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kijken we terug naar het symposium dat op 24 
april plaatsvond in het Nationaal Militair Museum 
in Soesterberg: 'Collecties voor de toekomst. 
Kritischer verzamelen, helderder ontzamelen'. 
Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn dit de 
jongste tijd veelbesproken thema's. Nagenoeg 
al onze musea zijn intens bezig met vragen als:  
wat is eigentijds verzamelen? Wat met imma- 
terieel erfgoed in musea? En hoe gaan we om met 
wat we hebben geërfd van onze voorgangers? 
Hoe maken of houden we het beheersbaar?

Museumpeil houdt de vinger aan de museumpols. 
Veel leesplezier!

IN DIT NUMMER…

Het symposium was een organisatie van de NMM-projectgroep Afstoting, Cultuurbureau, CollectieConsult. In samenwerking met: Museumpeil, Sectie Collecties MV, LCM, Naturalis.



De teruggave aan herkomstlanden: 
geen quick-fix 
Jos van Beurden

Immaterieel erfgoed, wat  
moet je er als museum mee? 
Tapis plein geeft inspiratie  
Kia Tsakiridis en Floortje 
Vantomme 

Participatie: het begrip 
hangt in de lucht. Loopt 
het zo’n museale vaart 
als het soms lijkt? 
Ruurd Mulder
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Het afstootproces van het Nationaal Militair Museum. 
Het praktijkverhaal  
Paul van Brakel 

Het Nationaal Militair 
Museum verzamelt 
biografisch. En trok lessen uit 
afstootoperaties 
Alfred Staarman  

Onderzoek



Vertraagd verzamelen? 
Ruudt Peeters is voor, 
Carin Reinders tegen  
Alexandra van Steen

Immaterieel erfgoed (bis):  
van Unesco naar  
Zwarte Piet 
Sophie Elpers 

In het volgende nummer van Museumpeil
hebben we het over de duizenden vrijwilligers 
die in onze Nederlandse en Vlaamse musea 
actief zijn. Wie zijn ze? Wat willen ze? Wat bied 
je ze? Hoe werk je als museum goed samen 
met je vrijwilligers? Hoe werf je nieuwe vrijwil-
ligers? Het zijn stuk voor stuk vragen die leven 
in onze musea.

Op de cover 
Open depot van het Nationaal Militair Museum 
Foto: Franklin van der Pols

Fascinerend verzamelwerk over eigentijds 
verzamelen door social history museums
Geert Souvereyns

32

Column: Patrick De Rynck
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De omzwervingen van 
de Almerecollectie 
Taco Pauka

Samen verzamelen?
Aimée Streefland
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In Gent wordt grondig 
nagedacht over samen 
verzamelen en waarderen  
Leon Smets
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Wat hebben 
we geleerd?

Uit de 
boeken



Over hoe verzamelen  
ontzamelen is
Paul van de Laar: ‘Er is niet meer  
één museummodel’

In 2001 werd je hoofd Collecties van het  
historisch museum in Rotterdam. Wat heb je 
toen gedaan?
‘Mijn eerste besluit was om te zorgen dat 
de achterstanden in de collectieregistratie 
werden weggewerkt. Want we kampten net 
als de meeste musea met grote achterstanden. 
Grappig was dat men in het begin zei: “Jij hebt 

niets met de collectie. Je bent een historicus, 
geen museummens.” Maar de collecties staan 
er nu beter voor dan ooit. Verder ging ik met 
de conservatoren de discussie aan over waar 
we het accent op moesten leggen. Voor mij is 
kennis van de stad primair. Je bent allereerst 
conservator van de stad en dan pas heb je als 
lid van het team een specialisme, zoals schilde-
rijen of glas. Mijn eerste vraag aan hen was dan 
ook: “Wat zijn de grote thema’s uit de geschie-
denis van Rotterdam?” Laten we die in een 
tijdlijn uitzetten en kijken hoe onze collectie 
erbij aansluit. Ik heb de conservatoren uitge-
daagd te denken vanuit narratives, verhalen.’

Wat was het resultaat?
‘We hebben samen een tentoonstelling 
gemaakt over de stadsgeschiedenis: Stad van 
Rotterdammers. Ik weet nog goed hoe het 
begon. Ik zei: “Stel je voor: je loopt door de stad 
als een flaneur en je zuigt de stad op met al je 
zintuigen.” Het resultaat was museaal theater. 

In dertig minuten werd je door de geschiede-
nis van de stad sinds 1880 geleid. Je liep over 
een catwalk gestuurd door geluid, licht en 
lichtbeelden, als door het theater. Ter voorbe-
reiding van deze tentoonstelling ben ik zelf in 
musea met een stopwatch gaan meten hoe 
lang bezoekers naar een voorwerp kijken. De 
tijdlijn, het ritme van de wandeling, hebben 
we daarna door componist Oscar van Dillen 
laten ontwerpen.’

‘Het eindresultaat werd door museumcollega’s 
in eerste instantie schuimbekkend onthaald. 
Een van hen had het zelfs over de decon-
structie van de integriteit van het object. We 
waren onze tijd vooruit, pas veel later kwam de 
waardering. Door samen een tentoonstelling 
te maken ontdekten we het centrale verhaal 
van Rotterdam: de groei van de werkstad 
Rotterdam, van 1850 tot nu. Maar het zwaar-
tepunt van onze collectie lag op de 17de en 
18de eeuw.’

DE SAMBALMAN
Wat ben je toen gaan verzamelen?
‘Eigenlijk hebben we weinig verzameld. 
Schilderijen doen het altijd goed, die zijn we 
blijven verzamelen. Maar we zijn terughou-
dend omgegaan met het verzamelen van 
glas, zilver en dat soort collecties. We hebben 
geen verzamelwoede meer. Dankzij onze erf-
goedprojecten in de stad hebben we ons ver-
zamelbeleid bijgesteld. In plaats van objecten 
te verzamelen en in het depot op te slaan, 
volgen wij ze in de stad. We noemen dat “Echt 
Rotterdams Erfgoed”. Een goed voorbeeld 
is de Sambalman. Deze man rijdt met een 
fietskarretje rond waarmee hij potjes sambal 
verkoopt. Dat is vergelijkbaar met de legenda-
rische pindaverkopers van voor de oorlog. Je 
kunt die sambalkar in de collectie opnemen, 

Paul van de Laar, directeur van Museum Rotterdam, wordt gewaar-
deerd om zijn vernieuwingsdrift. Zijn experimenten trekken tot in 
het buitenland aandacht. Toen hij werd geconfronteerd met fikse 
bezuinigingen zegde hij resoluut de huur op en ging vier jaar lang 
verder als pop-upmuseum, een museum zonder gebouw. Ook wat 
verzamelen en ontzamelen betreft, het thema van dit nummer, heeft 
hij een verrassende visie. 

Sambalman

'Je bent allereerst conservator 
van de stad en dan pas heb 
je als lid van het team een 
specialisme'.
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maar de Sambalman is nog actief als verkoper, 
we volgen hem liever. We hebben wel op zijn 
kar een sticker geplakt met “Echt Rotterdams 
Erfgoed”. Ik zie hem op vrijdag vaak aan de 
overkant van de straat staan en dan roep ik: 
“Hé Sambalman, echt Rotterdams erfgoed!” 
Dan glimt hij van trots. Als hij ooit stopt, dan 
komen zijn verhaal en zijn kar in de collectie. 
We volgen ook een Bulgaarse bouwvakker 
tijdens zijn werk. We hebben over hem ook 
een documentaire gemaakt. Dit is onze vorm 
van hedendaags verzamelen.’ 

‘We hebben het project “Echt Rotterdams 
Erfgoed” opgezet samen met HBO-studenten 
‘social work’. Zij zijn actief in de wijken van de 
stad. Ik weet nog niet of alles ooit deel gaat 
uitmaken van de permanente collectie. Maar 
wat ik heb geleerd is dat je bovenop de stad 
moet zitten. Je moet alert zijn, je moet durven 
experimenteren. Je moet ook niet bang zijn 
om na tien jaar te besluiten dat het toch 
minder belangrijk is dan je dacht. Dan moet je 
het gewoon weer wegdoen.’

Musea moeten dus meer ruimte krijgen om 
eenvoudiger te kunnen ontzamelen?
‘Ja, we hebben wel ontzameld, maar ontza-
melen is nu ontzettend complex en arbeids-
intensief. Belangrijker is dat het onderscheid 

dat musea maken tussen verzamelen en ont-
zamelen onjuist is: verzamelen is ontzamelen! 
Durven te kiezen hoort bij je museumtaak. 
Een van de grootste problemen in de museale 
sector is haar behoudende karakter. Men is 
bang om beslissingen te nemen. Je ziet dat bij 
conservatoren in hun angst om objecten af te 

stoten. Ik heb waardering voor hun expertise, 
maar juist deze houding heeft ervoor gezorgd 
dat de rol van conservatoren minder belang-
rijk is geworden. Conservatoren staan voor de 
keuze: ben je iemand die het verleden bewaart 
en doorgeeft? Of kun je door je kennis van het 
verleden een verbindende schakel vormen 
met groepen uit de samenleving? Ben je con-
servator of “heritage consultant”? En als je het 
erfgoed dat je beheert inzet voor de inwoners 
van de stad, moet je je kennis en dat erfgoed 
dan ook niet inzetten om mee te denken over 
de toekomst van de stad?’

