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Voorwoord
In het voorwoord van de vorige editie beloofden we u op
de hoogte te houden: Museumpeil blijft als tijdschrift
voorlopig bestaan.Voorlopig, want we blijven liever voor¬
zichtig. Uit een bevraging van de museableek dat u een
vakblad voor museummedewerkerswel graag wil behou¬
den, en liefst op papier. Eensectorspecifiek blad is in
deze erfgoedbredetijden eveneenseen vaak welkome uit¬
zondering op de regel. Gerichtheid op de museumpraktijk
is bovendien een absoluut pluspunt, zo blijkt. Ten slotte is
de Nederlands-Vlaamseaanpak voor u kennelijk inspire¬
rend. Over de grens kijken is van elkaar leren. Dat bete¬
kent dus dat we Museumpeil graag willen blijven publi¬
ceren en hopelijk zelfs in een nog kwaliteitsvollere
uitgave. We denken dus na over de beste vorm om Mu¬
seumpeil te behouden en over inspirerende inhoudelijke
thema's.
Intussen ligt nummer 35 voor u, nog in zijn vertrouwde
vorm. Het thema 'immaterieel erfgoed' wordt er in aan¬
gesneden.De UNESCO-conventiemaakt dat immaterieel
erfgoed in het veld breed geïntroduceerd wordt en dat
het debat geleidelijk aan wordt gevoerd.

Colofon
Maar het thema bijt ook. Wat is nu precies immaterieel
erfgoed?Verzandenwe soms niet in vooroordelen rond
het thema? Wat betekent immaterieel erfgoed nu echt
voor een hedendaagseerfgoedbeleving?Hoe verhoudt het
zich tot de erfgoedgemeenschappendie wel betrokken
zijn, maar geen 'erfgoedlabel' wensen?Wat hebben de
musea met immaterieel erfgoed en hoe gaan ze er (al of
niet) mee om? Kunnen we immaterieel erfgoed wel
'musealiseren'of ontdoen we het dan van de 'echtheid'
ervan? Dit nummer van Museumpeil wil de vraagstelling
helder krijgen en het debat aangaan.We hopen alvast
een veldtekening te brengen van initiatieven waarvan we
denken dat ze vandaag rond dit thema actueel zijn.
We wensen u alvast veel leesgenot.
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Het immateriële tastbaar maken
Immaterieel erfgoed en musea
Albert van der
Zeijden,
Consulent
Nederlands
Centrum voor
Volkscultuur

Nederland zal waarschijnlijk nog dit jaar de UNESCO-conventie over het
Immaterieel Erfgoed ratificeren. Uit de tekst van het verdrag vloeien
diverse verplichtingen voort. Is er ook een taak voor musea weggelegd?
Immaterieel erfgoed ligt niet automatisch op de weg van
musea,objectgericht als die zijn. Museazijn gespeciali¬
seerd in het verzamelen en conserverenvan voorwerpen,
doen onderzoek naar deze voorwerpen en organiserener
tentoonstellingen over 'for purposesof study, education
and enjoyment'. Zo luidt de klassiekeICOM-definitie, die
inderdaad erg gericht is op het materiële, namelijk op
'material evidence of people and their environment'. Er is
echter beweging in die definiëring ontstaan, zoals blijkt
uit het feit dat ICOM in 2005 haar statuten aanpaste en
daarbij de term 'material evidence'verving door 'tangible
and intangible heritage'.Vanuit die nieuwe visie is er
ruimte gemaakt voor immaterieel erfgoed (ICOM legde
dat al in het zogenoemdeShanghai Charter uit 2002
vast). Daar ging heel wat discussieaan vooraf. Niet alle
musea hebben het immaterieel erfgoed al 'tussen de
oren'.
Ook in UNESCO-verbandwerd er over gediscussieerd.In
2004 organiseerdeUNESCOeen expert meeting over 'The
roles of Museums in Safeguarding Intangible Cultural
Heritage'.Als voornaamste risico noemden de UNESCOexperts toen dat het musealiserenvan immaterieel erf¬
goed zou kunnen leiden tot fossilisering (bevriezing)van
tradities en rituelen, een procesdat in tegenspraakis met
het levendeen dynamische karakter van immaterieel erf¬
goed. De functieaanduiding 'conservator' zegt het al.
Conservatorenhouden zich bezig met het conserveren

van hun collecties. Op een zelfde wijze zou het immateri¬
eel erfgoed niet te conserverenzijn, omdat het gaat om
levendecultuur die, hoezeerook bepaald door tradities,
voortdurend in ontwikkeling is. Levenderfgoed, zoals bij¬
voorbeeld het carnaval, wordt niet bewaard in een muse¬
um, maar vind je op straat, waar mensener steeds weer
opnieuw invulling aan geven.
Toch zag men op deze expertmeeting wel een taak voor
musea.Met name voor kleine lokale musea,die binnen de
plaatselijke gemeenschapeen rol zouden kunnen spelen
als intermediair en, via hun tentoonstellingen en anders¬
zins, als 'communicators' naar een breed publiek.
Gemeenschappenoftewel 'communities' worden door
UNESCOgezien als de dragersvan het immaterieel erf¬
goed en ze spelen dan ook een centrale rol in de conven¬
tietekst.

Wat is immaterieel

erfgoed?

Kortweg zou je immaterieel erfgoed kunnen omschrijven
als tradities en rituelen in het dagelijks leven, waar men¬
sen zich mee identificeren. Het zijn gewoonten en
gebruiken die je van huis uit hebt meegekregenen die
alles te maken hebben met je culturele, religieuze of
etnische achtergrond. Vaak wordt gedacht dat immateri¬
eel erfgoed, omdat het vluchtig is, heel kwetsbaar is. Het
is niet een voorwerp of een gebouw dat je kunt conserve¬
ren of restaureren.Je kunt het waarnemen maar het vol-

v-WèFiguren uit de Oeteldonkse optocht
(Foto:
collectieOeteldonks
Gemintemuzejum
(NL))
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gende moment is het alweer verdwenen.Toch zijn tradi¬
ties vaak opmerkelijk taai en kunnen soms bogen op een
rijke geschiedenis.Denk maar aan de traditie van de Sin¬
terklaasviering in Nederland,die in zijn huidige vorm als
kinderfeest teruggaat tot in de zestiende eeuw. Niet
alleen heeft immaterieel erfgoed soms een lange geschie¬
denis, die geschiedenisspeelt ook in de beleving een
hoofdrol. Mensen ontlenen er een gevoel van continuïteit
aan. Immaterieel erfgoed wordt beleefd als een traditie
die van generatie op generatie wordt overgeleverd.De
historische dimensie is dan ook altijd zeer belangrijk bij
immaterieel erfgoed. Concretevoorbeeldenvan immateri¬
eel erfgoed zijn te vinden op de UNESCO-lijst.Daar staan
zaken op als de Flamencouit Spanje,de Fransekeuken,
en, twee Belgischevoorbeelden,de Heilig Bloedprocessie
in Brugge en het carnaval in Binche.

Wat bedoelt UNESCO
safeguarden?

met

De UNESCO-conventieis gericht op het safeguardenvan
immaterieel erfgoed.Vaak wordt deze term vertaald met
'beschermen',maar dat is toch niet geheeljuist. Een
betere term is 'waarborgen'.Het gaat UNESCOnamelijk
om het veiligstellen van de levensvatbaarheid('viability')
van levend erfgoed. Met 'safeguarden' wordt dan ook niet
bedoeld dat bijvoorbeeld het NederlandseSinterklaasfeest
in ongewijzigde vorm bewaard moet blijven, als het ware
door er een musealestolp overheente zetten. Waar het
UNESCOom gaat, is het creëren van gunstige voorwaar¬
den en het wegnemen van eventuele knelpunten die een
overdracht naar volgende generaties in de weg zouden
kunnen staan, met als doel het creëren van een omgeving
waarin de culturele diversiteit van de mensheid kan
gedijen.
UNESCOvraagt aan de aangesloten landen om het eigen
immaterieel erfgoed in kaart te brengen door middel van
inventarissen of lijsten van immaterieel erfgoed, en het
vervolgens te documenteren, te onderzoekenen te pro¬
moten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van educatieve
programma's.Het gaat daarbij niet alleen om de 'showpieces', UNESCOvraagt nadrukkelijk om het aanleggen
van een representatieve lijst van immaterieel erfgoed, die
in plaats kwam van de oudere lijst van 'Masterpieces of
the intangible cultural heritage'. Bij erfgoed gaat het om
een selectie van wat een samenleving belangrijk genoeg
vindt om door te geven naar volgende generaties.Zoals
erfgoed niet hetzelfde is als geschiedenis,is immaterieel
erfgoed niet hetzelfde als volkscultuur. Door het etiket
erfgoed erop te plakken,wordt aangegevendat wij dit
belangrijk vinden voor onze culturele identiteit en dus
willen bewaren - liever: waarborgen - of doorgeven.

De rol van musea
Het zijn allereerst de 'communities' die verantwoordelijk
zijn voor het doorgevenvan hun eigen immaterieel erf¬
goed. UNESCOgeeft deze gemeenschappendan ook een
centrale rol in het beheervan het eigen erfgoed. Vanuit
die visie is er voor museaslechts een ondersteunenderol,
ten dienste van deze gemeenschappen.Musea moeten
dan ook altijd te rade gaan bij de gemeenschappenzelf.
De musea moeten zich, zoals dat in de 'operational direc¬
tives' (werkrichtlijnen) genoemd wordt, zich verzekeren
van de grootst mogelijke participatie van de gemeen¬
schappen.Het leidt meteen tot de vraag: waarin hebben
de gemeenschappende musea nodig? Het antwoord is:
kennis en deskundigheid,waarbij gedacht kan worden

aan kennis en deskundigheidop het terrein van het con¬
serverenvan voorwerpen die gebruikt worden in plaatse¬
lijke tradities. Maar zeker ook aan het presenterenen
zichtbaar maken van immaterieel erfgoed in het kader
van promotie en 'raising awareness'(bewustwording), iets
dat UNESCOheel belangrijk vindt. Educatieveactiviteiten
zijn een derde mogelijkheid, bij UNESCOstaat immers het
doorgeven naar volgende generaties centraal.
Voor de plaatselijke gemeenschappenis de historische
dimensie van hun traditie heel belangrijk. Nederland kent
bijvoorbeeld een aantal bloedprocessiesdie teruggaan op
een traditie die al in de middeleeuwen is begonnen. Niet
alleen willen de organisatoren van deze processieshet
eigen verleden documenteren, iets waar UNESCOtrou¬
wens ook om vraagt. Er is ook de zorg voor de kostbare
authentieke historische voorwerpen die in de processies
worden meegedragenen die men op een zo verantwoord
mogelijke wijze wil bewaren en conserveren.Musea kun¬
nen hierin faciliterend optreden. Somszetten groepen
eigen museaop, zoals het carnavalsmuseumin Den
Bosch,met een collectie van allerlei soorten maskers,kle¬
dij, promotiemateriaal, wapens,schildjes en andere waar¬
devolle en belangrijke voorwerpen uit de rijke historie van
carnaval en Oeteldonk. De valkeniers hebben in Valkenswaard een eigen Valkerijmuseum ingericht, dat een over¬
zicht geeft van de geschiedenisvan de valkerij tussen
1650 en 1850.
Lokale museabeschikkenvaak over heel veel kennis over
de plaatselijke geschiedenis.Soms kunnen zij helpen bij
het opstellen van een voordracht. Het opstellen van een
voordracht voor de immaterieel erfgoedlijst is geen sine¬
cure. Niet alleen moet het belang en de culturele beteke¬
nis van het betreffende immaterieel erfgoed gedocumen¬
teerd worden. Ook moet een plan van aanpak worden
ingediend over hoe de plaatselijke gemeenschapzelf haar
immaterieel erfgoed denkt te kunnen veiligstellen voor de
toekomst. Dat de rol van museasoms onmisbaar is,
bewijst het voorbeeld van de voordracht van het carnaval
van Binche, in Wallonië. Het plaatselijke carnavalsmuse¬
um beschikt over veel kennis over de geschiedenisvan
het carnaval in Binche, kennis die onderbouwd is door
historisch onderzoeken door een reeksvan voorwerpen
en documenten die in het museum bewaard worden. Men
vroeg daarom aan de conservator van het museum om te
helpen met het opstellen van de voordracht en deze his¬
torisch te onderbouwen. Ook het maken van een film
over het carnavalsfeest in Binche was bij het museum in
goede handen, musea hebben daar vaak al ervaring mee.
UNESCOvraagt om een tien minuten durende film, waar¬
in een goed beeld wordt gegevenvan het gebruik.

Documenteren

en archiveren

In zijn algemeenheidgeldt voor UNESCOdat het doorge¬
ven van 'skills' (vaardigheden)belangrijker is dan de
objecten die er mee verbonden zijn. Als het bijvoorbeeld
over eetcultuur gaat, dan gaat het niet alleen om het
doorgevenvan recepten of het bewaren van traditioneel
keukengerei,zoals een weckfles of een snijbonenmolen,
maar vooral ook om het doorgevenvan kennis die nodig
is om een gerecht klaar te maken of zo'n apparaat te
bedienen.Voor UNESCOis documenteren een opstap om
vervolgens te kunnen doorgeven.Je wilt de betreffende
traditie immers levend houden. Speciaal gericht op het
doorgevenvan artistieke vaardigheden heeft UNESCOhet
Living human treasures programma ontwikkeld. Frankrijk
heeft Master of Art (Maïtre d'art) programma'sover
Museumpeil35,voorjaar2011

ondermeer dans en muziek, houtbewerking en instrumen¬
ten maken. Gespecialiseerdemuseazouden hierop kunnen
inspelen door bijvoorbeeld ateliers in te richten, waar in
de vorm van masterclassesvolkskunstenaarshun kennis
en vaardigheden kunnen overbrengenaan nieuwe gene¬
raties. Er wordt momenteel volop geëxperimenteerd met
pilots die overdracht als doel hebben. Het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur, als het landelijk instituut voor
het immaterieel erfgoed, heeft een tweetal pilots en
organiseerdeop 19 maart jl. een studiedag over dit
onderwerp. Het centrum heeft ook een aantal expert¬
meetings in voorbereiding.
Voor het verzamelen en documenteren van immaterieel
erfgoed is het zaak om interactieve methoden te beden¬
ken om kennis bij elkaar te halen en te ontsluiten voor de
gemeenschap.De kennis ligt immers bij de dragersvan
het immaterieel erfgoed zelf. De nieuwe sociale media
kunnen een werktuig zijn bij het interactief inventarise¬
ren van immaterieel erfgoed. Eengoed voorbeeld is
Napier University, die in opdracht van de Schotse regering
bezig is met het in kaart brengen van het Schotse imma¬
terieel erfgoed en die daarvoor Wiki-achtige methoden
gebruikt en nieuwe sociale media als Twitter en Facebook.
(zie: http://ichscotland.org). Ook Nederlandsemuseaheb¬
ben er steeds meer ervaring mee. Het Keramiekmuseum
Princessehofin Leeuwardengebruikte bijvoorbeeld inter¬
net om bij particulieren trouwfoto's en huwelijksserviezen
los te krijgen ten behoevevan het project SchervenEt
geluk. Het was het museumvooral te doen om de bijho¬
rende verhalen van deze particulieren, die via een audiotour te beluisteren waren. Het museum documenteerde
daarmee immaterieel erfgoed. De tentoonstelling trok
meer dan 30.000 bezoekers.
Musea zijn niet in alles even vaardig. En musea kunnen
het niet alleen. Het zijn geen onderzoeksinstellingen,
zoals bijvoorbeeld het Meertens Instituut, een instelling
waar wetenschappelijk onderzoekde core businessis.
Musea hebben ook weinig ervaring met het ondersteunen
van plaatselijke gemeenschappen.Een inhaalslag is nodig.
Niet alleen zitten museavaak nog vast aan een objeetge-

richte benadering.Waar het de kleine, door vrijwilligers
gerunde museavaak nog aan ontbreekt, is aan de beno¬
digde professionelevaardigheden. Er is dus behoefte aan
training en professionalisering.UNESCOheeft het in dit
verband over het ontwikkelen van 'research methodolo¬
gies' en over 'training in the management of the intangi¬
ble cultural heritage and the transmission of such herita¬
ge', aan trainingsprogramma's dus die speciaal gericht
zijn op immaterieel erfgoed. Het is een belangrijke taak
voor het NederlandsCentrum voor Volkscultuur, als het
landelijk instituut voor het immaterieel erfgoed. Het
NederlandsCentrum voor Volkscultuur ontplooit activitei¬
ten op het terrein van inventarisatie, promotie en het
activeren en ondersteunenvan plaatselijke gemeenschap¬
pen. Het Centrum organiseertjaarlijks een congres met
informatiemarkt, publiceert inhoudelijke artikelen over
immaterieel erfgoed in Traditie, nieuws in Volkscultuur
Magazine en dossiersin LevendErfgoed.Verder ontwik¬
kelt het NederlandsCentrum voor Volkscultuur educatie¬
ve tentoonstellingen en lesmateriaal. Dejaren 2011-2012
zijn uitgeroepen tot de Jaren van het Immaterieel Erf¬
goed.
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De definitie van
immaterieel
cultureel
erfgoed in de
Conventie
luidt als
volgt:
Voorstellingen, uitdrukkingen, ken¬
nis, vaardigheden als de instrumen¬
ten, objecten, artefacten en culturele
ruimtes die daarmee worden geasso¬
cieerd, die gemeenschappen,groe¬
pen en, in sommige gevallen, indivi¬
duen erkennen als deel van hun
cultureel erfgoed.
Dit immaterieel cultureel erfgoed,
overgedragenvan generatie op
generatie, wordt altijd herschapen
door gemeenschappenen groepen
als antwoord op hun omgeving, hun
interactie met de natuur en hun
geschiedenis,en geeft hen een
gevoel van identiteit en continuïteit,

en bevordert dus het respect voor
culturele diversiteit en menselijke
creativiteit. In deze Conventie wordt
uitsluitend rekening gehouden met
het immaterieel cultureel erfgoed
dat zowel compatibel is met
bestaande internationale

3. sociale gewoonten, rituelen en
feestelijke gebeurtenissen;
4. kennis en praktijken betreffende
de natuur en het universum;
5. traditionele ambachtelijke
vaardigheden.

instrumenten voor mensenrechten
als met de vereisten van wederzijds
respect tussen de gemeenschappen,
groepen en individuen, en met duur¬
zame ontwikkeling.
De conventie onderscheidt vijf
domeinen waarin immaterieel erf¬
goed zich manifesteert:
1. mondelinge tradities en uitdruk¬
kingen, inclusief taal als een
vehikel van immaterieel cultureel
erfgoed;
2. podiumkunsten;

Priatn

consult

Et

training

ov

Voorpraktische
hulp,advies
entraining
www.teksten uitleg. ri(

- Beleidsplannen,
collectieplannen
marketingplannen
- Hoekanmijnmuseumsuccesvolzijn
metweiniggeld
- Vervanging
adinterim
- Coaching
- Kwaliteitszorg
- Personeelbeleid
Met verbeeldingskracht
engedrevenheid

E-mail:basnik@priatnov.nl
Website:
www.priatnov.nl
Priatnovis de ondernemingvanKeesPlaisier
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'MICE'ofwel: perspectieven voor
musea en immaterieel cultureel erfgoed
Jorijn Neyrinck,
coördinator
tapis plein vzw
Brugge, Landelijk
expertisecentrum
voor actieve
erfgoedparticipatie

Wat betekenen de recente ontwikkelingen en aandacht voor immaterieel
cultureel erfgoed voor de museumwereld? Welke plaats en rol heeft
immaterieel erfgoed in musea in Vlaanderen? Waar liggen uitdagingen
en kansen voor de toekomst? En hoe helpen we hardnekkige vooroor¬
delen en misverstanden rond ICE het museumveld uit? Op deze vragen
wil mijn bijdrage een eerste blik werpen.
Zinspelend op de veelgebruikte afkorting ICEvoor Imma¬
terieel Cultureel Erfgoed,voegen we in de aanzet van dit
artikel graag even de M als Museum-initiaal toe: 'MICE'.
Juist, het Engelsevierletterwoord voor 'muizen' dus, die
we voor de duur van deze tekst even bombarderentot
dwarse gids naar een reeksvragen en uitdagingen waar¬
mee immaterieel cultureel erfgoed de museumsectorcon¬
fronteert. Want vergelijkbaar met mensenen muizen, lij¬
ken museaen immaterieel cultureel erfgoed niet meteen
eikaars meest geliefde vrienden. In de feiten zijn ze ech¬
ter al evenmin los van elkaar te denken.
Om het even in de taal van de dierenwereld te duiden: de
huismuis is na de mens de meest verspreidezoogdiersoort
ter wereld. Ze leven bijna overal, en waar de mens leeft,
vind je muizen. Het zijn zogenaamde'cultuurvolgers'. Ze
zijn kwetsbaar en individueel een korte levensduur
beschoren,maar tegelijk lijken ze onuitroeibaar; ze zijn
gekend als plaagdieren,die zich in een mum van tijd
voortplanten en zich in grote groepen in, onder en rond
onze woonplekken en ons huisraad nestelen.
Net zo vergaat het het immaterieel cultureel erfgoed.
Waar de mens ook leeft op deze blauwe planeet, zien we
telkens weer culturele uitdrukkingsvormen, die in ruimte
doorgegevenworden aan anderen en aan volgende gene¬
raties: podiumkunsten, ambachtelijke vaardigheden,soci¬
ale gewoontes, feesten en rituelen ... Dezeimmateriële
cultuur is altijd al veranderlijk van aard geweest, maar
waar dat in het verleden veelal om een traag en geleide¬
lijk procesging, zien we dat in deze tijden van toene¬
mende globalisering, met technologie, toerisme en der¬
gelijke meer,dat immaterieel cultureel erfgoed
kwetsbaarder is dan ooit. Al lijkt ICEook wel onverwoest¬
baar. Want terwijl her en der lokale tradities veranderen
of verdwijnen, zijn alweer nieuwe en intrigerende vormen
van crossculturele en globaliserende'fusion' immateriële
cultuur in wording, die zich in een mum van tijd versprei¬
den en zich vanuit allerlei gemeenschapsvormen(en soms
via grote hypes)in onze samenlevingennestelen. Denk
maar aan nieuwe of recent verspreidetradities als Hal¬
loween, babyborrelsof Facebook.
Niettemin zou het getuigen van een grote kortzichtigheid
als we in nauwelijks twee generaties tijd een groot deel
van onze langzaam opgebouwdetradities, know-how en
inzichten zomaar zouden overleverenaan onze eigentijd¬
se leefwijzen, die gepaard lijken te gaan met contact op
grote afstand, tradities die in onbruik of vergetelheid
raken, terwijl zij voor onze voorgangers heel gewone
(alledaagse)of juist heel bijzondere (uitzonderlijke, rituele
of feestelijke) gebruiken waren... Al hou ik zelf niet zo
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van een S.O.S.-retoriek,toch vormt de kwetsbare positie
van het immaterieel cultureel erfgoed in onze actuele
wereld wellicht de belangrijkste motivatie om hierin van¬
uit ons erfgoedveld actief te investeren.

