
bewijst Blauwdruk, op langere ter¬

musea,op 3 en 4 november in
Amsterdam eenworkshop gehou¬
den over social inclusion, samen

' De200 pagina'stellendepublicatiekost9,95
euro (voorniet-ledenvandeMuseumvereniging
19,95incl. verzendkostenperboek).
www.museumvereniging.nl.

mijn betrokken publiek dat werkelijk
een afspiegeling vormt van de bevol¬
king. Het museum raakt hierdoor

met Jurgen Selmer,directeur van
Stadsmuseumvan Copenhagen.
Daar is het Geheugenvan Oost

2Telegraaf,22 april 2005,overdeafsluitende
Blauwdrukconferentieop 14april.
Trouw23 juli 2005,overhet belangvanSocial

lokaal breder ingebed.
Drie van de vier musea(Zcala
bestaat niet meer; zie elders in dit

gepresenteerdals case.Het thema
van de conferentie was 'Citymu¬
seumsas centres of civic dialo¬

inclusion,Engelandalsvoorbeeldlandendevier
pilotprojectendie in Nederlandsemuseahebben
plaatsgevonden.
Cultuuralscontrapunt,in TijdschriftvoorSocia¬

nummer) zijn inmiddels bevestigd in
hun overtuiging dat het waardevol

gue'.Erwas veel belangstelling
voor de aanpakop basisvan

le Vraagstukken,nr.9 (2005).Hierinwordende
publicatieBlauwdruken het begripSocial
Inclusionbesproken.
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Stadsmuseum Zoeter-
meer: Zoetermeer
tussen Hemel en
Aarde
Tegende achtergrond van een groei¬
ende belangstelling voor religie in het
publieke domein en een nationaal
debat over integratie van immigran¬
ten, heeft StadsmuseumZoetermeer
een project over gelovenvan de
grond getild, om mensente prikkelen
stil te staan bij hun persoonlijke
geloofsbeleving.Detitel van de ten¬
toonstelling was Zoetermeer tussen
HemelenAarde,ziel engeweten van
eenmodernegroeistad.

Aanvankelijk was het project geba¬
seerdop het idee dat de religieuze
diversiteit van Zoetermeerzou appel¬
leren aan de nieuwsgierigheid van
het publiek. Hoezou het zijn als een
tentoonstelling menseneen kijkje
achter de schermenzou gunnen en
de gelegenheidzou bieden een blik te
werpen op een zo intiem aspect van
het leven als het geloof van iemand
anders?Decontroversiële suggestie
van Job Cohen,burgemeestervan
Amsterdam,om religieuze en in het
bijzonder islamitische gemeenschap¬
pen meer te betrekken bij hun woon¬
plaats om de gemeenschapszinte
bevorderen,werkte inspirerend.Deze
pragmatischebenaderingstond lijn¬
recht tegenover de opvatting dat de
islam een obstakel zou vormen voor
de integratie van immigranten uit
Turkije en Marokko. Demuseumlei¬
ding werd sterk gemotiveerd om niet
alleen een tentoonstelling te presen¬
teren over de religieuze diversiteit in
Zoetermeer,maar ook om mensen
met verschillende achtergronden bij
elkaar te brengenen hen aan te moe¬
digen elkaar te leren kennen.Er wer¬
den plannen gemaakt voor een zes
maandendurend programma rondom
dezetentoonstelling. Deseculiere
ruimte van het museumwas bij uit¬
stek geschikt voor interreligieuze bij¬
eenkomsten.
Detentoonstelling in het Stadsmuse¬
um ging over een groep inwoners met
uiteenlopende culturele en religieuze
achtergronden. Dezemensenwerden
vooraf geïnterviewd en gefotograf¬
eerd met een object dat hun geloof
symboliseerde.Het was een bonte

verzameling Zoetermeerders,die ech¬
ter niet eenjuiste afspiegeling vormt
van de plaatselijke bevolking. Het
aandeel allochtonen in dezetentoon¬
stelling was namelijk drie keerzo
groot als in de Zoetermeersebevol¬
king. Foto'sen citaten van de geïn¬
terviewden werden opgehangen in
takken van nagebouwdebomen
waarvan de stammen de wereldgods¬
diensten voorstelden.
Persoonlijkeobjecten werden ten¬
toongesteld en gewijde muziek vulde
de ruimte. Bezoekerswerden uitgeno¬
digd om hun commentaren en per¬
soonlijke verhalen op een muur te
schrijven, een verwijzing naar de
klaagmuur in Jeruzalem.

Detentoonstelling, die liep van sep¬
tember 2004 tot januari 2005, vond
plaats in een turbulente tijd waarin
de spanning tussenverschillende
bevolkingsgroepenin Nederland hoog
opliep. Mensenwaren bang voor isla¬
mitisch terrorisme en de media ver¬
haalden regelmatig over Marokkaanse
jeugdbendes.
Op 2 november2004 werd filmmaker
Theovan Gogh door een militante
moslim vermoord. Dedag erna was
een interreligieuze ontmoetingsbij¬
eenkomst in het museumgepland.
Voor het programmavan start ging,
las de leider van de Marokkaanse
moslimgemeenschapin Zoetermeer
eenverklaring voor, waarbij hij zijn
afschuw over de moord uitte en zijn
angst uitsprak dat alle moslimsver¬
antwoordelijk zoudenworden gehou¬
den.
Na de opening door RabbijnAwra-
ham Soetendorp,voorstander van de
interreligieuze dialoog, volgde een
serie activiteiten: 'Wereldreis (per
fiets) door uw eigen woonplaats', met
bezoekenaan verschillende godshui¬
zen, of 'Buitenlands eten', met een
maaltijd in een etnische ambiance.Er
waren ook wekelijkse lezingen en
interreligieuze bijeenkomsten,twee
educatieve projecten (voor basisscho¬
len en scholen voor voortgezet
onderwijs) en een afsluitende evalu¬
erendemanifestatie in het stadhuis.
Op initiatief van enkeledeelnemers
aan de tentoonstelling zet een werk¬
groep de interreligieuze dialoog voort
en nu, in 2006, eenvredesmissienaar

Marokko voorbereidt 'om te leren van
de Marokkaansetraditie van toleran¬
tie'.

Het Zoetermeerseproject kan worden
gekarakteriseerdals een stimulans
voor sociale cohesiedoor gebruik te
makenvan religie als cultureel bind¬
middel. Door het definiëren van de
religie als een persoonlijkezaak in
een 'neutrale' openbare ruimte (het
museum)werden mensenvan ver¬
schillende geloven uitgenodigd om
elkaar te leren kennenen te leren
over hun uiteenlopendegodsdienstige
overtuigingen. Met het project heeft
het museummoeilijk bereikbaredoel¬
groepenaan zich gebonden,met als
resultaat dat verscheidenevan deze
groepen het museum inmiddels als
gemeenschapscentrumgebruiken.

JouettavanderPloeg,

directeurStadsmuseumZoetermeer.
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Echt inburgeren doe
je in musea!
Vijf culturele instellingen in Rotter¬
dam ontwikkelden samenmet Regio¬
naal Opleidingscentrum (ROC)Zadki-
ne een succesvolproject voor
inburgeraars,getiteld Thuis in Rot¬
terdam'. Doel is om via de geschiede¬
nis van Nederlanddiegenendie wil¬
len inburgeren zich sneller thuis te
laten voelen binnen onze samenle¬
ving. Historisch besef is namelijk een
onderdeelvan het nationale bewust¬
zijn en levert cohesieop. Zo werkt
dat binnen kleine, schriftloze
gemeenschappen,maar ook bij geïn¬
dividualiseerdesamenlevingenzoals
de onze.Juist historische musea
hebbende mogelijkheid om geschie¬
denis op aantrekkelijke,
visuele wijze uit te dragen.

Nederlandontdekt men zo dat er
meer overeenkomstenkunnen zijn
met de cultuur van het land van her¬
komst dan verwacht: voor velen een
verrassing.

Geschiedenisleeft
Eenspeciaalvoor dit project getrain¬
de gids leidt de groep rond in het
museum, leder museumheeft daar¬
voor zijn eigen mensen.Zij stemmen
hun verhaal af op het ontwikkelings¬
niveau van de cursisten én op hun
kennisvan het Nederlands.Enkele
musea,zoals het Belasting EtDouane
Museum,schakelenook een acteur
in. Het museumkoppelt de belas¬
tinggeschiedenisaan de ontwikke¬
ling van de democratie in Nederland.
Cursistenkrijgen de rol van belas¬
tingplichtigen. Op speelsewijze krij¬
gen zij inzicht in de ontwikkeling
van het principe 'voor wat hoort
wat' en van de inbreng van de bur¬
ger hierbij. Na afloop vindt discussie
plaats over de begrippen belastingen
en democratie in onze tijd.

stad als Rotterdam een hoog percen¬
tage aan inwoners uit andere cultu¬
ren herbergt.Via 'Thuis in Rotter¬
dam' kunnen ze dezemensen
bereiken.Daarnaastlevert het pro¬
ject inkomsten op. Het onderwijs, in
dit geval ROCZadkine,waardeert dit
onderdeel omdat de cursusaantrek¬
kelijker en effectiever werd.

Het verledenverrast
De leerdoelenvan de cursus inburge¬
ring zijn in dit project voorzien van
een historische component die Mari¬
niersmuseum,Nationaal Schoolmu¬
seum,Havenmuseumen Belasting Et
DouaneMuseumaanbieden.Het
visualiserenvan de geschiedenisver¬
eenvoudigt de kennisoverdracht.
Wezenlijk is het uitgangspunt dat de
lessenover het verleden aansluiten
op de actualiteit. DeStichting Kunst
Voor Rotterdammers(SKVR)verzorgt
het onderdeel hobby en vrije tijd.
Voor veel mensenuit andere cultu¬
ren is dezemogelijkheid tot indivi¬
duele ontplooiing iets geheel nieuws.
Dedocent bereidt in de les het
bezoekaan de instellingen voor. Na
afloop is er aandacht voor wat de
cursist hierbij heeft geleerd.Deont¬
dekking dat bijvoorbeeld de positie
van de vrouw in Nederland in het
verleden een anderewas dan tegen¬
woordig, blijkt voor cursisten een
eye-opener.Via de geschiedenisvan

Pluspunten
Decursisten, vaak mensendie al
langer in Nederlandwonen, maar
niet of nauwelijks aan het openbare
leven deelnemen,zijn aangenaam
verrast als ze in de museavoor het
eerst aandacht krijgen van mensen
die in hun ogen 'echte' Nederlanders
zijn. Individueel bezoekaan musea
was tot dan voor dezenieuwe
Nederlanderseen brug te ver.Als ze
via de cursuseenmaal over de drem¬
pel zijn geweest, komenze vaak
terug, meestal in gezelschapvan
familieleden. Trots laten ze zien wat
en waar ze hebbengeleerd.Hun
zelfvertrouwen groeit als ze merken
dat hun buren (ook met een
autochtone achtergrond) nog nooit
in de museazijn geweestwaar zij
over vertellen. Het simpele feit dat
de cursisten samenmet hun docent
de instellingen bezochten en daar¬
voor het openbaarvervoer gebruik¬
ten, draagt al bij tot hun zelfstandi¬
ge deelnameaan het maatschappe¬
lijke leven.

Deculturele instellingen zien de
nieuwe Nederlandersals een belang¬
rijke doelgroep,te meer daar een

Thuis... in elke stad!
Het project loopt zelfs zo goed dat,
wegensgebrek aan capaciteit, niet
aan alle verzoekentot deelnamekan
worden voldaan. ROC'sin de buurge¬
meenten tonen inmiddels belang¬
stelling voor het Rotterdamsepro¬
ject. Zo is het idee ontstaan om de
Rotterdamseformule toe te passen
in an-dere steden met veel inwoners
van allochtone afkomst. Het Erf¬
goedhuisZuid-Holland is geïnteres¬
seerd,zodat in eerste instantie bin¬
nen dezeprovincie naar potentiële
steden wordt gekeken.Uiteraard vin¬
den we niet in elke stad museaen
andereculturele instellingen die
naadloosaansluiten op de verplichte
leerstof in de cursus inburgering.
Vaak echter leent een (deel van een)
musealecollectie zich wél voor
gebruik in de lesseninburgering. Het
is een kwestie van crea-tief en flexi¬
bel nadenkenom te komen tot een
programmadat er toe bijdraagt dat
nieuwe Nederlanderszich daadwer¬
kelijk thuis voelen in Rotterdam of
welke anderestad dan ook!

LoesA. Peeperkorn-vanDonselaar
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Het Geheugen van
Oost en de dames van
de O MVA
Het project 'Geheugenvan Oost'
(www.geheugenvanoost.nl)is ooit
ontwikkeld als voortraject bij de
tentoonstelling 'Oost,Amsterdamse
buurt' (2003) in het Amsterdams
Historisch Museum (AHM). Het
Geheugenvan Oost (GvO)is een
samenwerkingmet digitaal trapveld
Buurtonline en bevindt zich op een
uniek snijvlak tussen cultuur en wel¬
zijn. Bewonersdie participeren (ver-
halenverzamelaars)zijn actief bezig
met hun eigen geschiedenisen met
de geschiedenisvan anderen.Ze leg¬
gen nieuwe contacten in de buurt en
makenvia het museumkennismet
een deel van het culturele erfgoed
van hun stad. Sterker nog: ze dragen
zelf aan dat erfgoed bij door de ver¬
halen die zij verzamelen.Dewebsite
is onderdeelvan de collectie van het
museum.Debijeenkomstenen trai¬
ningen zijn laagdrempeligen vinden
plaats in Buurtonline. Grotere bijeen¬
komstenworden in het AHM georga¬
niseerd.Het GvOsteekt veel tijd in
de werving van verhalenverzamelaars
om de sociale en culturele diversiteit
van het project te waarborgen.
AmsterdamOost is immers een zeer
gemengdewijk.

Afgelopen jaar is het GvOverder
gegaanmet het betrekkenvan spe¬
ciale groependie op maat begeleid
werden. Dedeelnemerskregenextra

begeleiding om tot het verzamelen
van verhalen te komen. Eenaantal
zeer ervarenverhalenverzamelaars
heeft een aanvullende training tot
begeleidergekregenom dit soort
projecten te kunnen begeleiden.Er
zijn inmiddels diverseprojecten
geweestmet jongeren, leerlingen van
een basisschool,middelbare scholie¬
ren, bejaardenvan een verzorgings¬
tehuis en (eerstegeneratie) migran¬
tenvrouwen.
Eenvan die projecten is uitgevoerd
in samenwerkingmet de Marokkaan¬
sevrouwenvereniging OMVA.Hierbij
zijn eerstegeneratie migrantenvrou¬
wen bij het GvO-project betrokken.
Zij hebbenhun verhalen en die van
anderenopgetekend.Vanwegede
belangrijke rol van taal in het project
kregende dameshun training tot
'verhalenverzamelaar'op maat van
de begeleidendeverzamelaars.

Deverhalen die dezenieuwe verha¬
lenverzamelaarsverzamelden,gaan
over thuis voelen, de eerste indruk¬
ken in AmsterdamOost, toekomst¬
verwachtingen in Nederland,over
heimwee en onthechting, over vrij¬
heid waarvan genoten wordt. Rela¬
tief veel verhalen gaan over muizen-
overlast, eenvan de onverwachte
gruwelen waarmeesommigen aan¬
vankelijk moesten leven in de oude
19de-eeuwseAmsterdamseOost. De
verhalen geveneen prachtige aan¬
vulling vanuit het perspectief van
vrouwen wier stem bij dit soort ver¬

halenprojecten normaliter niet wordt
gehoord of opgetekend.
Uit evaluaties van het GvOkomt het
project bij de OMVAals meest
gewaardeerduit de bus. Debegelei¬
ders gevenaan dat zij het een enor¬
me verrijking vinden om samente
werken met een groep vrouwen uit
hun eigen buurt, waarmee ze hier¬
voor nooit contact hadden.Dedames
van de beidevrouwenverenigingen
zeggenhetzelfde en vinden het daar¬
naast heel bijzonder dat ook eens
naar hun verhalen en belevenissen
wordt gevraagd.Het is dus met
name het contact en de uitwisseling
die gewaardeerdworden. Uitstapjes
naar het museumwerden gezamen¬
lijk ondernomenen na afloop van
het project kookten de deelnemers
en begeleiderssameneen maaltijd.
Dit soort projecten wordt door het
museumalleen nog op hoofdlijnen
gecoördineerd.De rest doen de deel¬
nemersen begeleiderszelf. Indien
nodig kan bij het museumom onder¬
steuning worden gevraagd.Minstens
twee keer per project wordt het
museumbezocht.Vanwegehet grote
enthousiasmestaan ook komend
schooljaar weer projecten bij OMVA
gepland.Mede hierdoor blijft de
website www.geheugenvanoost.nl
levendig en geeft dezeeen daadwer¬
kelijke afspiegeling van de buurt.

Mila Ernst,HoofdEducatie,Amsterdams

HistorischMuseum

Het Stedelijk Museum
Roermond en haar
nieuwere stadsgeno¬
ten.
Blow up was in het Stedelijk Muse¬
um Roermondin najaar 1991 de
aftrap voor een inmiddels vijftien
jaar lopend project Kunst op School.
Enhet was meteen een succes.Kin¬
deren in achterstandswijken bezoe¬
ken met hun ouders niet of nauwe¬
lijks een museum,theater of andere
culturele instelling. Kunst opSchool,
gecoördineerddoor het Roermondse
Centrum voor de Kunsten,probeert
daaromveelal allochtone kinderen
via school in contact te brengenmet
verschillende kunstdisciplines.Het
zoekt elk jaar een kunstdiscipline uit

en presenteert het lespakketaan de
scholen in Roermond.Degroepen 7
(leerlingen van 10 en 11jaar) van de
desbetreffendescholen nemendeel
aan het project. Het omvat een
introductie op het thema op een
passendelocatie, bijvoorbeeld het
museum,een werkperiodeop school
en een presentatie van de resultaten
in de vorm van een expositie of uit¬
voering, al naar gelang de 'kunst¬
soort van het jaar'.