DE KOFFER OF HET LEVEN?
Hoe zou de museale sector haar behoudende 
karakter kunnen veranderen?
‘Allereerst, het museale concept stamt uit de 

18de eeuw, maar we zitten nu in de 21ste 
eeuw. Er is niet meer één museummodel. Ik 
ben voor een veel grotere differentiëring. Ten 
tweede vind ik dat er veel meer onderzoek 
moet worden gedaan. Als ik denk aan collec-
tievorming, dan moeten we onderzoek doen  
naar wat scoort bij het publiek. Waarom scoren 
bewegend beeld en fotografie zo goed? Wat 
betekent dat voor het verzamelbeleid van  
cultuurhistorische musea?’

De discussie gaat niet alleen over de relatie 
tussen object en bewegend beeld, maar ook 
over de relatie materieel en immaterieel 
erfgoed. Hoe kijk jij daar tegenaan?
‘Ik vind dat onderscheid niet zinvol. Als je 
objecten wilt duiden, heb je het immate-
riële nodig. Het een kan niet zonder het 
ander. Sterker, het immateriële krijgt vaak pas 
betekenis in zijn materialisering. Mijn stelling is 
dat materieel, immaterieel en mentaal erfgoed 
bij elkaar horen. Ik geef een voorbeeld uit 
onze praktijk. Hoe kunnen we de multicul-
turele samenleving verzamelen? De traditio-
nele conservator zal zeggen: “We moeten de 
koffer hebben waarmee iemand hier naartoe 
is gekomen, want hij denkt in objecten.” Wat 
zegt iemand uit de hoek van het immaterieel 
erfgoed? “Je moet het verhaal van die persoon 
hebben. Waar kwam hij vandaan? Wat nam hij 
mee?” Maar beiden hebben niet te pakken wat 
voor mij de essentie is. Kijk, hier op deze foto 
(nvdr: foto niet in dit nummer) staat zo iemand. 
Hij heeft een biertje in zijn hand. Hij lijkt op 
Frank Zappa, alle vrouwen vallen voor hem. Hij 
werkt als classificeerder, maar wel voor foute 
koppelbazen, hij wordt dan ook ziek. Hier zie 
je hem vele jaren later. Hij kijkt via de schotel 
Turkse televisie. Hij idealiseert zijn land van 
herkomst en tegen zijn dochter zegt hij: “Ik wil 
dat je trouwt met een neef uit Turkije, want 

dan kun je terug naar Turkije.” Voor mij, voor 
ons museum is dat de essentie. Wij moeten 
dat assimilatieproces collectioneren. Hoe is dat 
verlopen en wat geeft deze vader door aan 
zijn kinderen? Hoe ziet hij de stad? Hoe zien de 
kinderen de stad door de ogen van de vader?’

Hoe heb je dit in de praktijk vertaald?
‘In 2012 werden we geconfronteerd met in-
grijpende bezuinigingen. We hebben toen 
besloten de grootste kostenpost te schrappen 
en het mooie maar dure Schielandhuis te 
verlaten. We werden een pop-upmuseum, een 
museum zonder gebouw. We besloten elk jaar 
slechts één grote tentoonstelling te maken 
op locatie. We creëerden hiermee ruimte om 
te onderzoeken wat de rol is van het stads-
museum in de 21ste eeuw. De samenstelling 

Museum Rotterdam

'Een van de grootste problemen in de museale sector is zijn 
behoudende karakter. Men is bang om beslissingen te nemen.'
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van de stad is enorm veranderd. Hoe volg je 
het assimilatieproces van oude en nieuwe 
Rotterdammers? Hoe vertel je die verhalen? 
Hoe kunnen we het publiek op andere 
manieren bij onze collectie betrekken?’

‘We zijn de wijken ingegaan om samen met 
bewoners hun geschiedenis en hun verwach-
tingen vast te leggen. Onze projectleider 
Nicole van Dijk heeft in dit proces een voor-
aanstaande rol gespeeld, vooral in de relatie 
tussen erfgoed en sociale vernieuwing. Door 
inzicht te geven in hun verleden en dat van de 
stad, willen we bewoners empoweren, zodat 
ze hun rol kunnen vervullen in de samenle-
ving. Op basis van deze ervaringen in de wijken 
hebben we in 2014 met Ralph Applebaum 
Associates een nieuw concept gemaakt om 
een nieuw museum te bouwen vanuit vijftien 
communities. We zouden op vijftien pop-up-
plekken gaan zitten. Dit was een totaal nieuw 
concept voor Europese stadsmusea. Om dat 
te realiseren zouden we als pop-upmuseum 
verder gaan, maar dat paste niet in de visie van 
de gemeente. Die zei: “We betalen je om de 
collectie te tonen in een museumgebouw.” En 
dus is ons museum sinds februari 2016 in het 
nieuwe Timmerhuis gevestigd.’

GEEN INSTITUUT VOOR EXPERIMENTEN
Hoe kijk je terug op die vier jaar als
pop-upmuseum?
‘Ik ben trots op wat we hebben gedaan. In het 
buitenland worden we geprezen om onze ex-
perimenten. We krijgen met grote regelmaat 
verzoeken voor lezingen en presentaties. Maar 
vanuit de subsidiegevers worden experimen-
ten eerder afgeremd dan bevorderd. Ik begrijp 
dat wel, want ze slurpen tijd en energie op. 
Als je dat in museale rendementseisen moet 

vertalen, heb je een probleem. Musea worden 
steeds meer afgerekend op rendement in de 
vorm van bezoekcijfers. Het prototype van het 
succesvolle museum is het museum dat block-
busters heeft waar veel publiek op afkomt en 

dat dus veel geld genereert. Voor stadsmusea 
is dat geen haalbaar model.’ 

Jullie trokken toch veel publiek met jullie 
jaarlijkse tentoonstelling?
‘Met onze jaarlijkse tentoonstellingen trokken 
we bijna net zoveel bezoekers als anders in 
een heel jaar in het Schielandhuis. De laatste 
expositie, De Aanval, over het bombardement  
van Rotterdam in mei 1940, hebben we samen  
met onze Duitse collega’s gemaakt. De expo- 
sitie stond in een loods in de wijk Heijplaat, 
met als publiekstrekker een Henkel-vliegtuig. 
De tentoonstelling heeft geweldige recensies 
gehad en we trokken 65.000 bezoekers. Een 
mooi aantal, maar geen blockbuster, dan moet 
je minimaal 125.000 bezoekers trekken.’

Wat betekent dit voor de toekomst van 
Museum Rotterdam?
‘Het concept pop-upmuseum met één grote 
expositie per jaar was niet succesvol genoeg 
om blijvend ruimte te maken voor het experi-
ment. Ik had gehoopt op meer inkomsten.
Wat we ook hebben geleerd, is dat het 
misschien beter is het experimenteren los te 
koppelen van de museumorganisatie. Het 
museum is geen instituut voor experimenten. 
We gaan de erfgoedprojecten in een aparte 
stichting onderbrengen, een soort stadsla-
boratorium. Hierdoor krijg je meer ruimte 
om te experimenteren op locaties. En als we 
denken dat het een goed idee is om het in het 
museum te laten zien, dan laten we het zien.’

Gesprek en tekst:
Franklin van der Pols
hoofdredacteur

’Het prototype van het succesvolle museum is het museum dat 
blockbusters heeft waar veel publiek op afkomt en dat dus veel geld 
genereert. Voor stadsmusea is dat geen haalbaar model.’ 

Glasgevel Museum Rotterdam, uitsnede, foto Aad Hoogendoorn

Museum Rotterdam

Paul van de Laar
is opgeleid als historicus. Sinds 1997 is hij bijzonder hoogle-
raar Stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit. In 2001 
werd hij hoofd Collecties van Museum Rotterdam en sinds 
2013 is hij algemeen directeur. Van 2012 tot 2016 leidde hij 
een pop-upmuseum. Sinds 2016 is het museum gevestigd in 
het Timmerhuis.
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DDS Avatars, webarcheologische vondst

De digitale (r)evolutie heeft ons leven 
in de laatste decennia ingrijpend 
veranderd, maar ons digitale verleden 

dreigt verloren te gaan. Of, erger, het is al weg. 
Daarom vonden het Amsterdam Museum, 
Waag Society, Universiteit van Amsterdam en 
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
het hoog tijd om DDS, een voorbeeld van een 
schatkamer aan digitaal erfgoed, op te graven 
en de archeologische resten van DDS veilig te 
stellen. Maar hoe pak je dit aan? 