Opdracht

voor musea?

Maar waar raakt dit de opdracht van de musea,die toch
in eerste instantie de zorg voor roerend erfgoed dragen?
Immaterieel erfgoed verschijnt zelden zonder materiële
bronnen of spin-offs, zoals ambachtelijke producten, ritu¬
ele objecten of beelden,muziekinstrumenten, kostuums ...
Ze zijn inherent met elkaar verweven en geven elkaar
betekenis.Onze museazijn de huizen die, in een culturele
evolutie waar het tastbare en verifieerbare centraal staan
in de dynamiek, zelf ook een vooraanstaanderol spelen
als plekkenvan uniciteit, authenticiteit en wetenschappe¬
lijkheid. De paradox schuilt hierin dat erfgoed pas erfgoed
kan zijn wanneer en omdat een gemeenschaper waarde
aan toekent (qua betekenis,of beleving) en beslist het
over te dragen aan volgende generaties.Wanneer het om
musealeobjecten gaat, hebben we echter een traditie
opgebouwd van zorg, behoud en beheer,waarbij het
object zelf zo onaanraakbaaren onaantastbaar mogelijk
is gemaakt. We beschermenhet, plaatsen het onder een
glazen stolp en herstellen het zo mogelijk in zijn oude
(authentieke) glorie. Dezekenmerken lijken tegengesteld
aan de beweeglijkheid, belevingswaardeen subjectiviteit
van het immateriële erfgoed die met deze objecten onaf¬
scheidelijk samengaan.

Spanningsveld
dynamisch

tussen

statisch

en

Met de recente aandacht voor immaterieel cultureel erf¬
goed komt nu ook de vraag naar boven hoe museaeen
rol kunnen vervullen in het delen en doorgevenvan deze
dynamischebelevingscomponentrond hun roerendecol¬
lecties, daar waar de focus voorheen lag op het bieden
van een eerder statisch toeschouwersperspectiefwaarbij
de objecten zelf zoveel mogelijk 'onaangeroerd' gelaten
dienden te worden. Een interessant (en bekend)span¬
ningsveld komt daarmee naar boven. Sommige musea
hebben weliswaar relevante ervaring en heel concrete
tradities terzake, vanuit de aard van hun opdracht. Denk
maar aan volkskundige museawaar niet zelden ook
objecten met een band met lokale tradities deel uitmaken
van de collectie. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Vis¬
serijmuseum in Oostduinkerkewaar ook de zorg voor de
objecten en de traditie van de garnaalvisserij behartigd
wordt. Of denk aan het Stadsmusin Hasselt waar om de

zevenjaar de reus Langemanuit zijn houten huis gehaaid
wordt en waar alle zorg besteedwordt aan de conserva¬
tie van de reus. Die wordt enkel op de bewuste feestdag
de straat op gedragen - met alle risico's voor beschadi¬
ging. Toen ik in 2010 de Virga Jessefeestenin Hasselt bij¬
woonde, werd tot een half uur voor de uittocht van de
processieafgewogen of de stoet naar buiten zou gaan in
de regen. Niet alleen omwille van de duizenden bezoe¬
kers,de vele honderdenvrijwilligers die nog vol ongeduld
onder hun regenjassenen paraplu's stonden te schuilen
en te popelen voor dit gebeuren,maar ook omwille van
de reus zelf die uit papier-maché bestaat, een uiterst
kwetsbaar materiaal. Het spanningsveldtussen materieel
behoud en immateriële zorg en transmissie (of over¬
dracht) vraagt om voortgezet onderzoek naar bestaande
internationale visies en praktijken, maar ook naar muse¬
aal en publiek debat hierover in Vlaanderen.
Vanuit het nadenkenover immaterieel cultureel erfgoed
zijn we overigensslechts een stap verwijderd van dat
andere recente begrip: erfgoedgemeenschap,dat niet
toevallig een kernbegrip in ons huidige referentiekader en
werkkader van het cultureel-erfgoeddecreet in Vlaande¬
ren (2008) is. Bij de uitbouw van het cultureel-erfgoedbeleid werd, zoals bekend,ook gekekennaar internatio¬
nale ontwikkelingen.

Kaderconventie
De belangrijkste ontwikkeling was dezevan de Kadercon¬
ventie van de Raadvan Europaover de bijdrage van cul¬
tureel erfgoed aan de samenleving (Faro,no. 27, oktober
2005). Die kaderconventieschoof het begrip 'erfgoedge¬
meenschap'naar voren als bindend element. Via de intro¬
ductie van het begrip 'culturele erfgoedgemeenschap'
krijgen culturele erfgoedgemeenschappen,groepen van

organisaties of personendie een bijzondere waarde hech¬
ten aan cultureel erfgoed, een centrale plaats in het
nieuwe decreet. Eencultureel-erfgoedgemeenschapwil
dit erfgoed en haar aspecten door publieke actie behou¬
den en doorgeven aan toekomstige generaties. De intro¬
ductie van dit begrip moest er bovendien toe leiden dat
nog meer (groepenvan) mensenzich bij het cultureel erf¬
goed betrokken voelen. Ook in de teksten en operationele
richtlijnen rond de UNESCO-conventievoor het waarbor¬
gen van immaterieel cultureel erfgoed (2003) worden de
betrokken gemeenschappennadrukkelijk centraal gesteld
in het uitbouwen van elke werking omtrent het borgen,
doorgeven,en communiceren van het immaterieel erf¬
goed. Het is, anders gezegd,een gedeelde inzet van deze
belangrijke nieuwe kaderteksten om als inherente
opdracht in het erfgoedwerk de brug te slaan naar de
brede samenleving. Enerzijdskan dit betekenen dat erf¬
goedobjecten en immateriële cultuur uit de diverse facet¬
ten en geledingen van de maatschappij in beeld komen.
Anderzijds betekent dit ook dat de verbeelding, de inter¬
pretatie, de beleving, de actie rond erfgoed vanuit diverse
hoeken en lagen van de samenleving belangrijk is. Het
begrip 'erfgoedgemeenschap'brengt zo - net als het
begrip ICE- een andere reeksinhouden en betekenissen
binnen onze huidige erfgoedpraktijk. Het brengt vragen
mee als: 'waar houdt het belang van het erfgoed op om
over te gaan in het belang van 'gemeenschap'?'- en nog
een stap verder: 'waar betekent erfgoed een raakvlak met,
of een opstap naar gemeenschapsvorming'?Het verbindt
erfgoed expliciet met de actuele samenleving en actuele
vormen en praktijken van betekenisgeving.

Reflectie

en debat

Dit zijn zonder twijfel grote vraagstukken voor museaom

Foto's uit het
traject Schatten
van in Mensen, een
eye-openertraject
over immaterieel
cultureel erfgoed in
Vlaanderen
(2010-2011].
Dit uitgebreide
samenwerkingstraject omvatte
een reizende ten¬
toonstelling,
lezingen en reflec¬
tiemomenten in
Bokrijk, Aalst,
Leuven,Brugge,
Dendermonde en
Brussel, waarvoor
het UNESCO-programma Levende
Menselijke Schat¬
ten een vertrek¬
punt vormde om
een uitwisseling op
te zetten met de
USA(o.m. fotograaf-etnograaf
Alan Govenar,
Documentary Arts).
(Foto links:
Alan Govenar.
Foto rechts:
Alan Govenar,i.s.m.
Jean Godecharle)
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de komendejaren over te reflecteren en vanuit diverse
projecten en initiatieven te trachten om vernieuwde
visies en ervaringen te ontwikkelen. Waar het om haast
onoplosbaretegenstellingen tussen objectgeoriënteerde
en subjectgeoriënteerdezorgen lijkt te gaan, kan samen¬
werken met diverse perspectieven,met praktijken en
inzichten vanuit andere werkdomeinen (sociaal-cultureel
werk, onderwijs, amateurkunsten, welzijnswerk, enz.) mis¬
schien net andere benaderingenen oplossingenaanreiken
die wij als erfgoedzorgers(nog) niet ontdekten. Ook in
interculturele en internationale contexten valt heel wat
te leren en vallen heel wat ervaringen uit te wisselen
over hoe dit geanalyseerden aangepakt wordt. Dergelijke
zoektochten en trajecten van samenwerking en uitwisse¬
ling, van kleine proefprojecten tot grote internationale
samenwerkingsverbandenen congressenvormen elk op
zich ook stappen naar uitwaaierende erfgoedgemeen¬
schappen,diversifiëring en internationalisering van de
expertises rond onze werking.
Ten slotte komen vanuit de recente aandacht voor imma¬
terieel cultureel erfgoed heel snel een aantal concrete
thema's aan de orde die ons in het kader van de museale
opdracht bekend in de oren klinken: denk aan de discus¬
sies omtrent objectiviteit, wetenschappelijkheid,authen¬
ticiteit of de bedreiging van 'invented traditions'. Zonder
deze kwesties hier grondig te behandelen,kunnen we nog
wel stellen dat het hier vanuit het perspectief van imma¬
terieel cultureel erfgoed uiteindelijk om relatieve vragen,
terzijde-vragen of zelfs non-vragen gaat. Vanuit het per¬
spectiefvan ICEis het hoe dan ook interessanter dat er
een gemeenschapzich betrokken voelt, dan wel de vraag
of deze of gene traditie al dan niet authentiek, oud,
recent of 'uitgevonden' is. Weliswaar bestaan in een
UNESCO-perspectiefook wel gradaties - bepaaldefeno¬
menen zijn uitzonderlijker of historisch sterker ingebed
dan andere - maar het is toch bovenal van belang dat
fenomenen niet aan elkaar gemeten worden. Dit is ook
net het gevreesderisico dat met de omstreden - maar o
zo gewenste - UNESCO-lijst: de 'RepresentatieveLijst
voor Immaterieel Cultureel Erfgoedvan de Mensheid'
(artikel 16 van de conventie) gepaard gaat. De lijst dreigt
namelijk door de staten/gebruikers zeer snel ingezet te
worden als een soort topstukkenlijst voor immaterieel
Een eigenzinnige
blik op immaterieel
cultureel erfgoed in
Vlaanderen van
fotograaf Mich
Vandenberghe
uit het project
UN-TOUCHABLEdat
tapis plein vzw in
2005-2007
realiseerde om
samen met kinderen
enjongeren in
Vlaanderen na te
denken over de
UNESCO-conventie
en de toekomst van
ICEin onze wereld.

Visienota
Ook in de recent bekendgemaaktevisienota van minister
van cultuur Joke Schauvliegewordt het aspect 'transmis¬
sie' als sturende factor ingezet voor de realisatie van een
beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen2:
'De Vlaamseoverheid borgt immaterieel cultureel erfgoed
door aan de erfgoedgemeenschappenkansente geven om
het immaterieel cultureel erfgoed door te geven.Zo geeft
de overheid aan de erfgoedgemeenschapkansenom
immaterieel cultureel erfgoed te koesteren.De focus van
het overheidsbeleidligt daarbij op mensen,de kennis en
de vaardigheden die ze bezitten, op gewoontes en gebrui¬
ken en op de wijze waarop die kennis,vaardigheden,
gewoontes en gebruiken worden doorgegeven.De klem¬
toon ligt dan niet zozeer op het element immaterieel cul¬
tureel erfgoed maar op het volledige systeem; de metho¬
diek van het doorgeven en het proces.'
Misschien ligt in het doordenkenvan het concept en de
praktijk van 'transmissie' ook wel een sleutel voor het
museumvan de 21ste eeuw.Transmissieals overdracht
en als overgang: waar ligt de overgang tussen het voor¬
werp en zijn gebruiker,tussen geschiedenisen erfgoed,
tussen 'beschermen'(op behoud en verleden gericht) en
waarborgen (op ontwikkeling en de toekomst gericht)?
Experimenterenen reflecteren op de grens van deze
schijnbare tegengestelden om ze op nieuwe manieren in
verbinding te stellen, is meer dan ooit de uitdaging voor
onze museawil het erfgoedwerk haar maatschappelijke
relevantie en representativiteit waarborgen voor de toe¬
komst. Laat het immaterieel cultureel erfgoed dus maar
even welig tieren in onze erfgoedhuizen. Misschien
brengt ze helemaal geen muizenplaag, maar integendeel
een paradigmawisselin erfgoedland, een cruciale wissel
voor de toekomst.

Althans zoals wij de materiële zorg in ons Westers perspectief hebben
uitgebouwd. In dit perspectief staat de uniciteit en authenticiteit van
het object voorop. Kort gesteld kunnen we zeggen dat hoe uitzonderlij¬
ker, ouder, en authentieker een object is, hoe hoger het naar waarde
wordt geschat. We kunnen dit perspectief echter spiegelen aan geheel
verschillende omgangsvormen hiermee in Azië bijvoorbeeld. Bekend is
daar het voorbeeld van de werelderfgoedmonumenten die een harde
vorm van restauratie ondergaan en kraaknieuw de bezoekers welkom
heten, of Afrikaanse volkeren die de maskers die stuk zijn bij hun ritue¬
len gewoon vervangen door nieuw gemaakte exemplaren. Hier is de
rituele functie de eerste betekenisgever. Een object onttrokken aan zijn
functie verliest zijn waarde.
Faro, tijdschrift over cultureel erfgoed, jaargang 3, nr. 4, 2010, p.13

(Foto:
Mich Vandenberghe)
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erfgoed uit de wereld, terwijl zij net de bedoeling had om
de diversiteit aan fenomenen van immaterieel erfgoed
over de hele wereld en in al haar expressievormenin het
licht te stellen. In de geest van de UNESCO-conventieis
het register met voorbeeldprojecten (artikel 18), dat
focust op interessante praktijken voor de ontwikkeling
van immaterieel cultureel erfgoed waar anderen ook wat
kunnen uit leren en overnemen,veel relevanter... In deze
inventaris met voorbeeldpraktijken ligt de klemtoon expli¬
ciet op 'safeguarding' (waarborgen / beschermen)en dus
op de overdracht van het immaterieel cultureel erfgoed.
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Het gevoel van de taart
Immaterieel Erfgoed in Nederlandse musea
Erfgoed is niet alleen materieel, maar ook immaterieel en 'mentaal'.
Herinneringscultuur is inmiddels al een centraal concept in historisch
onderzoek. Maar hoe is het gesteld met het begrip immaterieel erfgoed
in Nederland? Heeft het een plek veroverd in de museumwereld, en wat
wordt er mee gedaan? In dit artikel een aantal voorbeelden uit musea
en archiefinstellingen in Nederland.
Waardering van immaterieel erfgoed is belangrijk, omdat
de nadruk op het materiële een eenzijdig beeld geeft van
cultuur en de reikwijdte ervan. De UNESCOConventie ter
Beschermingvan het Immaterieel erfgoed trad op 20
april 2006 in werking. Anno 2011 hebben 133 staten deze
conventie geratificeerd.2Nederland nog niet. Ter vergelij¬
king: 187 van de 193 staten ratificeerden de Overeen¬
komst voor het Werelderfgoed uit 1972.
Het doel van de Conventie Immaterieel Erfgoed is, kort
samengevat:
• het beschermenvan immaterieel cultureel erfgoed;
• het verzekerenvan respectvoor dat erfgoed van ge¬
meenschappen,groepen en individuen;
• het vergroten van de waardering van dat erfgoed op
lokaal, nationaal en internationaal niveau.
UNESCOkoppelt twee programma'saan de conventie: de
representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed en
de lijst van immaterieel cultureel erfgoed dat dringend
beschermdmoet worden. Alleen landen die de conventie
ratificeren, kunnen erfgoed voordragen voor de lijst.
Daaropstaan verteltradities, uitingen en taal, podium¬
kunsten, sociale praktijken, rituelen en feestelijke gebeur¬
tenissen, kennis en praktijken rond de natuur en het uni¬
versum en traditionele ambachten. De criteria voor
erkenning als meesterwerkvan mondeling overgedragen
en immaterieel erfgoed zijn ruim en mogen per land ver¬
schillen. Pasals een land een nationale inventaris heeft
gemaakt, kan het een element voordragen voor de
wereldIijst. Dat hoeft geenszins'nationaal erfgoed' te zijn.
Belangrijk is dat een groep mensen het erfgoed als
gemeenschappelijkbeschouwt. Grensoverschrijdende
voorbeeldenvan immaterieel erfgoed, gedragen door
transnationale gemeenschappen,kunnen ook door een of
meer staten worden voorgedragen.Voor inschrijving op
de representatieve lijst dient het voortbestaan van het
erfgoed niet in gevaar te zijn. Juist de levendeculturele
traditie is van belang. Het programma reducerentot een
lijst van 'meesterwerken' is onder meer door Barbara Kirschenblatt-Gimblett bekritiseerd. Directe steun aan lokale
culturele actie is inzet van de Conventie, maar het leven¬
de en veranderlijke van het erfgoed dat in een persoon of
groep van personenaanwezig is, komt op een lijst niet
tot zijn recht.3

Volkscultuur
in Nederland

en cultuurparticipatie

Op 6 december2010 schreef de staatssecretarisvan Cul¬
tuur Halbe Zijlstra in de uitgangspuntenbrief aan de
TweedeKamerdat hij in 2011 maatregelen voorlegt om

DinekeStam,
zelfstandig
specialistin
interculturele
museum-en
erfgoedprojecten
'

'immaterieel erfgoed en volkscultuur levend te houden.'
Volgens Riet de Leeuw,senior beleidsmedewerkerbij het
Ministerie van OCW,zit het ratificatieproces in de pijplijn.
'De term immaterieel erfgoed raakt steeds meer ingebur¬
gerd en er is vanuit provincies en gemeentesook meer
aandacht. Ook onder de termen als volkscultuur, cultuur¬
participatie of migrantenerfgoed is er beleid op dit
gebied.'Op het Symposium Immaterieel Erfgoedvan okto¬
ber 2010, georganiseerddoor het NederlandsCentrum
voor Volkscultuur, sprak De Leeuwal over de manier
waarop een Nederlandseinventaris georganiseerdzou
kunnen worden. Het is de bedoeling dat met actieve par¬
ticipatie vanuit de gemeenschappendie hun immaterieel
erfgoed levend willen houden én met behulp van experts
een eerste proefinventarisatie wordt gemaakt.4Bij instel¬
lingen als het NederlandsCentrum voor Volkscultuur, het
Meertens Instituut en dergelijke zit al veel expertise.
Daarnaastleggen ook instellingen als het Theater Insti¬
tuut Nederland, Imagine IC, Beeld EtGeluid en Kosmopolis Rotterdam zich toe op performancesen immaterieel
erfgoed.
Hoe leeft immaterieel erfgoed bij museaof archieven?
Voor dit artikel is het niet mogelijk om alle instellingen
daarnaar te bevragen,maar een snelle belronde en
webresearchgekoppeld aan eigen ervaring geven toch
een indruk. Het sectorinstituut Erfgoed Nederland is zich
terdege bewust van immaterieel erfgoed, zo blijkt uit hun
definitie van erfgoed: 'door verschillende generaties over¬
gedragen materiële en immateriële cultuuruitingen van
een samenleving. Erfgoed krijgt vorm door de toekenning
en toe-eigening van betekenissen.Het heeft betrekking
op tal van terreinen en disciplines, zoals: historiografie,
geschiedenis,kunst, sociologie, ruimtelijke ordening,
antropologie, economie en psychologie. Erfgoed is ook: de
steedsverschillende wijze waarop mensen,vanuit een
tijd- en plaatsbepaaldecontext, betekenis geven aan 'het'
verleden - waarvan er vele versies bestaan.5
Het Tropenmuseumreflecteert expliciet op het concept
immaterieel erfgoed, geïnspireerddoor de Conventie, zo
schrijft Daanvan Dartel. De vaste tentoonstellingen Verhalenreis (over liefde, list en moed) en Muziekwereld
gaan er helemaal over. Ook in de overige presentaties is
het vertellen van verhalen steeds prominent.6 Urban cura¬
tor Irene van Renselaarverzamelt voor het Museum Rot¬
terdam 'ketens van erfgoed; materieel, immaterieel en
mentaal'. In het project De Stad als Muze werkt zij nauw
samen met Noermi Frankendie voor dit museum de 'eduactie' doet. Eenconcreet voorbeeld van immaterieel erf¬
goed dat in Everywoman(een eenmalig tijdschrift volgens
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de formule 'damesblad' dat maart 2011 verscheen)wordt
belicht, is taartenbakster Joyce.Zij besteldevroeger,toen
ze nog op Curasaowoonde, haar verjaarscakealtijd bij
haar schoonmoederen zus. Eenmaalaangekomenin Rot¬
terdam kon dat natuurlijk niet meer. Hier ging zij de spe¬
cifieke bak- en versierwijze die zij zich nog kon herinne¬
ren, namaken met ingrediënten en attributen die bij het
ambachtelijke koken hoorden, maar aangepast aan de
nieuwe omgeving en technieken van hier. Het gevoel van
de taart is net zo feestelijk als toen. Het museumverza¬
melt de verhalen door participerend te observerenin de
wijken van Rotterdam.
Jacqueline van der Mark, hoofd Programmeringen Pro¬
ductontwikkeling bij het Nationaal Archief vertelt desge¬
vraagd hoe immaterieel erfgoed bij het Nationaal Archief
leeft. Voor haar is het immateriële een manier waarop
stukken uit de collectie een menselijk gezicht krijgen. Zo
heeft het contract dat 50 jaar geleden tussen Nederland
en Italië werd gesloten, het eerste 'wervingsverdrag' voor
gastarbeiders,dankzij het Verhalenarchief nu een interes¬
sante immateriële toevoeging gekregen.Het Landelijk
Overleg Minderheden (LOM) kwam bij het Nationaal
Archief met het idee om interviews met gastarbeiderste
verzamelen. Dat leidde tot dit project over migrantenerf¬
goed voor het Verhalenarchief.7