Bij Blow up gingen de kinderen aan
de hand van een speurtocht objec¬
ten bekijken in het Stedelijk Muse¬
um Roermond,een museumvoor
historische en hedendaagsekunst.
Niet zomaar objecten, maar objec¬

ten met een afwijkend formaat.
Zoals een zeer grote zilveren lepel,
die vroeger werd gebruikt bij chique
ontvangsten, of een fors uitgevallen
middeleeuws,handgeschrevenboek.
Na dezeverkenning in het museum
gingen ze in school zelf iets maken
van een ongewoon formaat met een
expositie na afloop om de resultaten
te tonen: van speeltoestellen in de
vorm van ijsjes tot flink uitvergrote
troffels die als stoel fungeerden. De
popart was nieuw leven ingeblazen.
Maar belangrijker was dat de kinde¬
ren en hun docenten razend
enthousiast waren over dit project,
dat kant-en-klaar werd aangeboden
aan de scholen mét begeleiding in
het museumen projectdocenten.
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Sindsdienkomeneensper jaar de
groepen 7 van de desbetreffende
scholen aan de beurt voor Kunst op
School.Allerlei kunst- en cultuurdis¬
ciplines komenaan bod zoals beel¬
dende kunst, dans,muziek, theater
en archeologie.Vaak fungeert het
museumals startpunt van een the-
matocht door de opstelling.

Eenandere keerwordt er intensief
gebruik gemaakt van een expositie,
zoals tijdens de Sieradenparadein
2003, toen het Stedelijk Museum
Roermonden de hele stad in het

teken stonden van het hedendaagse
sieraad.
Het Stedelijk MuseumRoermond
heeft de jeugd al voor zich 'gewon¬
nen', want we zien ze vaker terugko¬
men in het museum,bijvoorbeeld
voor Maak geschiedenis!,een educa¬
tief project voor de bovenbouwvan
de basisschoolbij de vaste opstelling
over de historie van de Roermond.
Maar hoe zit het met hun ouders?
Voor de oudere allochtonen bereidt
het museumnu, samenmet het
RoermondseGemeentearchief,een
tentoonstelling voor. Dezeexpositie

richt zich specifiek op de situatie van
de Turksevrouw hier in de stad. De
bedoeling van dezeexpositie is
tweeërlei. We willen de allochtonen
over de drempel krijgen door hun
verhaal uitgebreid te 'vertellen' en te
laten zien. Maar we willen ook de
autochtonen in het museumhalen
om hen te informeren over hun
stadsgenoten,die (nog) (te) onbe¬
kendvoor hen zijn.

JeannineHövelingsbeleidsmedewerkster
StedelijkMuseumRoermond

Museum Oostwijk in
Vlaardingen
Ik woon nu in eenmuseum

Bewonerszijn als curatoren de
samenstellersvan tentoonstellingen,
zij beherenen bewarende collectie
als conservatorenen kunnen boven¬
dien het publiek rondleiden als sup¬
poosten in hun museum.

DeOostwijk is een prettige woonwijk
met circa 3000 huishoudensen kent
een grote sociale gelaagdheid.Voor¬
jaar 2002 kreegbeeldendkunstenaar
JacquelineHeeremavan de gemeen¬
te Vlaardingen de kunstopdracht om
de culturele identiteit en belevings¬
wereld van de bewonersvan de
Oostwijk te visualiseren. In de zomer
van 2003 resulteerdedat in de start
van MuseumOostwijk (MO). In dit
museumkrijgt de sterk beleefde
wijkbinding vorm.

MO is geenmuseum in de klassieke
betekenisvan het woord, maar een
concept dat als een koepel over de
Oostwijk ligt. Doelvan het museum
is eenverbinding te vormen tussen
alle verhalen, voorwerpen, plekken
en personenin de wijk en daarmee
het karakter van de wijk en de bete¬
kenis ervan voor haar bewoners
zichtbaar te maken.Hiervoor worden
op verschillende niveaus (populair,
kunstinhoudelijk en wetenschappe¬
lijk) activiteiten geïnitieerd.

De gemeenschapals museum
In MO onderzoekenwijkbewoners in
samenwerkingmet kunstenaarsvan¬
uit hun persoonlijke beleving de cul¬
tuur van het dagelijks leven.Decol¬
lectie van het museumblijft bij de
bewonersthuis, maar het zichtbaar
makenvan die collectie gebeurt door
projecten 'in real life' (irl) en op
internet. Mensennemeneraan deel
of nemen zelf het initiatief om de
collectie zichtbaar te maken.

Collectie
Vroeger en nu, alles en iedereenin
de Oostwijk is onderdeelvan de col¬
lectie van het museum.Huizen,
bomen,voorwerpen, herinneringen
en verhalen vormen samende unieke
museumcollectie. In MO kunnen
individuele belevenissendoor het
leggenvan verbindingen worden
opgetild en boven het alledaagse
uitstijgen. Het onderzoeken,selecte¬
ren en opnieuw ordenenvan ele¬
menten uit dezecollectie kan leiden
tot nieuwe verbandenen andere
inzichten in de culturele identiteit en
belevingswereldvan de bewoners.

Social inclusion
MuseumOostwijk is voor alle bewo¬
nersvan de Oostwijk, ongeacht leef¬
tijd, geloof, ras en dergelijke. Het
uitgangspunt is de cultuur van het
dagelijkse leven in deVlaardingse
Oostwijk. In MuseumOostwijk kan
het gewone versterkt en uitvergroot
worden, maar je kunt net zo goed
inzoomenop details. Dewijze waar¬
op mensenzichzelf zien in relatie tot
hun omgeving, hun familie, vrienden,
buren, de straat, de buurt, de wijk,
en - andersom- de invloed van de
woonomgeving op bewoners,worden
in het museumonderwerp voor
onderzoekdoor kunstenaars.

Gedeeldepassies
In de afgelopen jaren zijn er diverse
projecten gerealiseerd,waaronder de
Audio-tour BBSchat- BestBewaarde
Schat (Marije SchuurmanHess)en
de Digitale Atlas (TCHM/FelixJans-
sens).Tijdensde Meet 'n GreetMar¬
tin Gauswerden alle dierenliefheb¬
bersverzameld.DeMeet 'n Greet
Jaap ten Hoevedaagdede scooter-
fans uit. Entijdens de recente Meet
'n Greetprof.dr.GerardRooijakkers
kwamen geliefde persoonlijkevoor¬
werpen voor het voetlicht en werden
een deel van het digitale Verteleen
verhaal/Making History. Dezekorte

JacquelineHeerema

www.museumoostwijk.nl
info@museumoostwijk.nl
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verhalen zijn nu op de website te
lezen in de zogenaamdeinkijk-atlas.
Kieseen rubriek, bijvoorbeeld kunst
en cultuur, en leeshet verhaal over
de oude kassavan deVlaardingse
Stadsgehoorzaal:de kassavan de
Stadsgehoorzaalwerd altijd gebruikt
door de caissièreWillemijn van Don¬
gen. In 1985 kwam de computer en
moesten het kassaatjeen Willemijn
met pensioen.Ze kreeghet als aan¬
denkenmee.Toenze in februari
2005 overleed,kreegde huidige
eigenaar het van haar dochter om
verder te bewaren.Wie een pas¬
sword en gebruikerscodeheeft inge¬
vuld, kan aanvullingen geven op dit
verhaal.
In november2006 wordt het boek
Heldengerealiseerd:fotograaf en
wijkbewoner Ericvan Straaten ging
op zoek naar mensendie op grote of
kleine wijze bijdragen aan de sociale
structuur van de wijk.



Zcala/Voorheen het
Volksbuurtmuseum
Zcala te DenHaagademdeniet de
sfeer van een museaalgebouw en
heeft daardoor minder last gehad
van musealecodes.Dedrempel was
laag omdat het gebouw met horeca
en theaterprogramma's een functie
had als ontmoetingscentrum in de
oude binnenstad.
Van alle Nederlandsemuseahad
Zcala rond 2002 de meesteervaring
met social inclusion. Erwas geruime
tijd met succesgeprobeerdnieuwe
doelgroepenaan de instelling te
verbinden, onder meervia ambassa¬
deurs uit diversemigrantengroepen,
die fungeerden als intermediair.
Zcala wachtte niet af tot het
publiek kwam, maar zocht actief
naar potentiële bezoekersmet out-
reachwerkersen educatieveactivi¬
teiten

Social inclusion
Het gemis aan sociale cohesie leidt
in een stad als DenHaaggemakke¬
lijk tot uitsluiting van relatief grote
groepen nieuwe Hagenaars.De

vaststelling dat culturele instellin¬
gen maar een beperkte groep men¬
sen bereiken,maakte dat Zcala
expliciet inhoud wilde gevenaan
haar maatschappelijkefunctie. Zcala
stelde zich ten doel bij te dragen
aan cultuurspreiding, interculturele
uitwisseling, cultuureducatie en
kennisoverdracht.Daarmeegaf Zca¬
la inhoud aan de versterking van de
lokale culturele cohesie.

Publieksbereik
Het museumwilde zijn maatschap¬
pelijke functie en de publieksverbre¬
ding vorm geven in projecten, ten¬
toonstellingen en theaterproducties.
Zcala koos het Johan de Witt Colle¬
ge uit als samenwerkingspartner.
Dezeschool wilde een verrijking van
het onderwijsprogrammaen van het
leefklimaat van de leerlingen.Zcala
verzorgdesamenmet dezeschool
educatieve trajecten en workshops,
gekoppeldaan programmering, ten¬
toonstellingen en de theaterwerk¬
plaats.
Er zijn buurtbewoners binnenge¬
haald, die zelden of nooit in een
museumof andereculturele instel¬
ling kwamen. Het idee was dat deze
mensenvia hun bezoekaan Zcala
ook interessezouden krijgen in het
aanbodvan de grotere kunstinstel¬
lingen in de stad.

De programmering
Wat was er in 2004 en 2005 in Zca¬
la te beleven?Door middel van een
programmering van theater en
expositiesop verschillende niveaus,
was er een gedifferentieerd aanbod
dat stimuleerde tot receptievedeel¬
name aan kunst en cultuur. Het vol¬
gendeonderscheidwerd gemaakt:
'Portal' (laagdrempeligeopen voor¬
stellingen), 'Scope' (landelijk aan¬
bod, somsminder laagdrempelig,op
de groei) en 'Urban' (jongerenaan-
bod). Detheaterwerkplaats heeft
met amateurs, (pre-)professionals
en jongeren cultureel diversemuiti¬
en interdisciplinaire kunstuitingen
ontwikkeld en heeft daarbij gebruik
gemaakt van educatieve trajecten
en workshops.

Het doek dat viel
Zcala heeft moeten ervarendat een

innovatieve werkwijze haast onver¬
mijdelijk kwaliteitsverlies met zich
brengt. Ookzijn de niet-westerse
cultuuruitingen door haar financiers
getoetst op basisvan louter West-
Europesecriteria voor artistiek
beleid en dat bleek te wringen. Zca¬
la is in financiële problemenge¬
komen toen de structurele gemeen¬
telijke en rijkssubsidieswerden
stopgezet. Het genererenvan eigen
inkomsten uit de projecten bleek al
evenmin een kansrijke optie, gezien
de aard en het doel van social
inclusion. Zcala heeft zich inge¬
spannenom onder het zware weer
uit te varen. Dat is in de eerste
plaats gebeurddoor aan het einde
van de cultuurplan-periode toch alle
overeengekomenresultaatverplich¬
tingen na te komen.Maar dat was
te laat: Zcala is met ingang van 29
juni 2005 in liquidatie.
Er is in DenHaagsinds de sluiting
van Zcala niets tastbaars over van
de schat aan opgedanekennis en
ervaringen,maar wel een scala aan
publicaties.

EverardWarffemius,

InterimdirecteurZcala

(2003tot medio2005)

Zcala organiseerde onder andere
de volgende exposities
KomenEnGaan: 200 jaar migratie;
nieuwkomers,vluchtelingen en
gelukzoekers.
Hagania for arts'sake:het thema
migratie en spiritualiteit wordt door
3 kunstenaarsuitgewerkt als work
in progressin de wijken Schilders¬
wijk, Moerwijk en Ypenburg.
Import/Export: tentoonstellingen
met portretten in lino van Haagse
migrantenwinkeliers, door Ondine
de Kroon.
Winnendegezichten: fototentoon¬
stelling van 30 nieuwkomersmet
ambitie. Eententoonstelling van de
gemeenteDenHaag.
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Herdenkingsmusea,
een beschouwing
Het museum als plaats van herinnering, herdenking en (h)erkenning

'Afscheid nemen is iemand omhelzen vlak voordatje hem of haar
loslaat. Het is het proces waarin je probeert elkaar zo dicht mogelijk
nabij te komen. Wanneer dat niet kan, bijvoorbeeld doordat mensen
niet gevonden worden na een oorlog, blijkt verwerking voor nabestaan¬
den vrijwel onmogelijk. Daarom gaan zij graag naar plaatsen waar met
de overledene van alles is gebeurd. Het is de plaats waarvan je mag
aannemen dat het hier is gebeurd: dit is de brug waar gevochten werd.'

Devoorzichtig uitgesprokenwoorden van Riekje
Boswijk-Hummel, psychotherapeut, lijken te eindigen in
een metafoor. Debrug die tussen hedenen verleden
wordt geslagen,de brug tussen de overledeneen de
nabestaande,de brug die geen brug te ver hoeft te zijn
als er plaatsenvan herinnering beschikbaarzijn.

Sobibor
Zo'n plaats van herinnering ontbrak geheel in Sobibor. In
dit concentratiekamp kwamen in deTweedeWereldoor¬
log 250.000 joden om het leven,onder wie ruim 34.000
Nederlanders.Op 14 oktober 1943 kwamen de gevange¬
nen van Sobibor in opstand.Tijdensde opstand zagen
ongeveer300 mensenkans te ontsnappen.Van hen
overleefden uiteindelijk slechts 52 de oorlog. DeDuitsers
besloten na de opstand Sobibor te sluiten en de sporen
uit te wissen.Na de oorlog deed het verhaal de ronde
dat het Russenwaren die de opstand haddenontketend,
wat in het toenmalige Polenautomatisch leidde tot het
doodzwijgen van Sobibor.Deval van de muur bracht
verandering. In Sobibor staat nu een klein, houten muse¬
um met een bescheidenexpositie.
In het kadervan de jumelage Gelderland/Lubelski,de
Poolseprovincie waar Sobibor ligt, helpt de provincie
Gelderlandeen nieuw herinneringscentrum in Sobibor op
te richten. Ookwillen de Polende Himmelfahrtstrasse,
de route die de joden vanaf de trein naar de gaskamers
moesten lopen, weer zichtbaar maken.Op het educatie¬
ve pad komt een bomenmonument te staan. Bovendien
krijgt Sobibor een officiële begraafplaatsvoor de omge¬
komenjoden. Opmaat voor het centrum is, dankzij de
GeldersegedeputeerdeHansEsmeijer,een reizende
expositie over de holocaust. Daar is wereldwijd belang¬
stelling voor, onder meervanuit deVerenigdeStaten,
Duitsland, Italië en Tsjechië.Dezetentoonstelling kwam
tot stand door een financiële bijdrage van de Provincie
Gelderlanden beleefde haar première in het Herinne¬
ringscentrum KampWesterbork.

Eenoverzicht van plaatsenvan herinnering in heel
Europabiedt de website www.oorlogsmusea.nl.

RiekjeBoswijk-Hummel heeft er een aantal via internet
bezocht en was onder de indruk van de veelheid.Als
psychotherapeute is zij overtuigd van het belang van
dezeplaatsenvan herinnering, in de eerste plaats voor
nabestaandenom afscheid te kunnen nemenen los te
laten wat dierbaar is. Het gaat hierbij voortdurend om
ingrijpende calamiteiten. Deeen kan zijn verhaal kwijt,
de ander die kan er kennisvan verhalen tot zich nemen.

Achterhoeks Museum 1940-1945
Het musealiserengeschieddevooral door de generatie
die de oorlog heeft meegemaakt,voor de generatie die
niet heeft. Dit is de gebruikelijke legitimatie. Maar in de
praktijk zie je ook de naoorlogsegeneratie ten nauwste
betrokken bij de totstandkoming van nieuwe museaop
dit gebied.Mensendie de oorlog niet hebbenmeege¬
maakt, maar er wel door geraakt zijn.
Eenvoorbeeld is het AchterhoeksMuseum 1940-1945 in
Hengelo (Gld.)van Jean Kreunen(geboren 1963). Hij
speelt niet alleen een actieve rol bij het opsporenvan
materiële getuigenissenvan deTweedeWereldoorlog,
maar ook bij het achterhalen en vastleggenvan de bij¬
behorendeverhalen. Het AchterhoeksMuseum is daar¬
door een aan verhalen gerelateerd museumgeworden.
Museumobjectenzijn door zijn toedoen informatiebron¬
nen die emoties teweeg brengen.Ze kunnen een snaar
raken bij het publiek dat somshelemaal niets met oorlog
heeft; althans geen persoonlijkeervaringen, hooguit van
horen zeggen.

Emoties door objecten
Hoe kan het dat dingen emoties opwekken?RiekjeBos¬
wijk verklaart dezeontroering uit het feit dat zo'n object
iets met je kan 'doen'.Door een bepaald object te zien,
een pijp bijvoorbeeld, kan er een hele context tot leven
komen.Je ziet de huiskameren de leunstoel van je
grootvader voor je. Zo'n object refereert dus aan inhou¬
den die in jezelf aanwezig zijn. Het kan gebeurendat
hetzelfde object bij een ander niets losmaakt.
Door het zien van objecten of het bezoekenvan plaat¬
sen, kunnen ook verhalen die jou zijn verteld, gaan

Jacobus Trijsburg,

Directeur Stichting

GeldersErfgoed

Riekje Boswijk-Hummel

(1946) werkte als

psychotherapeute en

opleidster aan de

Opleiding voor Trans¬

persoonlijke Psychothe¬

rapie die in Centrum

Boswijk (www.cen-

trumboswijk.nl) wordt

gegeven. Zij publiceer¬

de acht boeken over

menselijke relaties. In

Afscheid nemen en

Troostbeschrijft ze de

emotionele processen

die zich binnen en tus¬

sen mensen voltrekken,

wanneer dezen te

maken krijgen met

rouw en verdriet

(www.boswijk.dds.nl).
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'leven'.Wanneer iemand het Achterhuis van Anne Frank
in Amsterdam bezoekt,zal haar dagboekmeervoor hem
gaan leven.
Omdie reden,het tot leven laten komen en daarom
beter begrijpen, heeft zij zelf meermalen rondgelopen in
plaatsenals leper,waar door het Museum In Flanders
Fieldsde EersteWereldoorlog - DeGroteOorlog - op
een zeer indringende wijze wordt vertolkt en toeganke¬
lijk gemaakt. Zij heeft in Noord Frankrijk bij Calaisen bij
Verdun bunkersbezocht om te weten te komenwat de
soldaten daar hebbenmeegemaakt:kou, honger,uitput¬
ting, wanhoop, zere voeten. Enhoewel ze zich realiseert
dat ze dat nooit zal kunnen invoelen, blijft het haar fas¬
cineren hoe mensenhet in dergelijke extreme, onhoud¬
bare situaties kunnen uithouden en voelt zij dat door
het bezoekenvan die plaatsen haar respect en mededo¬
gen voor de soldaten die daar hebbengevochten steeds
weer opgeroepenworden.