HELP, ONS DIGITAAL ERFGOED GAAT VERLOREN!
Objecten spelen voor musea en collectie-
houdende instellingen een cruciale rol. Ze 
maken onze geschiedenis tastbaar. Inmiddels 
ontstaan er steeds meer objecten met een 
digitaal karakter, zoals websites, apps en 

Drieëntwintig jaar geleden verrees 
in Amsterdam de eerste virtuele 
stad ter wereld. Op 15 januari 1994 
opende De Digitale Stad (DDS) 
haar virtuele poorten. DDS maakte 
het internet gratis toegankelijk 
voor een breed publiek. Maar 
net als veel andere steden in de 
wereldgeschiedenis verdween 
ook deze stad. In 2001 werd De 
Digitale Stad offline gehaald en 
verging zij als een virtueel Atlantis. 
Als dat gebeurt is het tijd voor 
webarcheologen… Hoe maak je 
van Atlantis een virtueel Pompeii?

WAT WAS DE DIGITALE STAD?
DDS, de oudste Nederlandse onlinegemeenschap, speelde een belangrijke rol in de in-
ternetgeschiedenis van Amsterdam en Nederland. Voor het eerst was internet gratis toe-
gankelijk voor het grote publiek. Voor veel mensen betekende de virtuele stad in 1994 de 
kennismaking met internet. De onlinestad en haar inwoners brachten objecten, ideeën 
en tradities voort in nieuwe digitale vormen: webpagina’s, nieuwsgroepen, chats, audio 
en video. DDS was een proeftuin en opereerde op het snijvlak van kunst, cultuur, tech-
nologie en wetenschap. Behalve een experiment met computers was het ook een expe-
riment met vraagstukken en uitdagingen uit het nieuwe opkomende informatietijdperk.

DDS volgde de nieuwe ontwikkelingen op de voet, wat resulteerde in een aantal unieke 
stadsgezichten (interfaces, verschijningsvormen): 

1994-1995: DDS 1.0 - 15 januari 1994: (telnet/
command-line interface). De metafoor van 
de stad kwam tot uiting in de interface. Er 
was een postkantoor (voor e-mail), er waren 
openbare fora om andere bezoekers te 
ontmoeten, een stadhuis en een centraal 
station, de toegangspoort tot het internet. 

1994-1995: DDS 2.0 - 15 oktober 1994 
(website: statische HTML): de eerste DDS-
website met een grafische interface, hyper-
links, tekst en plaatjes.

1995-2001: DDS 3.0 - 10 juni 1995: (web- 
systeem: statische HTML en interactieve web-
pagina’s). In een ‘pleinen-interface’ had elk 
plein een eigen thema en karakter en diende 
het als een ontmoetingsplaats voor mensen 
die geïnteresseerd waren in dat specifieke 
thema. ‘Bewoners’ konden onder andere een 
eigen ‘huis’ bouwen (een webpagina), e-mails 
verzenden en ontvangen (wereldwijd!), deelnemen aan discussiegroepen, chatten in 
cafés en rondwandelen en meebouwen aan de ‘Metro’.

games. UNESCO onderstreepte in 2003 de 
belangrijke historische waarde van ons (born) 
digitaal erfgoed als ‘unieke bronnen van de 
menselijke kennis en expressie’ en luidde  
meteen de noodklok: ‘The world’s digital 
heritage is at risk of being lost.’ En: ‘Its pre-
servation is an urgent issue of worldwide 
concern.’ Internetpionier van het allereerste 
uur Vint Cerf waarschuwde in 2015 nogmaals 
voor een Digital Dark Age: ‘Humanity’s first 
steps into the digital world could be lost 
to future historians. We face a forgotten  
generation, or even a forgotten century.’  
Digitale objecten hebben niet dezelfde lange  
levensduur als fysieke objecten. Digitaal erf-
goedmateriaal is complex en kwetsbaar door 
de onderliggende en snel veranderende tech-
nologie. Als we nu niet ingrijpen, raken we 

Digitaal schatgraven
Hoe behoud je born digital erfgoed?



cruciale informatie over ons moderne leven 
kwijt. Daarom zijn er nieuwe manieren van 
collectiebeleid en -behoud nodig. Voor het 
bewaren van deze nieuwe objecten hebben 
we een nieuwe gereedschapskist nodig.

HOE GRAAF JE DIGITAAL ERFGOED OP?
Zowel de materie als de methoden om ons 
digitale verleden op te graven en te recon-
strueren zijn piepjong en nog volop in ont-
wikkeling. Om een eerste aanzet te geven tot 
dit nieuwe vakgebied schreven we het DIY (Do 
It Yourself ) Handboek Webarcheologie, een 
stap-voor-stap handleiding met praktische 
handvaten voor het opzetten en uitvoeren van 
een webarcheologisch project. Zo’n project 
bestaat uit een aantal processen: plannen, 
graven, reconstrueren en opleveren. Het 
opgraven van DDS loopt als rode draad door 
het handboek. We proberen een antwoord 
te geven op deze vragen: hoe graaf je De 
Digitale Stad op en transformeer je het van 
een virtueel Atlantis in een virtueel Pompeii? 
Hoe reconstrueer, bewaar, ontsluit en pre-
senteer je DDS-materiaal op een duurzame 
manier voor toekomstige generaties? Hier 
lichten we maar een tipje van de sluier op.

Hoe vind je verloren gegaan digitaal erfgoed 
terug? Je zet de kracht van de gemeenschap 
en crowdsourcing in! Wij organiseerden bij-
eenkomsten, waaronder de ‘Grave Diggers 
Party’, om mensen, verhalen en objecten bij 
elkaar te brengen. Tijdens deze bijeenkomsten 
groeven we ruim 54 gigabyte aan data op. Een 
bijzondere opgraving was de ‘Freeze’. Op 15 
januari 1996 bestond DDS twee jaar. Om dit 
te vieren bedachten de visionaire pioniers van 
DDS van destijds iets bijzonders. Zij bouwden 

een tijdcapsule en stuurden deze als fles-
senpost aan de ‘archeologen in een verre 
toekomst’: ‘De Digitale Stad zal op maandag 15 
januari (1996, tdh) om 18.00 precies “bevroren” 
worden. Een momentopname, exact met 

DDS in de vaste opstelling van het Amsterdam Museum, met een Publieke Terminal van DDS, de ‘opgegraven’ Avatars en filmfragmenten uit een tv-programma over DDS

alles wat de stad te bieden heeft zal tussen 
18.00 en 9.00 de volgende ochtend worden 
opgeslagen op schijf en hermetisch worden 
verpakt. De schijven met data, samen met een 
complete beschrijving van de programma's en 
machines waarop de DDS nu draait zal worden 
gedeponeerd in een archief ter bestudering 
voor archeologen in een verre toekomst.’ Dat 
archief werd in 2011 opgegraven.

Samen met studenten van de Universiteit van 
Amsterdam en oud-DDS-medewerkers zijn we 
in verschillende lagen klei (data) afgedaald. 
Eerst moesten we de data verkennen, docu-
mentatie lezen, brokstukken onderzoeken en 
de context bestuderen. Vervolgens hebben 
we gekeken naar verschillende duurzaam-
heidsstrategieën, zoals migratie, conversie, 
herinterpretatie van de data en emulatie. Tot 
slot hebben de studenten voorzichtig, bit voor 
bit en byte voor byte, aan de hand van de 
overblijfselen uit het verleden, de virtuele stad 
proberen te reconstrueren. 

Zij zijn erin geslaagd twee reconstructies te 
(her)bouwen. Hiermee hebben ze de derde 
interface van DDS weer werkend gekregen. 

‘Humanity’s first steps into the 
digital world could be lost to 
future historians. We face a 
forgotten generation, or even  
a forgotten century.’
Internetpionier Vint Cerf
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Door het digitale object weer werkend 
te maken kan het publiek weer door De 
Digitale Stad wandelen en het vroege web 

herbeleven. Met nieuwe software herbouw-
den de studenten de stad. In deze replica 
zijn privacygevoelige data, zoals persoons-
gegevens en e-mails, niet opgenomen. 
Deze variant kan in de toekomst in een 
museum getoond worden. Daarnaast is een 
reconstructie gemaakt waarin de originele 
software zo authentiek mogelijk is hersteld. 
Deze variant bevat wel privacygevoelige 
data en zal daarom alleen voor wetenschap-
pelijk onderzoek toegankelijk zijn. 

HOE STELT MIJN MUSEUM HET DIGITAAL
ERFGOED VEILIG? WORDT VERVOLGD
Het duurzaam bewaren van digitaal erfgoed 
gaat verder dan het maken van een back-up 
en het hosten op een webserver. Om digitale 
objecten duurzaam veilig te stellen en toegan-
kelijk te houden plaats je ze in een e-depot. Wij 
hanteren meerdere preserveringsscenario’s. 

‘It is better to be safe than sorry’! Ten eerste 
slaan we de platte data op (bit-preservering) 
op een harde schijf. Dat kun je vergelijken met 
de Freeze van DDS uit 1996. Daarnaast slaan 
we een ‘master’ van de data op, die regelmatig 
wordt gecontroleerd en in stand gehouden, 
zodat hij ook in de toekomst toegankelijk blijft. 
Onderzoekers kunnen na het tekenen van 
een contract (i.v.m. de privacy van toenmalige 
gebruikers) toegang krijgen tot alle data. Het 
publiek kan een museale presentatie zonder 
de privacygevoelige informatie zien in de 
publiekspresentatie. 