Krioro Mama bij de
expositie Kind aan
de Ketting.
(Allefoto's:
AdaKorbee)

Nederlandsemuseaen instellingen hebben inmiddels
behoorlijk wat projecten gedaan,die immaterieel erfgoed
centraal stellen, maar zelden onder deze noemer.Inter¬
culturele projecten, als het verzamelenvan oral history
van een buurt-, beroeps-, migranten- of andere groep of
het opnieuw beschouwenvan de collectie vanuit meer¬
voudig perspectief, zijn manieren waarop museaal lange¬
re tijd met immaterieel erfgoed werken.8Zo verzorgde
Yvette Kopijn bij de tentoonstelling The Unwanted Land
in het Museum Beeldenaan Zee een verhalensalon.
Oudere migranten wisselden hier aan de hand van een
meegebracht dierbaar voorwerp en een foto ervaringen
uit. Familiegeschiedenis,migratie-ervaringen, thuisvoelen
en belonging stonden hierin centraal.9
Het NederlandsOpenluchtmuseum presenteerdein 2010
'ingevlochten in het museumpark'verhalen van immi-
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granten. Van gevluchte Vlaamse protestanten in de
Veluwse papiermolens rond 1600, de slavernij op de Suri¬
naamseplantages van een welgestelde Zaansekoop¬
mansfamilie in de achttiende eeuw en de nieuwe Turkse
buren van eenjong Tilburgs gezin in de jaren '70. In het
hier nieuw opgebouwde Chineesrestaurant Azië is ook
plaats voor immaterieel erfgoed. De laatste jaren zijn er
diverse publieke discussieswaar immaterieel erfgoed van¬
uit museawordt benoemd.Digitaal erfgoed, technologie
en nieuwe media hebben als virtueel erfgoed een eigen
en overrompelendedynamiek, hoewel het concept imma¬
terieel erfgoed op zichzelf daar tot nog toe geen grote rol
speelt.10

Slavernijverleden
Eenbelangrijk aspect van immaterieel erfgoed is dat de
culturele overdracht van groepen mensen,die niet dankzij
rijke erfenissenvia de museavertegenwoordigd zijn,
zichtbaar wordt. De meestespullen in museazijn immers
van rijke mensenafkomstig. Om een geschrevenstuk in
een archief achter te laten, moet je de vaardigheid, tijd
en geld hebben om woorden op papier te zetten. Van
sommige groepen mensen is bijna niets bewaard. Dat
merkte ik onlangs bij het makenvan de expositie over
kinderen in slavernij, Kind aan de Ketting, in opdracht van
het Nationaal instituut Nederlandsslavernijverledenen
erfenis (NiNsee).Mensen die tot slaaf zijn gemaakt kon¬
den geen enkel voorwerp meenemen.De slavenhouder
gaf hen een nieuwe naam, waardoor de eigen naam en
afkomst somsverdween. Desondanksis er overdracht
geweest van generatie op generatie, veelal in de vorm
van rituelen, verhalen en liedjes.
Kennisuit de slavernijperiode wordt in de Surinaamse
samenleving nog altijd overgedragenvia liedjes en odo's
(gezegden).Daarmeekan het materiële erfgoed van de
slavenhouders,aanwezig in archieven en monumenten,
enigszinsvanuit het perspectief van de slaven worden
ingekleurd. Hoezeerdit erfgoed leeft, werd duidelijk toen
we de expositie Kind aan de Ketting in december2010
tegelijk met een training voor professionalsnaar Surina¬
me brachten. Door middel van 'learning by doing' en
'peer-to-peer learning', vond deze training van zeven
dagen rondom Behoud en Beheeren Educatie en Exposi¬
tie plaats. Voordat de groep cursisten de expositie hielp
opbouwen in Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam
in Commewijne, gaf Marlon Madasrip, operations mana¬
ger in het museum en deelnemer aan de cursus,een
rondleiding in het fort. Bij een 'kapa', een grote ketel
waar de slaven het suikerriet tot suiker inkookten zette
hij een lied in, dat iedereenzó meezong:
Fayasitonno bron mi so, no bron mi so,
dan yu Ion gowe.
Agen masraJantje e kiri suma pikin.
(Vertaald:)
Vuursteen, brand me niet, verbrand me niet,
dan ren je weg.
Weer vermoordt heer Jan iemands kind.11
Dit liedje maakt deel uit van 'kanga' die de 'Krioro Mama',
een oudere slavin, leerde aan de slavenkinderenop de
plantage. De cursisten bedachten een mooie toevoeging
in de expositie rond de Krioro Mama. Bezoekersen scho¬
lieren van nu kunnen boodschappenop lapjes textiel
schrijven, gericht aan de kinderen op wie Krioro Mama
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past. De lapjes worden later een mamio, een lappendeken
van katoen van allerlei kleuren en patronen. Manga, de
overdracht van de Krioro Mama, en het ambachtelijk
maken van een mamio, zijn beide voorbeeldenvan imma¬
terieel erfgoed.
Eentreffend voorbeeld van hoe sterk sommige Afrikaanse
tradities nog leven in Suriname, maakte ik mee in Kame¬
roen, als coördinator van het Back to the Roots project
van het Tropenmuseumen NWO.CabaretièreJetty Mathurin gaf in een grot van de voorouders in Kameroeneen
eerbetoon in een watersprenkel ritueel zoals zij dat uit
Suriname kende.De aanwezige Afrikaanse vrouwen gaven
haar daarop spontaan een 'wassie', een Afrikaans ritueel
dat ook in het binnenland van Suriname sterk leeft en
drie eeuwen scheiding heeft overleefd. De kracht van
immaterieel erfgoed is enorm.
Juist door het initiëren van internationale samenwerking
bij voorstellen voor transnationale elementen van imma¬
terieel erfgoed, denk aan het Surinaamsegerecht pom, de
Hindostaansetaal Sarnami, de Nederlandstalige hiphop,
de fietscultuur, de Indische keuken,windmolens, waterbe¬
heersing, poldermodel en talloze andere voorbeelden die
door gemeenschappenop Nederlandsgrondgebied wor¬
den gekoesterd,kan Nederland een bijdrage leveren aan
het welslagen van de Conventie.

Wat heeft een museum
immaterieel
erfgoed?

aan

Immaterieel erfgoed als concept sluit naadloos aan bij
moderne ontwikkelingen. Betekenisgevingstaat daarin
centraal. Het gaat niet meer alleen om het voorwerp of
gebouw maar om de verhalen die je ermee kunt maken.
Tastbaar erfgoed zonder immaterieel erfgoed is een lege
schil, zonder energie', stelt Kirschenblatt-Gimblett. Objec¬
ten kun je beschouwenals 'trage gebeurtenissen',waarbij
het maakproces,het gebruik en de context de betekenis
bepalen. Immaterieel erfgoed vertegenwoordigt een
omslag in het denken over erfgoed, die ook aansluit bij
het digitale tijdperk. In de interpretatie van de Conventie
is verandering een drijvende kracht bij immaterieel erf¬
goed, terwijl verandering/verval dé traditionele vijand van
erfgoed was. Erfgoed was antiquarisch, nu wordt het
moderne culturele en sociale actie.12Het is een open pro¬
ces,dat verslag doet van de voortgaande pogingen van
mensenom zich aan te passenaan nieuwe omstandighe¬
den.

In een tijdperk waar competenties en processenin een
leven lang leren centraal staan, is inhoud en kennis dyna¬
misch, emotioneel en flexibel. Vroeger werd leren
beschouwd als het omkeren van een emmer met kennis.
Nu weten we dat mensenverschillende leerstijlen hebben,
om zich de stof eigen maken - en zo zelf eigen stof
maken. Net als de Mamio uit Suriname.

1 In 2006 schreef ik in opdracht van de Nationale UnescoCommissiede brochure
Immaterieel erfgoed in Nederland. In 2008 volgde een position paper hierover.
Discussiesen inzichten uit dat werk zijn in dit artikel verwerkt.
Zie http://www.unesco.nl/themas/cultuur/immaterieel-erfgoed voor het advies en
de tekst van het position paper.Zie www.imhp.eu voor een pdf van de brochure.
2 Zie de officiële lijst op de website van UNESCO,geraadpleegd26-1-2011
http://www.unesco.org/culture/ich/
3 Barbara Kirschenblatt-Gimblett, 'Intangible Heritage as Metacultural Production',
in: Museum International no 221-22256, vol. 56, no. 1-2, 2004, p. 56.
4 VolkscultuurMagazine,jrg 4, nr 4 winter 2010 doet uitgebreid verslag van dit
symposium.
5 Erfgoed Nederland, Erfgoed Nederland stimuleert cultureel vermogen. Beleidsplan
2008-2012 (2007)
6 Daan van Dartel, 'Inseparableelements of culture, Tangible and intantible heritage
in museums',in: Constructing Intangible heritage, S. Lira/R.Amoeda (eds.),Barcelos: Green Linesinstitute for sustainable development, 2009, p.183-200.
7 www.hetverhalenarchief.nl. De website www.vijfeeuwenmigratie.nl geeft prachtige
toegangen tot migrantenerfgoed en migratiegeschiedenis.
8 Zie veel voorbeelden van projecten op de databasediversiteit bij Erfgoed Neder¬
land. http://www.erfgoednederland.nl/themas/culturele-diversiteit/good-practices
en op http://www.imhp.eu/prisma/ . Discussiesbijvoorbeeld in diverse erfgoed¬
arena's en Framer Framedvan november 2010, www.framerframed.nl .
9 Zie over de verhalensalonsvan Yvette Kopijn http://zieraad.blogspot.com
10 In Harry van Vliet, De digitale kunstkammer,lectoraal CrossMedia Content,
HogeschoolUtrecht, september 2009, komt het woord immaterieel niet een keer
voor. http://hbo-kennisbank.uvt.nl/egi/hu/show.egi?fid=23260 of http://crossmedialab.nl/files/MC022-07_Cahier_Cult_Erfgoed.pdf
11 Michiel van Kempen,Eengeschiedenisvan de Surinaamseliteratuur.
Deel 2. Uitgeverij Okopipi, Paramaribo2002. te vinden op:
http://www.dbnl.org/tekst/kemp009gesc02_01/kemp009gesc02_01_0020.htm
12 Neil Silberman tijdens het ENAMEBetween Objects and Ideas.
Re-thinking the role of intangible cultural heritage. Congresin Gent, maart 2008.

Hoe immaterieel
erfgoed leeft bij
kinderen: theater
bij de opening van
de expositie Kind
aan de Ketting
12 december
2010.

De culturele waarden van erfgoed worden versterkt door
de beide kanten van het erfgoed, het verband tussen
materieel en immaterieel erfgoed uit te bouwen.
Een museum met een lokaal gerichte collectie kan via de
invalshoekvan immaterieel erfgoed ook de bevolking die
nog niet in de collectie is vertegenwoordigd een plek
geven. Lokaleen internationale profilering gaan daarmee
hand in hand. Ervaringenmet participatie-acties rondom
immaterieel erfgoed zijn leerzaam,ook voor musea.
Waarom zou je een internationaal instrument laten lig¬
gen?
De brede definitie van immaterieel erfgoed geeft boven¬
dien een goede kans om de transnationale kanten van het
erfgoed op Nederlandsebodem te benoemen,bijvoorbeeld
het postkoloniale erfgoed en het erfgoed van arbeidsmi¬
granten en vluchtelingen. Samenwerking met ontwikke¬
lingslanden (en ook met ex-koloniën) toont de verweven¬
heid van nationaal en internationaal erfgoed.
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De Taaikamer in het Huis van Alijn
De eerste multimediale tentoonstelling over dialecten in Vlaanderen
Bijna tien jaar geleden, op 19 oktober 2002, opende de Taaikamer in het
Huis van Alijn in Gent. Wij gingen praten met de conservator Sylvie
Dhaene, die samen met prof. dr. Jacques Van Keymeulen en prof. dr.
Johan Taeldeman van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde in 2000
besliste om iets met de volkstaal te doen in haar museum. Dat idee
resulteerde in de eerste Taaikamer in het Nederlandse taalgebied.
Het Huis van Alijn was het eerste museum in Vlaande¬
ren dat iets structureels met taal deed. Hoe zijn jullie
op het idee gekomen om in het museum een kamer in
te richten die zich alleen op taal richtte?
Sylvie Dhaene:Het Huis van Alijn toonde en toont nog
altijd het leven van alledag en het cultureel erfgoed dat
daarmeeverbonden is. Ook taal is een wezenlijk element
van dat leven van alledag. We hebben taal nodig om te
communiceren,zowel over het heden als over het verle¬
den en dus ook om over ons erfgoed iets te kunnen ver¬
tellen. We hebben taal nodig om het leven van alledag
zichtbaar te maken. In die periode heerste in museavoor¬
al het idee dat museaobjecten moesten tonen. Je had de
geschreventaal natuurlijk wel nodig voor onderschriften
om de bezoekerduidelijk te maken watje toonde. En er
waren in grotere musea natuurlijk ook wel audioguides
waarmee men in het Standaard Nederlandsof in een
vreemde taal de bezoekerdoor het museum leidde.
Het Huis van Alijn wilde breder gaan denken over hoeje
dat leven van alledag kon visualiseren voor de bezoeker.
De meeste bezoekersvinden volkskundige museawel
eensoubollig en ook daar wilden we iets tegen doen. De
gedachte was dat erfgoed, volkscultuur niet alleen te vin¬
den is in objecten, maar dat ook film, beeld en taal een
nieuwe visie kunnen bieden op ons erfgoed. Dat is eigen¬
lijk de insteek geweest om nieuwe paden te bewandelen.
We wilden onze bronnen zo breed mogelijk houden. In
die periode zijn we dus begonnen met experimenteren
met taal, film en beeld. Omdat er ook verbouwingen
waren in het museum en we niet alles tegelijk konden
realiseren,zijn we begonnen met de identificatiekamer en
de taaikamer. Daarnavolgden het filmproject en het digi¬
tale fotoalbum. Beeld,film en geluid waren de drie grote
sporen voor de verbreding hier in het museum waarmee
we toen begonnen te werken.
Maar beeld, film en taal had je toen ook al in grote
musea, terwijl een taaikamer toch iets totaal nieuw
was in die periode? Ik vermoed zelfs dat het woord
taaikamer toen nog niet bestond. Hoe kwamen jullie
op het idee om specifiek rond taalvariatie te gaan
werken?
Het museum had het geluk dat prof. dr. JacquesVan Key¬
meulen, taalkundige aan de Vakgroep NederlandseTaal¬
kunde, lid was van ons bestuur. Hij is onder andere de
promotor van het Woordenboekvan de Vlaamse Dialec¬
ten, een thematisch dialectwoordenboek. In die hoeda¬
nigheid kwam hij vaak in aanraking met volkskunde.Voor
het maken van een goed dialectwoordenboek moet een

Veroniquede Tier,
wetenschappelijk
medewerker
Vakgroep
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Taalkunde
UniversiteitGent

redacteur immers goed de achtergrond kennen van wat
hij in een thematisch woordenboek wil opnemen.Zijn
kennis over het erfgoed van alledag en zijn enthousiasme
over de taal waarin over dit erfgoed gepraat wordt in het
dagelijkse leven, de taal van alledag, het dialect en de
gesprekkenerover,resulteerden uiteindelijk in een idee
om binnen de museumcontext iets met taal te gaan
doen.
Hoe begin je aan zo'n project als museum? Waar haal
je het taalmateriaal vandaan?
Daarvoor hadden we onze partner de Vakgroep Neder¬
landseTaalkundevan de Universiteit Gent. Vanaf de jaren
'60 van de vorige eeuw is men in de Vakgroep begonnen
met het maken van dialectopnames bij gewone mensen,
die vertellen over gewone onderwerpen van het dagelijk¬
se leven. De bedoeling van die dialectopnames was om
van elk dorp in Vlaanderen en Nederland een aantal
minuten vrije gesprekkente hebben,om bijvoorbeeld de
grammatica van de dialecten te onderzoeken.Het
enthousiasmewaarmee JacquesVan Keymeulenvertelde
over deze unieke bandencollectie die in de VakgroepTaal¬
kunde bewaard wordt, maakte ons nieuwsgierig naar de
inhoud van deze geluidsbanden.
Het grote nadeel was immers dat die geluidsbanden nau¬
welijks ontsloten waren . We wisten dus niet vooraf wat
er op de banden te horen was en of het wel interessant
genoeg was voor ons museum.We hebben toen iemand
in dienst genomen die maandenlang naar de verschillen¬
de geluidsbanden heeft geluisterd om de inhoud van de
gesprekkente achterhalen. Voor het museum was het
taalonderzoek immers niet een eerste vereiste, voor de
universiteit was de taal dat wel. Om het interessant te
makenvoor het museumpubliek moet de inhoud aanslui¬
ten bij de collectie van het museum. En gelukkig bleek er
meer dan voldoende materiaal aanwezig te zijn om hier¬
aan te voldoen. Het project was voor beide partners
geslaagd:de bezoekerdie inhoudelijk geïnteresseerdis in
de verhalen, komt toch bij taal terecht. En omgekeerd,
wie in taal geïnteresseerdis, leert ook iets bij over de
geschiedenisvan het alledaagsedoor naar de verhalen te
luisteren.
Welke onderwerpen kwamen er dan aan bod op die
geluidsbanden?
Eigenlijk waren de onderwerpen waarover gesproken
werd heel divers. Heel wat gesprekkengingen over land¬
bouw. Vlaanderen was immers een agrarische maatschap¬
pij. Ook de oorlog kwam heel vaak als thema terug. Som¬
migen vertellen over hun beroepsbezigheden.Zo zijn er
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verhalen over klompenmakersen vissers.En uiteraard wat het belangrijkste was voor ons - is ook het gewone
leven vaak het onderwerp van dergelijke gesprekken.
Soms is het verbazend hoe open mensenvertellen over
hun leven. Geboorte, huwelijk en sterven komen aan bod,
ontspanning. In de grensstreekwerd over het smokkelen
verteld. Er is dus een ruime keuzeaan onderwerpen.
Een man vertelt bijvoorbeeld over de start van zijn vol¬
wassen leven. Hij had verkering met een meisje, maar de
ouders van het meisje vonden zijn familie (het waren
stropers) te min voor hun dochter en zij mocht dus niet
met hem verkeren, ook al was ze zwanger van hem. Uit¬
eindelijk liepen ze samen weg. Hij had een ovenbuur (een
klein gebouwtje bij een boerderij waar brood gebakken
werd) gehuurd en zij had een zak aardappelengestolen
bij haar ouders. Met de zak aardappelen in een kruiwagen
en het kind vluchtten ze samen naar het ovenbuur. En
daar begon dan de rest hun leven.
Of het verhaal van de vrouw die man en kinderen weg¬
stuurde als ze haar kledij moest wassen.In die periode
had men immers niet veel, en in dit geval zelfs geen
reservekledij.Het zijn vaak heel aangrijpende verhalen,
waarvan wij - nog geen vijftig jaar later - ons soms
moeilijk kunnen voorstellen dat ze echt gebeurd zijn.
Enjullie kregen ook voldoende medewerking van subsidiënten om het project tot een goed eind te brengen?
Ook de subsidiegeversvonden het idee vernieuwend
genoeg om erin te investeren. Het was immers het eerste
grote en zuiver publieksgerichte project over volkstaal.
Het was ook de eerste keer dat een museum aandacht
wilde bestedenaan volkstaal in haar permanente ten¬
toonstelling. En er werd gebruik gemaakt van moderne
technologie, waarbij geluidsfragmenten door een compu¬
ter ten gehore gebracht werden in een multimediale
omgeving.
Maar zijn jullie, nu na bijna tien jaar, nog altijd tevre¬
den over het project? Is de belangstelling nog altijd
DeTaaikamerin
het HuisvanAlijn.
(Foto: Huis van Alijn)
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groot en krijgen jullie veel reacties op deze kamer?
De bezoekersvinden het een zeer boeiende kamer, leder¬
een vraagt naar zijn eigen biotoop. Zit er iets tussen van
mijn dorp of van de omgeving? is altijd de eerste vraag.
De ontsluiting per plaats was zeker een goede keuze.
Het materiaal wordt op verschillende manieren aangebo¬
den. Met een groep werkje met het touchscreen en luis¬
ter je samen.Als je individueel komt luisteren, kan je je in
de fauteuil laten vallen en met de hoofdtelefoon wat lan¬
ger naar je eigen geselecteerdefragmenten luisteren.
In het gastenboekworden vaak reacties neergeschreven
die met de taaikamer te maken hebben.
Ook tijdens de rondleiding werkt deze kamer heel goed.
Mensenvinden het vaak een soort rustpunt in het muse¬
um.
Leuken verrassendis ook dat iemand somszijn vader of
moeder herkent. Bij de presentatie van de taaikamer tien
jaar geleden werd op de regionale tv een stukje Gents
gebruikt, en een luisteraar hoorde zijn moeder iets vertel¬
len. Eenbezoekerhier in het museum hoorde haar groot¬
vader een verhaal vertellen. Iemand anders hoorde hier
een volksliedje dat zijn grootmoeder nog had gezongen.
Het zorgt voor veel ontroerende momenten. Dezemensen
kunnen via de Vakgroep NederlandseTaalkundede volle¬
dige geluidsopnamekrijgen van hun familieleden en dat
doet hen uiteraard plezier.
Jullie hebben ervoor gekozen om één kamer in het
museum volledig in te richten als taal kamer. Waarom
hebben jullie de taal niet verspreid in het museum?
Wij hebben daar inderdaad over nagedacht, maar uitein¬
delijk viel de keuzetoch op een aparte kamer.
Ons idee was, dat als je het te veel verspreidt over het
museum,men dan dikwijls minder naar de objecten kijkt
en meer naar het verhaal luistert, en dat is natuurlijk ook
niet de bedoeling van het museum.De objecten blijven
uiteraard belangrijk. Daarom leek een aparte kamer het
beste alternatief. Wie nog meer wil weten over taal kan
via de website ook nog extra informatie krijgen.
Door het in een kamer te presenterenkunnen we ook