Het zien van beeldenkan een heel indringende stimulus
zijn. Als ik van haar wil weten hoe het komt dat ik per¬
soonlijk steedsmeer moeite heb met de gruwelijke beel¬
den die ons via de televisie bereiken,maakt zij duidelijk
dat zoiets afhankelijk kan zijn van de levensfasewaarin
men zich bevindt. Naarmateje ouder bent, hebje een
breder zicht op het leven en op de gruwelijkheid van wat
mensenelkaar aandoen.Als kind beleef je zoiets niet als
werkelijkheid. Het dringt niet zo diep door.Tot 28 jaar
benje bezig jezelf te ontdekken en tot 56 jaar hebje het
druk met jezelf te handhaven,te profileren en op orde te
blijven. Je leeft noodgedwongentamelijk egocentrisch.
In de derde levensfasehoevendie ambities niet meer zo.
Erontstaat ruimte om watje hebt meegemaaktte her¬
kauwen en je ontwikkelt - mits je niet verzuurd of ver¬
bitterd bent geraakt in de loop van je leven - mededo¬
gen.

Vrijwel ieder oorlogsmuseumis geborenvanuit de
gedachte nooit meeroorlog of zoals eenvan de musea
het uitdrukt: 'Oorlog hoort in een museum,nergens
anders'.Toch heeft RiekjeBoswijk bij het lezenvan reac¬
ties van bezoekersop de websites zich bezorgdafge¬
vraagd of het gestelde doel wel wordt bereikt. Verschil¬
lendejongeren zijn enthousiast over al het wapentuig,
hebbengrote bewondering voor bijvoorbeeld de kwali¬
teit, de omvang en diversiteit van de collectie en de uni¬
citeit van de objecten. Ze tonen geenspoor van afschuw
of mededogenmet de slachtoffers. Integendeel,hun
reacties gaan in de richting van 'fantastisch al die
wapens' of 'heel veel vliegtuigen'. Alsof de jongeren in
kwestie het over DinkyToyshebben.

Museum Markt 12, Aalten
Daarentegenwas zij onder de indruk van het Museum
Markt 12 in Aalten, dat laat zien dat mensenin oorlogs¬
tijd keuzesmoeten maken.Het schildert niet zwart-wit,
maar maakt duidelijk hoe moeilijk dat kiezenvaak was.
Prachtig vond zij dat een verbinding wordt gelegd met
het hier en nu: ook in het gewone dagelijkse leven moet
je vaak kiezenen ook dan is dat somsheel lastig.
Het museumpresenteert tot eind januari de expositie

Getekendgeboren gewijd aan kinderenvan 'foute'
ouders,een onderwerp dat in het naoorlogsezwart-wit
denken bij voorkeur buiten beeld werd gehoudenof
waar onbarmhartig over werd geoordeeld.Vandaarde
toevoeging 1931-2010.

RiekjeBoswijk pleit ervoor om op scholen aandacht te
bestedenaan ruziesen het leren omgaanmet woede,
verdriet van jezelf en anderen.Conflictbeheersing,
probleemoplossing,omgaanmet emoties en geweldloze
communicatie zoudenverplichte schoolvakkenmoeten
worden. Het educatievedoel van de meesteoorlogs¬
museazou in haar visie bekrachtigd worden wanneer
bezoekenaan dezemusea ingebedzouden zijn binnen
dergelijke vakken.
De recente discussieover de vrijheid van meningsuiting
brengt haar tot de vraag wat nog het gevenvan je
mening is, en waar het scheldenbegint en mensentegen
elkaar worden opgezet.

Voor zichzelf heeft zij de conclusie getrokken dat het in
ieder geval raadzaamis om gehoor te gevenaanThich
Nhat Hanh,een zenmeesterdie deVietnameseoorlog
aan den lijve heeft meegemaakt.Hij zegt: 'Zorg datje
alleen positieve emoties zoals vrede,vreugde,vergeving
of mededogenvoedt en zorg ervoor negatieveemoties
zoals woede, haat, jaloezie en dergelijke geenaandacht
te geven'.Daaromook vraagt zij zich af of het alsmaar
min of meer gedachteloos'consumeren'van (Tweede-
Wereldjoorlogsfilms wel goed is. Zij vindt het heel iets
andersals men plaatsenvan herinnering bewust opzoekt
om er meervan te weten te komen,ervan te leren en
mededogente voelen.

Daaromis het ook goed dat KampVught in ere is her¬
steld, want hierin ligt erkenning. Erkenningvan de gele¬
den pijn is de essentievan troost. Eenvergelijkbaar pro¬
ject in Duitsland is Villa ten Hompel te Munster.Via dit
museumkwam zij de gedachte op het spoor dat het bij
schadeloosstellingde meestemensenniet om geld gaat,
maar om erkenning. Dat is buitengewoon belangrijk.
In dit verband herinnert zij aan de functie van namen
die leesbaaren tastbaar vereeuwigd zijn in herinnerings¬
muren, op zuilen, op graven en - heel belangrijk - aan¬
geraakt kunnen worden. In dat opzicht beantwoorden de
gedachtenistuin bij Huis 't Velde te Warnsvelden het
monument dat voor neergestorte luchtmachtpiloten tot
stand wordt gebracht bij het Luchtvaartmuseumte Lely¬
stad, aan de behoefte aan erkenning van nabestaanden
van omgekomenpolitiemensen en luchtmachtpiloten. De
nabestaandekan daar uitsprekenwat tot dan toe onzeg¬
baar is gebleven.Enmen kan afmaken wat is blijven lig¬
gen, zodat het eigenlijke rouwprocesop die plaats kan
worden gestart of afgemaakt.
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Nationaal
Gedenkteken van Fort
van Breendonk: opdat
men niet zou vergeten
Het Fort van Breendonk,eenvan de
best bewaardeconcentratiekampen
in Europa,is het bewijs van de gru¬
wel van het nazismein België.Van
september 1940 tot en met septem¬
ber 1944 was het vooral een door¬
gangskampwaar men verbleef tot¬
dat men werd gedeporteerdnaar de
concentratiekampen in Duitsland,
Oostenrijk, Polenof elders.Erverble¬
ven in totaal ca. 3500 gevangenen
in Breendonk,ongeveerde helft
overleefdede kampen.
Bij de wet van 19 augustus 1947
werd het Fort van Breendonktot
Nationaal Gedenktekenuitgeroepen.
Dewetgever wilde de site bewaren
in dezelfde toestand als tijdens de
bezetting. Sinds 1947 luidt de doel¬
stelling dan ook 'de bestendige
bewaring van de gebouwenen wer¬
ken van het Fort' en dit om de her¬
innering aan het fort te bewaren en
zo het 'burgergevoel' te stimuleren
en de vaderlandslievendeopvoeding
van de jeugd te bevorderen.
Het museumvindt zich terug in de
objectieven die T.Todorovformu¬
leerde in zijn 'Lesabus de Mémoire'
en tracht deze in zijn werking te
realiseren.Zo wil het museumener¬

zijds een 'letterlijke' herinnering zijn
die de gebeurtenis bewaart en
anderzijds een 'exemplarische'her¬
innering die toelaat voorbeeldente
ontlenen aan het verleden die opge¬
volgd worden of juist niet herhaald
moeten worden. Het museum is een
plaats van herinnering en staat in
voor het niet vergeten van de gru¬
welen en het verdriet. Niet vergeten
is hier als het ware een plicht, een
plicht tot herinnering ten aanzien
van de gestorvenen.
Zo worden bijvoorbeeld elk jaar de
overlevendenvan het kamp, hun
familieleden en genodigdenverenigd
tijdens een bedevaart in het Fort. Op
de plaats waar bijna 200 gevange¬
nen werden gefusilleerd of opgehan¬
gen, worden hun opofferingen met
respectgeëerden wordt er bezwo¬
ren hen en het gebeurdeniet te ver¬
geten. Dezeplechtigheid brengt ons
in de wereld van de herinnering.
RogerCoekelbergs,tijdens de zomer
van '41 gevangenein het fort en nu
voorzitter van het Gedenkteken,
heeft enkelejaren terug de impuls
gegeventot een grondige vernieuw¬
ing van de museuminrichting. Met
het grootste respectvoor de site
werden het bezoekersparcours her¬
ingericht en de museumzalenvolle¬
dig vernieuwd om de boodschapvan
tolerantie, respect,burgerzin en

menselijkewaarde (Rechtenvan de
Mens)aan een nieuwe generatie
door te geven.Het nieuwe parcours,
geopend in mei 2003, laat nieuwe
interpretaties toe van het bezoek
aan dit SS-Auffanglager.Nu wordt
het parcoursonder meer bepaald
door een honderdtal authentieke
foto's die tot nadenkenover de
menselijkeziel stemmen.
Voor leerkrachtenworden ook
maandelijksscholingen georgani¬
seerdzodat zij zich een bezoekaan
dezeherdenkingsplaatseigen kun¬
nen maken.Ze krijgen hierbij ver¬
schillende denkpistesaangereikt die
ze achteraf samenmet hun leerlin¬
gen verder kunnen uitwerken.
Wij denkendat de toekomst van het
Nationaal Gedenktekenvan het Fort
van Breendonkligt in de evolutie
naar een sensibilisering over en ver¬
dediging van de Rechtenvan de
Mens. Hierbij kan het Fort - als
historisch gebouw en paradigmavan
het lijden - fungeren als een histori¬
scheaanzet waarbij aan huidige en
toekomstige generatieswordt
getoond waartoe het niet respecte¬
ren van dezewaarden, ideeënen
principes kan leiden.

OlivierVanderWilt,

conservator

Oproep van Stichting
Sobibor
Uit het boek Vernietigingskamp
Sobiborvan overlevendeJules
Schelvis:
'Ophet rangeerterrein naast het
kampaangekomenwerdenmaximaal
elf wagonshet kamp ingereden,
omdat degaskamersniet meerdan
300 mensenkondenbevatten, onge¬
veerde helft van de 700die in de elf
wagonszaten. Het uitladen door
werkjodenvan het zogeheten
Bahnhofskommandogebeurdeniet
zachtzinnig. DeSS'ersschreeuwden
schnéller,schnéller,ensloegen
onbarmhartig op demensenin. Toch
wekte de eersteaanblik van het
kampgeenargwaan omdat de bar¬
akkendie ze zagen,op Tirolerhuisjes
leken,met gordijntjes voor de ramen.'
Het kindertransport uit Vught, waar¬
mee 1269 kinderenvia Westerbork

op 8 juni 1943 naar Sobibor vertrok¬
ken,vormt een tragisch dieptepunt
in de geschiedenisvan de holocaust
in Nederland.Dat de belangstelling
voor dit kindertransport niet tanen¬
de is, blijkt ondermeer uit het grote
aantal aanwezigen bij de herdenking
die ieder jaar door Nationaal
Monument KampVught georgani¬
seerdwordt. Nu zijn er nog mensen
die een persoonlijk verhaal over dit
transport kunnen vertellen en die
nauw of zijdelings betrokken
geweest zijn bij dit drama.

Omde herinnering aan dit transport
ook in de toekomst de aandacht te
gevendie zij verdient, zoekt de
Stichting Sobibor personendie hun
verhaal willen vertellen. DeStichting
Sobibor wil een aantal van deze

verhalen publiceren in haar serie
'Getuigenissen'.In dezeserie werd al
twee keer aandacht besteedaan
kinderen uit dit transport.

Wilt u uw verhaal met ons delen,
neemt u dan contact op met de
Stichting Sobibor,William Boothlaan
44, 1185NRAmstelveen,tel. 06-
16 110965 of u stuurt een e-mail
naar info@stichtingsobibor.nl.
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actualiteit zal er in de komendejaren
steedsmeer een plek krijgen. 'Water
geeft en water neemt; daar zal dus
eeuwig strijd meeworden gevoerd',
aldus het Watersnoodmuseum.Het
museumzal de komendejaren uit¬
breiden van één naar alle vier in
Ouwerkerkaanwezigecaissons.Het
tweede caissonzal in de nieuwe
museuminrichting bestaan uit twee
delen: het multimediaal monument
'1835 + 1', ontwikkeld door docu¬
mentairemaker Koert Davidseen
multimediakunstenaar RoelWouters,
en een tentoonstelling waarin de
emoties van binnen- en buitenlandse
slachtoffers van het water centraal
staan: citaten, sprekendefoto's,
objecten met een indringend verhaal
erachter.
DeWatersnoodramphad in 1953
directe en dikwijls ingrijpende gevol¬
gen voor de ongeveer600.000 inwo¬
nersvan de provinciesZeeland,Zuid-
Holland en Noord-Brabant. In totaal
verloren 1835 mensenhet leven.
Eigenlijk 1836, want naar later bleek
werd in de stormnacht een kind

■
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geborendat nimmer officieel werd
geregistreerd.Zoals museahet
belangrijk vinden de verhalen achter
de objecten te verzamelen,vindt het
Watersnoodmuseumhet evenzeer
heel belangrijk de verhalen achter de
slachtoffers bijeen te brengen.Daar¬
om past het multimediaal monument
'1835 + 1' van Davidseen Wouters
zo goed in het nieuwe museum.Op
de website www.deramp.nl vindt de
bezoeker1835 lijnen; elke lijn is een
plaats voor een persoonlijke herinne¬
ring aan eenvan de slachtoffers van
de ramp. Bezoekersworden uitgeno¬
digd om een herinnering achter te
laten zodat dezekan worden
bewaardvoor latere generaties.Ook
zal het museumkomendejaren mid¬
dels een onderwijsproject kinderen
uitnodigen om in de eigen omgeving
onderzoekte doen naar de achter¬
grondinformatie over de slachtoffers.
Zal het mogelijk zijn om elke lijn te
vullen met een herinnering?

LeoAdriaanse,
Museumconsulent,StichtingCultureelErfgoed
Zeeland
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1835 + 1
Sinds 2001 is in het ZeeuwseOuwer¬
kerk het Watersnoodmuseumgeves¬
tigd. Het museumvond onderdak in
eenvan de vier caissonswaarmee in
1953 de Oosterscheldedijkwerd
gedicht. Daarin was in de rampzalige
stormnacht van 1 februari 1953 een
gat geslagen.Het museumwerd
opgericht ter herinnering aan en her¬
denking van de Watersnoodramp.
Het speeldeeen belangrijke rol bij de
nationale herdenkingvan deze ramp
in 2003, eenjaar waarin liefst
50.000 menseneen bezoekaan het
museumbrachten. Maar ook de
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Tien jaar Vrienden van
Archeon
Bindend element tussen vrijwilliger en Archeon

DeVereniging Vrienden van Archeon (WvA) bestaat in 2006 precies
tien jaar. De vereniging vond zijn bestaansgrond destijds in het
dreigende faillissement van dit archeologische themapark in Alphen
aan den Rijn, en alle perikelen daaromheen. Zo'n 80 vrienden van het
eerste uur stichtten de WvA die destijds pleitte voor behoud van dit
unieke park met zijn drie tijden, te weten de prehistorie, de Romeinse
tijd en de Middeleeuwen.

In die eerste tijd bracht het faillissement van Archeon de
WvA-leden bij elkaar.Erontstond al direct een nieuws¬
brief om landelijke, provinciale en plaatselijke politici te
overtuigen van het belang van Archeon als educatieve
plaats van de vaderlandsegeschiedenis.Deverschijning
van de diverseafleveringen inspireerdede regionale
media tot verhalen over het bestaansrecht.Onmiddellijk
na het uitsprekenvan het faillissement kocht het
bestuur van deWvA van de curator twee grote ossen
voor een schappelijk prijsje per kg geslacht gewicht. Een
inderhaast opgezette actie 'OssenParentsPlan' bracht
het benodigdegeld bijeen om de ossente laten overwin¬
teren bij een veehouder in Drenthe. Het jaar daarop kon¬
den de ossenen hun eigendomsbewijzenworden overge¬
dragen aan de nieuwe eigenarenvan het archeo¬
logische themapark.
Met name in die eerste fase heeft deWvA politiek en
burger duidelijk gemaakt dat Archeon meer is dan een
verlies- en winstrekening, namelijk een eigentijds con¬
cept om de geïnteresseerdebezoekereen blik in zijn ver¬
leden te geven.

Bloeiend themapark
Intussen is Archeon uitgegroeid tot een bloeiend thema¬
park dat jaarlijks vele tienduizenden bezoekerstrekt. De
vereniging heeft ongeveer900 leden. Nog altijd houdt
de vereniging zich op in het maatschappelijkemidden¬
veld tussen het commerciële bedrijf Archeon en poli¬
tiek/samenleving. Zo krijgen politici en media nog altijd
de inmiddels in fullcolour uitgevoerde nieuwsbrief. En in
verband met het tienjarig bestaanwerft deWvA bij de
eigen leden,ondernemers,fondsen en overhedenfinan¬
ciële middelen voor de bouw van een Romeinsemuur in
het themapark. Dezemuur is een getrouwe reconstructie
van de zuidwesthoek van het castellum dat werd ont¬
dekt in het centrum van Alphen aan den Rijn.