De studenten hebben de ‘scherven van de 
gebroken vaas’ zo goed als mogelijk weer aan 
elkaar geplakt. Maar er ontbreken nog stukjes. 
We missen nog webpagina’s en koppelingen 
met applicaties, zoals nieuwsgroepen en 
cafés. Ook missen we nog de twee histori-
sche interfaces, DDS1.0 en DDS2.0. Om de 
stad zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 
versie(s) te krijgen moeten we nog verdere 
restauratiewerkzaamheden verrichten. En 
om de gebruikerservaring nog dichter bij 
de beginjaren van het web te brengen zou 
je ook de browserweergave, netwerkverbin-
dingssnelheid, monitorresolutie en het com-
puterbesturingssysteem moeten nabootsen. 
Vraag is natuurlijk of de huidige generatie de 
traagheid van toen nog wel wíl ervaren.

Tjarda de Haan 
is gastconservator digitaal 
erfgoed van het Amsterdam 
Museum. Samen met Robert 
Jansma en Paul Vogel schreef 
zij het DIY 'Handboek voor 
Webarcheologie. Een case study 
aan de hand van de reconstruc-

tie van De Digitale Stad (DDS)'. Dat gebeurde in het kader van het 
project ‘DDS Herleeft’ van het Amsterdam Museum, Waag Society, 
Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid. Zie: https://hart.amsterdam/DIYhandboek. Meer 
informatie ook op https://hart.amsterdam/re-dds

Hoe vind je verloren gegaan 
digitaal erfgoed terug? Je zet de 
kracht van de gemeenschap en 
crowdsourcing in!
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Patrouillevoertuig zoals dat door Nederlandse 
commando’s in Uruzgan is gebruikt

In 2006, de periode van de Afghanistan-
missie, kwam dit proces in een stroomver- 
snelling. Zowel de Landmacht als de 

Luchtmacht waren er actief op een schaal die 
nu, na jaren van bezuinigingen, al bijna niet 
meer mogelijk is. Met name de Landmacht 
kreeg door de uitzending naar Uruzgan een 
totaal ander uiterlijk dan wat we gewend 
waren van beelden uit eerdere operaties, 
zoals in voormalig Joegoslavië. De zoge-
naamde 'desert camo', camouflagepakken in 
gele woestijnkleur, deden hun intrede, maar 
ook zagen we andere voertuigen en bewa-
pening verschijnen. Een ander fenomeen 
was de grootschaligere inzet van de Special 
Forces. Militairen die normaal gesproken 

Het Nationaal Militair Museum (vóór 2014 Legermuseum) begon rond 
2000 met het actief contemporain verzamelen, vanuit de wens om 
dichter bij de actualiteit te blijven van een krijgsmacht die permanent 
op meerdere plekken tegelijk in de wereld wordt ingezet.

Contemporain verzamelen.  
En afstoten
Het Nationaal Militair Museum

weinig in het nieuws komen, waren ineens 
regelmatig op het journaal, vooral door de 
politieke besluitvorming eromheen.

PROACTIEF ZIJN
Het Legermuseum wilde in een speciale 
expositie aandacht besteden aan het optreden 
van de Special Forces, met name van het Korps 
Commandotroepen (KCT) van de Landmacht. 
Maar dan moesten er wel ‘spullen’ komen. 
Dat was de trigger om intensief de samen-
werking te zoeken met het KCT. Zij hadden er 
belang bij goed voor de dag te komen in het 
museum, met het juiste actuele materieel, 
en het Legermuseum zag een kans objecten 
te verwerven rond een bijzondere militaire 

eenheid. Dat heeft geresulteerd in een aantal 
spectaculaire verwervingen die we in de 
expositie Special Forces in 2007 presenteerden 
en daarna vast in de collectie konden opnemen.

Een van de verwervingen betrof een compleet 
Mercedes Benz patrouillevoertuig zoals dat 
door Nederlandse commando’s in Uruzgan 
is gebruikt. De auto’s waren niet speciaal 
gemaakt voor het doel waarvoor ze gebruikt 
werden, maar zijn op basis van voorbeel-
den, wensen en ervaringen aangepast en 
omgebouwd: ‘gemodificeerd’ in militair 
jargon. Er was echt sprake van maatwerk. 
Het resultaat was een uniek, alleen door 

Nederland gebruikt militair type voertuig dat 
speciaal op de terreinomstandigheden en 
de taakstelling was toegesneden. Dit soort 
voertuigen wordt doorgaans bij terugkomst 

Je kunt een soldaat ‘aankleden’ 
zoals in het boekje, maar de 
werkelijkheid wijkt altijd af van de 
theorie. En niet weinig, zo bleek.
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Complete uitrusting van een individuele Nederlandse commando uit Afghanistan

in Nederland ofwel teruggebracht in de oor-
spronkelijke staat ofwel, als ze in hele slechte 
staat zijn, afgevoerd uit de sterkte. Dan wacht 
meestal verkoop of vernietiging. In ieder geval 
moet je er als museum heel snel proactief bij 
zijn om er één te kunnen verwerven. Dat is 
gelukt. Het kan ook wel eens fout gaan: de 
voor het museum veiliggestelde compagnie-
bar uit Kamp Holland werd bij aankomst in 
Nederland door een medewerker, die het in 
onderdelen vervoerde object niet herkende, 
als afval weggegooid.

MUSEALE REGELS?
Een ander voorbeeld van een verwerving uit 
dezelfde periode is een complete uitrusting 
van een individuele Nederlandse commando 
uit Afghanistan, met alles wat erbij hoorde: 
uniform, wapen, scherfvest en vooral de ge-
documenteerde inhoud van de rugzak en 
zijn jas- en broekzakken. Als je weet dat deze 
militairen omwille van functionaliteit en ge-
wichtsbesparing alleen het strikt noodzake-

lijke bij zich dragen, is het des te interessanter 
te weten waarom ze wat meenemen. Een uit-
gebreid interview met de betrokkene voegde 
veel informatie toe uit de eerste hand. Dat 
is in onze branche een belangrijk voordeel 
van actueel verzamelen. Je kunt een soldaat 
‘aankleden’ zoals in het boekje, maar de wer-
kelijkheid wijkt altijd af van de theorie. En niet 
weinig, zo bleek.

Het verwerven van een dergelijk ensemble is 
één ding, het duurzaam intact houden ervan 
is een tweede. De grote museale uitdaging 
zit hem erin ensembles te behoeden voor 
materiaalgebonden berging, herindelingen 
van het depot, afstootrondes en dergelijke. 

Dat kan alleen als er zeer nauwkeurig wordt 
geregistreerd en tot op het meest individu-
ele objectniveau relaties worden vastgelegd. 
Ook fysiek: geen ensembles uit elkaar trekken 
omdat leer nu eenmaal bij leer ligt en metaal 
bij metaal. Soms komt het werken volgens  
de museale regels duurzaamheid juist niet  
ten goede. 

VERHALEN MET OBJECTEN
In de missie van het Nationaal Militair Museum 
(NMM) staat dat het museum het militaire 
verhaal vertelt, maar ook verhalen van militai-
ren. Dat doen we aan de hand van objecten 
en daaraan verbonden verhalen, maar steeds 
vaker ook narratief: aan de hand van verhalen 
met daaraan verbonden objecten. Het ver-
zamelen van verhalen en het ontsluiten 

Met het biografisch verzamelen 
krijgt de collectie letterlijk een 
gezicht en een stem.

ervan door ze bijvoorbeeld te koppelen aan 
foto’s in de collectie of aan andere collecties 
– denk aan de oorlogsgravenstichting – zal 
de komende jaren een grote vlucht nemen. 
Het vastleggen van verhalen en getuigenis-
sen hoeft niet per se contemporain, maar dat 
heeft wel voordelen: wie nu tijdgenoten en 
ooggetuigen interviewt, kan de tand des tijds 
voor zijn. Een museum dat in thema’s en on-
derwerpen aansluit bij de actualiteit kan van-
zelfsprekend niet anders. Met het biografisch 
verzamelen krijgt de collectie letterlijk een 
gezicht en een stem. Het biografische verza-
melen stelt ons in staat collectie in de context 
van het gebruik te plaatsen.

Alfred Staarman  
sectormanager Collecties Nationaal Militair Museum

TIEN GEBODEN VOOR AFSTOTERS
Het NMM is door de aard en omvang van de collectie, en de mogelijke instroom van 
objecten, als geen ander gedwongen keuzes te maken. Periodiek afstoten is noodza-
kelijk. Recent heeft het museum een grote afstootoperatie afgerond, waar we veel van 
hebben geleerd. Hier volgen enkele observaties en aanbevelingen in het kort.

1. Het eerste grote risico bij afstoten is haast, waardoor de zorgvuldigheid in het 
gedrang kan komen: liever wat later klaar.

2. Het tweede grote risico: het ontbreken van herkomstgegevens en databaserela-
ties. Met name bij persoonlijke ensembles, waar het geheel meer is dan de som 
der delen, moet je heel goed uitkijken wat je wegdoet. Het risico is dat schijnbaar 
onbelangrijke objecten worden afgestoten. Voorkomen moet worden dat het  
volume van de afstoot omgekeerd evenredig is met de (slechte) kwaliteit van de 
registratie en het herkomstonderzoek. Je moet ervan uitgaan dat niets ‘zomaar’ in 
de collectie is opgenomen.