gericht iets meegevenover de geschiedenisvan de dia¬
lecten in Nederlandstalig België.Aan de hand van taal¬
kaarten en informatiepanelen, krijgen de bezoekersook
nog wat achtergrondinformatie over de dialecten. Indien
taal verspreid zou worden in het hele museum,is dat
weer moeilijker.
Wat vind je persoonlijk het meest geslaagd of het
meest ontroerend aan de taal kamer?
Ik vind de 'echtheid' het meest geslaagd.Het zijn de ech¬
te stemmen van mensendie heel lang geleden geboren
zijn - de oudste informant op de geluidsbanden is gebo¬
ren in 1872 - en het zijn die mensenzelf die vertellen
over hun leven van alledag. Het is echt, niet 'gefaket', het
zijn geen teksten die door iemand anders worden voorge¬
lezen, maar het is authentiek. Het zijn mooie, soms heel
ontroerende verhalen die je te horen krijgt van mensen
die je grootmoeder of grootvader hadden kunnen zijn. Je
luistert als het ware naar de verhalen die je eigen familie
je misschien wel had kunnen vertellen.
Tot slot
In Vlaanderen is de Taaikamernog altijd een uniek pro¬
ject. Nederlandvolgde na enkelejaren met gelijksoortige
projecten. In Zeeland kwam er een ZeeuwseKlapbank,

een reizendetentoonstelling over Zeeuwsedialecten (zie
www.zeeuwseklapbank.nl).In Twente werd in de Twentse
Welle in Enschedeook een deel van het museum inge¬
richt als Taaikamer(beide projecten komen elders in dit
nummer aan bod). Brabant kreeg een buurtkamer. Ook
Gelderland en Groningen volgden met reizende tentoon¬
stellingsprojecten rond taal. Op internet kun je op de
website van het Meertens Instituut het project soundbi¬
tes beluisteren (http://www.meertens.knaw.nl/soundbites/). Net zoals de Vakgroep NederlandseTaalkunde
beschikkenze hier over honderden banden geluidsmateri¬
aal over de Nederlandsedialecten, verzameld vanaf de
jaren '60 van de vorige eeuw. Dat geluidsmateriaal heb¬
ben ze nu beschikbaargesteld via hun website. Uren luisterplezier gegarandeerd.
Het Huis van Alijn blijkt bijna tien jaar na de opening
echt een trendsetter te zijn geweest met haar Taaikamer.
DeVakgroep NederlandseTaalkundeen het Huis van Alijn
hebben ervoor gezorgd dat taal een plaats heeft gekregen
in musealeomgevingen. Laten we hopen dat dit voor¬
beeld nog veel nieuwe initiatieven tot gevolg heeft.

acoustiguide

www.acoustiguide.com
Voor audiotours, multimediatours
en apps
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Musea en streektaal:
initiatieven in Nederland
Girbe Buist,
Adviseur musea en
erfgoed, KCO,
Zwolle

Streektaal is een belangrijk onderdeel van ons immaterieel erfgoed.
Diverse musea erkennen dit en organiseren daarom activiteiten rond dit
onderwerp. In dit artikel geven we een aantal initiatieven van musea in
Nederland, die werk maken van streektaal. De eerste taaikamer van
Nederland, in het museum TwentseWelle, is er één van.
Het eerste voorbeeld betreft het museumTwentseWellein
Enschede.Dit museumvertelt het verhaal over hoe de
mens net na de laatste ijstijd de streek Twente betrad en
zich hier vestigde. De natuur, de jacht, het verzamelen,de
landbouw, de ontwikkeling van land naar stad en streek,
de opkomst van de industrie, arbeid, innovatie, techniek
en samenleving zijn hierin de belangrijkste onderwerpen.
Aan de hand hiervan laat Het Grote Verhaal zien hoe de
mens en natuur zich in wisselwerking met elkaar ontwik¬
kelden.
De grote verzameling natuurhistorische en cultuurhistori¬
sche objecten sluit aan bij Het Grote Verhaal en wordt
getoond in het open depot; een van de grootste vitrines
van Europa.Met behulp van (inter-)actieve presentaties
wordt Het Grote Verhaal in een context geplaatst.
Verschillendeaparte diorama's leggen de link met mon¬
diale thema's zoals water, identiteit en religie. Volgens de
museumdirectie is taal ook een onderdeelvan dit verhaal
en daarom werd op 6 februari 2009 in TwentseWellede
eerste Taaikamerin Nederland geopend. Hier is aandacht
voor alle vormen van de Nedersaksischetaal, waarvan het
Twents deel uit maakt. Het museum trekt ongeveer
60.000 bezoekersper jaar.

Activiteiten

Streektaalconsu¬
lent Harry Nijhuis,
die de opdracht
heeft om streek¬
taal onder de aan¬
dacht van het
publiek te brengen
en te houden.
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Het museum hecht zoveel waarde aan de streektaal, dat
TwentseWellezelfs een streektaalconsulent in huis heeft,
die wordt betaald door de provincie Overijssel.
De huidige streektaalfunctionaris is Harry Nijhuis. Hij
organiseert een scala aan activiteiten om het Twents
onder de aandacht te houden. In Twente wonen ca.
620.000 mensen.62% daarvan spreekt thuis Twents, 47%
leest somsTwents en 76% zegt redelijk Twents te kunnen
spreken.Het gebruik van het Twents staat onder druk en
bovendien heeft de streektaal te lijden onder een nogal
stoffig imago.
De taak van Nijhuis is om het Twents te behouden,zicht¬
baar te houden in de verschillende maatschappelijke
domeinen en het gebruik van de streektaal te stimuleren.
Dat doet hij via cursussen,congressen,evenementenen
exposities. Hij geeft bijvoorbeeld cursussenop de pedago¬
gische academie om jonge leraren het belang van streek¬
taal bij te brengen. Ook heeft hij onlangs een internatio¬
naal congres georganiseerdover het gebruik van
streektaal in de zorgsector.Op dit congres bleek dat veel
patiënten die zelf dialect sprekenzich meer op hun
gemak voelen als de arts of verpleegster deze taal ook
spreekt.Verder organiseert hij jaarlijks met anderen het
Zunnewendefestival en literaire wandelingen. Ook zijn er
plannen voor een digitale cursusTwents. Dezezomer
organiseert het museum samen met andere participanten
" Museumpeil35,voorjaar2011

de TwentseJazzerieje.Dat is eenjazz-zangconcours met
gloednieuwe jazzsongsop Twentse teksten. Daarnaastis
het museum bezig met de cabaretier Herman Finkersom
een audiotour in het Twents door het gehele museumte
realiseren.TwentseWellewas tot nu toe het enige muse¬
um in Nederland dat streektaal in de vaste opstelling
exposeert,en wel in de zogenoemdetaaikamer.

De Taaikamer
De taaikamer laat bezoekerskennismakenmet streektaal
in het algemeen en Twents in het bijzonder. Het museum
kwam op het idee van een taaikamer na een bezoekaan
het Huis van Alijn in Gent, dat zoiets reedshad ontwik¬
keld. TwentseWelleheeft het concept van de taaikamer
verder doorontwikkeld en kwam met een eigen versie.
De taaikamer bestaat uit drie onderdelen. In de eerste
plaats vindt de bezoekereen boekenkastmet standaard¬
werken over het Nedersaksischen het Twents in het bij¬
zonder.
Bijzonder is ook de sprekendetaalkaart, waarmee de
bezoekerde overeenkomstenen verschillen tussen de ver¬
schillende Nedersaksischedialecten kan beluisteren.
Ten slotte is er een kijk- en luisterbank waarop de bezoe¬
ker tal van audio- en videofragmenten in het Twents kan
beluisteren en bekijken. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld luis¬
teren naar de verhalen van de bekendedominee Anne
van der Meiden en de al eerder genoemdecabaretier Her¬
man Finkers.De meeste bezoekerszijn enthousiast over
deze kennismaking met de streektaal in de taaikamer.
Wel is er enige kritiek op de plek van de taaikamer in een
hoek van het museum. Maar met de herinrichting van het
museum zal deze plek opnieuw worden bekeken.
Intussen werkt TwentseWelleook nauw samen met de
OudheidkamerTwente, die momenteel werkt aan een
TwentseTaalbank,waarin alle uitingen van het Twents uit
heden en verleden worden geïnventariseerden digitaal
ontsloten. Terwijl de taaikamer en de streektaalconsulent
er vooral zijn om het Twents te exposerenen promoten
via lessenen cursussenen het tentoonstellen van Twent¬
se boekenof films voor het publiek, willen de medewer¬
kers van de taalbank alles wat er ooit in en over het
Twents verschenenis in kaart brengen en beschrijven.
Interessantezaken, die de Taalbankontdekt en inventari¬
seert kan de Taaikamerweer exposeren.Inmiddels zijn er
meer Nederlandsemusea,die streektaal in hun exposities
en activiteiten integreren.

Liemers

museum

Zo gaat ook het Liemersmuseum in Zevenaar(Gelder¬
land) meer doen met de Liemersestreektaal, een Nederfrankisch dialect. Het Liemersmuseum is in de zomer van

2010 verhuisd naar de Kerkstraat in Zevenaar.De collectie
bestaat uit historische voorwerpen uit de Liemersop het
gebied van archeologie, natuurhistorie, kerkelijk leven en
nijverheid. Daarnaasttoont het museum een grote collec¬
tie uit het verenigingsleven uit de streek.
In het nieuwe museum is ook nog een dialectwand
gepland en er volgen dialectavonden met oudheidkundige
verenigingen.
In de koffiekamer daagt het museum de bezoekersstraks
uit om eens lekker 'plat te praoten'.
Het Liemersdialect toevoegen aan het werkterrein van
het museum is al een oude wens, aldus directeur Ingrid
Mens. Dezegelegenheid doet zich nu voor in het nieuwe
museum.
Besloten is om te beginnen met een dialectwand, maar
het streven is om ook een 'wetenschappelijk' tintje aan
het project te geven. Dat gaat gebeuren door uitgespro¬
ken woorden en zinnen in het Liemersdialect op te
nemen, af te spelen en te bewaren voor het nageslacht.
Dit gebeurt in samenwerking met het Staring Instituut in
Doetinchem.
Verder staan in een aantal Brabantse museazogenaamde
buurtbanken. Dat zijn meubels met ingebouwde opname¬
apparatuur, waarmee dialectverhalen over musealeobjec¬
ten worden opgenomen en via websites worden ontslo¬
ten. Zulke buurtbanken staan onder meer in Asten,
Dongen,Vught en Oosterhout.
StreekmuseumHet Landvan Axel (Zeeland)betrekt
komendjaar een nieuw gebouw, waarin ook een taaika¬
mer wordt gerealiseerd.
Tot slot wordt er in het land nog een aantal reizende
exposities aangeboden,die musea,bezoekerscentraen
bibliotheken kunnen huren.

Reizende

exposities

De Stichting Cultureel ErfgoedZeeland ontwikkelde in
2006 de Zeeuwse Klapbank,eerst als reizendetentoon¬
stelling en later als website in digitale versie. De Zeeuwse
Klapbank brengt mensen in contact met de Zeeuwsedia¬
lecten, zoals die nu en vroeger in het dagelijkse leven
werden gebruikt. Zeeland bestond vroeger uit eilanden,
die bepalend zijn geweest voor de Zeeuwsetaal. De
Zeeuwsedialecten worden nu nog altijd onderscheiden
op basisvan de eilanden in het Noord-Zeeuws (GoereeOverflakkee,Schouwen-Duiveland,Tholen, Sint Philipsland en Noord-Beveland),Midden-Zeeuws (Walcheren en
Zuid-Beveland) en Zuid-Zeeuws (Oost- en West-ZeeuwsVlaanderen).
Via een aantal geselecteerdetaalfragmenten worden de
verschillende dialectgroepen van het Zeeuwsetaalgebied
belicht. De tekstfragmenten - mensenvertellen hierin
over aspecten uit het leven van alledag - zijn opgenomen
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en zijn
afkomstig van het Meertens Instituut in Amsterdam en
de vakgroep NederlandseTaalkundein Gent.
In de expositie wordt ook aan de hand van taalkaarten en
foto's de structuur van het Zeeuwsedialectlandschap
toegelicht.
In navolging van de Stichting Cultureel ErfgoedZeeland
heeft GeldersErfgoed een aantal taaikoffers ontwikkeld
die langs Gelderseerfgoedinstellingen reizen.
De genoemde museaen erfgoedinstellingen hopen alle¬
maal via verschillende activiteiten de bezoekerervan te
overtuigen dat streektaal de moeite waard is om te
beluisteren en dat het goed is om dit stukje immaterieel
erfgoed te koesteren,te bewaren en te stimuleren.

Eenimpressie
vande Taaikamer
in museum
TwentseWelle.
(Foto's:TwentseWelle)
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Interactieve kaart en quiz over
dialecten in het Limburgs Museum
BarbaraKruijsen,
conservator
LimburgsMuseum,
Vento

Vijf Limburgse streektaalgebieden vormen de basis voor een interactieve
taalkaart en een quiz in het Limburgs Museum in Venlo. Ze maken deel
uit van de nieuwe vaste presentatie 'Limburg ontstaat... steeds opnieuw'
over de geschiedenis van Limburg en de Limburgers van de afgelopen
200 jaar.
Limburgerswaarderen hun dialecten. Het geldt voor alle
leeftijdsgroepen. Sms'en,twitteren of e-mailen, het
geschiedt vaak in een van de vele dialecten die in de pro¬
vincie worden gesproken.Bij een optreden van dialecttrots Rowwen Hèzebrult een feesttent enthousiast met
Jack Poelsmee:
'...'tIs ein kwestie van gedold
Röstig wachte op d'n daag
Dat heel Holland Limburgs lölt.
Dat heel Holland Limburgs lölt.I
Trots op de oorspronkelijke dialecten, gesprokenin stad of
regio zijn de Limburgersnog niet zo heel lang. Wie in de
jaren zestig of zeventig vanuit Limburg naar Amsterdam
ging om bijvoorbeeld in poptempel Paradisoeen concert
bij te wonen, sprak geen dialect. De angst om als provin¬
ciaalse te worden weggezet, was diepgeworteld. Maar
het kon nog erger.Sommige dialecten in Limburg lijken
op het Duits en voor Duitser worden aangezien,dat wilde
natuurlijk niemand toentertijd. Maar tijden zijn veran¬
derd. Als Rowwen Hèze nu in een uitverkochte Heineken
Music Hall in Amsterdam optreedt, zingt iedereenvol

Detaalkaartin het
LimburgsMuseum
in Ven!o.

overgave mee,zodat het slechts een kwestie van geduld
is...

leder

dorp een eigen

dialect

Het aardige is dat 'hét Limburgs' helemaal niet bestaat.
Er zijn verschillende,vaak heel uiteenlopende dialecten.
In feite wordt er in ieder Limburgs dorp of stad een eigen
dialect gesproken.Wie van noord naar zuid door de pro¬
vincie reist en met mensen praat, zal versteld staan van
de verandering in klanken. Eendialectspreker uit Veulen
(bij Venray), moet echt moeite doen om iemand uit Vaals
te verstaan. En zelfs tussen de verschillende kernen van
de gemeenteVenlo hoort een geoefendedialectvorser
subtiele verschillen. Van de andere kant overschrijden de
Limburgsedialecten de landsgrenzenen zijn ze nauw ver¬
want met zowel de Belgisch-Limburgseaan de west- en
de Rijnlandsedialecten aan de oostkant.
Er zijn niet alleen variaties in uitspraak, maar ook in zins¬
bouw en in woordkeuze.De verschillende varianten heb¬
ben natuurlijk wel allerlei overeenkomstenen zijn in te
delen in vijf grotere streektaalgebieden met voor niet¬
ingewijden bijzondere namen: het Kleverlands,Michkwartier, Centraal-Limburgs, Oost-Limburgs en Ripuarisch. Dezetaalgebieden vormen nu de basisvoor een
interactieve taalkaart en een leuke quiz in het Limburgs
Museum in Venlo. Ze maken deel uit van de nieuwe vaste
presentatie 'Limburg ontstaat... steeds opnieuw' over de
geschiedenisvan Limburg en de Limburgersvan de afge¬
lopen 200 jaar.
De taalkaart geeft achtergronden van de verschilende
dialecten. Door op het grote scherm te tikken kun je tien
verschillende zinnen laten uitspreken in het Limburgsvan
Gennep,Venray,Venlo, Tegelen,Weert, Roermond,Sittard,
Heerlen, Kerkradeen Maastricht. Ter vergelijking hoor je
dezelfde zin ook uit de mond van een inwoner van
Aachen, Lanaken,Maaseik en Kleef. Zo ontdek je bijvoor¬
beeld dat de krant in Ottersum en Venrayverandert via
de gezét (het Franse'gazette') in Maastricht tot tsiedonk
(het Duitse 'Zeitung') in Kerkrade.Je kunt er ook voor kie¬
zen alle zinnetjes in het dialect van een bepaalde plaats
te laten horen, en zo waan je je in het museumvan Venlo
voor heel even in het zuidelijke Kerkradeof in het Peelland van Weert.
Quizmaster Lex Uiting nodigt bezoekersuit om de eigen
dialectkennis te testen of het op te nemen tegen een
ander in de Groeët LimburgseDialek Kwis.
Als je in Venlo een blaffende hond stil wilt krijgen, zeg je
dan 'koes hondj' of 'koes kielf'? En wat is 'un kaanjel' in
het Maastrichts, een kastanje of een dakgoot?
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Inspirerend vertellen...
Musea, informatiecentra,
dierentuinen, erfgoed en thema¬
paviljoens: bezoekers komen er voor hun plezier. Zij willen
iets moois ervaren, een belevenis binnentreden. De juiste
inrichting en inzet van interactieve media spelen hierbij een
belangrijke rol.
Hypsos adviseert, ontwerpt en voert (deel-)tentoonstellingen
uit tot in ieder detail.

Museum acht
"Alle specialismen onder één dak"

Restauratie
van alle voorkomende materialen

calamiteitenservice

en objecten

Calamiteiten
en maken van calamiteitenplannen

Transport
van museale objecten (Nationaal en Internationaal)
Reiniging en desinfectie
van collecties of objecten

hypsos.
0346357500info@hypsos.com

think.
design.
make.

brand experience
• event • exhibition • interior • museum
point of sale • visitor attraction
• visual management

Opslag
geklimatiseerd

en beveiligd

Advies
mbt. brandbeveiliging

en veiligheid

www.museumwacht.nl
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Een:Buurtbank voor Brabant
CaeciliaThoen,
adviseurcollectieinformatiebeheer
ErfgoedBrabant

Enkele jaren geleden kwam vanuit twee Brabantse musea bij Erfgoed
Brabant de vraag binnen of er een methode kon worden ontwikkeld om
de verhalen die er over de voorwerpen uit de collectie bestaan, te
registreren en te ontsluiten. Erfgoed Brabant heeft toen met beide
musea het concept ontwikkeld voor de Buurtbank Brabant.
Noord-Brabant kent vele kleine en middelgrote museadie
een belangrijke rol vervullen voor de omliggende regio.
Dezemusea bezitten onder meer grote collecties die
betrekking hebben op landbouw, ambacht en nijverheid
en het streeklevenvanaf 1800 tot circa 1960. De betref¬
fende voorwerpen roepen bij vooral de oudere generatie
bezoekersen vrijwilligers vele herinneringen op. Voor de
jeugd en hun ouders zijn zij zonder extra informatie
moeilijk in een context te plaatsen.Zo gaat het bijvoor¬
beeld om informatie over voorwerpen die bij bepaalde
beroepenwerden gebruikt. Door de industrialisatie en de
ontwikkeling daarvan zijn veel gereedschappenen machi¬
nes niet meer in gebruik. Dejongere generaties hebben
sommige van deze objecten zelfs nog nooit gezien, terwijl
hun opa's en oma's er misschien wel hun hele werkzame
leven mee in aanraking zijn geweest.
Eengroot deel van deze museawordt bemand door vrij¬
willigers die in het verleden meestal nog zelf met de
voorwerpen gewerkt hebben.Zij worden ingezet voor
rondleidingen en in mindere mate voor een bijdrage aan
de collectieregistratie. Het is erg belangrijk om de infor¬
matie die bij deze groep mensen in het hoofd zit, vast te
leggen en voor het nageslacht te bewaren.

Interactieve
presentatie
Het Buurtbankmeubel,een
ontwerpvan
FrankTjepkema

en multimediale

Enkelejaren geleden kwam vanuit twee Brabantsemusea
dus de vraag of er een methode kon worden ontwikkeld
om de verhalen die er over de voorwerpen uit hun collec¬

tie bestaan,te registreren en te ontsluiten. Erfgoed Bra¬
bant is met beide musea rond de tafel gaan zitten en
heeft vervolgens in samenwerking met Museumstudio een
concept ontwikkeld. Uitgangspunten waren:
•
•
•
•

Het verzamelenvan de verhalen rond museale
collecties
Het op lange termijn inventariseren van beroeps- en
streekgebondenspreektaal
Eenpresentatie die ervoor zorgt dat de hedendaagse
museumbezoekerwordt aangesproken
De presentatie moet uitnodigen tot het vertellen van
het eigen verhaal door de bezoeker.