Met vrijwilligers
DeWvA heeft een harde kern van vrijwilligers. Onder
leiding van een beroepskrachtvan Archeon werkt inmid¬
dels een aantal van die vaste vrijwilligers aan de bouw

van de Romeinsemuur. Dit houten bouwwerk met zijn
vier hoge torens vordert van week tot week.Aan dit gro¬
te project nemenvooral vrijwilligers deel die zich aange¬
trokken voelen tot het leven in de Romeinsetijd en
bovendien graag met hun handenwerken. Het zijn ook
diezelfde mensendie enige tijd geledende door deWvA
aan Archeon geschonkenreplica van een Romeinsehijs¬
kraan hebbengebouwd.
Enterwijl het groepje vrijwilligers onverdroten voort¬
bouwt aan de Romeinsemuur, is op zondag een andere
groep vrijwilligers actief in het klooster van het middel¬
eeuwsestadje Gravendam.Zij vormen de groep minder¬
broeders,die onder de naam Paxet Bonum op gezette
tijdens Gregoriaanseen anderemiddeleeuwsegezangen
ten gehore brengt. Veelal is er bij de bezoekerseen blik
van herkenning als dezestevige mannenstemmenvan
wal steken. Ende echte liefhebbers kopen graag de cd
die dezeminderbroedershebbenopgenomen.
Vrijwilligers onderhoudenzowel in de winter als tijdens

TinyBrouwers,

Voorzitter van de

Vereniging Vrienden

van Archeon,

Alphen aan den Rijn

foto: HansSplinter
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het openingsseizoentuinen in de drie tijden van het
park.Ze zaaien, planten, wieden, maar verzamelen
zoveel kennisvan 'hun' tuin, dat ze tegelijk dienen als
vraagbaakvoor het geïnteresseerdepubliek.

Vaste regels
Deongeveer200 WvA-vrijwilligers zijn op vele manie¬
ren actief binnen Archeon. Om hun activiteiten te
stroomlijnen worden de dagelijksecontacten over het
vrijwilligerswerk tussen deWvA en de directie van
Archeon onderhoudendoor de CommissieVrijwilligers
van deWvA. Dat gebeurt aan de hand van eenvrijwilli-
gersreglement,ook afgedrukt op deWvA-website
(www.vrienden-archeon.nl). Dat reglement is noodzake¬
lijk om het vrijwilligerswerk tussen hobby en commercie
goed en transparant te regelen.Zo is het bijvoorbeeld
niet de bedoeling dat vrijwilligers worden ingezet in de
horecavan Archeon. Ende commissie is ook waakzaam
dat vrijwilligers niet in hun eentje de bezoekersinforme¬
ren in eenvan de drie tijden. Informatieverstrekking
doen zij immers in principe samenmet een zogeheten
Archo-tolk, een betaalde kracht, die daarvoor de eerst
verantwoordelijke is. Ende CommissieVrijwilligers regelt
ook dat vrijwilligers door trainingen, cursussenen het
bestuderenvan readersmet informatie over de prehisto¬
rie, de Romeinsetijd en Middeleeuwen de nodige kennis
vergaren om die goed aan de bezoekerste kunnen over¬
dragen.

Wederzijdse afhankelijkheid
Het NederlandsInstituut voor Zorg en Welzijn en het
Verwey-Jonker Instituut hebben in 2004 in opdracht van
het ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport
(VWS)een onderzoekuitgevoerd naar de samenwerking
tussen vrijwilligers en beroepskrachten.Daaraanis ook
meegewerktdoor de directie van Archeon en deWvA.
Uit het onderzoekbleek dat Archeon een van de weinige
commerciële bedrijven is in Nederland,die een vrienden¬
vereniging om zich heen heeft.
Alle vrijwilligers van Archeon delen hun liefde voor
geschiedenis.Onderde vrijwilligers zijn gepensioneerden
en mensendie vervroegd het arbeidsproceshebbenver¬
laten, maar ook mannenen vrouwen die nog actief zijn
in het beroepsleven.Deonderzoekersstelden vast dat
het vrijwilligerswerk in Archeon gepaardgaat met een
grote inhoudelijke belangstelling voor een bepaaldetijd.
Het themapark biedt de mogelijkheid om dezebelang¬
stelling om te zetten in concrete ervaringen.Je lééft
namelijk vervolgens in zo'n tijd.

Zo laat vrijwilliger Nanco (in het dagelijks leven archiva¬
ris in een ziekenhuis) bij de boerderij van de eerste boe¬
ren in Nederland( prehistorie) zien hoe hij een scherpe
splinter van eenvuursteenknol aftikt.

Dedirectie betrekt de vrijwilligers bij het reilen en zeilen
van Archeon.Ze zijn verzekerdgedurendede tijd dat ze
in Archeon actief zijn, ze krijgen een (overigenszeer
bescheiden)onkostenvergoedingen ze hebbeneenvrij-
willigerspasje waarmeeze Archeon op andere tijden dan
hun uitgekozenwerktijden, kunnen bezoeken.Tevens
worden vrijwilligers steevast uitgenodigd voor barbecu¬
es,feesten en de nieuwjaarsborrel. Kortom: ook de direc¬
tie van Archeon doet veel aan klantenbinding onder zijn
vrijwilligers.
Erzijn natuurlijk veel situaties waarbij vrijwilligerswerk
en hobby zeer dicht bij elkaar liggen. Denkmaar aan een
muziek- en toneelvereniging. Het uitzonderlijke bij
Archeon is dat het vrijwillige werknemerschapis ontwik¬
keld binnen de kadersvan een commercieel bedrijf. Dat
geeft een wederzijdseafhankelijkheid tussenvrijwilli¬
gerswerk,hobby en commercie.Archeon zou zeker min¬
der aantrekkelijk zijn zonder zijn vrijwilligers en het werk
dat zij verzetten. Maar de vrijwilligers hebbenook
Archeon hard nodig, omdat zij daar op unieke wijze hun
hobby kunnen uitoefenen.
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Hoe motiveer je voor hun vrijwilligerswerk? Vroe¬ kansom uitleg te gevenen
vrijwilligers? ger was het aanzien dat de vrij¬ oplossingenvoor te stellen. Oor¬
Omeen deskundigen motiverend williger kreegdoor zich te kun¬ deel niet te vlug en probeer
vrijwilligersbeleid te voeren, is het nen profileren met de organisa¬ motieven te achterhalen.
allereerst belangrijk datje weet wat tie, voldoende.Nu willen vrijwil¬
die vrijwilligers moeten doen en ligers toch vooral effecten op DaphnéMaes,

wat hun relatie is of zal zijn met je korte termijn: ze willen erbij ConsulentHeemkundeVlaanderenvzw

doelpubliek. Dit moet kaderen in de horen, hun vrije tijd nuttig
algemenevisie die je hebt voor je besteden,een bijdrage leveren
organisatie. Je moet dus eenvrij¬ aan een doel, aanzienverwerven,
willigers- beleid uitwerken voor je hun individuele kwaliteiten of
organisatie. kennis kunnen tonen, bijleren,

verantwoordelijkheid krijgen,
• Maak een evaluatie van je hui¬ waardering krijgen...
dig vrijwilligersbeleid: welke
soorten vrijwilligers hebje nu, Andere punten voor het in stand
wat zijn de behoeften van je houden van vrijwilligerswerk,
organisatie, waar zijn er kansen zijn goedewerkomstandigheden,
om te groeien, wat ontbreekt een goed draaiendeadministra¬
er...? tie, zekerheid,eenjoviale en

gezellige organisatiecultuur....
• Peil de verwachtingen, voorkeu¬
ren en vaardighedenvan je vrij¬ • Geef vrijwilligers ook de nodige
willigers. Mensenverschillen in begeleiding. Het democratische
wat ze zoeken in het vrijwilli¬ leiderstypezal makkelijker vrij¬
gerswerk.Sommigenzoekenbij¬ willigers behoudendan het
voorbeeld zelfbevestiging, ande¬ autoritaire type. Belangrijk is dat

Tip:
• In Nederlandorganiseert Civiq, een organisatieren zoekendan weer een je verschillendesoorten mensen

uitdaging. Ook het type en de ook op een anderemanier aan¬ voor vrijwilligerswerk en vrijwilligersmanage-
ment, een cursus 'Borging van vrijwilligersbeleid,

graad van motivatie verschilt pakt en datje nagaat welke taak het stapsgewijs vastleggenvan regelingen voor

vaak van vrijwilliger tot vrijwilli¬ en verantwoordelijkheid bij wel¬ vrijwilligers'. Decursusmapkunt u gratis downlo¬
aden via de site van de organisatie: www.civiq.nl.

ger.Sommigenwillen enkel ke vrijwilliger zou passen.Zorg • Ook in het LCM-scholingsaanbodis een studie¬

praktische zaken uitvoeren en voor een taakomschrijving. Denk dag Vrijwilligersmanagement opgenomen.
• De Federatievan Vriendenverenigingenvan

zijn daar perfect gelukkig mee, ook aan jaarlijkse persoonlijke Musea in Nederlandheeft publicaties uitgebracht

anderenwillen graag een grote feedbackgesprekkenom de taak¬ waarin onder andere voorbeeldenvan vrijwilli-
gersovereenkomstenstaan. Ze zijn beschikbaar

betrokkenheid met de organisa¬ inhoud, taakvervulling, werkom¬ voor leden van de Federatie;zie www.federatie-

tie en willen dus ook graag standigheden,samenwerkingen vriendenmusea.nl
• In Vlaanderen kunt u terecht op www.vrijwilli-

betrokken worden bij het beleid. ontwikkelingsmogelijkheden te gerswerk.be.Daarvindt u naast de contactgege¬

bespreken.Geefwaardering en vensvan de provinciale steunpunten voor vrijwil¬
ligerswerk ook nuttige tips,

• Denkna over wat je als organi¬ erkenning.Ga problemen niet uit achtergrondinformatie, vormingsactiviteiten en

satie te bieden hebt aan de vrij¬ de weg, maar leg de zakenvoor te downloaden publicaties zoalsVrijwilligers
prikkelen is een kunst en Met vrijwilligers sporen
is een kunst.willigers: wat krijgen zij in ruil aan de vrijwilliger en geef hem
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De maatschappij in de musea
Culturele
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diversiteit naar een breder plan
De aandacht voor culturele diversiteit in een museum kan (en moet?)
verder gaan dan de traditionele taken van verzamelen,beheren, restaure¬
ren en exposerenvan materiële cultuur. Tijdens de expertmeeting over
social inclusion op 14 april 2005 in Zcala, gaf David Fleming, directeur
National Museums Liverpool, de missiebepalingvan dezemuseamee:
'mensen helpen hun plaats in de wereld te bepalen, hun identiteit te
leren kennen en hun zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde te verbeteren'.1
Hoewel niet altijd zo duidelijk omschrevenin hun missie,
proberenvele museain NederlandenVlaanderenaan¬
dacht te hebbenvoor de samenlevingrondom hen.
Opvallendis wel dat bij bijvoorbeeldsocial inclusion of
culturele diversiteit het publieksmatigeaspectoverheerst:
vaak ziet een museumeen uitwerking of vertaling van
zijn multiculturele of maatschappelijkerol op het vlak
van publiekswerking.Via publieksactiviteiten onderneemt
men pogingenom minder kansrijkegroepen in het muse¬
um te krijgen, om minderhedenen/of multiculturele
groepenbij het museumte betrekken.
Uit onderstaandebijdragen blijkt echter dat oog hebben
voor de maatschappelijkerol van het museumook anders
ingevuld kan worden.Zoals David Flemingaangeeft, is
het museumeen plaats waar men leert, zijn zelfbeeld

ontplooit, zijn positie in de wereld (her)definieert.Maar
dit geldt niet alleen voor de toevallige of trouwe muse¬
umbezoeker,is niet beperkt tot het publiek; dit principe is
evenzeervan toepassingvoor (interim-)medewerkersvan
een museum.Voorbeeldenals het Museumvoor Natuur¬
wetenschappen,de Museumboerderijof zelfs het Wieier-
museum,tonen aan hoe ook museaeen rol kunnen spe¬
len in de reïntegratie of resocialisatievan mensendie
zich in de margevan de samenlevingbevinden.Op tijde¬
lijke of permanentebasisdeel uitmaken van eenstimule¬
rendeculturele werkomgevingals een museum,kan voor
enkelende deur naar de maatschappij terug op een kier
zetten of verder openenen zo een belangrijke ruggen¬
steun betekenenin hun groeiprocesnaar emancipatie,
zelfstandigheid en (her)integratie.

Museumboerderij
plaatst mensen terug
in de maatschappij
In Zeelandwerkt de Stichting Arduin
momenteelaan eenMuseumboerderij
die zal worden beheerddoor mensen
met een verstandelijke beperking.
Emancipatieen zelfstandigheid van
mensenmet eenzo'n beperkingstaan
bij Arduin hoog in het vaandel. Dit
betekent dat cliënten wonen op een
plek die ze zelf kiezen,met mensen
die ze zelf kiezen.Demeestenhebben
een baan of een anderemanier van
dagbesteding.De 1000 medewerkers
van Arduin gevenondersteuning aan
ruim 600 cliënten. Aan de Arduinse
Schoolworden meer dan vijftig ver¬
schillende cursussengegeven.Veel
cliënten moeten leren op te komen

voor zichzelf, keuzente maken en
verantwoordelijk te zijn, maar ook
educatie, leren leren is een belangrijk
speerpunt.Arduin heeft in de afgelo¬
penjaren meer dan dertig bedrijven
opgericht. Zo wordt onder meer in
Middelburg een theater/grand café/
congrescentrumgeëxploiteerd door
cliënten van Arduin, evenalseen res¬
taurant, in Vlissingen een houtatelier
voor cadeauartikelen en een manege
en in Goeseen kaarsenmakerij/zeep-
ziederij. Er is een eigen theatergroep
en een regionaal orkest van Arduin.
Het lijkt bijna vanzelfsprekenddat
aan dit arsenaalaan bedrijven ook
een museum,als nieuw kleinschalig
dagbestedingsproject,zal worden toe¬
gevoegd.In 2005 gaf Arduin opdracht
voor de restauratievan een nood-
boerderij in Veereen momenteel
vindt, in samenwerkingmet de Boer¬
derijenstichting Zeeland,de inrichting
plaats.Noodboerderijenschoten op
het naoorlogseWalcherenals pad¬
denstoelen uit de grond. Dit Zeeuwse
schiereilandwerd hard getroffen in de
TweedeWereldoorlog.Omde Duitsers
te verjagenbombardeerdende geal¬

lieerdende dijken in 1944.Walcheren
stond vervolgensenkelejaren onder
water. Alles raakte verzilt en veel
gebouwenwaren vernield.Veelboer¬
derijen waren totaal onbewoonbaar
of zelfs helemaalweggevaagd.Voor
de meest schrijnende gevallenwer¬
den noodboerderijengebouwd. De
vrij kleine gebouwen bestondenuit
een combinatie van eenwoning en
enkelestallen. Tegenwoordigzijn er
nog maarzo'n 25 van overgebleven,
welke gebouwtjesmeestaldienst
doen als garage,opslag,zomerhuisje
of kippen- hok. In het Museum
Noodboerderij VeerseGat' zullen vier
cliënten van Arduin het publiek
rondleiden, koffie en thee verzorgen
en zorg dragen voor het interieur (de
collectie) en het buitenterrein. Zij krij¬
gen daarvooreenopleiding via de
Arduinseschool.Deopvatting daarbij
is: 'gewoonwat kan,speciaalwat
moet'.

LeoAdriaanse,Museumconsulent

StichtingCultureelErfgoedZeeland
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Opstap naar werk via
de musea
Via het LokaalWerkgelegenheidsbu-
reau (LWB-StadGent), organiseert
de Stad Gent een specifiek aanbod
voor werkzoekendendie het moeilijk
hebbenom weer aansluiting te vin¬
den op de arbeidsmarkt. Laagge¬
schoolde, langdurig werkzoekenden
krijgen de kansom met eenWEP+
statuut (eenarbeidscontract van 1
jaar met een combinatie van werk
en opleiding, dit binnen het kader
van een werkervaringsproject) aan
de slag te gaan in eenvan de musea
in Gent. Er is technische begeleiding
en coaching voorzien op de werk¬
vloer.
Negenjaar geledendeed het LWB-
Stad Gent het aanbodaan de muse¬
umverantwoordelijken om met een
ploeg langdurig werkzoekenden
werken uit te voeren in de museaen
de monumenten van de stad Gent.
Ondanksvele vooroordelen kon het
project toch starten; dit dankzij de
inzet en het enthousiasmevan de

deelnemers,de technisch instructeur
en arbeidsbegeleider.Intussen is de
werkervaringsploeg'musea- en
monumentenzorg' eenvaste waarde
geworden. Devooroordelen zijn al
lang verleden tijd, maar coaching
van de deelnemersen dagelijks
overleg blijven wel onontbeerlijke
sleutels voor een goedesamenwer¬
king. Endie goedesamenwerkingis
er. Destapel nieuwe opdrachten is er
getuige van.

Concreet
Afhankelijk van de vraag werken
onze mensenalleen of in samen¬
werking met het technisch perso¬
neel van het museum.In elk muse¬
um zijn er tal van arbeidsintensieve
klussendie uitgevoerd moeten wor¬
den. Het merendeelzijn taken die
andersniet of minder grondig zou¬
den gedaanworden, ledereenheeft
er dus baat bij. Eententoonstel¬
lingsruimte moet geschilderdwor¬
den, materiaal moet van het ene
depot naar het andere gevoerdwor¬

den, de ramen van de bureausheb¬
ben dringend een nieuwe verflaag
nodig; de tijd van de GentseFeesten
breekt aan en er moeten tafels en
stoelen verplaatst worden. De lijst is
lang; dit zijn slechts enkelevoor¬
beeldenvan de klussendie de WEP+
werknemersvan het LWBde laatste
maandenuitgevoerd hebben.

Met dit project zorgen we voor een
extra ondersteuning van de musea
terwijl langdurig werkzoekendende
kans krijgen om in een culturele
omgeving positieve werkervaring op
te doen. Na dat jaar is er verdere
begeleiding voorzien om een duur¬
zamejob te verwerven.Metingen
zesmaandenna het werkervarings¬
jaar tonen aan dat gemiddeld 50 °/o
van de WEP+werknemers in die
tijdsspanne doorstroomt naar een
job, de anderen hebbenalvast hun
levenweer meer in handen geno¬
men en hebben hun kansenvergroot
om later alsnog een geschiktejob te
vinden.