3. Werk met de vaste staf, niet met buitenstaanders. Weiger alle goedbedoelde hulp 
van verzamelaars, vrijwilligers, liefhebbers en het Umfeld.

4. Neem ruim de tijd, laat je niet opjagen door raden van bestuur of andere op grote 
afstand staande colleges en commissies.

5. Bouw controle in, zodat iedereen kritisch blijft en je kunt terugkomen op een eerder 
besluit als voortschrijdend inzicht daarom vraagt.

6. Zorg ook voor momenten van bezinning (trap soms op de rem) om te voorkomen 
dat afstoot een doel wordt in plaats van een middel.

7. Raadpleeg nog eens die gepensioneerde collega met betrekking tot de herkomst 
van objecten.

8. Ken op alle niveaus veto’s toe; de conservator mag het laatste woord hebben maar 
is niet alwetend.

9. Transparantie en verslaglegging zijn als vanzelf geborgd wanneer de LAMO goed 
gevolgd wordt.

10. Ten slotte: aarzel niet je eigen collectie kritisch te bekijken: een schip zonder overbo-
dige ballast is sneller en wendbaarder. 
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Eerst en vooral gingen het Legermuseum 
Delft en het Militair Luchtvaartmuseum 
Soesterberg fysiek samen in het toen nog 

nieuw te bouwen Nationaal Militair Museum, 
op een door Defensie af te stoten locatie. Dat 
werd de vliegbasis Soesterberg. Ook de over-
koepelende organisatievorm veranderde. En 
20% krimpen, dat bleek een niet mis te verstane 
hoeveelheid objecten: bij een totale omvang 
van 300.000 betrof het maar liefst 60.000 voor-
werpen. In het kort waren dit de grootste 
problemen: de snelheid, de grote hoeveel-
heid en de zorgvuldigheid waarmee dit moest 
plaatsvinden, gecombineerd met een onvolle-
dige documentatie. 

EEN NIEUW COLLECTIEBELEID
Omdat in 2008 bij het Legermuseum een 
nieuwe beleidsperiode inging, kwam er ook 
een nieuw collectieplan met als titel Herijken 
en verrijken. Collectiebeleidsplan 2008-2011. Dat  
heeft het over ‘biografisch en journalistiek’ ver-
zamelen. Er wordt dus niet langer historisch-
chronologisch verzameld, met een streven naar 
compleetheid, maar het museum focust op de 
schakelmomenten, personen en tekenende epi- 
sodes in de geschiedenis. Een ander nieuw 

aspect is dat er niet meer typologisch wordt 
verzameld. De nadruk valt op objecten die 
historische getuigenissen zijn geworden. Ze 
waren aanwezig bij of zijn meegenomen uit 
operaties, of ze illustreren een persoonlijk ver- 
haal van betrokken militairen. Ook de bestaan- 
de collectie zou vanuit deze gezichtspunten 
worden bekeken. Daarnaast vermeldde het 
plan dat er daadwerkelijk tot vervreemding 
werd overgegaan.

Om tot de gevraagde grote sanering te 
komen bleek al snel dat afstoot van een enkel 
uniform of sabel niet veel zoden aan de dijk 
zet. Er moest meer in termen van bulk gedacht 
worden. Maar wat is precies ‘bulk’? Volgens de 
Leidraad Afstoot Museale Objecten (LAMO) 
betekent dat woord ‘een grote hoeveelheid 
van gelijksoortige objecten met een lage erf-
goedwaarde (kwaliteit) en een lage documen-
tatiegraad’. Voor het Nationaal Militair Museum 

hebben we daaraan toegevoegd ‘machinaal 
vervaardigde objecten’. Die herken je als je erop 
inzoomt: de (vele) exemplaren zien er tot in de 
fijnste details hetzelfde uit.

Met de nieuwe beleidsvisie in het achter-
hoofd werd begonnen met het selecteren van 
objecten die voor vervreemding in aanmerking 
kwamen. Wat werd aangemerkt als ‘strategi-
sche goederen’, ging linea recta terug naar de 
Defensieorganisatie. Zij mogen niet zomaar 
naar andere musea overgedragen worden, 
tenzij de ontvangende partij goede argu-
menten heeft en over de juiste vergunningen 
beschikt. Van alle bulkgoederen bleef een hoe-
veelheid in de collectie. Het woord ‘inkrimpen’  
is bij nader inzien beter op zijn plaats. En omdat 
er gezocht werd naar nieuwe bestemmingen 
binnen het museale domein, is ‘herbestemmen’ 
correcter dan ‘afstoten’.

WENSENLIJST
In het projectplan voor de ontzameling 
stonden hoofdstukken met de titels ‘afbake-
ning’ en ‘beheersing’. Met die woorden werd 
onderkend dat zo’n project ook risico’s inhoudt. 
De vraag was steeds opnieuw: doen we hier 
goed aan? Worden objecten al dan niet terecht 
tot bulk bestempeld? Om zorgvuldig te werk 
te gaan werden daarom ‘filtermomenten’ 
ingevoegd, om de aangemerkte objecten nog 
eens kritisch te bekijken. Lastig daaraan is dat je 
hierdoor weer nieuwe ‘twijfelmomenten’ doet 

ontstaan. Het devies was altijd: bij twijfel, niet 
doen! Dat heeft ertoe geleid dat objecten zijn 
teruggenomen.

De werkgroep die was belast met de uitvoering 
van het plan bestond uit een vestigingsdirec-
teur, een conservator, een collectiebeheerder 
en een extern deskundige. Stelregels waren: 
transparantie, werken volgens de richtlijnen van 
de LAMO en nauw overleg met de Rijksdienst 

Kort na 2000 vatte Defensie in Nederland het plan op om het museale bestel binnen de organisatie grondig 
onder de loep te nemen. Twee musea gingen samen en de gezamenlijke collecties moesten met 20% 
krimpen. Hoe is dat in zijn werk gegaan?

Ontzamelen in bulk
Terugblik door een ervaringsdeskundige

Om tot de gevraagde grote sanering te komen bleek al snel dat 
afstoot van een enkel uniform of sabel niet veel zoden aan de dijk 
zet. Er moest meer in termen van bulk gedacht worden. 

Machinaal vervaardigde objecten, foto: Ruud de Graaf en Wim den Dunnen
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die nog lastig binnen het 
collectieprofiel van het 
NMM te plaatsen waren, 
kunnen mogelijk ergens 
bij gehoord hebben en 
daarvan losgeraakt zijn. 
Het registratiesysteem zou 
uitsluitsel moeten bieden, 
maar onder meer door 
allerlei datamigraties in het 
verleden is daar weleens in-
formatie verloren gegaan. 

Een mooi voorbeeld van 
het probleem zijn objecten 
die volgens het Deltaplan 
voor Cultuurbehoud in de 
C- en D- categorie thuis-
horen: een luciferdoosje, 
een boutje, een moertje… 
Allemaal zijn ze voorzien van een inventaris-
nummer en passen ze niet direct binnen het 
collectieprofiel. Maar hebben ze geen deel 
uitgemaakt van een specifiek systeem? Zijn ze 
misschien afkomstig van een object dat bij een 
operationele missie is gebruikt? Het registratie-
systeem geeft die aanwijzingen niet altijd. Dit is 
dan ook een punt waar we scherp in moeten 
blijven. Zeker nu we ons in de nieuwe visie 
meer richten op het verzamelen van persoons-
gebonden ensembles. Hun naam zegt het al: 

Cultureel Erfgoed (RCE), die een mandaat gaf 
om over te gaan tot daadwerkelijke overdracht. 
Een onafhankelijke adviescommissie was er niet 
en de publicatie van de objecten bleef beperkt. 
Dat zou nu, met de nieuwe erfgoedwet van 
2015, anders moeten. 

Hoe is er wel naar buiten toe gecommuniceerd? 
Via diverse kanalen kwam er een oproep aan 
de geregistreerde musea met militaria in hun 
collectie om zich te melden voor de kijkdagen. 
Bij hun aanmelding kregen geïnteresseerden 
een database van de geselecteerde objecten. 
Hiermee konden de musea zich van tevoren 
oriënteren op het aanbod. Dat deden velen 
ook, gezien de wensenlijst waarmee zij naar de 
kijkdagen zijn gekomen. Toen bleek trouwens 
dat ook andere musea hun beleid hebben 

omgegooid en accenten hebben verlegd. Zo 
waren er verrassend genoeg streekhistorische 
musea die het plan hebben opgepakt om de 
oorlogsjaren in hun regio te presenteren. Zij 
kwamen hoofdzakelijk voor de uniformen en 
uitrustingsstukken die hun collectie aanvullen. 

ENSEMBLES ALS PROBLEEM
Het grootste probleem waar we tijdens het selec-
tieproces tegenaan zijn gelopen, zijn de objecten 
die deel uitmaakten van een (mogelijk) ensemble. 
Fouten die bij het afstoten zijn gemaakt, zitten 
met name bij die ensemblewaarden. Objecten 

deze voorwerpen horen bij 
elkaar en mogen niet ‘uit-
eenvallen’. Een goede regis-
tratie is ook om die reden 
een must. 