Zo werd de Buurtbank Brabant geboren, die in het voor¬
jaar van 2009 kon worden gelanceerd.Museum De Kluis
in Boekeien Nationaal Vlasserij en Suikermuseumte
Klundert hebben de Buurtbank inmiddels met succesin
gebruik genomen. De Buurtbank Brabant houdt het
musealeerfgoed in leven door de bijbehorendeverhalen al dan niet gesprokenin de taal van de streek - vast te
leggen. Dezeverhalen vormen de basisvoor een interac¬
tieve multimediale presentatie waarbij juist ook bezoekers
hun verhaal in beeld en geluid achter kunnen laten.
De 'fysieke' Buurtbank is een meubel waarmee door mid¬
del van een speciaal ontworpen touchscreen-toepassing
op een eenvoudigewijze filmpjes zijn op te nemen. In het
Content Management System worden foto's en basisge¬
gevensvan objecten ingevoerd. De interviewer stelt vijf
van te voren vastgesteldevragen over een door de geïn¬
terviewde uitgekozen voorwerp. Met een aantal handelin¬
gen en een automatische upload zijn de filmpjes te
bewonderen op www.buurtbankbrabant.nl.
Sinds de presentatie aan het werkveld op 3 juni 2009
hebben verschillende museaen andere culturele instellin¬
gen belangstelling getoond voor het werken met de
Buurtbank, mits het meubel eenvoudigerte verplaatsen
zou zijn en minder ruimte zou innemen. Redenvoor Erf¬
goed Brabant om vormgever FrankTjepkemade opdracht
te geven om een Lite-versie van de Buurtbank te ontwer¬
pen. Het ontwerp is een knipoog naar de vaak ambachte¬
lijke collecties die veel van de Brabantse musea in hun
bezit hebben. De verhalen kunnen letterlijk de 'kruiwagen'
worden ingeladen.Vlak voor de kerstdagenwerden de
laatste van zes nieuwe exemplaren bij de betreffende
instellingen afgeleverd,zodat zij in 2011 gevuld kunnen
worden met vele nieuwe verhalen.
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Zeeuwse musea tonen immateriële getui¬
genissen van de mens en zijn omgeving
Eén van de speerpunten van het provinciaal cultuurbeleid in de Provincie
Zeeland voor de periode 2007-2012 is integrale aandacht voor het
cultureel erfgoed van Zeeland, in de meest brede zin. In haar nota
Cultuur Continu geeft de provincie aan dat het provinciaal beleid voor
cultureel erfgoed in Zeeland (materieel én immaterieel erfgoed) in
samenhang vorm moet krijgen en op integrale wijze moet worden
uitgevoerd. Hoe geven Zeeuwse musea in hun presentaties aandacht aan
immaterieel erfgoed in Zeeland? In dit artikel enkele voorbeelden.
Geziende breedte en de verschillende ontwikkelingen,
taken en verantwoordelijkheden zijn voor vier afgebaken¬
de deelterreinen van het cultureel erfgoed separate uit¬
werkingsnota's uitgebracht, te weten: 1. Archeologie, 2.
Cultuurhistorie Et Monumentenzorg, 3. Immaterieel Erf¬
goed EtArchieven en 4. Musea.
In de uitwerkingsnota Investeren in musea,een duurzame
kwestie werd het provinciaal museumbeleid2007-2012
toegelicht. De provincie Zeeland gaf in deze nota aan als
eerste uitgangspunt voor de museade ICOM-definitie
(versie 2006) te hanteren: 'Een museum is een permanen¬
te instelling, niet gericht op het behalen van winst, toe¬
gankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de
samenleving en haar ontwikkeling. Eenmuseumverwerft,
behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft
bekendheidaan de materiële en immateriële getuigenis¬
sen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van
studie, educatie en genoegen'.Daarnaast liet te provincie
weten ook wel te voelen voor de formulering van de mis¬

LeoAdriaanse,
adviseur musea,
Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland

sie van een museum,die op dat moment vooral in Enge¬
land in zwang is: 'Een museum is onderdeel van het col¬
lectieve geheugenvan een samenleving. Een museum
verzamelt, documenteert, bewaart en ontsluit voorwerpen
en ander bewijsmateriaal van de menselijke cultuur en
zijn omgeving. Een museum ontwikkelt en verspreidt ken¬
nis en biedt daarnaast ervaringen gericht op al onze zin¬
tuigen. Een museum is open voor het publiek en draagt
bij aan de ontwikkeling van een samenleving. Het doel
van het museum is kennis voor de burgers.'Binnen deze
missie werden, naar de mening van de provincie, de bre¬
dere maatschappelijke betekenis van het museum en de
bijdrage van museaaan de duurzaamheid van Zeeland
goed tot uiting gebracht.

Groeiende

belangstelling

De provincie riep de musea in de museumnota op om
gezamenlijk de Culturele Biografie van Zeeland uit te
werken. De provincie rekendedaartoe naast de museumModeshow met
streekdrachten uit
Historisch Museum
De Bevelanden,
Goes.
(Foto's: Stichting
Cultureel Erfgoed
Zeeland)
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collecties ook de vele andere in Zeeland aanwezige 'spo¬
ren' van erfgoed zoals monumenten, landschappen,
archeologischevondsten en immateriële sporen zoals ver¬
halen, gebruiken en opvattingen. De museazouden echter
bij uitstek geschikt zijn om het Verhaal van Zeeland te
vertellen en te verbeelden.Vanuit hun traditie hebben
museade meeste ervaring met het omgaan met collecties
(verzamelen,bewaren, documenteren) en het ontsluiten
daarvan voor de eigen inwoners en toeristen. Daarnaast
zouden de museade verhalen over hun collecties moeite¬
loos moeten kunnen verbinden met de verhalen over de
plek, het dorp, de stad of de regio waar het museum
gevestigd is. Het buiten de museaaanwezige cultureel
erfgoed belichaamt deze andere verhalen, aldus de pro¬
vincie. Sinds 2010 worden de sporen voor de Culturele
Biografie van Zeeland nader uitgewerkt door de Stichting
Cultureel ErfgoedZeeland.
Zeeuwsemusea hebben sinds 2007 niet alleen met deze,
maar ook met de andere uitwerkingsnota's te maken,
zoals die voor immaterieel erfgoed Etarchieven. Immate¬
rieel erfgoed (zoals tradities, rituelen en streektalen) staat
meer dan ooit in de belangstelling. Het is erfgoed dat
leeft, dat deel uitmaakt van ons leven, dat we willen
doorgevenaan komende generaties. Het besef groeit dat
het belangrijk is voor culturele diversiteit in de wereld,
maar dat het ook vluchtig en kwetsbaar is. In 2006 trad
het Verdrag ter Beschermingvan het Immateriële Erfgoed
van de Mensheid (uit 2003) van de UNESCOin werking,
dat lidstaten opriep mondeling en immaterieel erfgoed te
boekstaven,te behouden en (zo nodig) te beschermen.
Hoewel Nederland die conventie niet direct ondertekende
(inmiddels zijn de voorbereidingen hiervoor wel in gang
gezet), gaf de provincie Zeeland in haar uitwerkingsnota
uit 2007 al aan, dat niet alleen overheden,maar ook cen¬
tra voor volkscultuur, erfgoedorganisatiesen museazich
hiervoor dienden in te zetten.

De taal van streekdracht
Eénvan de terreinen waarop Zeeuwsemuseazich afgelo¬
penjaren actief toonden, is het demonstrerenvan imma¬
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teriële zaken rondom de Zeeuwsestreekdracht, zoals de
'taal' van de streekdracht. Kleding vertelt vaak bewust of
onbewust iets over de drager. Met bepaalde kledingstuk¬
ken of een speciale draagwijze kunnen ook signalen wor¬
den afgegeven en boodschappenovergebracht.Zo ook in
streekdrachten. De dracht kan iets vertellen over de regio
(somszelfs over de plaats) van herkomst, over de leeftijd,
over rijkdom of armoede,over de religieuze achtergrond,
over de huwelijkse staat, over feesten of rouw, et cetera.
Ook uit accessoireszoals de 'paeremessen'(boerenzakmessen)valt informatie te herleiden. Er zijn in Zeeland 13
musea met collecties streekdrachten.Tweevan hen be¬
steedden de afgelopen jaren veel aandacht aan de 'taal'
van de Zeeuwsestreekdracht: het Historisch Museum De
Bevelandenin Goesmet modeshowsvan de oorspronkelij¬
ke drachten en het Zeeuws Museum in Middelburg, met
shows van het zogeheten ZL-label, waarin modeontwer¬
pers en academieszich laten inspireren door de museum¬
collecties.

Streektaal

in een vaste

presentatie

Eenaankomendterrein is de presentatie van Zeeuwse
streektalen. Enkelejaren geleden ontwikkelde de Stichting
Cultureel ErfgoedZeeland een reizendetentoonstelling
'De ZeeuwseKlapbank' over streektalen. De tentoonstel¬
ling verwees naar de klapbankenen klapkotten: centrale
plaatsen, meestal een bankje of hokje, in een dorp of aan
een haven waar mensen,vaak oudere mannen, samen¬
kwamen om met elkaar te praten over de dagelijkse din¬
gen van het leven, om met elkaar te 'klappen' als het
ware. De tentoonstelling nam de bezoekermee naar de
jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. Door middel van
geluidsfragmenten vertelden mensenvan toen verhalen
over het leven van alledag en over belangrijke gebeurte¬
nissen uit voorgaandejaren, zoals de watersnoodramp.
Bij aanvang van het project waren de Zeeuwsemusea
nog niet erg geïnteresseerd.De eerste paarjaar reisde de
tentoonstelling vooral langs bibliotheken in de provincie.
Maar de laatste jaren neemt de belangstelling bij de
museaom streektalen te collectioneren, conserverenen
ontsluiten toe. Eénvan de Zeeuwsetaalgebieden is het

Landvan Axel in Zeeuws-Vlaanderen.StreekmuseumHet
Landvan Axel betrekt komendjaar een nieuw gebouw en
in het vernieuwde museum wordt naast allerlei presenta¬
ties van de aloude collecties ook een vaste presentatie
van de streektaal gegevenin een zogeheten taaikamer.

Bereik
meer dan
10.000 lezers
in Vlaanderen
Allen geïnteresseerd in
musea en tentoonstellingen.
Neem een advertentie
in het tijdschrift
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen
in de gedrukte agenda
of op onze website.

De 'Jaren van het Immaterieel Erfgoed' in 2011 en 2012
zullen zeker ook in Zeeland musea mobiliseren om aan¬
dacht te bestedenaan de rijke tradities, aan de eigen cul¬
turele kenmerkenen de identiteit van deze provincie, aan
dat wat 'Echt Zeeuws' is.
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Re-enactment in het Ceniemuseum
Acteurs verlevendigen het museumweekeind
. Het Geniemuseum in Vught vertelt de geschiedenis van het Regiment
Geniemuseum, ] Genietroepen, het technisch onderdeel van de Koninklijke Landmacht.
Vught
- Het is een militair-technisch museum met een grote buitenexpositie, met
bruggen, bunkers, voertuigen, vaartuigen, pontons, en grote werktuigen.
Het Geniemuseum maakt al sinds 2003 gebruik van re-enactment. Met
name tijdens het Nationaal Museumweekend zijn acteurs (mannen en
vrouwen) van re-enactmentvereniging 'MARS' vaste gasten op het
museumterrein. Ze vinden hier een perfect decor voor het uitbeelden
van een eenheid van de Amerikaanse 17e Combat Engineers in de perio¬
de eind 1944. In authentieke uniformen uit die tijd, compleet met
wapens en voertuigen, geven ze voor de bezoekers een extra dimensie
aan de beleving van de normale presentatie: de geschiedenis komt tot
leven.

HansSonnemans,

Het Engelsewoord re-enactment betekent vrij vertaald
'heropvoering'.Eendefinitie van re-enaetment luidt: 'het
naspelenof uitbeelden van historische gebeurtenissen
(vaak op de plaats waar deze oorspronkelijk plaats von¬
den) door deelnemersin historisch kostuum'. Dat heropvoeren kent een hele lange geschiedenis.Al in de
Romeinseoudheid speelden legeronderdelenhun glorieu¬
ze overwinningen na voor het thuispubliek. In de Middel¬
eeuwen gebeurdedit tijdens toernooien en in de negen¬
tiende eeuw werden veldslagen uit de indianenoorlogen
nagespeelddaar cavaleristen voor een niet-militair
publiek. In de jaren '60 van de vorige eeuw herleefde de
belangstelling voor re-enactment in Engelanden sinds die
tijd zijn er veel verenigingen opgericht met diverse invals¬
hoeken,van Romeinenen Vikingen tot en met de oorlog
in Vietnam.

Levende

Geschiedenis

Re-enactment wordt vaak in één adem genoemd met
LevendeGeschiedenis.Toch zijn er verschillen. Bij Levende
Geschiedenisgaat het om 'het uitbeelden van historische
gebeurtenissenof tijdvakken door middel van demonstra¬
ties van het dagelijks leven in gereconstrueerdehistori¬
sche kostuums met gebruik van eveneensgereconstrueer¬
de historische gebruiksvoorwerpenop een bepaalde plaats
(historisch of niet) voor educatieve doeleinden'.
De voorgeschiedenishiervan gaat veel minder ver terug,
namelijk naar de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw. Het is ontstaan als een zijtak van de archeologie,
toen archeologen in Noordwest-Europa door middel van
historische leefexperimenten probeerdenbevestiging te
vinden voor hun wetenschappelijke hypothesesdie zij aan
de hand van bodemvondstenopstelden.
LevendeGeschiedenisricht zich bij demonstraties op het
uitbeelden van de totale historische samenleving en min¬
der op het uitbeelden van een historische gebeurtenis,
zoals bij re-enactment. Bovendienzijn deze demonstraties
zuiver educatief bedoeld,terwijl dit bij re-enactment ook
recreatief kan zijn. Hierdoor speelt authenticiteit bij
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demonstraties van LevendeGeschiedeniseen (nog) grote¬
re rol dan bij re-enactors.
De laatste jaren is de scheidslijn tussen LevendeGeschie¬
denis en re-actment steeds moeilijker te trekken. Vereni¬
gingen voor LevendeGeschiedenisvoeren steedsvaker
militair-historische activiteiten uit en re-enactment ver¬
enigingen leggen de lat steeds hoger voor wat betreft
authenticiteit.

Kansen

en bedreigingen

Het werken met re-enactors biedt zeker mogelijkheden en
kansenvoor een museum. De acteurs zijn gewend met
publiek om te gaan. Ze geven uitleg en (kleine) demon¬
straties. Voor bezoekersgeven ze extra (attractieve, dan
wel educatieve) waarde aan het museumbezoek.
Het Geniemuseumheeft in de afgelopen jaren geïnves¬
teerd in de relatie met de leden van de re-enactmentgroep. Zo kamperenze twee nachten op het terrein van
het museum, letterlijk in de buitenexpositie.
De re-enactors hebben tijdens de drukke dagen van het
museumweekendook een extra taak. Ze staan als schild¬
wacht bij de ingang van het park en turven dan meteen
de bezoekersaantallen.Enkelentreden op als hulp-sup¬
poost en ondersteunen zo de (personeels)organisatievan
het museumzelf. Voor het Geniemuseum,dat voorname¬
lijk op vrijwilligers draait, vormt dit een interessante
ondersteuning.
Door het maken van goede afspraken met de leiding van
de groep lukt het ieder jaar om een evenement op te zet¬
ten waar zowel de re-enactors, de bezoekersen het
Geniemuseumgelukkig mee zijn.
Tegenoverde kansenstaan natuurlijk de dreigingen. In
het geval van het Geniemuseumis het niet ondenkbaar
dat veel van de re-enactors ook particuliere verzamelaars
zijn, op eenzelfde gebied als het museum. Natuurlijk zijn
de re-enactors gasten, of mogelijk tijdelijke medewerkers,
maar er kunnen situaties ontstaan die niet wenselijk zijn.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze, al dan niet

Re-enactment
tijdens het
museumweekeind
in het
Geniemuseum.
(Foto:
BernardOudeNijhuis)

namens het museum,in hun contacten met het publiek
schenkingenaannemen of hiervoor contacten leggen.

Afspraken

en huishoudelijke

zaken

In de ogen van het publiek zijn de re-enactors ook mede¬
werkers van het museum. Dat betekent dat ze dus ook
een visitekaartje zijn. Het is van belang dat hierover ook
afspraken worden gemaakt, net zoalsje dat met eigen
medewerkersdoet (representatievekleding en gedrag).
Verder dient het verhaal dat de re-enactors vertellen,
overeente komen met dat van het museum. Het is goed
om de acteurs vooraf een uitgebreide rondleiding door
het museum te geven en ze te vertellen over wat achter¬
gronden. Ze moeten beseffen tijdens het evenement ook
het museum 'te verkopen'.
Met de komst van een groep re-enactors krijgt het
Geniemuseumheel wat extra inwonende gasten over de
vloer. Ook hiervoor geldt: vooral duidelijke afspraken
maken. Het moet heel duidelijk zijn wie als leiding kan
worden aangesproken.De kosten moeten duidelijk zijn.
Verwacht men vergoeding van reiskostenof mogelijk nog
een aanvullende bijdrage, bijvoorbeeld voor de vereni¬
ging? Zo'n bijdrage kan soms ook 'in natura', zoals door
het aanbiedenvan een afsluitende barbecue,kampeermogelijkheden, hout voor demonstraties of een kampvuur.
Het is ook verstandig om duidelijk aan te geven wat men
van de groep verwacht. Als je afspraken maakt over een
aantal van dertig personen,dan verwacht je niet dat men
met twintig verschijnt. Vrijwillig is immers niet vrijblij¬
vend en dat geldt ook voor deze tijdelijke medewerkers.
Komener voertuigen mee of eventueel ook wapens?In
dat laatste geval moeten er ook vergunningen geregeld
worden etc.
Het lijkt een open deur, maar bij het maken van die

afspraken kun je beter zo duidelijk mogelijk zijn. Wie
zorgt voor extra schoonmaak?Hoe laat men het terrein
achter? In welke ruimtes of delen van het terrein zijn de
tijdelijke medewerkersniet welkom? Met name die laat¬
ste afspraak is heel belangrijk voor de eigen medewerkers
of zelfs voor veiligheid van de organisatie en/of de col¬
lectie.
Redding
Zoals gezegd,het Geniemuseumwerkt al vele jaren
samen met re-enactmentgroep 'MARS',tot tevredenheid
van beide partijen. In 2006 vormden ze letterlijk de red¬
ding van het museumweekend.Door een beslissingvan
de brandweer werd op het laatste moment een vergun¬
ning ingetrokken en kon slechts een zeer beperkt deel
van het museumgebouwopen voor het publiek. Op het
laatste moment leek alles in het water te vallen, maar
door extra inspanningen van het re-enactment team kon
het publiek in ieder geval terecht in de buitenexpositie en
kwam men niet voor niets!
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Immaterieel erfgoed en de
helaasheid der dingen
JanSparreboom,
Adviseurhistorische
informatieen
collectie¬
management

In het voorafgaande is in het algemeen een beeld geschetst van wat
onder immaterieel cultureel erfgoed kan worden verstaan, en in welke
domeinen het kan worden benoemd. De redactie is van mening dat lang
niet alle van de hier gepubliceerde artikelen zich binnen de grenzen van
de UNESCO-definitie van immaterieel cultureel erfgoed ophouden. Toch
is gekozen voor publicatie. Een te beperkt redactioneel uitgangspunt zou
de discussie over toepassing van immaterieel erfgoed in musea alleen
maar kunnen fnuiken. En daar zijn wij niet op uit. Wel permitteren we
ons hierbij een paar kanttekeningen en kritische opmerkingen.
Hoe breed de definitie ook geformuleerd is, het is het
musealeveld kennelijk nog lang niet ruim genoeg. Het
gebruik van immaterieel cultureel erfgoed in musea in
Vlaanderen en Nederland is uitgewaaierd over een breed
scala aan instellingen en projecten (waarbij Vlaanderen
op Nederland een voorsprong lijkt te hebben door wetge¬
ving en de ondertekening van de UNESCO-conventie).Een
scala dat varieert van het krijgsmachtonderdeel der genie
tot de opleidingsperiodevoor het kloosterlevenvan Min¬
derbroedersin Sint-Truiden, van de RedStar Line die van¬
uit Antwerpen emigranten naar Amerika bracht tot remi¬
niscentieprojecten in het zorgcentrum en van de
herinneringscultuur in KazerneDossintot het documente¬
ren van verhalen op de leugenbank in Brabant en Zee¬
land.
Nieuw...

of niet?

Bij een aantal museuminitiatieven op dit gebied valt de
vraag te stellen: is dit echt een nieuw initiatief op het

gebied van behoud of presentatie van immaterieel erf¬
goed?Of kunnen ze voor hetzelfde geld als behorend tot
de reguliere documentaire museumtaken worden
beschouwd?Oude wijn in nieuwe zakken?Gelukkig
behoort het nog steedstot de taken van bijvoorbeeld
technische musea,volkenkundige museaen openlucht¬
museaom te werken met informanten, en met behulp
van veldwerk, interviews en observatie bepaaldever¬
schijnselen te documenteren en daarnaar onderzoekte
doen.Vaak aan de hand van een object (gereedschap,kle¬
derdracht), een afbeelding of een gebruik (Koninginnedag
op Marken bijvoorbeeld). Niets nieuws onder de zon. De
kennis die hieruit voortvloeit behoort een museumte
beheren en uit te dragen, door middel van presentaties en
publicaties. En hier lijkt een aantal van de bijdragen wel
van een zeker 'overbewustzijn' te getuigen: die kennis
zelf wordt hier en daar als immaterieel erfgoed bestem¬
peld. Die lijn doortrekkend werpen deze instellingen zich
dus ook op als, of sprekend namensde 'gemeenschap'die,
zoals de UNESCO-conventiehet beoogt, zich bewust
wordt van specifiek, behoudenswaardigimmaterieel erf¬
goed. En dit lijkt een stap te ver. Musea zijn de hoeders
van erfgoed, akkoord, maar niet de geestelijke eigenaars;
niet de 'community', wel de 'communicators'. Hun 'pro¬
ducten': kennis, documentatie en presentaties en publica¬
ties, zijn een afgeleide van hun traditionele museumtaken
en het resultaat van naar wetenschappelijke objectiviteit
en volledigheid strevend onderzoek.