ChrisDeWolf,
Technischinstructeur
LokaalWerkgelegen-
heidsbureau
(LWB-StadGent)

Zijn komst is een
zegen voor ons
museum.
Tweevoudig wereld¬
kampioen Freddy
Maertens actief in het
Wielermuseum Roese-
lare
Opvrijdagavond 27 maart 1998
opendehet Wielermuseumofficieel
zijn deuren met bescheidenambi¬
ties: ernaar streven de wielerge-
schiedeniste reconstruerenen
regelmatig een tijdelijke expositie
organiseren.Het museumslaagde
in haar opzet en bouwde rustig op,
maar maakte plots een enorme
sprong voorwaarts. In 2002 is het
aantal bezoekersverdubbeld in ver¬
gelijking met 2001.Van 7.500 naar
15.000.Tweevoudigwereldkam¬
pioen FreddyMaertens is intussen
enkelemaandenactief in het Wie¬
lermuseum.Sindsdienblijft het
museumgroeien met als resultaat
de erkenning door deVlaamseover¬
heid vanaf 1 januari 2007. Is de
'oude spurtbom' - aldus cartoonist
Marec - hiervoor de verklaring?
FreddyMaertens is eenvan de
grootste wielrenners uit de geschie¬

denis van de Belgischewielersport.
Hij fietste een onwaarschijnlijk
aantal palmaresbijeen.Twee
wereldtitels en een Belgischedrie¬
kleur, drie keer de groene trui in de
Tour,eindwinnaar van deVuelta,
negen klassiekeoverwinningen,
dertien eindzegesin rittenkoers,
102 ritoverwinningen in rondes...
'Als ik niet in de koers reed,dan
reed ik wel over de tong,' zo zei de
tweevoudige wereldkampioenooit.
FreddyMaertens was een renner
van hoogtepunten, maar helaas-
en mededoor pech,valpartijen en
financiële beslommeringen- ook
van dieptepunten.

Sedert 1 augustus 2001 is Freddy
Maertens verbondenaan het Wie¬
lermuseumen sindsdien kent het
museumeen ongekendegroei aan
bezoekers.Sedert de verdubbeling
van het aantal bezoekersin 2002
heeft het museumde groei trou¬
wens tot op vandaagweten vast te
houden.
FreddyMaertens is eenvolksfiguur
die de harten van vele wielerlief-
hebbersen bezoekersnog altijd
beroert. Hij heeft zich dan ook zijn

taak als onthaalmedewerkerzoda¬
nig eigen gemaakt, dat hij nu een
van de belangrijke pijlers van het
museum is geworden. Hij oefent
een aantrekkingskracht uit op de
mensen,waardoor het museumpu-
bliek verruimd en vergroot wordt.
Hij is zowat letterlijk en figuurlijk
een kijkstuk geworden, het aan¬
spreekpunt voor zowat de hele dag¬
blad-, radio- en tv-pers. Tegelijk
zijn zijn vakkennisen zijn ideeënen
relaties een belangrijke troef voor
de verdere uitbouw van het muse¬
um. Zijn status van wereldkampioen
opent voor het Wielermuseumvele
deuren. Hoe kan het andersdat hij
komt aandravenmet bijvoorbeeld
de tijdritfiets van zevenvoudig
Tour-winnaar LanceArmstrong en
de landentrui van Kazachstan?Zijn
komst is een zegenvoor ons muse¬
um. 'Het omgekeerdegeldt ook!,'
aldus FreddyMaertens. 'Ik amuseer
me rot met dezefantastische job in
het Wielermuseum. Ik word er
omringd door prima collega's.Meer
moet dat echt niet zijn.'

PatrieckGeldhof,Conservator
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In het museum leert
men... werken.
Je museumopenstellen voor een
student of leerling die stage loopt;
velen doen het al of overwegenhet
te doen.Als die leerling geen
modelleerling blijkt te zijn, maar
bijvoorbeeld leerproblemenof een
achter-stand heeft, uit een kans¬
arm milieu komt of schoolmoe is,
wordt het een minder evidente stap
om te nemen.
Niet voor het Museumvoor
Natuurwetenschappente Brussel,
waar Gilbert Claes,hoofd van de
technische dienst en zijn ploeg al
voor het derde seizoenklaarstaan
om zo'n groepje jongeren (15 tot
18 jaar) een kans te geven.Het
contact met een coördinator van
het project van het departement
Onderwijs en Vorming van de
VlaamseGemeenschapkwam er
heel toevallig, maar het enthou¬
siasmevoor dit specifieke program¬
ma van deeltijds leren en werken
was meteen groot bij de staf van
het museum. In de praktijk komt
het erop neer dat de jongeren twee
dagen per week naar school gaan
en drie dagenwerkervaring opdoen
in een beroepsomgeving.Hierdoor
krijgen ze toch nog enige bagage
meeom zich later aan te kunnen
bieden op de arbeidsmarkt. Het
educatieve project gebeurt onder
de vlag van het Don BoscoOnder¬
wijscentrum dat het traject van
elke jongere volgt en zo nodig
bijstuurt.

In dit geval worden telkens een
handvol leerlingen (vorig jaar
waren het er negen)de technieken
aangeleerddie het instituut en het
museum in huis hebben.Werken in
een museumof instelling zoals het
Museumvoor Natuurwetenschap¬
pen, biedt immers heel wat rele¬
vante leermogelijkheden:zo gaan
jongeren aan de slag in de keuken,
bij de klusjesploeg,het tuinonder¬
houd, het magazijn, de schrijnwer¬
kerij of de museumshop.Erging
zelfs al eenseen leerling aan de
slag als zaalwachtster. Om hen een
echt arbeidsgevoelbij te brengen
wordt een reëlewerksituatie nage¬
bootst, waarbij de normale ver¬

plichtingen gelden.Voor de leerlin¬
gen blijkt de omgeving vaak stimu¬
lerend te werken, de diversiteit op
de werkvloer prikkelt en boeit hen:
de ene keer komenze in contact
met het lab, de andere keer met de
tentoonstellingszalen.

Participeren in zo'n project is een
verrijkende ervaring voor beide par¬
tijen, hoewel niet altijd evident: het
zijn immers geenmodelleerlingen
en vaak missenze sociale omkade¬
ring of motivering. Het vergt een
juiste instelling, motivatie en zin
voor aanpassing,zowel van de leer¬
lingen als van de staf.
Het personeelvan het instituut
reageert positief: enerzijdszijn ze
natuurlijk blij met het extra paar
handen,het brengt wat afwisseling
in de routine en het is leuk om de
eigen jarenlange ervaring en kennis
door te geven.De leerlingen wor¬
den aandachtspuntenmeegegeven.
Decursussenworden hierbij ook
zoveel mogelijk in praktijk omgezet,
wat voor de medewerkerssomsook
leerrijk kan zijn. Anderzijds bete¬
kent het ook wel een extra inspan¬
ning: het zijn per slot van rekening
jongeren met weinig tot geenerva¬
ring. Niet zelden zijn ze schoolmoe,
hebbenze familiale problemen of
zijn ze door een recente immigratie
nog niet echt geïntegreerdof inge¬
burgerd.Je moet rekening houden
met de nodige gevoeligheden,maar
binnen de technische ploeg van het
museumzitten rijpe, ervaren men¬
sen die deze inspanning willen
leveren.
Uit ervaring weet Gilbert Claes
intussen dat de beste resultaten
bereikt worden wanneer je de
groepjesklein houdt en de leerlin¬
gen verdeelt over verschillende
werkposten. Dit bevordert de inte¬
gratie in de groep omdat de jonge¬
re zich automatisch meer open zal
opstellen. Het vraagt tijd en ener¬
gie, zo stelt Gilbert, en het is tel¬
kensafwachten of de jongere zich
zal engageren.Maar wanneer het
klikt, de leerling zijn draai vindt en
iets bijleert, zijn/haar kansenop de
arbeidsmarkt hierdoor weet te ver¬
hogen,geeft dit een grote voldoe¬
ning. Het slaagpercentageligt ook

vrij hoog: van de leerlingen die het
traject volledig doorlopen komt
toch zo'n 60°/ogoed terecht.
Dit motiveert Gilbert om met zijn
ploeg het project enthousiast te
blijven ondersteunenen de deuren
van het museumopnieuw open te
stellen voor dezejongeren. Voor
hem,zo wil hij nog meegeven,is
het ook een evidentie dat een
openbare instelling als het Museum
voor Natuurwetenschappenhierin
zijn verantwoordelijkheid opneemt
en - indien mogelijk - een voor¬
beeldfunctie vervult.

RebeccaSchoeters,op basisvan eeninter¬

viewmetGilbertClaes,Hoofdtechnische

dienst,MuseumvoorNatuurwetenschappen
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Kijk Mohammed, ik
heb mijn mama en
papa meegebracht!

GoedemorgenMohammed, jij
werkt bij het Museum voor
Natuurwetenschappen als parkeer¬
wachter. Je speelt een dubbele rol:
enerzijds die van politieagent en
anderzijds die van gastheer voor
de museumbezoekers.Is het niet
moeilijk om deze twee heel ver¬
schillende rollen te combineren?

'Neen, helemaal niet. Het maakt
deel uit van mijn natuur, ik ben eer¬
der spraakzaamtegen de mensen.
Demensenzeggenvaak dat ik de
eerste en de laatste persoonben die
ze zien wanneer ze het museum
komen bezoeken.Ik help hen
natuurlijk een parkeerplaatsjevin¬
den op de parking, maar wijs hen
evengoedde weg naar de metro of
het station. Het is waar dat ik de
eerste persoonben om de bezoekers
te onthalen en dat is toch vrij
belangrijk.'

Denkje eraan om over te stappen
naar een particuliere bewakings¬
firma of verkies je om deel uit te
maken van het personeel van het
Museum voor Natuurwetenschap¬
pen en waarom?

'In feite heb ik een bewakingsoplei¬
ding gevolgd in het kadervan de
Wet-Tobbacken behaalde ik dat
diploma met grote onderscheiding.
Het is zo dat ik met dit diploma ook
zou kunnen gaan werken voor een
particuliere firma zoals Securitas. Ik
zou wellicht beter betaald worden,
maar ik mag hier zeker niet klagen.
Ik verkiesom hier te werken om
persoonlijke redenen,ik wil laten
zien dat een Belgvan Marokkaanse
oorsprongvoor een federale instel¬
ling werkt. Dat opent vele mensen
de ogen en leert de jongeren om te
integreren. Dat is heel belangrijk.'

Ambtenaren van allochtone origine
zijn helaas eerder zeldzaam. Benjij
de enige in het museum?
'Neen, er werken meerdereallochto¬
nen in het museum.Voor mij is het
een eer om hier te werken en een

mooi bewijs dat het museumopen
staat voor de wereld. Mensenvan
alle nationaliteiten en alle huids¬
kleuren komen hier om het museum
te bezoeken.Erzijn ook vele ande¬
ren uit Azië of Afrika, die komenom
stage te lopen of hun doctoraat te
beëindigen.Zo komt het dat ik aar¬
dig wat mensenontmoet afkomstig
uit de vier windstreken en die, ver¬
trouw me, erg sympathiek zijn.
Weetje, voor mij is het alsof je bij
het binnengaanvan het museum
een kerk betreedt, of een synagoge
of een moskee.Het is een plaats
van cultuur, van stille overpeinzing
en van kennis.Over het algemeen
merkje bij de bezoekersdezegeest
van respect.'

Elke dag zie jij hier een heleboel
mensenvoorbijkomen die het
museum komen bezoeken.Kan je
de gemiddelde bezoekeromschrij¬
ven?

'Het merendeelvan de mensendie
het museumkomen bezoeken,is erg
geïnteresseerdof goed geïnformeerd
door de media of door de publiciteit
die we maken.Tegelijkertijd komen
ze kijken naar eenvan de juwelen
van het Belgischpatrimonium: de
iguanodonsvan Bernissart.We
makenook deel uit van de school¬
programma's.Enwat ik zo knap
vind, zijn die kinderen die met
schoolreisgekomenzijn en het vol¬
gend weekendterugkomen met hun
familie. Dan komenze me opzoe¬
ken: 'Mohammed, kijk, ik heb mijn
papaen mama meegebracht...'Dat
vind ik fantastisch.'

Kenjij andere wetenschappelijke
instellingen, welke en hoe? Voel je
dat je deel uitmaakt van de grote
familie van het 'Federaal Weten¬
schapsbeleid' en is dit belangrijk
voor jou?

'Ja, ik ken er enkele,maar jammer
genoegheb ik ze nog niet kunnen
bezoeken.Ik zou er nog willen aan
toevoegendat het FederaalWeten¬
schapsbeleidmeer middelen zou
moeten ontvangen om nog meer
dingen te kunnen bestuderen.De
wetenschappelijkeontdekking is

fundamenteel voor de mensheid.Ja,
ik voel echt dat ik deel uitmaak van
de familie van het FederaalWeten¬
schapsbeleid,zelfs met mijn
bescheidenfunctie.'

Mohammed, heel erg bedankt!

Artikel overgenomenuit Leonardo,eeninitia¬
tief van het FederaalWetenschapsbeleid,en
vertaalddoorRebeccaSchoeters
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Mondriaan Stichting
Stimulerrngsprijs Culturele Diversiteit

EllyPouwels,

Consulent

Conservering,

BrabantseMuseum¬

stichting.

De Mondriaan Stichting beoogt met de Stimuleringsprijs Culturele
Diversiteit, een bedrag van 500.000,- , de aandacht te stimuleren
voor kunstzinnige uitingen van andere culturen binnen de wereld van
de musea voor moderne kunst. De Mondriaan Stichting wil met deze
financiële injectie de ontwikkeling van publieksaanbod op dit gebied
aanmoedigen.

De ingediende projecten werden beoordeeldop de
manier waarop het museumhet project laat samenhan¬
gen met zijn collectie, zijn beleid en maatschappelijke
positie. Samenwerkingmet cultureel diverseorganisaties
in de eigen omgeving en in andere culturen was een
belangrijk criterium in de afweging van de voorstellen.
Het Stedelijk Van Abbemuseumin Eindhovenwon de
prijs. Deuitvoering van zijn projectvoorstel zal zeker met
argusogengevolgdworden.

Demeningen in museumlandwaren verdeeld over het
feit dat inzendingen per museumgevraagdwerden, over
de grootte van het bedragen over de actualiteit van het
onderwerp. Desondanksstroomden de aanmeldingenvan

de museavoor modernekunst binnen en werd er een
mooie shortlist van voorstellen gemaakt.
Museumpeil vroeg zich af wat de museadie de prijs niet
wonnen, gingen doen: zouden ze toch kanszien om hun
project gefinancierd te krijgen en uit te voeren?Vier van
dezeveelbelovendemeerjarenplannenplus natuurlijk de
inzending van de winnaar, 'Be(com)ing Dutch' van het
Stedelijk Van Abbemuseum,worden in kadertekstentoe¬
gelicht. Museum Boijmansvan Beuningen in Rotterdam,
Centraal MuseumUtrecht, MuseumHet Domein in
Sittard en Museumde Paviljoensin Almere zullen hun
plannen in aangepastevorm toch realiseren:het onder¬
werp is in elk geval actueel genoeggeblekenvoor ande¬
re sponsoren.

Made in Mirrors
Jezelf begrijpendoor de ogenvan
anderenen erje eigenonvervreemd¬
barezienswijze uit destilleren, dat is
het privilege van alle individuen en
culturen van de eenentwintigste
eeuw.

Made in Mirrors is een voorstel voor
een intercultureel spiegelexperiment,
een uitwisselingsmodel waarmee het
perspectief geopendwordt op een
innovatieve invulling van museaal
beleid en het nemenvan intercultu¬
rele verantwoordelijkheid. Met Made
in Mirrors wil Museum Het Domein
in Sittard zich manifesteren als een
culturele 'interface'. Het is de bedoe¬
ling dat er samenwerkingsverbanden
gestart worden met buitenlandse
culturele instellingen waarmee Het
Domein zich qua sociaal-geografi¬
sche positionering en qua artistieke
oriëntatie verwant voelt. Door middel
van presentaties,onderzoeken het
openstellen van gastateliers over en
weer,moet de interactie tussen bij¬
voorbeeld Nederlandseen buiten¬

landsekunstenaars,curators, steden¬
bouwkundigen en schrijvers vorm
krijgen.

Het plan Made in Mirrors is geboren
uit een bepaaldesenseof urgency,
het gevoel dat dit het moment is om
werk te makenvan projecten die cul¬
turele diversiteit reddendoor er in te
investeren.Voor de uitvoering zoekt
Made in Mirrors plaatsen in de
wereld die te spiegelenzijn met de
situatie in Sittard. Zo liggen er al
concrete plannen voor samenwerking
met Vitamin CreativeSpacein
Guangzhou(China)en het Museum
voor Moderne Kunst in Recife (Brazi¬
lië). Het is de bedoeling dat de
samenwerkingsverbandenlangdurig
blijven bestaanen zich vermengen.

Made in Mirrors wil op lokaal en
regionaal niveau een zo groot moge¬
lijke maatschappelijkeachterban
mobiliseren. Erzal dan ook actief
worden samengewerktmet (onder¬
wijsinstellingen, bedrijven en
allochtonen met dezelfde culturele

achtergrond als de overzeesepro¬
jectpartners. Multinational DSM
heeft al toegezegdeen serieuze
samenwerking te willen aangaan in
het kadervan de eerste termijn van
Made in Mirrors: Het Domeinversus
Vitamin CreativeSpace.

Op dit moment zijn Het Domeinen
diversepartners bezig om verdere
financiële middelen te werven om
Made in Mirrors minimaal drie jaar
lang te kunnen uitvoeren. Eenaantal
sponsorsheeft zijn medewerkingal
toegezegden in november2006 zal
in Guangzhoueen workshop plaats¬
vinden die de officiële start van
Made in Mirrors zal markeren.

MaaikeFreneken,

Communicatie-enprojectmedewerkerMuseum

Het DomeinSittard www.hetdomein.nl
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Museum De Paviljoens
en projectplan
'De Nederlandse
Identiteit?'
In het projectplan DeNederlandse
Identiteit? wil MuseumDePavil¬
joens in Almere gedurendedrie jaar
onderzoekdoen naar de Nederland¬
se hedendaagsekunstgeschiedenis
in relatie tot sociale ontwikkelin¬
gen. Ondankshet feit dat het muse¬
um de Stimuleringsprijs Culturele
Diversiteit niet heeft gewonnen,zal
het museum intensief sponsorenen
fondsen benaderenom de geplande
tentoonstellingen, educatieve pro¬
gramma's en projecten in de wijken
onder de projectnaam 'De Neder¬
landse Identiteit?' toch mogelijk te
maken.

Met het project DeNederlandse
Identiteit? wil Museum DePavil¬
joens de Nederlandsehedendaagse
kunstgeschiedenisvan de afgelopen
veertig jaar vanuit een nieuw per¬
spectief laten zien. Naast de invloe¬
den van steden als New York, Lon¬
den, Parijsen Keulenbrengt
Museum DePaviljoensook de
invloeden van steden als Istanbul,
Yogyakarta,Kaapstad,Oranjestaden
Paramariboop de culturele geschie¬
denis van Nederland in kaart. Onder
het motto Culturele Diversiteit: It's
an ongoing process!gaat Museum
DePaviljoensvanuit een interdis¬
ciplinaire invalshoek
samenwerkingsverbandenaan met
universiteiten, museaen culturele
instellingen.