EEN BIJZONDER MOMENT
Een van de spannendste 

en ogenschijnlijk lastigste momenten in het 
proces is de externe communicatie, met de 
herkomstgegevens. Het projectplan stelde 
namelijk dat de schenkers, of hun nabestaan-
den, in de gelegenheid zouden worden gesteld 
het af te stoten object terug te ontvangen. Niet 
bij iedere naam konden we gegevens terugvin-
den. Om die reden werd in vijf grote landelijke 
bladen een advertentie geplaatst. Schenkers en 
hun nabestaanden werden daarin opgeroepen 
om de herkomstlijst via de website te raadple-
gen en contact op te nemen met het museum 
wanneer hun naam in de lijst vermeld stond. 

Wat de lastigste klus leek, het onder ogen 
komen van de schenkers voor teruggave, 
bleek uiteindelijk een van de meest bijzon-
dere onderdelen. Wanneer je deze mensen 
uitnodigt, met hen in discussie gaat en uitlegt 
waarom je tegenover elkaar zit, blijkt dat er 
veel begrip is voor de situatie. Zo’n gesprek 
gaat veelal over de persoonlijke familiege-
schiedenis, waardoor een te retourneren 
object opeens een hele andere context kon 
krijgen en je bijna weer… aan het twijfelen 
ging. Het gaf in ieder geval veel (nieuwe) 
inzichten in de context en herkomst van 
objecten. In totaal zijn er slechts vijf voor-
werpen geretourneerd. En van de 20% af te  
stoten collectie hebben we uiteindelijk 30 à 
40% kunnen herplaatsen.

Paul van Brakel 
projectleider Ontzamelen Nationaal Militair Museum
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Wat de lastigste klus leek, het 
onder ogen komen van de 
schenkers voor teruggave, bleek 
uiteindelijk een van de meest 
bijzondere onderdelen. 

Depot van het NMM: een veelvoud van kleine objecten mét inventarisnummer, foto: Ruud de Graaf en Wim den Dunnen
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ÉÉN VLAG, VEEL LADINGEN
Voor activiteiten waarbij het publiek nader 
wordt betrokken bij de museale gang van 
zaken zijn tal van benamingen beschik-
baar, die voor uiteenlopende interpretaties 
vatbaar zijn. Een zekere mate aan ruis is on-
vermijdelijk. Met name bij onlinepubliekspar-
ticipatie wordt een scala aan overwegend 
Engelstalige termen onderscheiden die deels 
vergelijkbaar zijn, wat de helderheid niet ten 
goede komt. Gehanteerde benamingen zijn 
onder meer crowdsourcing, co-creation, co-
curation, public-curation, visitor participation, 
audience participation, visitor interaction en 
user generated content. Welke term te pre-
fereren valt, laat zich lastig met objectieve 
argumenten onderbouwen. Het is ook de 
vraag hoe zinvol het is om het verschijnsel 
dood te definiëren. Er zullen steeds nieuwe 
vormen van participatie opduiken die zich 
aan bestaande definities onttrekken.

Er is niet alleen discussie mogelijk over de 
naam van museale activiteiten die gericht zijn 
op meer publieksinbreng, ook hun inhoud 
valt moeilijk eenduidig vast te stellen. De 
mate van publieksinbreng kan variëren en 

op tal van processen binnen een museum 
betrekking hebben. Je kunt het bedienen van 
een touchscreen zien als publieksparticipatie, 
maar het verschijnsel kan ook het karakter 
hebben van een ‘museumhack’ waarbij de 
directie de sleutels overhandigt aan (een deel 
van) het publiek met de mededeling ‘doe 
er wat leuks mee’. Publieksparticipatie kan 
educatief van aard zijn, de beleving binnen 
een museum bevorderen, bijdragen aan de 
vorming en beschrijving van een museale 
collectie, maar bijvoorbeeld ook helpen 
bij het verwezenlijken van marketingdoel-
stellingen, zoals het bereiken van nieuwe 
doelgroepen. 
 
PARTICIPERENDE KUNSTMUSEA
De Nederlandse musea hebben zich weinig 
aangetrokken van de academische discussie 
over aard en wezen van publieksparticipatie. Zij 
gingen met gepast enthousiasme aan de slag. 
De afgelopen jaren ondernamen zij tal van ac-
tiviteiten. Een indicatief onderzoek waarin ruim 
vijftig Nederlandse participatiecases nader zijn 
geanalyseerd, geeft een begin van inzicht in de 
wijze waarop bezoekers steeds meer worden 
betrokken bij de gang van zaken. 

Museale publieksparticipatie nam de afgelopen jaren een behoorlijke vlucht, vooral door de publicatie van 
Nina Simons boek The participatory museum in 2010. Zeven jaar later is het begrip gemeengoed geworden 
in de museale wereld en ontplooien steeds meer Nederlandse musea activiteiten die je kunt beschouwen 
als vormen van publieksparticipatie.

Een beeld uit het onderzoek is dat grotere 
kunstmusea betrekkelijk veel doen aan pu-
blieksparticipatie. Meer dan de helft van 
de geanalyseerde cases kan worden toe-
geschreven aan een museum dat deels of 
in hoofdzaak valt te beschouwen als een 
kunstmuseum. Aangezien kunstmusea in 

Nederland niet de meerderheid vormen, is 
dit een frappant resultaat. Het is mede op-
merkelijk omdat kunstmusea vaak (al dan 
niet terecht) nog worden gezien als elitaire 
bastions die niet veel op hebben met pu-
blieksgerichte activiteiten. 

Er zijn diverse verklaringen mogelijk voor 
deze opvallende uitkomst. Was er misschien 
een ‘bias’ in de onderzochte steekproef? Het 
valt niet uit te sluiten dat de grotere kunstmu-
sea zijn oververtegenwoordigd, omdat zij be-
schikken over kennis, middelen en budgetten 
om adequaat te communiceren over hun 
participatie-activiteiten. Voorts doen kunst-
musea relatief veel aan educatieve activitei-
ten met een creatief karakter, die je ook kunt 
zien als vormen van publieksparticipatie. Ten 
slotte zijn er kunstenaars die, gestimuleerd en 
gefaciliteerd door kunstmusea, de interactie 
met het publiek bevorderen, wat mede een 
verklaring kan zijn voor hun verrassende score.  

PUBLIEKSPARTICIPATIE, WAAROM?
De geanalyseerde cases geven ook aan dat 
Nederlandse musea nog niet graag het heft 
uit handen geven. In de ruim vijftig verzamel-
de voorbeelden is de publieksinbreng gering. 
Bezoekers wordt geregeld om een mening 
of reactie op het tentoongestelde gevraagd, 
maar veel verder gaat de publieksparticipatie 
vaak niet. Soms mag het publiek meebeslis-
sen over de inhoud van een expositie en zelf 
stukken inbrengen voor de museumcollectie, 

Publieksparticipatie, met mate
Onderzoek in Nederland

Er zullen steeds nieuwe vormen 
van participatie opduiken die 
zich aan bestaande definities 
onttrekken.

'Expose' in het Kröller-Müller Museum, met daarin drie werken die het publiek selecteerde
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maar het museum houdt de regie in handen. 
Hoe een proces van publieksinbreng verloopt, 
ligt in veruit de meeste gevallen op voorhand 
vast. Het komt in Nederland zelden voor dat 
musea en publiek samenwerken nog voordat 
een projectidee met bijbehorende doelstel-
lingen is ontwikkeld. Van wat Simon ‘hosting’ 
noemt – het bieden van museumruimte aan 
groepen of organisaties uit de omgeving, 
zonder commerciële motieven – valt in het 
onderzoek niets terug te vinden. Nederlandse 
musea durven nog niet erg. Dit spoort met de 
uitkomst van andere onderzoeken. 

De classificatie van de cases op basis van 
motivatie levert een diffuser beeld op. De 
belangrijkste redenen voor musea om aan 
publieksparticipatie te doen zijn: meer be-
trokkenheid bij het museum, het vergroten 
van de beleving en overwegingen van edu-

catieve aard. Collectievorming en -beschrij-
ving, van oudsher het terrein van conserva-
toren, is minder vertegenwoordigd, net als 
meer commerciële doelstellingen. Op zich 
is dat jammer, want publieksparticipatie kan 
worden ingezet als marketinginstrument, 
waarbij je overigens kosten en baten zorg-
vuldig tegen elkaar moet afwegen. Publiek 
betrekken bij museale activiteiten is leuk 
en inspirerend, maar kost veel tijd. Het is de 
vraag of dergelijke investeringen hun geld 
opbrengen. Daarom is het des te wranger dat 
op grond van het onderzoek niet of nauwe-
lijks iets valt te zeggen over de effecten van 
museale publieksparticipatie. Bij veruit de 
meeste cases werd niets aangegeven over 
de resultaten. Bij twee cases werd vermeld 
wat de effecten waren in de ‘reële’ wereld 

(bezoekersaantal of aantal inzendingen) en 
bij twee werden de online-effecten (sitebe-
zoeken en reacties) aangegeven. In één geval 
was er een begin van een kwalitatief oordeel 
over de activiteit (‘het was een succes’). 