Het museum

als geheugenarchief

Dat neemt niet weg dat musea inmiddels intensief naar
nieuwe methoden zoeken om samen met hun informan¬
ten het publiek te betrekken bij een bepaald verschijnsel,
dat in hun ogen beschermingverdient. De methodes zijn
in de artikelen hierna direct herkenbaar: mondelinge
geschiedenis,re-enactment, reminiscentie, reconstructie
(bijvoorbeeld experimentele archeologie), hedendaagsver¬
zamelen, bijvoorbeeld van taal of dialect en ten slotte
ook: het door-vertellen van getuigenissen.De rol die som¬
mige musea hierbij op zich lijken te nemen is die van een
soort procesbegeleider,die als een vormingswerker groe¬
pen bijstaat bij en aanmoedigt tot het naar boven halen
van herinneringen, of deze herinneringen zelfs laat herle¬
ven. Belangrijk verschil met het 'veldwerk' zoals dit hier¬
boven werd genoemd is dat het meer in dienst staat van
28
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de publiekstakenvan het museum en van bewustmaking
van de groepen die aangemoedigdworden om hun imma¬
terieel erfgoed door te geven of over te dragen.
Goedvoorbeeld hiervan is de in Museumpeil al eerder
gememoreerdereconstructie van de Molukse barak in het
Openluchtmuseum in Arnhem. De presentatie is samen
met een groep Molukkers ontwikkeld ten behoevevan de
inrichting en de voorlichting voor het publiek. Het is in
eerste instantie materieel erfgoed, maar met een zware
immateriële achtergrond van immigranten in een nieuw
land, de muziekcultuur, eetcultuur en gezinscultuur van
de Molukkers. Onderwerpenwaarover met mondelinge
geschiedenisen interviews belangrijke informatie naar
boven gehaald wordt die in de archieven tot nu toe ont¬
breekt. Het museum,en bijvoorbeeld in dit nummer ook
KazerneDossinen het MIAT werpen zich hier op tot hoe¬
ders van het archief van herinneringen, het geheugenar¬
chief, van nog levende mensen.

Zijn herinneringen
erfgoed?

immaterieel

Maar herinneringen zijn, vastgelegd en gedocumenteerd,
daarmee nog niet zomaar immaterieel of zelfs immateri¬
eel cultureel erfgoed. Het zijn in musea,op zijn best,
goed gedocumenteerdeen ontsloten immateriële getui¬
genissenuit een recent verleden. Er lijkt met de boven
genoemdemethodes een soort wisseling van onderzoeks¬
object plaats te vinden, die sterk met het musealiserente
maken heeft. Het doen herleven of herbelevenvan

KIinkaart

bepaaldegebruiken, technieken of gewoontes leidt
onherroepelijk tot het isoleren ervan uit hun context,
waardoor de betekenis ervan anders wordt. De getuigenis
wordt bovendien voor het museum een bron, en die bron
wordt daarmeesoms zelfs tot immaterieel erfgoed
bestempeld.Hier zou een zekereterughoudendheid toch
wel op zijn plaats zijn. 'Oral history, oral fantasy' is wel
gezegd,om maar eens de gevaren te noemen die de
methode kenmerken.En ook het heropvoerenvan bepaal¬
de gebruiken of het reconstruerenvan technieken vraagt
om kritische zin. Is het niet om aan de musealeeisen van
betrouwbaarheid te voldoen, dan wel om je ook persoon¬
lijk af en toe eensaf te vragen: waar ben ik mee bezig?
Tot besluit een treffend voorbeeld, namelijk het hilarische
verhaal van Dimitri Verhulst over de demente grootmoe¬
der van de hoofdpersoon in De helaasheidder dingen. Zij
wordt in het bejaardenhuisdoor volkskundig onderzoe¬
kers gestrikt om voor microfoon en opnameapparatuur de
tweede zin van een dronkemansliedjete zingen die haar
man en de nonkelsvan de hoofdpersoon altijd in de kroeg
zongen. Die tweede zin komt niet meer, maar met de
nonkels wordt het na de mislukte opnamesessiemet veel
bier alsnog een vrolijke boel. Als de opname-apparatuur
en de onderzoekersal lang verdwenen zijn, weet groot¬
moeder tijdens het dronkemansgelagalsnog de tweede
zin te zingen. De echte, onbedorven herinnering blijft op
haar best bestaan in haar eigen context of milieu.

Veilig en overzichtelijk
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Zij kwamen op blote
voeten...
Mondelinge
getuigenis¬
sen geïntegreerd
in de
vaste presentatie
Het Museum Vlaamse Minderbroeders
in Sint-Truiden tracht bij de bezoe¬
kers interessete wekken voor de rol
die deze orde van volgelingen van
Franciscusvan Assisi door de eeuwen
heen gespeeldheeft in religie en
maatschappij in Vlaanderen. Een
recent project documenteert het erf¬
goed en geheugenvan de Minder¬
broederstijdens hun opleiding in het
zgn. 'seminarie'. Met verhalen, emo¬
ties en de 'overlevering' van de roe¬
ping van de 'paters' Minderbroeders.
Het museum beheert en ontsluit het
(im)materiële franciscaanseerfgoed
in Vlaanderen op een professioneleen
eigentijdse wijze. Via de franciscaan¬
se collectie wekken we belangstelling
en betrokkenheid voor het vandaag
nog steeds actuele gedachtegoedvan
Franciscusen zijn volgelingen. Na
jarenlang het materiële erfgoed van
de orde verzameld te hebben werd
het de hoogste tijd om onze aandacht
te richten op de 'verhalen' die de
paters te vertellen hadden. Geziende
systematischesluiting van kloosters,
het gebrek aan nieuwe roepingen en
de geleidelijke veroudering van de
leden kon een project 'mondelinge
geschiedenis'niet langer uitgesteld
worden. Steven Cappellenwerd als
projectmedewerkeraangesteld (20072009).
Om het beeld over de minderbroeders
te vervolledigen werden niet alleen
paters geïnterviewd maar ook claris¬
sen, ex-confraters, buren, medewer¬
kers en leken die op hun manier in de

Wandmet
luisterhoornsin de
presentatiein het
museum.

franciscaansegeest voortgaan. Enkele
interviews werden eveneensop beeld
vastgelegd. De getuigenissen leverden
heel wat informatie op over de min¬
derbroedersvanaf de jaren '20 tot
vandaag.Zo verkregen we een 'com¬
pleter' beeld van de recente geschie¬
denis van de orde: niet alleen feiten
maar ook persoonlijke ervaringen. Het
project resulteerde in 48 diepte¬
interviews in 1910 bladzijden tran¬
scripties, 51 uren geluidsband en 28
uren beeldmateriaal. Dit materiaal
diende in de eerste plaats om de vas¬
te collectie verder te duiden, toegan¬
kelijker te maken en de belevings¬
waarde te verhogen. Maar ook in de
toekomst blijven deze mondelinge
bronnen waardevolle informatie aan¬
reiken voor verder onderzoek,tijdelij¬
ke tentoonstellingen of publicaties.

vertrouwd aan studio Luk van der
Hallen, Art + Designbvba.
Luisterparcours
Het was voor de vormgever een uit¬
daging om creatieve, tijdloze en
duurzame oplossingente bedenken
die perfect aansluiten bij de bestaan¬
de opstelling. Dit resulteerde in een
luisterparcours bestaandeuit een ver¬
tellende zitbank, een wand met luis¬
terhoorns, een koorbank met luister¬
hoorns, een volgspot die een
voorwerp belicht terwijl je een getui¬
genis hoort, sprekendeportretten en
stemmen uit de hemel.
De sprekendeportretten worden
gevormd door kijkkastjes waar de
bezoekerkan luisteren en kijken naar
getuigenissenover het apostolaatswerk van de paters. Bij het verlaten
van de zaal kan de bezoekeronder
een grote wolk gaan staan en ervaren
hoe de minderbroedersgeïnspireerd
worden door de kracht van Franciscus
en hoe deze in de toekomst verder
uitgedragen zal worden. Kinderen
hebben hun eigen kijk- en luisterpar¬
cours. Aan het onthaal lenen ze een
hoofdtelefoon en op verschillende
plaatsen in de opstelling kunnen ze
zelf inpluggen en luisteren naar
getuigenissen en verhaaltjes op hun
maat.

Integratie in de vaste presentatie
In 2009 werden audio- en beeldfrag¬
menten van deze interviews ontsloten
in de reedsbestaandevaste presenta¬
tie: 'Zij kwamen op blote voeten...' In
deze presentatie komt niet alleen de
rijke geschiedenisvan de orde aan
bod maar ook het dagdagelijkseleven
in een klooster, het apostolaat, de
devoties, de spiritualiteit, hoe wordt
men pater,... Op basisvan de tran¬
scripties werden fragmenten geselec¬
teerd binnen het kader van de pre¬
sentatie. Nadien werden ze beluisterd
Getuigenisfilm
en gemonteerd. De integratie van
Met fragmenten van de beeldopna¬
deze audio- en beeldfragmenten
mes werd er tevens een getuigenis¬
moest perfect aansluiten bij de
film gemaakt. Maurice Noben van
opstelling. De vormgever kreeg als
MMooF! stond in voor de registratie
opdracht een luisterparcours met
en de montage. Hij typeert de film als
rustpunten te creëren. Om de belang¬ volgt: 'De film is een subjectieve
stelling van de bezoekersgaande te
poging om een verhaal te vinden in
houden vonden we variatie in de
deze getuigenissen.Het lijkt op een
aangebodenluistervormen van cruci¬
herbarium, waarbij ingekleefde blaad¬
aal belang. Dezeopdracht werd toejes een indruk moeten gevenvan een
enorme boom. Eenboom door Fran¬
ciscus geplant, 800 jaar geleden.'
De geïnterviewden worden getoond
zonder intercutting van inserts, dus
zonder manipulatie van de verteltekst. Het is aan de hand van thema's
die de geïnterviewden aansnijden dat
er links tussen de verschillende religi¬
euzen worden gelegd.

'M

ChristaEngelbosch,
MuseumVlaamseMinderbroeders
Sint-Truiden
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Migratie en immaterieel erfgoed
In RedStar Line I Peopleon the Move
In 2012 opent in Antwerpen het nieuwe stedelijke museum Red Star
Line | People on the Move. Het museum wordt ingericht in de gebouwen
van Red Star Line, een scheepvaartmaatschappij die tussen 1874 en
1934 meer dan twee miljoen passagiers naar de Verenigde Staten en
Canada bracht. Met migratie als actueel thema probeert het museum
mensen met een recente migratieachtergrond bij het museum te
betrekken.
De passagiersderde klassevan de RedStar Line moesten
in het complex een medischeen administratieve controle
ondergaan,en een douche nemen terwijl hun reisgoed
werd ontsmet in grote drukketels. Het bouwkundige
belang van deze soberegebouwen, die nu in volle restau¬
ratie zijn, is eerder gering. Ze ontlenen hun waarde aan
de geschiedeniswaaraan ze herinneren, die van menselij¬
ke migratie en mobiliteit. Zowel in de collecties van de
stedelijke Antwerpse museaals in enkele belangrijke
privé-verzamelingen is nogal wat van RedStar Line terug
te vinden. Het gaat om scheepsmodellenvan de grote
trans-Atlantische passagiersschepen,menu's,affiches,
brochures,scheepsmeubilair,servies,memorabilia en per¬
soonlijke reisobjecten van passagierszoals koffers. Dit
materiële, hoofdzakelijk maritieme, erfgoed is zeker aan¬
trekkelijk voor een breed publiek. Het verdient een cen¬
trale plaats in onze opstelling. Aan de hand van deze col¬
lecties zullen we het verhaal van de rederij RedStar Line
en bij uitbreiding dat van het trans-Atlantische passa¬
giersvervoervanuit Antwerpen voor de TweedeWereld¬
oorlog vertellen.
De kern van ons museumverhaal,de menselijke migratie,

Mandy
Nauwelaerts,
curator musea
Antwerpen

is echter moeilijk in materiële objecten te vatten. Om te
beginnen zijn de meesteartefacten verbonden aan het
leven aan boord van de eerste klassepassagiers.De land¬
verhuizers van de derde klasselieten in Antwerpen nage¬
noeg geen materiële sporen na. Hun immaterieel erfgoed
is des te belangrijker om hun geschiedeniste reconstrue¬
ren en van RedStar Line | Peopleon the Move een per¬
soonlijk verhaal van mensente maken binnen een globale
historische context.
Dankzij mondelinge getuigenissen kunnen we een beeld
schetsen hoe de emigranten hun tocht beleefden.Waar¬
om vertrokken ze, hoe verliep hun reis naar de vertrekhaven, hoe ondergingen ze de medischecontroles, hoe was
het leven aan boord van een gigantische oceaanstomer
en ten slotte: welk effect heeft migratie gehad op deze
mensen?In de vaste opstelling, die we volop aan het ont¬
wikkelen zijn, integreren we de persoonlijke verhalen in
een museumparcourswaarbij de bezoekerhetzelfde tra¬
ject aflegt als de migrant. We volgen de tocht die
migranten en passagiersondernamen uit diverse plekken
uit Europa(van Ruslandtot België) naar Amerika of
Canada.
Migrantenaande
Rijnkaai(7905),
prentbriefkaart.
(Collectie Vrienden
van de RedStar Line
Antwerpen).
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Subjectieve

betrokkenheid

Daarbij doen we beroep op gefilmde interviews die we
onlangs hebben afgenomen van passagiersdie nog met
RedStar Line gevaren hebben en op mondelinge getuige¬
nissendie op het einde van de twintigste eeuw van Ame¬
rikaanse migranten werden afgenomen. Een kritische his¬
torische benadering van de getuigenissen blijft hierbij
essentieel.Als tentoonstellingsmaker ben je verantwoor¬
delijk voor de gepresenteerdegetuigenissen.Het gevaar
van een zuivere nostalgische en/of zelfbevestigende
omgang met de geschiedenisis immers reëel. De subjec¬
tieve betrokkenheid bij het verleden van diegenen die de
reis zelf meemaakten,beschouwenwe aan de andere
kant veeleer als een troef dan als een hindernis. De 'facts
and figures' van de massamigratiezijn genoegzaam
bekend om de verhalen te objectiveren. We presenteren
deze persoonlijke beleving dan ook zeer nadrukkelijk bin¬
nen een groter, meer objectiverend historisch kader.Ook
maken we werk van een grondige selectie, en leggen
waar mogelijk de mondelinge getuigenissen naast
archiefbronnen
Onzevoornaamste bron vormen de interviews die het
Oral History Project van het Ellis Island Immigration
Museum op het einde van de vorige eeuw afnam van
Amerikaanseimmigranten uit Europa.Tussende honder¬
den interviews vonden we er meer dan zestig terug van
passagiersdie met RedStar Line waren vertrokken. Dank¬
zij genealogischonderzoek in de Verenigdestaten verza¬
melen we via de nakomelingenvan de interessantste
getuigen ook persoonlijke artefacten (pasfoto's, paspoor¬
ten, tickets) zodat we de mondelinge getuigenissen kun¬
nen koppelen aan een 'zichtbaar' personage.De meeste
getuigen zijn ondertussenoverleden zodat we ons
gedeeltelijk moeten behelpen met de bestaande(op band)
opgenomen interviews. Gelukkig hebben we ook nog pas¬
sagiers kunnen vinden die ons nog te woord konden
staan. Zowel in de Verenigdestaten als in België namen
we interviews af met passagiersdie in het begin van de
jaren twintig via Antwerpen zijn vertrokken. Dezeverha¬
len zijn zeer uiteenlopend: de negenjarige Morris Moei
die met zijn familie illegaal uit de Oekraïnenaar Amerika
Vertrekvaneen
schipvandeRed
Star Line,1910.
(Prentbriefkaart, Red
Star Museum)
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vertrok en later een radioloog van reputatie zou worden.
Of de kleine Irene Bobelyn uit Oost-Vlaanderen,die tot
haar grote spijt tijdens de Grote Depressiemet haar
ouders moest terugkeren naar België, en tot op de dag
van vandaag heimwee heeft naar de 'American way of
life'. Of Sonia PressmanFuentes,die in 1933 als vijfjarig
meisje met haar ouders in Antwerpen terecht kwam op
de vlucht voor het antisemitisme in Duitsland. De familie
werd ook uitgewezen uit België en vertrok in 1934 met
een van de laatste RedStar Line schepen naar New York.
Van de familie Pressmanis in het Algemeen Rijksarchief
te Brusselhet vreemdelingendossierbewaard. Het staaft
haar verhaal, vult het aan, en maakt het tegelijk tastbaar.

Relevant
publiek

voor een hedendaags

Migratie is van alle tijden, en een actueel thema. Om het
RedStar Line verhaal relevant te maken voor een heden¬
daags publiek, en om mensen met een recente migratie¬
achtergrond bij ons museum te betrekken, komt ook
hedendaagsemigratie aan bod. Naast de geschiedenissen
en getuigenissenvan de emigranten van weleer zullen
verhalen van hedendaagsemigranten gepresenteerdwor¬
den. Met dat doel voor ogen hebben we het 'Wie ben
ik?'- project opgestart. Met een bestelwagen,omgebouwd
tot een knussestudio, gaan we de boer op om in Antwer¬
pen en de rest van Vlaanderen migratieverhalen op te
tekenen. Bedoeling is niet om dwingende vergelijkingen
te maken tussen verleden of heden, of om één of ander
definitief statement te maken over het wezen van migra¬
tie. Toch is het verlaten van het thuisland, familie en
vrienden om in een vreemde omgeving terecht te komen,
soms na lange omzwervingen, een ervaring waarin de
hedendaagsemigrant zich kan herkennen.De persoonlijke
beleving van migranten vroeger en nu lijkt ons dan ook
de meest zinvolle manier om verleden en heden met
elkaar te bevinden. Migratie wordt heel vaak benaderd
vanuit maatschappelijk standpunt, met grote nadruk op
politieke, sociale en culturele aspecten.Onze inbreng zal
erin bestaan om daar tegenover ook het persoonlijke per¬
spectief van de migrant te plaatsen.

'
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Bij het transport van kostbare kunstwerken, museumcollecties en historisch erfgoed
komt meer kijken dan alleen goed inpakken en op tijd vervoeren. Koninklijke Saan
geeft al ruim een eeuw speciale aandacht aan het transportklaar maken, het vervoer
en de plaatsing op locatie van museale objecten. Bij onze uitstekend opgeleide en
ervaren medewerkers zijn uw onvervangbare stukken in goede handen. Neem
contact met ons op voor meer informatie of kijk op www.saan.nl.