MachaRoesink,

DirecteurDePaviljoens

Dit artikel werdgeschrevenvoordatdevoor¬
gesteldeveranderingvanuit gemeenteAlmere
bekendwerd.

Culturele diversiteit is voor Museum
DePaviljoenseen vanzelfsprekend
onderdeelvan het tentoonstellings-
en collectiebeleid, van allerlei
kunstenaarsprojectenin de wijken
van de stad en van educatieve
activiteiten.

Depublicatie DeNederlandseIden¬
titeit?, die in 2009 moet verschij¬
nen,vloeit voort uit de reeksten¬
toonstellingen en onderzoekenin de
periode 2007-2009. Depublicatie is
bedoeldals een nieuw handboek

voor de hedendaagseNederlandse
kunstgeschiedenisen wil recht doen
aandedynamischeontwikkeling van
kunst en cultuur van de Nederland¬
se samenleving in de afgelopen 40
jaar.

copyright:Museum
DePaviljoens

mm.,
wam.
M,.. .o.iik'A

Educatiefprogramma
tijdensdesolotentoon¬
stellingJobKoelewijn
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Het Edward Said
Programma in het
Centraal Museum
Onzecultuur, zo betoogt Edward
Said in zijn boek Orientalism (1979),
is doordrongenvan door het 'Wes¬
ten' zelf gecreëerdetegenstellingen
tussen 'onze' cultuur en de 'andere'.
Said stelt hierin dat 'de Oost' geen
daadwerkelijke regio is geweest,
maar een geheelvan voorstellingen
van de oosterseculturen die door
Europeseontdekkingsreizigersen
kolonisten gepresenteerdwerd aan
de thuisblijvers. Opdie manier
bevorderdenEuropeanende superi¬
oriteit van het eigen zelfbeeld door
de Oriënt als 'de anderen' af te
schilderen.
Dedoorwerking van Saids ideeën is
sinds 1979 merkbaar in menige pre¬
sentatie van hedendaagsekunst,
zoals de tentoonstelling Magicien
de la Terre (1979, Centre Pompidou).
Het EdwardSaid programma in het
Centraal Museum te Utrecht is
bedoeldals een hommageaan het
boek Orientalism, en als startpunt

Divers Rotterdam
Van alle steden in Nederland lijkt
Rotterdam het meest cultureel
divers te zijn. Het aandeelverschil¬
lende nationaliteiten is van oudsher
groot en het aantal allochtone
bewoners is gedurendede laatste
decennia exponentieel gegroeid.
Bovendien is Rotterdam in sociaal-
cultureel opzicht een bijzonder
geval, met eenvoor Nederlandse
begrippen erg laag gemiddeld inko¬
men en opleidingsniveau.Dit zijn
alle omstandighedendie voor de
participatie aan culturele activitei¬
ten, geschoeidop traditioneel wes¬
terse leest, niet zeer bevorderlijk
zijn.
Museum BoijmansVan Beuningen is
eenwesters kunstmuseum,ingebed
in een stedelijke agglomeratie die
sneller is veranderd dan haar cultu¬
rele sector. Binnen de stad is de
ontwikkeling van de culturele parti¬
cipatie in kwantitatief opzicht niet
gelijk opgegaanmet de demografi¬
schestructuurwijzigingen. In elk
geval is binnen de beeldendekunst¬
sector de deelnamevan nieuwe

voor een nieuwe discussieover de
huidige Nederlandsemulticulturele
samenleving.
Het Centraal Museumzal in de
periode 2006-2009 drie tentoon¬
stellingen realiseren,gebaseerdop
drie pijlers in Saidsstudie:
• In 'We've been here before' staat
de Europesebestudering van
Oosterseculturen vanaf de 19de
eeuw centraal. We tonen ener¬
zijds de beeldendekunst die de
Nederlandsekolonialen uit hun
verre oorden naar Nederland
haalden.Anderzijds wordt de
invloed van de Nederlandseaan¬
wezigheid op de beeldendekunst
in overzeesegebiedengetoond.
• 'On the road' stelt de invloed van
'het oriëntaalse' in de tweede
helft van de 20ste eeuw centraal
zoals de belangstelling voor de
'hippie trail' van Tangernaar
Tibet.
• In 'All together now' worden
hedendaagsekunstenaarsuit de
hele wereld uitgenodigd om een
bijdrage te leveren.Het gaat om

bevolkingsgroepengeen afspiegeling
van de samenleving.Met uitzonde¬
ring van groepen uit het onderwijs,
makenweinig allochtone, laag
opgeleideen slecht verdienende
groepengebruik van de mogelijkhe¬
den die het museumbiedt. Met ver¬
schillende maatregelen probeert
Boijmans hier iets aan te doen.Zo
worden met gratis toegang op
woensdagennieuwe doelgroepen
met minder financiële middelen de
mogelijkheid van een bezoekaan
het museumgeboden.Door het
installeren van eenzogenaamde
stadsredactiewordt meer aandacht
dan voorheenvoor de Rotterdamse
kunstscenegegenereerd.Voor de
culturele diversiteitprijsvraag van de
Mondriaan Stichting werden deze
initiatieven aangevuld en versterkt
met het voorstel gedurendetwee
jaar vier artistieke residenties in het
museumte installeren.
Normaal gesprokenworden artistie¬
ke residentiesniet door echte kunst¬
musea,maar eerder door kleinere,
meer artist center achtige initiatie¬
ven aangeboden.Omverschillende

kunstenaarsdie in hun werk 'het
zien' van andereculturen als
voorwaarde voor kennis centraal
stellen.
Het EdwardSaid programmaomvat
daarnaast ook eenactief onderdeel
met verhalen, debatten, stand-
upcomedy,film en muziek.Voor dit
programmawordt een actieve
samenwerkinggezocht met
bestaandeculturele instellingen en
maatschappelijkeorganisaties in
Utrecht en omgeving. Met dit acti¬
viteitenprogramma wordt de the¬
matiek van de tentoonstelling ver¬
der uitgediept.
Met het EdwardSaid programma
streeft het Centraal Museum in de
eerste plaats naar verdieping van
het denkenover verschillendecultu¬
ren. Debeeldendekunst en de wis¬
selwerking met literatuur, film en
wetenschapzijn daarbij uitgangs¬
punt.

CatrienSchreuder,

PubliciteitsmedewerkerCentraalMuseum

Utrecht

redenenacht Boijmans het echter
van groot belang dat het juist als
generalistisch museumook kunste¬
naars uit diverseculturen voor een
intensief verblijf binnen de muren
van de eigen instelling en binnen de
grenzenvan de stad, moet kunnen
aantrekken.Op de eerste plaats om
daarmeetelkens een kritische
instantie op een analytische manier
van binnenuit naar de instelling te
laten kijken, op de tweede plaats
om het eigen tentoonstellings- en
collectieprogramma en de
educatievestrategieën vanuit de
praktijk van de kunst zelf te revitali¬
serenen op de derde plaats om con¬
tacten met 'opwaartse' groepen uit
het nieuwe Rotterdam tot stand te
brengen.Bij Boijmanszijn we ervan
overtuigd dat we vanuit de creatie¬
ve praktijk met gebruikmaking van
cultureel diverse kennis een nieuwe
en cultureel diversevitaliteit voor
de specifiek Rotterdamsesituatie
kunnen stimuleren.

ReinWolfs,HoofdpresentatiesMuseumBoij¬

mansVanBeuningen
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Be(com)ing Dutch
in het tijdperk van
globalisering
Het winnen van de Stimuleringsprijs
voor Culturele Diversiteit houdt gro¬
te veranderingen in voor het Van
Abbemuseum.We staan aan het
begin van een opwindende periode
van twee jaren waarin we gaan pro¬
beren de mogelijkhedenvan wat een
museumkan zijn, te verrijken en
gaan kijken naar de manier waarop
het een nieuw perspectief kan bie¬
den aan visuele kunst. In plaats van
Culturele Diversiteit te zien als een
probleemdat opgelost moet worden,
willen we het zien als een levensfa¬
se die ons de kansbiedt op positieve
groei.

In septemberzijn we begonnenmet
Academie.Lerenvan het Museum.
We bekijken het museumzelf, hoe
het werkt, hoe het wordt gerund en
waar de collectie voor staat. Acade¬
mie is het begin van een onderzoek
dat zich richt op de potentiële
kracht van het museumom dingen
anderste denkenen om zijn relatie
met een divers publiek breder te

trekken. Het museumen zijn relatie
met de mensenin de directe omge¬
ving is waar het begint. Be(com)ing
Dutch kijkt naar Eindhovenals een
nieuwe manier om het multiculture¬
le aan de hand van de dagelijkse
plaatselijke realiteit in een Neder¬
landsestad te begrijpen.

In januari 2007 begint de tweede
fase van het project met TheGathe¬
ring (DeVergadering),een drie¬
daagsebijeenkomst waarbij we kun¬
stenaarsen andere experts
uitnodigen om het gevestigdebegrip
'Nederlandszijn' opnieuw te bekij¬
ken.We vragen hen openlijk na te
denkenover manieren om via kunst
een visie op identiteit in het Neder¬
land van vandaag te geven.

In intensieve samenwerkingmet
onze partners Interart, in Arnhem,
en Bak, in Utrecht, ontwikkelen we
een serie projecten in 2007, die bij¬
dragen aan de voortgang van het
debat en de output van Be(com)ing
Dutch.
Het museumzal intern zijn eigen
opnieuw bekijken met een serie

Plug-in-tentoonstellingen met spe¬
ciale gasten die de collectie
becommentariërenen met Living
Archive (LevendArchief) dat een
focus legt op het museumals kata¬
lysator voor sociale verandering,
vooral in de tijd van Jean Leering.
Dederde fase van het project, De
EindhovenseCaucus (Bijeenkomst),
zal plaatsvinden in november2007.
Dit zal een drieweekseperiodevan
intensieve discussieszijn met pro¬
ductie van kunstwerkenvoor het
museumen open ruimtes in de stad.
De laatste fase van het project, in
mei 2008, omvat een grote tentoon¬
stelling in alle museumruimtes,
waarin de resultaten van 18 maan¬
den kunstproductie en -discussie
gepresenteerdworden. Erworden
hierin nieuwe relaties aangegaan
met bezoekers,en de vraag naar een
toekomstige enkelvoudigemaar
alomvattende Nederlandseidentiteit
wordt hier ingekaderd.

In het beste geval zal Be(com)ing
Dutch het museum,zijn missie en
zijn publiek grondig veranderd heb¬
ben.

Museum Magazijn
Uw partner voor de museumwinkd

Assortiment?- en inrichtingsadvies

(Jus tommade producten in kleine
aantallen

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

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

Of bezoek ons kantoor/ showroom:
Hendrik Jacobszstraat 14
1075PDAmsterdam (nabijVondelpark)
tel. 0204711723 fax 0204713455

AnnieFletcher

Gast-conservatorvanhetVanAbbemuseum

voorBe(eom)ingDutch in the Ageof

Globalisation
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Socïale inclusie en de
Belgische Musea
Vlaamse

Peter Wouters,

directeur Openbaar

Kunstbezit in

Vlaanderen vzw

winnaars van de MuseumPrijs

Het kunst- en erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw
(OKV) droomde reeds lang van een museumprijs. Het past perfect
in de missie: bijdragen tot een kwalitatieve ontsluiting van musea,
openbare collecties en erfgoed, omdat omgaan met kunst en erfgoed
zin geeft aan de samenleving en tot maatschappelijke ontwikkeling en
gemeenschapsvorming leidt.

Dit jaar was het zover en reikte OKVvoor het eerst de
MuseumPrijsuit. Decriteria voor de prijs handeldenniet
zozeerover het beste of mooiste museum,maar wel
over toegankelijkheid en de wil om nieuwe publieksseg-
menten te bereiken.
Alleen museadie minimaal twee dagen per week voor
het publiek toegankelijk zijn, komen in aanmerking. Een
prijs die het heeft over publiekswerking mag zo'n
beseheideneis wel stellen.
Eennominatiejury en een eindjury van de MuseumPrijs
legden de publiekswerkingvan de musea in de weeg¬
schaal. Erwerd vooral gezocht naar innovatieve, soci¬
aal-artistieke projecten, initiatieven die kwetsbaregroe¬
pen aan het museumgebeurenlaten deelnemenen
programma'sdie kinderen en jongeren enthousiast
makenvoor kunstbeleving.

Waarom publiekswerking?
De resultaten van een enquête uit 1998 door de Koning
Boudewijnstichting, gepubliceerd in 'Deelnameaan het
culturele leven: een verwaarloosd recht en een primor¬
diaal instrument in de strijd tegen armoede', tonen aan
dat kansarmenmeer problemen hebbenmet hun cultu¬
rele uitsluiting dan met hun penibele financiële situatie.
Verder blijkt dat wanneer museaop een doordachte
manier elementen voor bijzondere doelgroepen in hun
vaste opstelling integreren, dat vaak alle bezoekersten
goede komt.

Kinderenen jongeren die museabezoeken,doen ervarin¬
gen op die bijblijven en soms richtinggevend zijn voor
hun verdere (artistieke) leven.TheatermakerJan Lauwers
zag als vijfjarige jongen de prauw van de Lenogolain
het Museumvoor Midden-Afrika: 'Ik weet zeker dat
dezeboot me heeft doen inzien wat kunst werkelijk is:
een zorgvuldige balans tussenvorm en inhoud.' Marcia
DeWachter, directeur van de Nationale Bank,en actrice
Hilde Van Mieghem, herkendenals tieners zichzelf in
BreugelsDulle Griet in het MuseumMayer van den
Berghen wilden evenstrijdlustig door het leven gaan.
Fotograaf Michiel Flendryckxover Deijsbeervan
FrancoisPomponin het OpenluchtmuseumMiddelheim:

'Ik heb veel te dankenaan die ijsbeer.Ik ben als het
ware op de rug van die mollige knuffel de wereld van de
kunst binnengewaggeld.'

Eeninitiatief als de MuseumPrijssteunt vooral op een
goede inbedding.Wie criteria als 'toegankelijkheid' in de
mond neemt, kan zich maar beter omringen met organi¬
saties wier missiejuist daar ronddraait. Voor de editie
2006 ging OKVin zee met deVlaamseMuseumvereni¬
ging, de BrusselseMuseumraad,Muséeset Sociétéen
Wallonië en L'AssociationFrancophonedesMuséesde
Belgique.Zij ondersteundenhet project via hun eigen
communicatiekanalen.Wat de toegankelijkheid betrof,
haalden de initiatiefnemers hun mosterd bij de organi¬
saties Kunst en Democratie,Culture et Démocratie,Toe¬
gankelijk Vlaanderenvzw en haar Franstaligeevenknie.

Tussenhet Franstaligeen het Vlaamse landsgedeelte
doken er toch enkeleverschillen op. Zo werken veel
Franstaligemuseameemet Article 27. Dit is een initia¬
tief dat een brug wenst te slaan tussen sociale en cultu¬
rele organisaties. DeVlaamsemuseadaarentegenspit¬
sen zich meer toe op specifiekedoelgroepen.De
financiële drempel lijkt voor hen iets minder belangrijk,
wat ook verklaard wordt door het verschil in welvaart
tussenVlaanderenen Wallonië.

OPENBAARKUNSTBEZITINVLAANDEREN
LINKLATERSDEBANDTPRESENTEREN

MUSEUM
PRIJSPRIXDES
MUSEES

Aan twee van de prijs¬

winnaars, het Musum

Dr.Guislain en het Muse¬

um voor Natuurweten¬

schappen, werd tijdens

een kort interview

gevraagd hoe zij precies

omgaan met hun maat¬

schappelijke rol.
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Museum Dr. Guislain
Interview met PatrickAllegaert,
verantwoordelijkecommunicatie

Hoe ziet het museumDr. Guislain
zijn maatschappelijke rol?
'Desociale rol van het museumis als
kernopdracht ingeschrevenin onze
missie.We werken rond de discussie
normaal/abnormaalen hoede samen¬
leving hiermeeomgaat. Het is immers
eigenaan eensamenleving,om som¬
mige mensenuit te sluiten en daar op
eenverstardemaniermeeom te
gaan.Wij documenterenhoe dit in
het verledenis geweesten nu is.
Trouwens,iedereenkent wel iemand
met eendepressie,eenalcoholpro¬
bleemof eenandereziekte en bij
iedereenkan er ooit eenmoment
komendat men (even)niet meer
meekan.We willen ertoe bijdragen
dat er gemakkelijkerover gepraat kan
worden.We nemende bezoekerau
sérieuxen daaromvermijdenwe
bewust het sensationele.Debezoeker
moet zich verwant voelen,eenzekere
empathie kunnenopbrengen.Zodoen¬
de kan er als het ware eencontinuüm
ontstaan tussenhet "normale" en het
"abnormale'!

Eenevenwicht dus tussen een
afstandelijke manier van aanbrengen
en taboedoorbrekende(zelf-)
confrontatie? De locatie van het
museum in het hospice Dr. Guislain
is op zich al een 'statement'.
'Inderdaad.Neembijvoorbeeldde
ploegvan medewerkersvan het
museum,die samengesteldis uit
mensenmet eenverschillendevoor¬
geschiedenis.Dezediversesamenstel¬
ling is eenbewuste keuze.We
beschouwendat als eenbelangrijke
waardebinnen onzewerking.We
wensente doorbrekendat de mens
louter wordt herleid tot zijn voorge¬
schiedenis.
Dit is natuurlijk een leerproces.Aan¬
vankelijk is er de collectie, de eigen
geschiedenisvan dezeinstelling. Dit
biedt vastegrond onder de voeten.
Musealetaken als collectiebeheeren
registratie hebbenwe trachten goed
uit te bouwen.Zonderde gestageuit¬
bouw en verbeteringvan de vaste
presentatieuit het oog te verliezen,
hebbenwe vervolgenseeneigen par¬
coursmet tijdelijke tentoonstellingen

bewandeld.Hierdoorkunnenwe aller¬
lei thema's binnen de maatschappe-
lijk-culturele actualiteit aan bod laten
komen.Dit is inhoudelijk en metho¬
disch belangrijk geweestbinnen het
parcoursdat we tot nog toe hebben
afgelegd.Zaten we aanvankelijkvoor¬
al in het spoorvan de geschiedenis
van de geneeskundeen psychiatrie,
dan kreeghet verhaalvan de mens
die in de psychiatrie leeft, meeren
meerde aandacht,met namehoe hij
dat zelf in beeldendwerk of in tekst
uitdrukt. Eenmix dusvan de geleerde
theorieën en door specialistenont¬
wikkelde praktijk enerzijdsen ander¬
zijds de ervaringenvan de patiënt die
er midden in zit.'