TERUGHOUDENDHEID
Concluderend: Nederlandse musea experi-
menteren nog erg met publieksparticipatie. 
Het begrip lijkt verankerd te zijn in het edu-
catieve beleid van met name kunstmusea, 
maar nog niet veel musea doen vanuit een 
visie en strategie aan publieksparticipatie. Op 
zich valt die terughoudendheid te begrijpen. 
De kosten overschrijden vaak de baten. En 
misschien zit het museumpubliek, ondanks 
veronderstellingen bij sommige ‘stakehol-
ders’, ook niet altijd te wachten op participatie. 
Wat dat betreft is er een overeenkomst met 
het gedrag van mensen op sociale media. Het 

overgrote deel is lurker, dat wil zeggen dat 
men van alles leest en bekijkt, en zelf maar in 
beperkte mate bijdraagt of reageert. Soms is 
passief consumeren nog wel zo prettig. Dat 
is geen reden om op de lauweren te rusten. 
Inmiddels is er een groep bezoekers ontstaan 
die elders, maar ook binnen musea, verwach-
tingen koestert ten aanzien van participatie. 
Ook deze groep zal door musea bediend 
moeten worden. 

Meer dan de helft van de geanalyseerde cases kan worden 
toegeschreven aan een museum dat deels of in hoofdzaak  
valt te beschouwen als een kunstmuseum. 

Ruurd Mulder 
is als docent-onderzoeker 

verbonden aan het 
lectoraat Crossmedia 

van de Hogeschool van 
Amsterdam.

Op de website van het lectoraat (www.hva.nl/create-it/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-
crossmedia/lectoraat-crossmedia.html) vind je het complete onderzoeksverslag en nadere in-
formatie over het onderzoeksproject ‘De tentoonstellingsmaker van de 21e eeuw’. In het kader 
van dit project wordt onder andere het begrip ‘participatie’ nader onderzocht. 

CRUIJFF EN DE TSAREN. 
EEN PARTICIPATIETRIO
1. Johan & ik, Amsterdam Museum 
(december 2012-mei 2013)
Tentoonstelling naar aanleiding van 
Johan Cruijffs 65ste verjaardag met 
verhalen over en foto’s van ontmoetin-
gen van ‘gewone mensen’ met Cruijff. 
Groot succes in termen van inzendin-
gen, bezoekersaantallen en publiciteit. 
Trok veel nieuwe bezoekers naar het 
museum. 

2. Expose, Kröller-Müller Museum (diverse 
afleveringen in de periode 2010-2013)
Het publiek kon via een speciale 
website drie kunstwerken (met toe-
lichting) selecteren voor de tentoon-
stelling. De werken met de meeste 
onlinestemmen kregen een plaats 
op zaal. Doel was de betrokkenheid 
vergroten. De tentoonstellingen lever- 
de relatief veel publiciteit op, al schreven 
sommige journalisten ook geringschat-
tend: ‘Het publiek mag museumpje 
spelen.’ Bijna zevenduizend bezochten 
de speciale website. Bij de eerste afle-
vering van Expose kozen in totaal 1212 
mensen een top drie.

3. Wie dekt de mooiste dinertafel van 
Nederland? Onlinefotowedstrijd in 
het kader van tentoonstelling Dining 
with the Tsars, Hermitage Amsterdam 
(december 2014-januari 2015).
Tijdens Dining with the stars konden 
deelnemers foto’s insturen van 
hun eigen, feestelijke dinertafel en 
daarmee prijzen winnen. De foto’s 
werden online gezet en door een pro-
fessionele jury beoordeeld. Er werden 
165 foto’s ingezonden.

De mooiste dinertafel van Nederland, een onlinefotowedstrijd
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Het Mondriaan Fonds is gevestigd aan 
een rustige gracht in Amsterdam, 
een voormalig ijkkantoor. Bij binnen-

komst word ik verwezen naar een ruimte met 
grijze rollen tapijt aan hangers. Het blijkt een 
kunstwerk annex ontmoetingsruimte te zijn. 
Het oogt mooi, maar het zit beroerd. Dat blijkt 
ook de bedoeling te zijn van het werk Breaking 
Habits van RAAAF, dat wil aanzetten tot niet-
zitten. Gelukkig is er nog een kamer vrij aan 
het einde van de gang…

SAMEN, SAMEN, SAMEN
Als econoom ben je vast voor de 
verzakelijking van musea?
‘Nee, dat ben ik helemaal niet! We denken te 
vaak dat musea bedrijven zijn en dat is niet zo. 
Een museum is geen gewoon bedrijf, op een 
aantal punten zijn we daarin te veel doorge-
slagen. Dat een museum zelf een deel van zijn 
financiën moet genereren is goed, dat scherpt 
je blik. Maar we moeten het maatschappelijk 

voorwerpen niet meer per museum geclus-
terd maar per materiaalsoort. De insteek is 
dat deze collectie van ons allemaal is. Het 
is de Collectie Friesland. Dit collectiecen-
trum heeft een voorbeeldfunctie voor heel 
Nederland. Samenwerking tussen musea is 
voor ons een speerpunt. We steunen veel sa-
menwerkingsinitiatieven tussen musea in de 
regio. Maar we vinden ook de samenwerking 
tussen musea en andere maatschappelijke 
partners belangrijk.’

VAN AFSTOTEN NAAR HERGEBRUIK
Hoe kijkt het Mondriaan Fonds naar nieuwe 
vormen van collectioneren: de grotere col-
lectiemobiliteit, ontzamelen, nieuwe vormen 
van verzamelen?
‘Het Mondriaan Fonds heeft een aantal rege-
lingen die dat ondersteunen. Maar we dragen 
vooral bij aan de maatschappelijke functie 
van musea. Het is belangrijk dat musea 
nadenken over wat hun maatschappelijke 
meerwaarde is.’

Hoe kijken jullie tegen ontzamelen aan?
‘We vinden het belangrijk dat musea goed 
kijken naar hun collectie en zich vragen stellen: 
“Wat wil ik op termijn met mijn collectie? Past 
dat wat we hebben in onze visie? 

Marineke van der Reijden is hoofd Cultureel Erfgoed bij het Mondriaan 
Fonds. Ze is opgeleid als econoom en werkte eerder tien jaar op het 
ministerie van WVC. Als rijksambtenaar was ze nauw betrokken bij de 
verzelfstandiging van de Rijksmusea. Een gesprek over samenwerking 
tussen musea, over ontzamelen of het recyclen van collecties, en over 
hoe je slim subsidie aanvraagt.

belang van musea niet uit het oog verliezen. 
Cultuur kost geld. Het Mondriaan Fonds is het 
publieke stimuleringsfonds voor beeldende 
kunst en cultureel erfgoed. Veel museummen-
sen denken dat het Mondriaan Fonds alleen 
kunstmusea ondersteunt, maar ongeveer de 
helft van ons budget gaat naar erfgoed.’

Het lijkt vaak of al het geld naar een paar 
grote musea gaat. Kunnen alle musea een 
aanvraag bij het Mondriaan Fonds doen?
‘We zijn een nationaal fonds, dus onder-
steunen we projecten van nationaal of bo-
venregionaal belang. Dat kunnen projecten 
van nationale musea zijn, maar ook van 
kleinere musea. Juist zaken die in de regio 
gebeuren kunnen van nationaal belang 
zijn, zoals het nieuwe gezamenlijke col-
lectiecentrum in Friesland. Daar worden 

‘Ongeveer de helft van ons 
budget gaat naar erfgoed’
Marineke van der Reijden, Mondriaan Fonds

RAAAF, Breaking Habits, 2017. Foto: Johannes Schwartz

Marineke van der Reijden, Mondriaan Fonds
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Indien er onderdelen zijn, die niet meer goed 
passen, wat doe je daar dan mee? Waar zou 
het beter passen?” Daar is onze regeling 
Collectiemobiliteit voor. Maar het is opmerke-
lijk dat we bijna geen aanvragen voor financi-
ele ondersteuning van ontzamelingsprojec-
ten krijgen. Vorig jaar kregen we er twee. Wat 
daarbij opvalt is dat het niet om inhoudelijke 
keuzes ging, maar om bezuinigingsoperaties. 
De eerste aanvraag was van de Technische 

Universiteit Delft die van zijn collecties af wilde. 
De tweede van het Rode Kruis, dat ook zijn 
historische collectie wilde opdoeken. In deze 
noodsituaties schoten respectievelijk Naturalis 
en PIT in Almere te hulp om deze belangrijke 
collecties te redden. Wij steunen liever col-
lectiemobiliteit waarover goed is nagedacht, 
vanuit een visie op de eigen collectie en op die 
van de Collectie Nederland.’