Koninklijke Saan B.V.
Weesperstraat 78 - 82 1112 AN Diemen ^
Telefoon: 020 - 660 60 60 Fax: 020 - 660 60 66
Internet: www.saan.nl

OPMERKELIJK

Herbeleef de geschiedenis
met een museumverteller
Sofie
DeSchampheleire,
medewerker
communicatie,
enKoenVenken,
medewerker
educatie,
MIAT,Gent

Het MIAT heeft een jarenlange traditie op het vlak van mondelinge
geschiedenis opgebouwd. Met de tentoonstelling en het boek 'Hun werk,
hun leven. Getuigenissen uit de Gentse textielwereld' (1980) verrichtte
het museum zelfs pionierswerk. De expo steunde op de overlevering van
textielarbeiders en -technici: baanbrekend voor die tijd. Mondelinge
geschiedenis genoot nog nauwelijks bekendheid in Vlaanderen. Het MIAT
ging verder met dit elan. Na een vertelgroep heeft het MIAT nu een
museumverteller. Hoog tijd voor een terugblik op hoe het allemaal
begon.
'Als ge naar de we ging dan moest ge den blok hangen.
En als uwen blok te lang bleef hangen, ging er een kwar¬
tier van uw pré af,' vertelt Albert tijdens één van de
wekelijkse samenkomstenvan de vertelgroep. In 2001
startte het MIAT met dezevertelgroep. Eenjaar lang
kwamen zo'n tien oud-textielarbeiders uit de Gentsetex¬
tielnijverheid wekelijks samen.Ze deelden allerlei herin¬
neringen over hun werk en hun leven met elkaar. Het
museum kreeg zo de kans om deze kostbare verhalen en
getuigenissente registreren en te bewaren voor de toe¬
komst. Albert, Pauli, Fonsen Margriet ... allemaal hadden
ze de werkleeftijd al enkelejaren achter zich en genoten
van een welverdiend pensioen.Dejongste was 65, de
oudste 85. Het waren zowel arbeiders als mensendie zich
door bijscholing tot ploegbaashadden opgewerkt. Hun
verhalen waren schokkenden ontroerend, soms ook grap¬
pig en plezierig. Stuk voor stuk getuigenissen die je aan¬
grepen.Tot op vandaag inspireren dezeverhalen
museumverteller KoenVenken,die de vertelgroep toen
coördineerde. Hij herinnert zich nog levendig het verhaal
van twee textielarbeidsters uit een spinnerij. 'Dezedames
hadden allebei aan de "natte continu" gewerkt,'vertelt
KoenVenken.Bij de natte continu lopen de vlaswieken
door een bak gevuld met warm water. Vervolgenswordt
het natte vlas gesponnen.Erg zwaar en ongezond werk.
'Eénvan hen vertelde het met tranen in de ogen, zo erg
had ze het werk gevonden.De andere vrouw had een heel
andere kijk op het werk, zij had het zelfs graag gedaan,'
gaat hij verder. 'Waarop Albert van de vertelgroep al
lachend reageerde:hebt gij in de Congo gewerkt, want zo
noemden ze de "natte continu's". Nat, warm en met wei¬
nig kleren aan.'Zo zie je maar: verhalen zijn subjectief.
Maar ze schetsen wel een belangrijk tijdsbeeld. Enkele
van deze getuigenissenzijn verwerkt in de permanente
tentoonstelling Katoenkabaaiin het MIAT over de katoen¬
productie. De getuigen spraken zelf hun verhaal in. De
getuige zelf aan het woord laten heeft een zekerechar¬
me. Maar het getuigenis door een verteller laten naver¬
tellen beklijft vaak nóg meer. Eenverteller gaat immers te
werk als een acteur. Hij weet perfect de aandacht van
publiek te trekken én vast te houden. Hij speelt met
spanningsbogenen speelt bovendien handig in op de
eigenheid van iedere groep. Eengetuige daarentegen die
zijn eigen verhaal doet, komt soms wat stroef over. Denk
aan 'en toen, en toen ...'.
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Stille getuigen
Verhalen en getuigenissenzijn van groot belang voor het
MIAT.Zij helpen om de geschiedeniszo volledig mogelijk
te reconstrueren. Er zijn grote en kleine verhalen. In het
MIAT wordt het grote verhaal van de industriële samenle¬
ving verteld. Dat gaat terug naar 1750 en loopt tot van¬
daag.Je ziet de stille getuigen van dat grote verhaal: een
stoommachine, een zware baal katoen, een spinmolen ...
En dan is er het kleine verhaal van bijvoorbeeld Marcel en
Margriet. Twee mensendie ooit in het MIAT werkten,
toen het museumgebouwnog een actieve katoenspinnerij
was in Gent. Zij vertellen over hoe ze elkaar ontmoetten.
Ze werden verliefd, verloofden zich en trouwden. Het gro¬
te verhaal zit vervat in hun persoonlijke levensverhaal.Zo
botsten zij, net als vele andere textielarbeiders in het
begin van de twintigste eeuw, op sociale conflicten en
stakingen. Het verhaal 'Marcel en Margriet', dat de
ondertitel 'Geluk op het werk' meekreeg,brengt het leven
in een textielfabriek opnieuw tot leven. Ook dit verhaal
bereikte ons via de wekelijkse vertelbijeenkomsten. De
museumverteller brengt dit verhaal meestal na een rond¬
leiding met een gids. Door in de huid te kruipen van Mar¬
cel brengt hij het kleine verhaal van deze twee mensen
weer tot leven.Voor de bezoekersis dit een bijzonder
goede illustratie bij het grote verhaal dat de geschiedenis
is. Dat werkt verhelderend.

mens is een
verteller.
Zijn leven lang is hij
omringd door de
verhalen van zichzelf
en de anderen.
Hij ziet de wereld
door de bril van
die verhalen.'
Jean-Paul

Sartre
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De padjalder vertelt
(foto: MIATGent)

%

Hoe leefde men vroeger op het platteland? Hoe kwamen
er fabrieken in de stad? Allebei vragen, waarop kinderen
en jongeren je vandaag het antwoord schuldig blijven.
Het MIATtracht hen een beeld te geven over het leven
en werken aan het einde van de achttiende en negen¬
tiende eeuw. Met 'Het boerkevan Zomergem' neemt
museumverteller KoenVenken de kinderen mee van het
platteland naar de fabriek in de grote stad. De landarbei¬
der laat zijn boerderij achter en trekt met zijn gezin naar
de stad om te overleven.'Toen ik zo oud was als jullie
werkte ik hier, in dezefabriek aan deze machine,'vertelt
de museumverteller aan een industrieel weefgetouw in
het museum. Hij kruipt hiervoor in de huid van de vader
van het gezin: dit maakt het voor de kinderen heel helder
en tastbaar. Vertellen brengt de dode materie weer tot
leven. Getuigenissendie slechts dode letters op papier
blijven, zijn niet interessant. Een levensechtverhaal dat
aangedikt is met de nodige humor en verteld wordt door
een verteller die zich in de situatie inleeft. Dat is wat

kinderen nodig hebben, maar ook volwassenenapprecië¬
ren het heel erg. Eenvertelact houdt de aandacht van
het publiek langer vast dan een tekst op een museumwand.
Eenverhaal is onvermijdelijk een subjectieve getuigenis
die de verteller naar zijn hand zet. Hij voegt humor toe,
past het verhaal aan de groep aan en probeert de span¬
ning er in te houden. Eenverteller moet steeds de grens
bewaken tussen entertainment en historische juistheid.
Nochtans primeren in een museumcontext de historische
juistheid en het educatieve aspect. Het MIAT meent dat
de vertelacts van haar museumverteller de geschiedenis
op een heldere wijze vertalen voor kinderen,jongeren en
volwassenen.Het blijft noodzakelijk om de historische
gegevenste laten toetsen door praktijkdeskundigen en
(indien mogelijk) terug te koppelen aan de getuigen zelf.
www.miat.gent.be
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Erfgoed brengt levensvreugde
MarieneMartins

Eentafel vol met
voorwerpen,
gebruiktbij
reminiscentie.
(Foto van de auteur)
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Momenteel is de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in
opkomst binnen de erfgoedsector. Erfgoedinstellingen, zoals musea,
archieven en provinciale erfgoedhuizen, gaan werken aan reminiscentie¬
projecten in samenwerking met woonzorgcentra, verpleeg- en verzor¬
gingshuizen, ziekenhuizen en andere ouderenorganisaties. Reminiscentie
is een werkmethode, afkomstig uit de zorg, die wordt ingezet voor het
stimuleren van het geheugen. Reminiscentie is bedoeld voor ouderen, die
beperkingen ervaren door hun hoge leeftijd, en die buitengesloten zijn
van de samenleving, onder meer doordat zij gebruik maken van een
zorginstelling. Ik zal hier ingaan op enkele reminiscentieprojecten, die ik
heb onderzocht voor mijn afstudeerproject aan de Reinwardt Academie.1
Tijdens een reminiscentieactiviteit - individueel of in
groepsverband- worden herinneringen van ouderen op
een comfortabele manier gestimuleerd voor het opbou¬
wen van zelfvertrouwen, het vasthouden van de eigen
identiteit, en voor het doorbreken van sociaal isolement.
Voor deze stimulans worden diverse materialen gebruikt
ofwel 'triggers', zoals gebruiksvoorwerpen,geluiden, foto's
en filmbeelden, die gerelateerd zijn aan het leven van de
ouderen; hun schooltijd, gezinsleven,het huishouden,
oude ambachten, drink- en eetgewoontes et cetera.
Anders gezegd:zowel materieel als immaterieel erfgoed
wordt ingezet als middel, waardoor het welbevinden van
ouderen toeneemt. Familieledenkunnen beter in gesprek
komen met de ouderen, en zorgverlenerskunnen zorg
beter toespitsen op de wensen en behoeften van hun
cliënten. Met reminiscentieprojecten verleent het erfgoedveld een dienst aan de sector zorg en welzijn. En
tegelijkertijd krijgt het erfgoedveld een dienst terug,

Museumpeil35,voorjaar2011

namelijk dat ons cultureel erfgoed een groter deel van de
samenleving bereikt en vertegenwoordigt. De verhalen,
die naar boven komen met reminiscentie, kunnen verza¬
meld en bewaard worden, en kunnen vervolgens toegan¬
kelijk gemaakt worden voor de samenleving.
Rest de vraag hoe de samenwerking tussen het erfgoedveld en de sector zorg en welzijn betreffende reminiscen¬
tie werkt in praktijk. In mijn onderzoek naar de duur¬
zaamheid van reminiscentieprojecten van
erfgoedinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties in
Nederlandvoor de master Museology van de Reinwardt
Academie in Amsterdam1heb ik verschillende erfgoedin¬
stellingen en zorg- en welzijnsorganisaties benaderd.Ik
zal op enkele van hun reminiscentieprojecten dieper
ingaan.

Samenwerking
Voor reminiscentieprojecten wordt samengewerktvanuit
een directe relatie tussen de erfgoedinstelling en de zorg¬
en welzijnsorganisaties.Op deze manier spelen beide par¬
tijen een gelijkwaardige rol binnen het project. Samen
kan gezocht worden naar financieringsmogelijkheden en
de producten worden zo ontwikkeld, dat zij direct aan¬
sluiten bij de doelgroep. Reminiscentieprojectenworden
meestal gefinancierd als pilots door de provincie of
gemeente,waartoe de erfgoedinstelling behoort. Door de
positieve projectresultaten krijgt reminiscentie vaak een
vervolg en kan het zelfs ingebed worden in de bestaande
museumtaken.Het promoten van de reminiscentieprojec¬
ten en het bereikenvan de doelgroep vraagt meer input
dan projecten die zich richten op de standaard museum¬
gebruikers. Reminiscentieprojectennemen daardoor meer
tijd in beslag.Belangrijk is dat zorg- en welzijnsorganisa¬
ties van begin af aan worden betrokken bij het project, en
niet pas in de ontwikkelingsfase. Op deze manier wordt
het aanbod direct afgestemd op de behoefte en de moge¬
lijkheden.
Zo heeft Historisch Centrum Overijsselhet project
'Geheugenin BeeldZwolle' (project overgenomenvan het
Drents Archief en toegespitst op Zwolle) opgezet in
samenwerking met Woonzorgcentrum De Wissel. Binnen
het project zijn spelvormen - puzzel, bingo, memoriespel
e.d. - ontwikkeld met beeldmateriaal en historische infor¬
matie van de erfgoedinstelling zelf en de Historische

Kring in Dalfsen.Tevensbeschikt De Wissel over een Verhalentafel. Van de spelvormen is een pakket samenge¬
steld, dat zorginstellingen uit de regio kunnen aanschaf¬
fen voor het doen van reminiscentieactiviteiten met hun
bewoners. Historisch Centrum Overijsselonderzoekt
momenteel mogelijkheden om spelvormenals digitale
producten te kunnen aanbieden.Toekomstigegeneraties
ouderen zullen immers steeds meer bekendzijn met
technische middelen, zoals digitale camera, DVD-speler
e.d. en zij groeien op met internet. Wanneer erfgoedin¬
stellingen gaan werken met reminiscentie, zullen zij van
begin af aan moeten nadenkenover het voortdurend
actualiseren van hun producten.

Herbestemmen
collecties

van museum¬

Het initiatief voor het reminiscentieproject van Stadsmu¬
seum Harderwijk is gekomenvan GeldersErfgoed,waar¬
door de verantwoordelijkheid voor de communicatie en
verslaggeving bij een van de museumconsulentenis
komen te liggen. Binnen het project zijn twee producten
ontwikkeld. Als eerste een cursus bedoeld voor actieve
senioren, waarbij gebruik is gemaakt van websites met
historische informatie, onder andere Collectie Gelderland.
Als tweede stelt het StadsmuseumHarderwijk leskisten
samen in overleg met Stichting Welzijn Ouderenvoor het
uitvoeren van reminiscentieactiviteiten binnen de dagop¬
vang. Het museum heeft een deel van zijn collectie een
rekwisietenstatus gegeven.Het gaat hier om objecten, die
ingezet kunnen worden voor activiteiten, waarbij zij
intensief gebruikt mogen worden. Dezeobjecten zijn dus
herbestemd.
De assistent collectiebeheer verzorgt het transport van de
leskisten.Zorginstellingen zijn daar zelf vaak niet toe in
staat.
Streekhistorisch Museum Tweestromenlandin BenedenLeeuwen,Gelderland,werkt momenteel met een remini¬
scentiemedewerker,die zich volledig richt op reminiscen¬
tie en zich niet bezig houdt met andere museumtaken.
Het werken met reminiscentie als een van de standaard
museumtaken is hier voortgekomen uit een spontane
samenwerking met VerpleeghuisSt. Elisabethvan Zorg¬
groep Maas en Waal. Inmiddels beschikt het museum
over een twintigtal vaste themakisten, die door verpleegen verzorgingshuizen in de regio kunnen worden geleend
ten behoevevan reminiscentie. Voor de kisten wordt
gebruik gemaakt van objecten, waarvan in de tijd meer¬
dere exemplarenzijn verzameld en die van minder
musealewaarde zijn dan de kerncollectie van het muse¬
um. Het museum selecteert tegenwoordig binnenkomen¬
de objecten voor de kerncollectie, voor educatie met
scholen en voor reminiscentie. Museum Tweestromenland
heeft inmiddels de ervaringen van afnemers van zijn the¬
makisten geëvalueerd.Het museum zal zijn reminiscentiewerk laten aansluiten bij de veranderingen in het
regionale zorgbeleid.

Verzamelen
erfgoed

Bond van Ouderenbenaderdvoor het bereiken van oude¬
ren, de generatie boeren van de Meierij. De museumboer¬
derij biedt deze doelgroep - maar ook ouderen van zorg¬
instellingen uit de regio - een programma in de boerderij,
waarbij ouderen het boerenlevenvan rond 1900 herbele¬
ven. Voor deelname wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Reminiscentieprojectenzullen uit geringe kosten moeten
bestaan voor de zorginstellingen en hun cliënten. Zoals
eerder gezegd,gaat het bij reminiscentie om een weder¬
dienst. Het ouderenprogrammavan de Meierijsche Muse¬
umboerderij bestaat uit een film en een interactieve
rondleiding, waarbij de verhalen van de ouderen voorop
staan. Deelnemersworden tevens voorzien van een brandewijntje en Brabantse peperkoekvoor de totaalbeleving.
Het totale gebeuren wordt met toestemming van de
deelnemersvastgelegd met camera'sen taperecorders.
Dit wordt gedaan om dit immaterieel erfgoed over te
kunnen dragen aan toekomstige generaties gidsen en
museumbezoekers.Daarnaastwil de museumboerderij
gaan aansluiten bij de Buurtbank Brabant, een initiatief
van Erfgoed Brabant om verhalen van Brabantse musea
te bundelen in de Brabantsetaal voor het behoud van de
Brabantse identiteit. Het ouderenprogrammabehoort
inmiddels tot het vaste activiteitenaanbod van de Meie¬
rijsche Museumboerderij.
Samenvattend: reminiscentie zorgt voor collectieontwik¬
keling, het bereiken en insluiten van een nieuwe doel¬
groep en het werken op een maatschappelijk verantwoor¬
de manier. Om reminiscentie in te kunnen bedden in de
reedsbestaandemuseumtaken,is het van belang onze
eigen expertise op een nieuwe manier in te zetten. Als
erfgoedinstelling zullen we als gelijke partner moeten
opereren met zorg- en welzijnsorganisaties,die een eigen
sociaal netwerk hebben opgebouwd waar wij gebruik van
willen maken. Reminiscentiewerkis volgens de onder¬
vraagde erfgoedinstellingen en zorg- en welzijnsorgani¬
saties een kwestie van doen: het draagt bij aan de
levensvreugdeen levenskwaliteit van de ouderen in onze
samenleving.

1

Dit artikel is gebaseerdop Mariene Martins' afstudeerscriptie: 'Survival of remini¬
scence projects - The sustainability of reminiscenceprojects between heritage
institutions and the care and welfare field' 2010. Zij studeerde in oktober 2010 af
als Master of Museology aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. De tekst van
de scriptie is verkrijgbaar via de redactie.

van immaterieel

Bij reminiscentieprojecten gaat het om outreach werk,
ofwel werken buiten het eigen werkveld voor het berei¬
ken van de doelgroep. De erfgoedinstelling zal daarom
buiten haar bestaandenetwerk, samenwerking moeten
zoeken met organisaties, die een eigen sociaal netwerk
hebben opgebouwd. De Meierijsche Museumboerderij in
Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) heeft de Katholieke
Museumpeil35,voorjaar2011

Immaterieel erfgoed in Kazerne
Dossin Mechelen
Marjan Verplancke,
pedagogisch
verantwoordelijke
KazerneDossin
Mechelen

Leon,Maria en
CharlesSrebnik.
(Foto: JMDV-KD
Mechelen, met dank
aan de familie
Srebnik).

XX/1277. Een nummer op een lijst. En een naam. Leon Srebnik. Hij was,
volgens de administratie in het Sammellager Mecheln, 32 jaar oud,
schoenmaker, geboren in Siedlice en statenloos. Gedeporteerd naar
Auschwitz op 19 april 1943. Tot voor kort bleef er van Leons leven niets
anders over dan deze kille gegevens. Eén regeltje tekst tussen 25.000
andere regeltjes. Maar vandaag, schijnbaar door toeval, hebben we een
beter zicht gekregen op wie Leon was.
We kunnen ons nu iets voorstellen bij het verhaal van
LeonSrebnik,zijn dromen, zijn verwachtingen, zijn lot...
We weten waarom hij in 1931 vanuit Polen naar België
kwam, we hebben de huwelijksakte van hem en zijn
vrouw Maria en we kunnen foto's bestuderenvan het
grote feest dat hij hield toen in 1934 hun zoontje Charles
geboren werd. We weten dat ze samen probeerdenonder
te duiken op de vlucht voor de nazi's, dat Leon uiteinde¬
lijk toch gearresteerdwerd, dat hij in de kazerne pakket¬
jes ontving, dat hij erin slaagde uit het XXste transport te
ontsnappen en dan toch weer opgepakt werd, uiteindelijk
met transport XXI in Auschwitz aankwam. En nooit meer
terugkeerde...
We hebben een album vol foto's van hem en van zijn
familie. Er is een kerstkaartje en een trouw-uitnodiging,
er is de inschrijving in het jodenregister, zijn immigratie¬
dossier,etc.. Al die tastbare puzzelstukkenreconstrueren
voor ons zijn verhaal. Toeval bestaat niet, zegt men. En
inderdaad, het 'toeval' werd een handje geholpen door
onze documentatiedienst, door vele jaren nauwgezet
speuren en zoeken,inventariseren en catalogiseren, inter¬
viewen en contacten leggen, orde scheppenin de archiefchaos. Het is de schoondochter van LeonSrebnik,de
AmerikaanseJo Ann, die ons zijn verhaal uiteindelijk hielp
samenstellen.Eenschoondochter die hij zelf nooit heeft
gekend,want Charleswas maar negenjaar oud toen Leon
verdween.

Tastbare

flarden

geschiedenis

Dat is dus wat we doen: zoveel mogelijk immateriële her¬
inneringen tastbaar maken.Vage verhalen vastleggen
voor wie na ons komt. Zo vechten we met spons en zuur¬
vrij papier, met scanner en met databasetegen wat de
nazi's van plan waren: elk materieel spoor van de genoci¬
de en van alle levensdie ze verwoestten, voorgoed laten
verdwijnen. De digitalisering van het jodenregister is één
van onze wapens. De Duitse verordening van 28 oktober
1940 verplichtte alle joden zich te laten inschrijven in het
Jodenregistervan hun woonplaats. Zo'n 56.000 steek¬
kaarten en documenten werden door ons gereinigd, gedi¬
gitaliseerd, zuurvrij verpakt en geïndexeerd.Zo komen we
meer te weten over de naam, voornamen, datum en
plaats van geboorte, nationaliteit, beroep,godsdienst,
grootouders, ouders, kinderen, datum van aankomst in
België en opeenvolgendeadressenvan de vervolgde
joden. Eenander sterk voorbeeld zijn de immigratiedos¬
siers van de dienst vreemdelingenzaken.Meer dan 93%
van de vervolgden in België blijken immers migranten te
zijn, die dus bijna allemaal een dossier bij de dienst
vreemdelingenzakenhadden lopen. In 2004 verwierven
wij de toelating om de dossiers van de gedeporteerde
joden en zigeuners te digitaliseren. Dezedossiersstaan
bol van de informatie. Vaak is het op die manier voor de
eerste keer mogelijk om naast een naam op een lijst ook
een foto te kleven.We doopten dit project dan ook 'Geef
ze een gezicht'. Maar het meest sprekendevoorbeeld is
ongetwijfeld het archiefbestand dat wij 'de relieken' noe¬
men. De 'relieken' zijn zo'n 3000 briefomslagen waarin
documenten zitten die de gevangenenbij hun aankomst
in het Sammellageraan de kampadministratie moesten
afgeven. Het gaat om foto's, brieven, identiteitskaarten,
lidmaatschapskaarten,diploma's, etc. Ooit vonden we in
zo'n enveloppeeen zorgvuldig geplooide, prachtig gebor¬
duurde zakdoek.