Hoe wordt dit extern uitgedragen?
'We kiezenvoor zo breedmogelijke
strategieënwat tot eenverbreding
van het publiek heeft geleid.Twee
decenniageledenkregenwe vooral
eenvrij gespecialiseerdpubliek over
de vloer: mensenuit de medische,
verplegendeen socialesector.Thans
sprekenwe eenjong publiekaan en
wordenwe zelfs als "hip" gezien.
Mensenkomenzowel met een"medi¬
sche"als met een esthetischeinteres¬
se.Detentoonstellingen van de laat¬
ste tien jaren waren op dit vlak
belangrijk, bijvoorbeeldonze recentste
expositie rond het thema "pijn".We

streveneenmix na tussenkunst en
wetenschap,oude en hedendaagse
kunst en art brut en outsiderkunst.
Het publiek blijkt dezelink tussende
oude kunst, actualiteit en weten¬
schappelijkeontwikkelingen duidelijk
te appreciëren.
We willen ook bewust een lokale spe¬
ler zijn, zowel met de Gentseuniversi¬
teit als met de 19de-eeuwseBloe-
mekeswijkwaarin dezegrote
psychiatrischevestiging is ingebed.In
dit laatste geval kunnenwe rekenen
op de begeledingdoor het buurtwerk.
Daarnaastwerkenwe internationaal.
We kondenenkele internationale col¬
lectiesverwervenen we organiseren
internationale symposia,bijvoorbeeld
over de outsiderkunst.'

Is multicultureel voor het museum
een uitdaging?
'Outsiderkunstdraagt dit als het ware
van nature in zich. Daarnaastis er de
realiteit in eenstad als Gent,waar
diverseculturen aanwezigzijn: hoe
gaanzij bijvoorbeeldom met geeste¬
lijke gezondheiden psychiatrische
problemen?In de toekomst willen we
daarop ingaan.Wezijn meerver¬
trouwd met de westersepsychiatrie,
haar jargon en manier om met die
dingen om te gaan.Maar daarnaast
bestaaner ook anderemanierendie
cultureel en religieuszijn ingegeven
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en die eveneensfunctioneren. Dit
willen we zekermeer thematiseren in
het museum.
Vooral via buurtwerk trachten we
dezedoelgroepente bereiken;we
beschouwenhet als noodzakelijkbin¬
nen onze publieksbenadering.Daar¬
naast werkenwe via verschillende
media,zoalseen kinderkrant,middels
atelierwerking en het ABC-project
(Art Basicfor Children)met lagere
scholenuit de buurt. Toegegeven,op

dit vlak is het voor ons nog een
zoektocht.'

Wat zou u andere museaals gou¬
den raad willen meegeven?
Tracht bij uw eersteopdracht te blij¬
ven, blijf uzelf trouw. Behoudsteeds
eenopen relatie met het publiek,
met de eigen inhoud en met wat er
maatschappelijkaan de orde is.Ont¬
wikkel van daaruit uw parcours.
Kopiërenvan oplossingenvan elders

is altijd gevaarlijk.Publieken media
hebbendat snel door.Deoriginele
tocht die je onderneemt,dat eigen
zoeken,daar blijven publiek en media
nieuwsgierignaar.'

LeonSmets,

ConsulentCultureleBiografieVlaanderenvzw.

Museum voor Natuur¬
wetenschappen
Interview met Wim DeVos,
Verantwoordelijke communicatie

Waarom hechten jullie belang aan
culturele diversiteit binnen de
museumwerking?
'Eigenlijk is aandacht voor culturele
diversiteit hier in het Museumvoor
Natuurwetenschappen,al sinds
jaren een vanzelfsprekendheid.Met
name onzevoormaligedirecteur
DanielCahenheeft eenstimulerende
rol gehad,doorjarenlanghetzij bij de
enegroepmedewerkersinzeten
enthousiasmehiervoorte steunen,het¬
zij bij eenanderegroepmedewerkers
deaandachtte vestigenop het belang
ende noodzaakvaneencultureel
diversemuseumwerking.Dehuidige
directiezet dezelijn gelukkigvoort,
waardoorwe alsmuseummedewerkers
dekanshebbeninitiatievenvooreen
heeldiverspubliekte ontwikkelen.'

Hoe pakken jullie het aan om als
museum multicultureel divers te
werken?
'Culturele diversiteit is binnen het
museumgeen aparte tak of taak, we
proberenmet dit onderdeelte integre¬
ren in onze gehelewerking. Hierbij

W.

is het somswel - daar moeten we
eerlijk in zijn - een mengeling van
toeval en weloverwogen plan.
Weloverwogenis bijvoorbeeldonsstre¬
ven om het museumbezoekzo laag¬
drempelig mogelijk te maken.Hierin
kadertondermeerhet gratisopenstel¬
lenvan het museum- ookde tijdelijke
tentoonstellingen- op deeerste
woensdagnamiddagvandemaand.We
merkendat veelallochtonen,ook
allochtonetienermeisjesen tienerjon¬
gensen familiesuit debuurt, hier
dankbaargebruikvanmaken.Een
andervoorbeeldis het projectwaarbij
we samenwerkenmet deVlaamse
Gemeenschapscommissieom leerling¬
toelagente voorzienwaardoorook
mindergegoedenhet museumkunnen
bezoeken.
Eenregelmatigbabbeltjemet families
van kinderendie rondhet museum
komenspelenendemond-tot-mond-
reclamevan bijvoorbeeldmedewerkers
vanallochtoneafkomst,zijn eerder
toevalligefactoren.Alhoewel,in het
gevalvanMohammedkunnenwemis¬
schienwel sprekenvaneenduidelijk
planvanaanpak(zieKijk
Mohammed...).
Eigenlijkvloeit demulticultureleont¬
sluitinggrotendeelsvoort uit onze
algemeneaanpak.

Waaruit bestaatdie aanpakdan?
Laatik meteenduidelijkstellendat
onzecorebusinessscholenengezinnen
met kinderenblijven,maardit verhin¬
dert onsniet om toch eenbreder
publieken anderedoelgroepente
bereiken.Alsmuseumdat geënt isop
wetenschappelijkonderzoekvan hoog
niveau,is het niet evidentde resulta¬
ten encollectiete ontsluiten.Maarhet

zoual te gemakkelijkzijn om onshier¬
achterte verschuilenen - zoalsenkele
decenniageledenwel noghet geval
was- tentoonstellingenenactiviteiten
te ontwikkelendieenkelvooreen
selectgroepjeacademicien geïnteres¬
seerdenbegrijpelijkenaantrekkelijk
zijn.Wehebbenalsfederaleinstelling
de plicht debelastingsbetalerte infor¬
merenoverhet onderzoekdat wever¬
richtenendoendit het liefst op een
toegankelijkeen publieksvriendelijke
manier.Weproberenin onzeperma¬
nenteexpo,tijdelijketentoonstellingen,
workshopsenandereactiviteiteneen¬
zelfdesfeeraante houden,namelijk
nauwaanleunenbij het wetenschap¬
pelijkonderzoeken tegelijktoch iets
creërendat iedereenkanaanspreken.
Hiervoormakenwe gebruikvanmodu¬
lesdiediversegroepenkunnenaan¬
sprekenenzorgenwe ervoordat ver¬
schillendebenaderingenmogelijkzijn.
Dit vraagtweloverwogenkeuzesop
bredebasisenvooraleenrotsvast
geloof in je eigenproduct.

Is het dan altijd mogelijk eentotaal¬
product af te leverenwaarin elk zijn
gadingvindt?
Natuurlijkontwikkelenwe ookspeci¬
fiekeactiviteitenwaarvanwe opvoor¬
handweten - of hopen- dat we een
specifiekedoelgroepzullenbereiken,
maardeervaringleertdatje bereik
vaakverdergaat.Zo ontwikkeldenwe
eenatelier"Natuurlijkecosmetica"
waarinwe leerlingenlerenhoeje een
parfumkunt makenop basisvan
natuurproducten.Met dezeworkshop
wildenwe in deeersteplaatsleerlin¬
genuit technischeof beroepsrichtin¬
genbereiken,maarhet bijkomende
effect wasdat we hiermeeveel
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allochtonemeisjesbereikenendustegelijkmulticultureel
bezigzijn.
Eenandervoorbeeldoverhoeje "meerderevliegenin één
klapslaat":klassenzijn - zoalsgezegd- éénvanonze
belangrijkstedoelgroepen.Het is eenpubliekdat elkjaar
vernieuwt,datje elkedagenelkjaar moetverdienen.
Westekenin het museumveelenergiein dezedoel¬
groep.Zozettenwe ondermeerdidactischedossiersop
onzewebsite,zodat leerkrachtenhun bezoekin de klas
degelijkengemakkelijkkunnenvoorbereidenen nadien
verwerken.Inmiddelsblijkt dat dezeextradocumentatie
op onzewebsiteookfel gesmaaktwordt dooranderen.
Webereikenen informerenhiermeeeenbrederelaag
danvoorzien.Wepikkenin op designalendiewe opvan¬
genenzettensteedsmeerinformatieop onzewebsiteen
biedenhet publiekzo eenruimeblik achteronzescher¬
men.Het helpt natuurlijkalsje onderdemuseummede¬
werkersenwetenschappelijkestaf eenbreeddraagvlak
hebt enop hunsteunkunt rekenenomje boodschapook
op diemaniervooreenbreeden (cultureel)diverspubliek
toegankelijkte maken!

Het klinkt allemaalzo gemakkelijk,is het echt zo een¬
voudig als het lijkt?
'Het is natuurlijkeenon goingproces.We lerenmetval¬
lenen opstaan.Deenemedewerkerstaater meervoor
opendandeandere,het eneprojectslaatmeeraandan
het andere.Maar- ik val wellicht in herhaling- het
helpt alsje gelooft in je eigenproductenalsje het geza¬
menlijkestrevenhebt "demensen"te informeren.
Wetenschapis bij uitstekuniverseelenmulticultureel.
Letwel,er zijn altijd mogelijkegevoelighedenwaarmee
je rekeningmoethouden.In onsgevalmoetenwe in het
bijzonderooghebbenvoor het gegevendat deevolutie¬
leer- het fundamentvanonsonderzoeken het museum
- niet aanvaardwordt doorde islamenookniet door
eengroeiendegroepvansommigechristenen.Hetmuse¬
um is heelrechtlijnigen duidelijkoverzijn standpunt:
wetenschapengeloofwordenstrikt gescheidengehou¬
denbinnenhet museum,zowelnaarmedewerkersals
naarbezoekerstoe.Dit betekentniet dat geloofskwesties
genegeerdof ontkendworden,het houdt in dat eenver¬
mengingtussenbeideaspectenwordt vermeden.Het is
eenuitdaging,somseenevenwichtsoefening,maarhet
museummerktdat haarkordaatheidenopenheidhierin
eenduidelijk,eerlijkenwerkbaaruitgangspuntisvoor
alle betrokkenen!

RebeccaSchoeters,

MuseumconsulentprovincieVlaams-Brabant ■
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KWADRANT
INTERIEURBOUW

Kwadrant ontwerpt en
produceert interieurs voor de
zakelijke markt: sportcentra,
hotels, musea, winkels en
kantoren worden met grote

zorg ingericht

Noordelijke nuchterheid met
zuidelijke allure

Op onze website leest u alles
over onze stijl, creativiteit en

deskundigheid



Nederlands IJzermuseum■
Eennieuw museum op een oud industrieterrein■

; Het ontstaan en de ontwikkeling van de gietijzerindustrie is van grote
■ invloed geweest op de Oude IJsselstreek in Gelderland. Bepaalde kernen
! hebben er hun groei aan te danken, met name Ulft. Voor de hele streek
■ waren de ijzergieterijen als werkverschaffer van groot belang. De pro-
. ducten vonden hun weg tot ver over de landsgrenzen.

Peter van Toor

Voorzitter

Nederlands

IJzermuseumi.o. en

Voorzitter Oudheid¬

kundige

Vereniging

Gendringen

HetNederlandsIJZERMUSEUM

Logo van het
Nederlands
IJzermuseum

Periodenvan bloei en moeilijke jaren wisseldenelkaar
af. Van de tien gieterijen die ooit in het gebiedvan de
Oude IJssel (inclusief het aangrenzendeDuitse Isselge-
bied) actief waren, zijn er anno 2006 nog vier in wer¬
king. Hiervan is er slechts een van de 'eerste generatie',
dus nog als hoogovenbegonnen.Dit is de gieterij in het
Duitse Isselburg,de 'IsselburgerHütte', die ondanksgro¬
te problemen het hoofd bovenwater heeft weten te
houden.
Deoverige drie, gieterij Doesburg,Vulcanus Doetinchem
en de Lovink in Terborg,zijn van de tweede generatie.
Zij werkten vanaf het begin met alleen een koepeloven
en smolten dus aangevoerdruwijzer. Samenzorgen deze
fabrieken nu voor ruim 800 arbeidsplaatsen.
De ijzergieterijen in de Oude IJsselstreekvormden de
kraamkamervan een groot aantal metaalfabrieken.
Enkelehebbeneen grote vlucht genomen.Zo bezien is
de 'metaaldichtheid' van de regio aanzienlijk. Devarië¬
teit in bedrijven die gebruik kondenmakenvan de in de
streek aanwezige technologische kennis, is groot, van
staalconstructie tot fijnmechanisch precisiewerk,van
machinebouw voor de voedselindustrie tot productie
van stofblikken en de oppervlaktebewerkingvan meta¬
len.

IJzermuseum in Ulft
Het is voor de hand liggend dat in deze regio in de
voorbije jaren initiatieven zijn ontstaan om dezevoor de
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streek zo kenmerkendeen belangrijke industriegeschie¬
denis vast te leggenen aan het publiek te presenteren.
Begin tachtiger jaren van de vorige eeuw draaide de
KeppelscheIjzergieterij enkelejaren als werkend muse¬
um. Ondanksvoldoende publiek en afnemers liep deze
onderneming door een gebrekkigefinanciering jammer
genoeguit op een faillissement.
Eind tachtiger jaren ontstonden weer initiatieven in de
regio om een museumgewijd aan dezebedrijfstak op te
richten. Gestimuleerddoor een spectaculairevondst van
eeuwenoudemallen (coquilles) van kanonskogelsen
'bomben' op de plaats waar tot 1810de Rekhemse
Ijzergieterij was gevestigd, trachtte de oudheidkundige
vereniging Gander in de onmiddellijke nabijheid van die
plek een ijzermuseumop te richten. Vanwegede locatie
in het buitengebied wilde de gemeenteDoetinchem
hieraan geen medewerkingverlenen. Het initiatief werd
hierop verplaatst naar Doetinchem,nu met Doetinchem-
se en Gaanderenseinbreng, maar ook daar kwam het
niet tot ontwikkeling.
In dezelfde periodewaren ook in Ulft ideeënontstaan
een ijzermuseumop te richten. Hier waren vooral de
afbraak van de monumentale directeursvilla op het
DRU-terrein en dreigendesloop van een aantal oude
fabrieksgebouwenvan DRU,industrieel erfgoed van
rond 1900, de aanleiding voor de OudheidkundigeVer¬
eniging GemeenteGendringenom actie te ondernemen.
Men besefte dat zorg gebodenwas om een belangrijke
industriegeschiedenisniet verloren te laten gaan.
Toen 1996 werd uitgeroepen tot Jaar van het Industrieel
Erfgoed,zond Teleaceen serie uit over dit onderwerp;
aflevering 6 was gewijd aan 'Ijzergieterijen'. Eenbelang¬
rijk deel van deze uitzending handeldeover de Oude IJs¬
selstreekals 'bakermat van de Nederlandsegietijzerin¬
dustrie'. Eententoonstelling die door de Oudheidkundige
Vereniging GemeenteGendringen in eenvan de DRU-
gebouwenwas ingericht, trok in het weekendna die
uitzending meer dan tweeduizend belangstellenden;bij
de Lovink in Terborg,waar in datzelfde weekendmensen
de werkende fabriek konden bezoeken,kwamen er ruim
4000. Depublieke interessevoor dit onderwerp was
daarmeeeen bewezenfeit.

Nieuw initiatief
Het jaar daarop kwamen beide initiatieven, het Gaande-
rens/Doetinchemseen het Ulfts/Gendringse,samentot
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één initiatief. Mede gestimuleerd door regionale onder¬
nemingen,werd eind 1998 een stichting opgericht met
als doel een NederlandsIJzermuseumop te richten. (In
feite twee stichtingen: een collectie- en een exploitatie¬
stichting.) Beoogdelocatie: gebouwen, inmiddels met de
nominatie rijksmonument, op het DRU-complexin Ulft.

Dedoelstelling van het museum is ruim genomen: een
beeld gevenvan en belangstelling wekkenvoor het soci¬
aal-economischebelang van ijzer (en staal) in Neder¬
land, de productie en producten, in verleden en heden,
met bijzondere aandacht voor de rol van de regio Oude
IJssel.
Uitgangspunten daarbij zijn: een 'werkend' museummet
educatie als belangrijke pijler en een grensoverschrijden¬
de opzet. Deeducatie zal in samenwerkingmet de Anton
Tijdinkschool, de bedrijfstakschool voor de metaalnijver¬
heid in de regio, worden ontwikkeld. Naast het museum
komeneen openbaardocumentatiecentrum en een
bedrijveninformatiecentrum, die de functie van het
museumzullen ondersteunen.
De 'GelderseAdviescommissievoor de Musea' was posi¬
tief over de plannen.Al eerder had het museumconsu¬
lentschap in Gelderland in de publicatie Musea in Gel¬
derland,profiel enperspectief erop gewezendat in de
provincie plaats zou moeten zijn voor een museumdat
aandacht besteedt aan dezevoor Gelderlanden voor het
land bijzondere regionale industriegeschiedenis.
Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt en is er, regionaal
en landelijk, een breeddraagvlakvoor het museumont¬
staan, zowel vanuit de 'consument' als vanuit de 'produ¬
cent'. Decollectievorming verloopt voorspoedigen blijkt
in een behoefte te voorzien. Dat er een ijzermuseum
komt, is inmiddels wel zeker.Devraag is evenwel wan¬
neer en in welke grootte.

Debedrijfsactiviteiten op het voormalige DRU-terrein
zijn, in verschillendesegmenten,verplaatst. Voor het
gehele fabrieksterrein in Ulft, 13 ha groot, is een groot¬
schalig herbestemmingsprojectopgezet met behoud van
industrieel erfgoed. Hutten-Noord, nu omgedoopt tot
'Het Gietelinck' en bestaandeuit een zevental gebou-
wen(elusters),heeft de status van Rijksmonumentver¬
worven. Dat is een zeer positieve en voor Nederland uit¬
zonderlijke ontwikkeling. Maar herbestemmingvan
industrieel erfgoed, zeker in dezegrootte, is een zeer

complexeopgave. In dit geval zijn gemeente,provincie
en rijk erbij betrokken, naast partners uit de particuliere
sector,waaronder BOEI(de Nationale Maatschappij tot
Behoud,Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erf¬
goed). In de monumentale fabrieksgebouwenzijn meer¬
dere functies ontwikkeld en gepland: zowel wonen en
sociaal-culturele functies, zoals een cultureel centrum,
de bibliotheek en het IJzermuseum,als kleinschalige
bedrijfsactiviteiten, horeca en dergelijke.
Deplannen zijn zo goed als rond. Maar voor de restau¬
ratiemiddelen vrijkomen is nog een hele procedurete
gaan, nog afgezien van de tijd die nodig is voor de res¬
tauraties zelf.

Ondertussengaan de voorbereidingenvoor het museum
gestaagdoor. Eenbijzonder stimulerende en voor de
vestiging van het IJzermuseumhoopgevendeomstandig¬
heid is dat er sinds 1996 in het zogenaamdePortiersge¬
bouw al wel een interessanteen uitgebreide expositie
over de regionale ijzerindustrie is te bezoeken.Deten¬
toonstelling die de OudheidkundigeVereniging Gemeen¬
te Gendringen in dat jaar opzette, wordt jaarlijks uitge¬
breid en trekt ruime belangstelling. Het mag als opstap
voor het NederlandsIJzermuseumworden beschouwd.
Als plaats van vestiging van het definitieve museumzijn
de voormalige Afbramerij en de oude Giethal op het
fabriekscomplexaangewezen.

Voor meer informatie over het Nederlands IJzermuseum,

zie www.nederlandsijzermuseum.nl

'De IJzergieter' het

prachtige bronzen

beeld dat de arbei¬

ders aan de fabriek

schonken ter gele¬

genheid van het

200-jarig bestaan

van DRUin 1954 en

dat een plaats zal

krijgen bij het

museum.

Tekeningvoor de her¬
bestemming van het
gedeelte waar het
museumzal komen
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Voormalig DRU-
fabriekscomplex Ulft:
restauratie, renovatie,
nieuwbouw
Dezevengroepengebouwenop het
13 ha grote terrein van het voorma¬
lige DRU-fabriekscomplex,die op de
Rijkslijst voor Monumenten zijn
geplaatst, krijgen diverseherbestem¬
mingen. In het hoofdgebouw,het
zogenaamdeportiersgebouw,komt
eenCultuurcluster. Het gebouw,
genoemdnaar de portiersloge, is een
conglomeraat van een achttal
gebouwendie dateren uit de periode
1880 tot 1920 en sameneen vloer¬
oppervlak hebbenvan zo'n 6000 m2.
In het Cultuurcluster is ruimte voor
het cultureel centrum, de biblio¬
theek, de raadszaal,een expositie¬
ruimte, onderwijsfaciliteiten, een
poppodium, de OudheidkundigeVer¬
eniging en horeca.Verderop,in twee
ruime fabriekshallen, komt het
NederlandsIJzermuseum.De lokale

omroep opteert voor intrek in een
van de kleinere gebouwen. In andere
oude hallen komenwoningen en
appartementen, in zowel de sociale
als de vrije sector, en mogelijkheden
tot kleinschaligeondernemingen.
Eenvan de oude hallen wordt 'afge¬
peld' en onder de open stalen con¬
structie komt parkeerruimte.
De nieuwere hallen worden afgebro¬
ken en maken plaats voor, evenals in
de open ruimte langs de Oude IJssel,
veelvormige nieuwbouw. Maar er
blijft behoorlijk veel ruimte en groen
gehandhaafd.
Onderde nieuwe naam Het Gietel-
inck wordt het een plek voor cultuur,
recreatie, allerhande activiteiten en
zo'n 260 wooneenheden.

PetervanToor,
VoorzitterNederlandsIJzermuseumi.o.en
VoorzitterOudheidkundigeVereniging
Gendringen■Bovengrondsetoekomst voor een

ondergronds verleden
Zeventien jaar na de sluiting van de
kolenmijn in Beringen ligt de site er
wat desolaat bij. Het is nog even
wachten op een degelijk scenario
voor herbestemmingvan eenvan de
grootste en best bewaarde indus¬
triële sites van ons land, maar er is
hoop. Na een reeksmislukte pogin¬
gen om de mijn te herbestemmen,
komt er nu blijkbaar schot in de
zaak.
Met de installatie van de 'Cel Mijn-
erfgoed' op de mijnsite in Beringen
zette de provincie Limburg alvast
een belangrijke stap in de ontwikke-
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ling van een nieuw museaalproject,
als onderdeelvan een groter herbe¬
stemmingsproject voor dezesite.
Eenbovengrondsetoekomst voor
een ondergrondsverleden?

Demijnsite van Beringen is groot,
enorm groot, en er is een massa
werk te verrichten, zowel om het
terrein en de gebouwen op te rui¬
men en toegankelijk te makenvoor
het publiek, als voor bijkomende res¬
tauratiewerken.
Voor de grotere werken wordt de
reguliere sector ingeschakeld.Daar¬
naast blijven er evenwel nog veel
taken over waarvoor dezebedrijven
meestal bedanken,vooral omdat ze
te arbeidsintensief en tijdrovend
zijn. Vandaardat de provincie Lim¬
burg via de Cel Mijnerfgoed op de
mijnsite een project sociale econo¬
mie heeft gestart.

Het project richt zich in de eerste
plaats op allochtone jongeren uit
Beringen.Hun vadersen grootvaders
zijn enkele decenniageleden naar
België gekomenom in de mijn te
werken. Nu de mijn gesloten is,
heerst er in de omgeving nog steeds
veel werkloosheid. Dankzij dit pro¬

ject willen we de allochtone jonge¬
ren eerst een opleidings- en werker-
varingstraject aanbieden,dat moge¬
lijk leidt naar een duurzamejob op
de mijnsite. In dezeeerste fase
bestaat het werk uit het opruimen
van grof vuil, het herstellen van
kleine beschadigingenen het alge¬
meenopknappenvan de kamersen
zalen die de toeristen op hun route
aandoen.Snelheiden werkvolume
zijn in eerste instantie onderge¬
schikt.
Uitgangspunt is het creërenvan een
samenwerkingsverbandtussende
verschillende partners om zo het
draagvlakvoor de ontwikkeling van
de mijnsite te vergroten.
Eennieuwe projectontwikkeling in
een niet voor de hand liggende sec¬
tor als cultuur, betekent ook een
nieuwe uitdaging. De relatie van
jonge allochtonen met de mijnsite in
Beringenen het mijnverleden van
onze provincie, kan op die manier
ook positief worden opgewaardeerd.

JosBiesmans,

ZakelijkdiensthoofdCelMijnerfgoed,Beringen
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Nieuws uit Nederland
Rapportage in opdracht van het
Ministerie van OCW over maat¬
regelen om diversiteit bij culturele
instellingen te stimuleren
In opdracht van het Ministerie van OCWvoerde Bureau
ARTeen onderzoekuit naar de wijze waarop culturele
instellingen in de periode 2001-2004 zijn omgegaan
met de zogeheten '2°/o-maatregelvan staatssecretaris
Van der Ploeg',een maatregel om diversiteit bij culturele
instellingen te stimuleren. Het onderzoekrichtte zich
zowel op kunst- als op erfgoedinstellingen (zoalsmusea)
en instellingen op het terrein van letteren en media.
Naast een terugblik op de periode 2001-2004 werd ook
gekekennaar de ervaringen met de 2°/o-maatregel,die
aanbevelingenkunnen inhouden voor toekomstig beleid
gericht op culturele diversiteit.

Belangrijkste conclusies
Veel instellingen die gebruik maakten van de 2%-maat-
regel, beargumenteerdenniet of nauwelijks dat de doel¬
groepen in het doelgroepenbeleidinderdaad nieuwe
doelgroepenwaren. Somsvoerden zij activiteiten op als
'doelgroepenbeleid'die juist gericht waren op hun
bestaandepublieksgroepen.Bovendiengavenzij hooguit
een zeer globale verantwoording over de bestedingvan
de middelen en het effect van de inspanningen.Eenen
ander was mede het gevolg van de complexiteit van de
maatregel. Het begrip 'doelgroepen'werd in de praktijk
door de culturele instellingen zeer breedgeïnterpreteerd.
Debestemanier om jongeren (met name ook jongeren
met een allochtone achtergrond) te werven, is, zo geven
de instellingen aan, via educatie, omdat het begrip 'jon¬
geren' - zeker in de grotere steden en in de Randstad-
automatisch inhoudt dat dezegroep multicultureel is
samengesteld.Determ 'allochtonen' als mogelijke doel¬
groep wordt als achterhaald beschouwd.
Geslaagdepraktijkvoorbeelden om nieuwe publieksgroe¬
pen te bereiken,zouden beter moeten worden gecom¬
municeerd. Bovendienwordt opgemerkt dat eventuele
maatregelen ter stimulering van doelgroepenbeleid,eer¬
der zouden moeten aangrijpen in de bedrijfsvoering van
de instellingen en meer structureel van aard moeten
zijn.

Zie voor het volledige rapport: www.bureau-art.nl.

Klik naar het verleden
OnlangsverscheenKlik naarhet verleden.Het boekhandelt
over de toegankelijkheidvan museumcollecties,archeolo¬
gischevondsten,monumentenen archieven.Dezeis in de
afgelopenjaren enormvergroot door de ontsluiting van
historischwaardevolledocumentenen afbeeldingenvan
musealeobjectenop het internet.Voor iedereendie over
een internetaansluitingbeschikt,is het mogelijk geworden
om 24 uur per dag informatie over het culturele erfgoedte
bekijken.Gaandeweghet digitaliseringsproceswerd in de
erfgoedsectordevraagsteedsdringendervoor wie dit alles
nu preciesbedoeldis: wie zijn de liefhebbersvan digitaal
erfgoed?Hoeen waarvoorpreciesgebruikenzij het inter¬
net?Hoekan het digitale erfgoedaanbodin hun ogen nog
wordenverbeterd?
Dievragenstaancentraal in dezestudie. Binnenhet digi-
taal-erfgoedpubliekwordenvijf typen gebruikersonder¬
scheiden:de zogenoemdeallrounders,kunstminnaars,ver¬
enigingsleden,verzamelaarsen snuffelaars.In focus-
groepenis onderzochtwelkedoelendezegebruikersgroe¬
penvoor ogenhebbenen welkezoekstrategieënzij hante¬
ren.Bezoekersvan digitaal erfgoedblijken mensendie ook
fysiekebezoekenaan erfgoedinstellingenbrengen.
Devoordelenvan het gebruikvan internet zijn het gemak
waarmeevanuit huis informatie gezocht kanwordenen
het kunnenvoorbereidenvan eenfysiek bezoek.Verder
biedt het internet eenmanierom zich snel te oriënteren:
bij welke instellingenbevindt zich de informatie die ik
nodig heb?Gebruikershebbenechterwel enigetwijfels bij
de betrouwbaarheiden diepgangvan digitaal aangeboden
informatie. Ookhet gebrekaan overzichtover het totale
aanbodwordt somsals problematischervaren.

ISBN: 9037702791. 108 pagina's, prijs 11,90.

Wilt u meer weten, raadpleeg onze website:

www.scp.nl/publicaties/boeken/9037702791.shtml.

Museumkijkspel
Spelenderwijshet museumontdekken.
Het museumkijkspeliseen educatief spel voor kinderen vanaf 8 jaar, ieder
spel wordt per museum ontworpen en heeft goede sponsormogelijkheden.
Het spel wordt o.a.toegepast bij het Kaasmuseum inAlkmaar en Museum
Egmond in Egmond aan Zee. Info: EfteesDisplaysTel:0725063754
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Nieuws uit Vlaanderen
Museumwinkels:
Museumof winkel?
Wat is de rol van museumwinkels in Vlaanderenen
Brussel?Wat verwachten museazelf van een winkel?
Inkomsten genererenof het publiek informeren?Welke
doelstellingen men ook ambieert, de vraag doet zich in
ieder geval stellen, hoe men in de praktijk het beste aan
de slag gaat. Depublicatie baseertzich op onderzoek,
praktijkvoorbeelden en het betoog van experts om een
antwoord te vinden op bovenstaandevragen.
Culturele Biografie Vlaanderenvzw
ISBN90-77464-05-0
2006, 80p.
Prijs: 10 euro
Meer informatie: www.culturelebiografie.be/publicaties

Auteurs: Jan Dursin (Ronin,MuseumMarketing), Jan
Vermassen(Reproductiefonds),HildegardeVan Genech-
ten (Culturele Biografie Vlaanderenvzw), Walter

Ryquart (Musea Brugge),VeroniqueVandekerchove(Ste¬
delijke Musea Leuven),Dirk Noordman (Erasmusuniver-
siteit Rotterdam),Anne Houk de Jong (Legermuseum
Delft)

Erfgoed en onderwijs: in dialoog!
Eenstudiedag voor leerkrachten en cultuurgangmakers,
en (publieks)medewerkersin erfgoedinstellingen en
-organisaties. In opdracht van CanonCultuurcel, de
afdeling Erfgoed(AgentschapKunstenen Erfgoedbin¬
nen Cultuur, Jeugd,Sport en Media) en het VIOE
(VlaamsInstituut voor het OnroerendErfgoed)voert
men aan de Universiteit Antwerpen een onderzoekuit
naar de plaats van het erfgoed en erfgoededucatie in
het onderwijs en in de erfgoedsector in Vlaanderen.Tij¬
densde studiedag worden de resultaten van dit onder¬
zoek bekendgemaakten besproken.Destudiedag vindt
plaats op 7 februari 2007 in Brussel.Alle praktische
informatie vindt u via www.culturelebiografie.be.

Museumconsulenten in Vlaanderen

OOST-VLAANDEREN
Anneke Lippens
T (+32) 09 267 72 52
E anneke.lippens@oost-vlaanderen.be
MiekeVan Doorselaer
T (+32) 09 267 72 85
E mieke.van.doorselaer@oost-vlaanderen.be
ProvincieOost-Vlaanderen,9de directie - musea

WEST-VLAANDEREN
ReinoudVan Acker
T (+32) 050 40 35 70
E reinoud.van_acker@west-vlaanderen.be
Dienst Cultuur, ProvinciehuisBoeverbos

ANTWERPEN
Inge Geysen
T (+32) 03 240 64 29
E inge.geysen@admin.provant.be
DienstAlgemeenCultuurbeleid

LIMBURG
Anne Milkers
T (+32) 011 23 75 80
E amilkers@limburg.be
Anna Geukens
T (+32) 011 23 75 21
E ageukens@limburg.be
ProvinciaalCentrumvoor Cultureel Erfgoed
(PCCE)

VLAAMS-BRABANT
RebeccaSchoeters
T (+32) 016 26 76 19
E rebecca.schoeters@vl-brabant.be
Dienst Cultuur

VLAAMSEGEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PeggyVoesterzoons
T (+32) 02 208 02 94
E peggy.voesterzoons@vgc.be
ErfgoedcelBrussel,Directie Cultuur

CULTURELEBIOGRAFIEVLAANDERENVZW.
LeonSmets,consulent behoud en beheer
T (+32) 03 224 15 47
E leon.smets@culturelebiografie.be
Steven Leman,consulent ICT
T (+32) 03 224 15 44
E steven.leman@culturelebiografie.be
HildegardeVan Genechten,
consulent publiekswerking
T (+32) 03 224 15 48
E hildegarde.vangenechten@
culturelebiografie.be
TineVerhaert, consulent musea
T (+32) 03 224 15 54
E tine.verhaert@culturelebiografie.be
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Museumconsulenten in Nederland

BureauLandelijk Contact van Museumconsulenten NOORD-HOLLANDBirgitta Fijen
Postbus1325, 5200 BJ's-Hertogenboseh Stichting Museaal EtHistorisch
T (+31) 073 615 62 73 PerspectiefNoord-Holland
F (+31) 073 615 62 63 T (+31) 023 553 14 98
E lcm@erfgoedbrabant.nl E fijen@mhp-nh.nl

GRONINGEN Roeli Broekhuis
MuseumhuisGroningen
T (+31) 050 313 00 52
E r.broekhuis@museumhuisgroningen.nl

ZUID-HOLLANDJudith Tegelaers
Stichting ErfgoedhuisZuid-Holland
T (+31) 015 215 43 50
E tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl

FRIESLAND Mirjam Pragt
Museumfederatie Fryslan
T (+31) 058 213 91 85
E mpragt@museumfederatiefryslan.nl

ZEELAND LeoAndriaanse
Stichting Cultureel ErfgoedZeeland
T (+31) 0118 67 08 70
E lcm.adriaanse@scez.nl

DRENTHE PimWitteveen
Drents Plateau
T (+31) 0592 30 59 34
E p.witteveen@drentsplateau.nl

NOORD-BRABANTJulesVerschuuren
BrabantseMuseumstichting
T (+31) 073 615 62 62
E info@erfgoedbrabant.nl

OVERIJSSEL Girbe Buist
Stichting Kunst EtCultuur Overijssel
T (+31) 038 422 50 30
E kco@kco.nl

LIMBURG AgnesVugts
Centrum voor Amateurkunst Limburg
T (+31) 0475 39 92 74
E avugts@hklimburg.nl

GELDERLAND JacobusTrijsburg
Stichting GeldersErfgoed
T (+31) 0575 51 18 26
E j.trijsburg@gelderserfgoed.nl

UTRECHT Stichting ErfgoedhuisUtrecht
T (+31) 030 234 38 80
E erfgoedhuis@erfgoed-utrecht.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.

"Onzecollectieregistratie 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".