Vertaalslag
Materiële sporen verzamelenvan een immaterieel ver¬
haal, dat is niet alleen wat we doen, dat is ook wat we
moeten doen. 'Kijk eens naar deze kaart,'zegt de gids. Ze
heeft net uitgelegd hoe in Brusselen Antwerpen in 1943
massalerazzia'swerden uitgevoerd en hoe op die manier
duizenden mensen uit hun huizen werden gesleurd. Haar
hand wijst een kaartje aan: een kleine, rechthoekige,
zichtbaar beduimelde postkaart, waar een aantal regels
op gekrabbeldstaan. Hanenpoten. In allerijl. 'II est cinq
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heures du matin. On est venu nous eherché hors des lits.
Je ne sais pour oil ni quoi. Adieu. Boris! En het is nu pas,
door die eenvoudige krabbelsop dat kaartje dat de groep
zich écht een beeld vormt van wat een razzia was. Mate¬
rieel erfgoed is soms nodig om het immateriële te ver¬
sterken, te illustreren, te 'bewijzen', om het behapbaarte
maken voor scholieren en navorsbaarvoor onderzoekers.
Als de nazi's écht in hun opzet geslaagdwaren en er
geen enkel materieel overblijfsel van de genocide meer te
vinden was, zouden er dan nog woorden aan vuil worden
gemaakt? Heeft men louter aan verhalen genoeg om
geschiedeniste kunnen schrijven? Ik betwijfel het. Wat
niet wil zeggen dat een eenvoudig verhaal niet sterker
kan zijn dan honderd foto's en documenten bij elkaar.
Wanneer Natan Ramet,onze stichtend voorzitter, plaats
neemt voor een groep jongeren heeft hij geen materieel
erfgoed nodig. Hij vertelt en vertelt en vertelt.
Hoe hij als jongen van zeventien slachtoffer van de nazi's
werd. Hoe hij zijn vader zag sterven in het kamp. Hoe hij
tot op de dag van vandaag blij is dat hij toen zijn vaders
stuk brood niet opgegeten heeft. Hoe hij de nazi's mis¬
leidde door opnieuw in de selectierij te gaan staan. Hoe
zijn leven gered werd door twee kameradentijdens de
dodenmars.Hoe zijn moeder hem bij thuiskomst niet her¬
kende.Bloedstollende,grappige en intrieste fragmenten
uit een onwaarschijnlijk levensverhaal.En de jongeren
luisteren. Ze luisteren niet alleen, ze onthouden ook. 'Het
is zo,'schrijft Rens,bachelor lerarenopleiding aan de
Katholieke HogeschoolZuid-West-Vlaanderen, 'dat jonge
gasten als ikzelf zijn opgegroeid met allerlei multimedia
zoals tv, radio, internet, ... (...) Eengetuigenis als de uwe
doet echter je ogen terug openen en duwtje met je neus
op de keiharde realiteit. (...) Hoe vreemd het misschien
klinkt, het drong tot me door dat de persoondie nu voor
mij zat één van die mensenwas die we zien op de vele
beelden in de media. En we dus dringend bewuster moe¬
ten omgaan met dergelijk materiaal. (...) Het aanhoren
van uw ervaringen in uw leven,zijn werkelijk een unieke
ervaring geworden in mijn leven.'Nochtans heeft Natan
Ramet de meest gruwelijke vorm van archiefvorming, het
meest cynische materiële erfgoed dag en nacht bij zich:
het getatoeëerde nummer op zijn arm. Hij toont het niet.
Dat is niet nodig. Zijn verhaal volstaat.

Een bijzondere

collectie
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hetzij door de nazi's, hetzij door de buren. Objecten uit
het Sammellagerhebben de oorlog amper overleefd. En
wat er na de bevrijding nog was, leek de moeite van het
bewaren niet waard. Te weinig interesse.Zo is onze col¬
lectie er één van papieren,van foto's, van digitale
bestanden en van herinneringen in hoofden van overle¬
venden. Heel veel moeilijke herinneringen.
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Eentransportlijst
met namen.
(Foto: Dienst
Oorlogsslachtoffers).

En uiteraard zullen die indringende verhalen van oogge¬
tuigen binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk zijn.
Daarom maken we van die abstracte getuigenissenzoveel
mogelijk materieel erfgoed. We nemen ze op, op band en
op beeld, en kopiëren ze telkens naar de meest veelbelo¬
vende drager. In de hoop dat het verhaal bewaard toch
blijft voor vele generaties.
Enzo breidt onze 'collectie' zich telkens uit. Al blijft het
toch steeds een beetje een bijzondere collectie. 'Echte'
objecten zitten er amper tussen. Eenvlag hier en daar,
wat persoonlijke spullen, een wapen, een ster, een stuk
wagon. In KazerneDossin,memoriaal, museum en docu¬
mentatiecentrum over holocaust en mensenrechtenzul¬
len die luttele objecten een plaats krijgen in het memori¬
aal. Als de enige tastbare sporen van wat er op die plek is
gebeurd. Eéngroezelige teddybeer kan bijvoorbeeld sym¬
bool staan voor alle 5500 kinderen die vanuit Mechelen
naar Auschwitz werden gedeporteerd.Meer 'echte' objec¬
ten zijn er niet meer. En ook dat is een deel van dit ver¬
haal. De eigendommenvan de joden werden aangeslagen,
Museumpeil 35, voorjaar 2011
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Een boeiende zoektocht naar
Turks familiaal erfgoed
Kathleen
De Blauwe,
projectverantwoordelijke
Vlaamse Vereniging
van Familiekunde
(WF)-Brussel

Migratie heeft onze hedendaagse maatschappij en de bevolkingssamen¬
stelling in relatief korte tijd drastisch veranderd. Deze nationale en
internationale geografische mobiliteit van vroeger en nu heeft ook de
betekenis van het niet-tastbaar immaterieel en roerend erfgoed vormge¬
geven. Zodoende zijn ook de Vlaamse archiefinstellingen, musea en
familieverenigingen geleidelijk aangespoord om de interculturele diversi¬
teitswerking te verwerken in de beleving, werkwijze en participatie aan
de hedendaagse culturele erfgoedgemeenschap. Een voorbeeld daarvan is
een project over Turkse migrantenfamilies in Brussel.
Tijdens het project Familiegeschiedenissenvan Turkse
Brusselaarsbleek echter dat veel BelgischeTurken zich
niet herkennen in de voor hen vaak bedreigendeen
onvolledige officiële administratieve bewaarinstanties in
België en Turkije en de klassiekegenealogischeinstru¬
menten. Als familiekunde louter en alleen wordt opgevat
als een stamboomonderzoekmet exact schriftelijk
bewijsmateriaal van primaire gegevensover namen, data
van geboorte, dood en huwelijk en (woon)plaatsen,dan
vormt het ontbreken van deze registratie, het kunnen
raadplegen,lezen en interpreteren van deze gegevensin
de Turkseen Belgischearchieven een serieuze beperking.
Omwille van de strenge privacybescherming,de vele
interne en externe migratieverplaatsingen tijdens het
Ottomaanse Rijk en later in Turkije en in België en de
sterke verscheidenheidaan BelgischeTurken,die afstam¬
men van een verscheidenwaaier aan etnïsch-cuIturele
minderheden in Turkije, zal de TurkseBrusselaarer niet in

De brochure bij het
project Familie¬
geschiedenissen
van Turkse
Brusselaars.
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slagen om aan de hand van 'onze exclusieve' klassieke
genealogischepraktijken zijn eigen familiegeschiedeniste
reconstrueren.
Toch ontwikkelen de eerste,tweede, derde en vierde
generatie van migranten een sterke belangstelling voor
hun roots, de geschiedenisvan hun voorouders waarmee
het allemaal begon. De kleinkinderen van Turksemigran¬
tenfamilies zullen zich ooit afvragen: wie ben ik, ofwel:
sen kimsin? En misschienzijn hun oma en opa niet meer
in leven om een antwoord te geven op de vraag: waar
komen we vandaan? Het materiaal en de methode om te
kunnen inspelen op deze actuele vragen moet dan wel
voorhanden zijn.
Samen met Taylan en Tayfun Barman,Yurdagul Söyüt en
nog drie Turksefamilies in Brusselwerd er in dit piloot¬
project voor het eerst op zoek gegaan naar de wijze
waarop de afstammelingen van deze nieuwe Brusselaars
hun familiegeschiedenis beleven en ervaren. Hoe gaan ze
ermee om, en wat vinden zij waardevol om te onthouden
uit hun verleden en door te geven aan volgende genera¬
ties?
Uit deze puur persoonlijke immateriële familiegetuigenis¬
sen van TurkseBrusselaarswerd er getracht om de klas¬
sieke familiekunde 'inclusief' uit te breiden aan de hand
van de thema's: familiestukken, keuzevan voornamen,
oorsprong van familie - en dorpsnaam,literaire bronnen
van de voorouders,correspondentie met familie in Turkije,
familiebezoek in streek van herkomst, remigratie en ver¬
anderendefamilierituelen en beleving in Brussel.Deze
negen diversevormen van familiaal erfgoed zijn een eer¬
ste verkennendestap in een zoekenddiscours naar diver¬
siteit in familiekunde, in het verlengde van een gemeen¬
schappelijk en transcultureel kader waarin de wij-zij
grenzen vervagen.Om de Turksemigranten en de geves¬
tigde Vlamingen te stimuleren in het schrijven en bewa¬
ren van hun familiegeschiedeniswerden de nieuwe vor¬
men van omgang met roerendeen immateriële
getuigenissen uit hun familieverleden in een brochure
samengebundeld.Dezethema's uit de brochure en het
eindrapport zouden verder verkend kunnen worden in
cursussenen workshops,die door de musea,integratie¬
diensten, zelforganisaties en familiekundige verenigingen
georganiseerdkunnen worden.
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Nieuws uit Nederland
Verschenen:
handleiding
voor het
besturen
van een vrijwilligersorganisatie

Inspiratïeboek
vrijwilligers

over vinden
in de culturele

en binden
sector

van

De handleiding 'Beleid en praktijk' biedt een handzaamoverzicht
van alles wat je moet weten om in een historischevereniging
bestuurlijk actief te zijn. Hoe maakje een beleidsplan?Hoeorga¬
niseerje de financiën? Hoe motiveerje de eigen vrijwilligers, die
vaak actief zijn in verschillendewerkgroepen?Wat kun je doen
aan de eventuelevergrijzing van je vereniging en hoejongeren
erbij betrekkenom de verenigingook wat dat betreft een toe¬
komst te geven?Op dezeen anderevragen geeft de handleiding
'Beleid en praktijk' het antwoord. Het boek is geïllustreerdmet
vele praktischevoorbeelden.Van besturenvan historischevereni¬
gingen of van anderevrijwilligersorganisatieswordt tegenwoordig
heel veel verwacht. Niet alleen wordt van je verwacht dat je
inzicht hebt in het besturenvan je eigen vereniging en in het
motiverenvan de vele vrijwilligers, vaak actief in verschillende
werkgroepen.Ookvan buiten wordt aanje getrokken,bijvoorbeeld
met de vraag om te participeren in monumentencommissiesvan
de gemeente.Het besturenvan een vereniging moet tegenwoor¬
dig voldoen aan de vereistenvan good governance.Je moet niet
alleen een tijdschrift in elkaar kunnenzetten,je moet ook een
deugdelijk beleidsplankunnen makenmet een bijpassendebegro¬
ting. 'Beleid en praktijk. Handleidingvoor historischeverenigin¬
gen' is te bestellendoor € 17,50over te makenop giro 810806
t.n.v het NederlandsCentrumvoor Volkscultuur o.v.v.beleid en
praktijk.

Naar aanleiding van de toenemendeprofessionaliseringin het
culturele vrijwilligerswerk hebbenKunst EtCultuur Overijssel
(KCO)en Movisie een inspiratieboekgemaaktover het vinden en
binden van de hedendaagsevrijwilliger.
Dagelijksverrichten vrijwilligers talloze werkzaamhedenin cultu¬
rele organisaties,ook in onze musea.Maar,werkzaamhedendie
aanvankelijkdoor vrijwilligers werden verricht, staan onder druk
doordat de vrijwilliger is veranderd.Devrijwilliger van nu is min¬
der snel bereid zich voor langeretijd in te zetten, zoekt korte
klussenin een professioneleorganisatie met duidelijk zicht op
resultaat. Zowel voor zichzelf als voor de organisatie.Daarnaast
wordt van vrijwilligersorganisatiesin toenemendemate verwacht
dat ze zich professioneleropstellen. Het inspiratieboekgaat in op
de toenemendeprofessionaliseringvan het vrijwilligerswerk in
Overijssel.Op basisvan gesprekkenmet adviseursvan KCOen
acht vrijwilligersorganisatiesuit de Overijsselsecultuursector is
nagegaanwat de huidige ervaringenmet professionaliseringzijn.
Vijf belangrijkegevolgenvan professionaliseringin de sector
komenaan bod.
De publicatie is te verkrijgen voor € 5.- via Kunst EtCultuur Over¬
ijssel,e-mail: aborst@kco.nlo.v.v.publicatie ProfessioneelVrijwilligersmanagement.

Nieuws uit Vlaanderen
MAS / Museum
Aan
opent
in Antwerpen

VMV wordt

de Stroom

Het nieuwe AntwerpsemuseumMAS/ Museumaan de stroom
opent half mei 2011 in een opmerkelijkgebouw op 't Eilandje',in
het oude havengebiedaan de noordelijkerand van de historische
stad. Het MASverzamelt de sporenvan uitwisseling tussen men¬
sen doorheende eeuwenen vertelt er nieuwe verhalen mee.Over
de stad, de stroom en de havenvan Antwerpen.Overde verbon¬
denheidvan Antwerpen met de wereld. NeutelingsEtRiedijk
Architects - Rotterdamrealiseerdeeen museaalstapelhuisdat
vlot toegankelijk is via eenverticale, spiraalvormigewandelstraat
met zicht op stad, de havenen de Schelde(www.neutelings-riedijk.com).
Het jongste museumvan Antwerpen kan putten uit 470.000
objecten. MASverenigt de collectiesvan het EtnografischMuse¬
um, het Nationaal Scheepvaartmuseumen het Volkskundemuseum. Samenmet deelcollectiesvan het VleeshuisI Klankvan de
Stad krijgen ze een nieuw onderdakén een nieuw elan. Belangrijk
is de Precolumbiaansecollectie van Paulen DoraJanssen-Arts.
Het MAS is opgebouwdrond vier thema's: Machtsvertoon(over
prestigeen symbolen);wereldstad(over hier en elders);wereldha¬
ven (over handelen scheepvaart;)en levenen dood. Het kijkdepot
toont de schatkamervan het museumaan het publiek. Deope¬
ningstentoonstelling 'Meesterwerkenin het MAS.Vijf eeuwen
beeld in Antwerpen' loopt nog tot 30.12.2012.Voor meer informa¬
tie: www.MAS.be

Twee depotconsulenten
provincie
West-Vlaanderen

aan de slag

in de

Sindskort zijn in de provincie West-Vlaanderentwee depotconsu¬
lenten aan de slag om het depotbeleidbinnen de provincieverder
uit te stippelen. Livia Snauwaertwerd op 1 september2010 aan¬
geworvenen staat in voor adviesomtrent collectieregistratie.
Momenteelvoert zij een onderzoekuit naar het gebruik van registratiesoftware binnen de provincie.Op 1 februari 2011 kwam
AnneliesAnseeuwals tweede depotconsulentin dienst. Zij volgt
de uitbouw van nieuwe regionaleerfgoeddepotsop en biedt
ondersteuningop het vlak van behouden beheer.Voor meer info
over het depotbeleidbinnen de provincie West-Vlaanderen:
Livia.snauwaert@west-vlaanderen.be,
Annelies.anseeuw@west-vlaanderen.be

ICOM

Vlaanderen

Op 4 april keurdeeen BijzondereAlgemeneLedenvergaderingvan
de VlaamseMuseumvereniging(VMV)nieuwe statuten goed. Het
belangrijkstepunt hieruit is dat de verenigingvoortaan ICOM
Vlaanderenzal heten (ICOMBelgium Flandersin een internationa¬
le context). ICOMVlaanderenwil expliciet een antenne zijn van
ICOM,de internationale museumvereniging.Net als het "moeder¬
huis" in Parijs(www.icom.museum)zal bij ICOMVlaanderende
nadruk liggen op de rol van draaischijf voor kennis,van doorgeef¬
luik voor knowhow en ervaringentussenVlaanderenen de inter¬
nationale context. ICOMVlaanderenwil ten dienste staan van de
museaen de museumprofessionaldoor een blik te biedenop
internationale ontwikkelingen. ICOMonderstreeptop internatio¬
naal vlak het belangvan erfgoed in de maatschappij,in onderwijs
en ontwikkeling. Vanuit Vlaanderenwil het museumveldhier
graag aan meerwerken.In samenwerkingmet FAROis op 9 mei
2011een studiedaggepland waar, naast reflecties over museaen
besparingen,ook de rol van ICOMVlaanderenwordt besprokenen
verfijnd.
Voorjaarsnummer
tijdschrift
over migratie
& erfgoed

FARO

In dit themanummervan Museumpeil,gewijd aan immaterieel
erfgoed en musea,willen we van de gelegenheidgebruik maken
om de aandachtte vestigen op het zopasverschenennummervan
FARO,tijdschrift over cultureel erfgoed. Het voorjaarsnummer
staat hoofdzakelijkin het teken van migratie en erfgoed,met bij¬
zonderveel aandachtvoor de immateriële aspecten,de nieuwe
verhalen die aan het collectief geheugenworden toegevoegd,en
hoe museahiermeeomgaanen hieraanvorm geven.Devele
gezichtenvan migratiemusea,hoe de belevingvan migratie in een
vaste opstelling te gieten (met als voorbeeld het toekomstige
museumvan de RedStar Line in Antwerpen),de keuzevoor diver¬
siteit en interculturele zoektocht van het Designmuseumin Gent,
en zoveelmeer.Het driemaandelijksetijdschrift FAROis een uit¬
gavevan het gelijknamigeVlaamssteunpunt voor cultureel erf¬
goed. Eenjaarabonnement kost voor Belgischeabonnees€12,50.
Buitenlandseabonneesbetalen €15,- maar U kunt - eenmaligeen gratis proefnummeraanvragenvia bestellingen@faronet.be
of http://www.faronet.be/abonnementen.
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Museumconsulenten

in Vlaanderen

OOST-VLAAN
DEREN
Anneke Lippens
T (+32) 09 267 72 52
E anneke.!ippens@oost-vlaanderen.be
Mieke Van Doorselaer
T (+32) 09 267 72 85
E mieke.van.doorselaer@oost-vlaanderen.be
WEST-VLAANDEREN
Carmen Henekens
T (+32) 050 40 34 44
E earmen.henckens@west-vlaanderen.be
ANTWERPEN
Frank Herman
T (+32) 03 240 64 29
E frank.herman@admin.provant.be

VLAAMS-BRABANT
RebeccaSchoeters
T (+32) 016 26 76 19
E rebecca.schoeters@vlaamsbrabant.be
VLAAMSEGEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PeggyVoesterzoons
T (+32) 02 208 02 94
E peggy.voesterzoons@vgc.be
FARO,VLAAMSSTEUNPUNT
VOORCULTUREEL
ERFGOED
LeonSmets,consulent behoud en beheer
E leon.smets@faronet.be
T (+32) 02 213 10 70
HildegardeVan Genechten,
consulent publiekswerking
E hildegarde.vangenechten@faronet.be
T (+32) 02 213 10 71

LIMBURG
Anne Milkers
T (+32) 011 23 75 80
E amilkers@limburg.be

Museumconsulenten
GRONINGEN

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

NOORD-HOLLAND
Stichting Cultureel Erfgoed
Noord-Holland
T (+31) 023 553 14 98
E info@cultureelerfgoednh.nl

FRIESLAND

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

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

DRENTHE

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

ZEELAND

OVERIJSSEL

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

GELDERLAND

Functie nog open
E info@gelderserfgoed.nl

NOORD-BRABANT
Annette Gaalman
Erfgoed Brabant
T (+31) 073 615 62 62
Eannettegaalman@erfgoedbrabant.nl

FLEVOLAND

UTRECHT

42

in Nederland

André Geurts
Nieuw Land ErfgoedCentrum
T (+31) 0320 260 799
E a.geurts@nieuwlanderfgoed.nl
Marianne de Rijke
LandschapErfgoedUtrecht
T (+31) 030 220 55 34
E m.derijke@
landschaperfgoedutrecht.nl
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LIMBURG

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

AgnesVugts
Huis voor de Kunsten Limburg
T (+31) 0475 39 92 74
E avugts@hklimburg.nl

Landelijk Contact van Museumconsulenten(LCM)
Secretariaat: Judith Tegelaers
p/a. ErfgoedhuisZuid-Holland
Oude Delft 116
Postbus3092, 2601 DB Delft
T (+31) 015 215 43 50
I www.museumconsulenten.nl
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Archief wordt
verstand van zaken
Adlib Archief is de professionele software
voor het beheer van historische, bedrijfs- en
overheidsarchieven.
Duurzaam, want dankzij
de open architectuur blijven uw archiefstuk¬
ken tot in de lengte der dagen te raadple¬
gen. In Adlib Archief beschrijft u uw archief
tot op ieder gewenst niveau. De stukken
worden overzichtelijk in context getoond,
zodat u gerelateerde informatie direct in
beeld heeft. Bovendien bieden verschillende
zoekingangen u snel en gemakkelijk toegang
tot alle bronnen. Met Adlib Archief legt u het
verleden vast voor de toekomst

Uw collectie
een levend bezit
Met Adlib Museum houdt u uw collectie
inzichtelijk en toegankelijk. Een levend bezit
en daardoor een waardevol bezit. Adlib
Museum ondersteunt ieder aspect van col¬
lectiebeheer. Gebruiksgemak, volledigheid
en betrouwbaarheid zijn het resultaat van
jarenlange betrokkenheid bij het vakgebied.
Niet voor niets is Adlib Museum het meest
toegepaste collectiemanagementsysteem
ter wereld.

- AdlibArchief

AdlibMuseum

Uitgebreid Overzichtelijk
Flexibel Van globaal tot gedetailleerd
Conservering- en Restauratiemodule
Studiezaalmodule

Veelzijdig Overzichtelijk
Gebruiksvriendelijk
Efficiënt Perfect
thesaurusbeheer
Grote musea, kleine musea Aanpasbaar aan

Bewaarbeheer

elke collectie Meerdere collecties Conserverings- en restauratie¬
module Meerdere zoekmogelijkheden
Mobiel (ook) in het magazijn

Inschrijvingen

Meerdere zoekmogelijkheden

Meertalig Internationale
standaarden ISAD (G) EAD ISAAR(CPF)
Unicode Integreerbaar
met Adlib Bibliotheek en Adlib Museum
tot één 'crossdomain'

systeem

Databasekeuze

Oracle en Adlib Open System
elk soort archief.

API-koppelingen

Fdlib
Theeasywayto knowledge

MS SQL Server,
Aanpasbaar

aan

Workflowmanagement

Meertalig

Internationale

standaarden

Spectrum Cidoc OAI-PMH Unicode Integreerbaar
Bibliotheek en Adlib Archief tot één 'crossdomain'

met Adlib
Systeem Keuze

databases MS SQL Server, Oracle, Adlib API-koppelingen

Adlib Information

Systems

(0346) 58 68 00
sales@adlibsoft.com
www.adlibsoft.com

Fdlib
Theeasywayto knowledge

Adlib Information Systems
(0346) 58 68 00
sales@adlibsoft.com
www.adlibsoft.com