Dat is geen ontzamelen, dat lijkt meer op  
weggooien. Wat vind je wel een goed 
voorbeeld?
‘De samenwerking tussen het Drents Museum 
en kunstenaar Danielle Kwaaitaal. Het museum 
wilde voor het eerst in 160 jaar gaan ontzame-
len. Uiteindelijk hebben ze vijfduizend voor-
werpen geselecteerd. Vele daarvan kregen 
een nieuwe thuis, maar een aantal bleef over, 
vooral textiel. Toen opperde iemand binnen 
het musea: “Wij kunnen dat op basis van onze 
missie wel vinden, maar is het toch niet op de 
een af andere wijze van belang voor Drenthe?” 
Het museum heeft toen kunstenaar Danielle 

Kwaaitaal gevraagd om naar die af te stoten 
objecten te kijken. Zij zette een aantal objecten 
uit bij andere kunstenaars. Die maakten er iets 
nieuws van en dat heeft Danielle weer gefo-
tografeerd. Een aantal foto’s is door het Drents 
Museum aangekocht. Dat is een schitterende 
vorm van hergebruik en van iets weer “van 
waarde” maken.’

‘Het is ontzettend belangrijk dat musea aan 
de achterkant afstoten, maar tegelijker-
tijd nadenken hoe ze hun collectie nieuwe 
impulsen kunnen geven. Aankopen vind ik 
belangrijk, omdat het nieuwe energie aan 
de collectie geeft. Je zorgt voor dynamiek 
doordat je nieuwe verbanden binnen je 
collectie kunt leggen. Ik ben heel blij dat 
we nog geld hebben om nieuwe aankopen 
te ondersteunen, zoals de aankoop door 
Naturalis van een Tyrannosaurus Rex. Het 
Mondriaan Fonds heeft recent een inciden-
tele bijdrage van 6 miljoen euro voor het aan-
koopfonds ontvangen.'

TOEGANKELIJK FONDS
Hoe wil je dat mensen een aanvraag voor on-
dersteuning doen?
‘Tegenwoordig kun je bij ons digitaal on-
dersteuning aanvragen. Vroeger kregen we 
verzoeken die soms honderden pagina’s 
besloegen. Je moet het nu in 25 pagina’s doen.

Wat ik fijn vind is als je in de aanbiedings-
brief heel goed aangeeft wat je als museum 
belangrijk vindt. Dat je niet “naar ons toe” 
schrijft. We vinden het belangrijk dat musea 
zelf nadenken over wie ze zijn, wat ze willen 
en waarom juist dit project hen daarin voor-
uithelpt. Eerlijke aanvragen, die worden door 
ons gewaardeerd.’ 
‘Zorg ook dat het er goed uitziet, want het 
moet naar adviescommissies, die vaak een 

hele stapel aanvragen krijgen. Het is dus be-
langrijk dat je structuur aanbrengt. Hier en 
daar beeldmateriaal toevoegen is verstandig. 
Beeld geeft vaak veel beter weer wat je wilt.’ 

Is het handig om even te bellen? 
‘Als je nog nooit een aanvraag hebt gedaan, is 
het wellicht handig om even te bellen. We zijn 
als fonds heel toegankelijk. Alle telefoonnum-
mers van de medewerkers staan op de website.

Als je een aanvraag voor samenwerking wilt 
indienen, kijk dan ook op de site. Je vindt er 
veel informatie en ook interviews. We hopen 
dat de website uitgroeit tot een kennisplat-
form. Een plek waar deelnemers ervaringen 
over samenwerking delen, maar ook met te-
lefoonnummers van contactpersonen, zodat 
je elkaar om hulp kunt vragen.’

Leren we wel genoeg van elkaars ervaringen?
‘We vinden het belangrijk dat je de tijdens 
het project opgedane kennis deelt. Waar 
liep je tegenaan? Wat heb je ervan geleerd? 
Deel je kennis met je collega’s. Als we dit niet 
expliciet vragen, gebeurt dat helaas te weinig. 
Daarom is dat bij grote aanvragen inmiddels 
een van de voorwaarden voor het verkrijgen 
van subsidie.‘

Franklin van der Pols 
hoofdredacteur

'Het is opmerkelijk dat we bijna  
geen aanvragen voor financiële  
ondersteuning van ontzamelings- 
projecten krijgen.'

Danielle Kwaaitaal, H1987-465 (ABOVE & BEYOND), 
2016, Canson Infinity Inkjetprint - Rag photo Graphique, 
Ontzameld object bewerkt door Hinke Schreuders

TIPS VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN BIJ 
HET MONDRIAAN FONDS

1 Is het je eerste aanvraag, dan is 
het handig om even te bellen. 
Mocht het gelijk duidelijk zijn dat 
je aanvraag geen kans maakt, dan 
kan het Mondriaan Fonds aangeven 
waar dat wel het geval is.

2 Geef in je aanbiedingsbrief goed 
aan wie je bent, wat je wilt en wat 
je belangrijk vindt.

3 Je aanvraag wordt beoordeeld 
door een adviescommissie. 
Zorg daarom dat je een heldere 
structuur aanbrengt.

4 Voeg beeldmateriaal toe. Beeld 
geeft vaak beter weer wat je wilt..

5 Vermijd taal- en spelfouten. Laat je 
aanvraag nog even nalezen.
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In vijf eeuwen kolonialisme zijn grote 
hoeveelheden culturele en historische 
objecten naar Europa verhuisd. Daar vullen 

ze musea en particuliere collecties. Voor 
sommige werd gewoon betaald. Andere 
werden verkregen als oorlogsbuit, door missi-
onarissen en zendelingen geconfisqueerd, of 
particulieren smokkelden ze mee in strijd met 
de toenmalige wetgeving. Daartussen ligt 
een groot grijs gebied met stukken waarvan 
de verwervingsgeschiedenis moeilijk is vast 
te stellen. Wel weten we steeds beter dat 
koloniale bezettingen gepaard gingen met 
veel geweld. Dat gold ook voor het verzame-
len van voorwerpen.

KOLONIALE STRAFEXPEDITIE
In 1897 voerden Britse militairen een gewa-
pende actie uit tegen het Edo koninkrijk in 
Nigeria. In de hoofdstad Benin City maakten 
zij tussen de 2400 en 4000 bronzen, koperen, 
ivoren en houten objecten buit. De meeste 
kwamen in handen van de Britse overheid, 
andere werden meegenomen door soldaten 
of ter plaatse opgekocht, door vooral Duitse 
handelaren. Spoedig raakten Benin objecten 
verspreid over musea en particuliere collec-
ties in geheel Europa. Het British Museum en 
het Volkenkundig museum in Berlijn verwier-
ven veruit de meeste. Museum Volkenkunde 
in Leiden legde beslag op 120 stukken en 
vijf andere Nederlandse musea hebben er 
een of enkele. In België zijn ze weinig. Het 
AfricaMuseum in Tervuren bezit een bewerkte 
ivoren slagtand.

De Nigeriaanse overheid en het Edo vor-
stenhuis missen al deze bladzijden uit hun 
geschiedenisboek. Bij de opening van een 
grote Benin-tentoonstelling in Wenen, Berlijn, 
Parijs en Chicago in 2007 vroeg het Edo Hof 
om teruggave van slechts ‘enkele’ ervan. Het 
antwoord was: neen! De objecten waren 
Oostenrijks staatseigendom, en daarom on-
vervreemdbaar. Deze reactie op een beschei-
den verzoek wrong bij conservatoren, die voor 
de tentoonstelling goede banden hadden 
opgebouwd met de Nigeriaanse National 
Commission for Monuments and Museums 
(NCMM) en het Edo Hof. Zij zouden nu nooit 
meer op zo’n manier stukken verwerven als in 
1897 was gebeurd, verzekerden zij. 

De collectie afslanken. Een voormalige kolonie die stukken uitdrukkelijk 
terugvraagt. Het voortschrijdend inzicht dat een object beter thuishoort 
in het herkomstland dan hier… Aan de hand van twee voorbeelden 
belicht dit artikel deze problematiek: de dialoog van enkele Europese 
musea met Nigeria over Benin objecten (lees: oorlogsbuit), en de 
noodgedwongen ontzameling van de Nusantara collectie uit Delft. Die 
is goeddeels door koop of ruil verworven.

Ontzamelen en teruggeven
Over de toekomst van  
koloniale culturele objecten

Dit prachtige Benin beeld uit de collectie van Museum 
Volkenkunde werd  in 1926 verworven door het Tropenmuseum 
en verhuisde later naar Leiden. Het is nu eigendom van het 
Nationaal Museum voor Wereld Culturen (NMWC).  
Copyright: Jos van Beurden
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BENIN DIALOOG
Dat heeft geleid tot de Benin Dialoog. Naast 
de NCMM en het Edo Hof nemen daaraan 
volkenkundige musea deel uit onder meer 
Wenen, Berlijn, Leipzig, Stockholm, Leiden, 
London en Oxford. In 2010 werd de eerste 
bijeenkomst gehouden. Op de derde, in 
2013, werd een Benin Plan of Action aange-
nomen. Het ging vooral over uitwisseling 
van gegevens over collecties en capaciteits-
versterking, nauwelijks over teruggave. Dat 
laatste riep in Afrika veel verontwaardiging 
op. ‘De Benin Dialoog is mislukt,’ schreef de 
Nigeriaanse jurist Folarin Shyllon, die de bij-
eenkomsten als expert had bijgewoond. 

In 2017 kwamen de partijen opnieuw samen 
en werd vooruitgang geboekt. Westerse 
musea zullen om de beurt objecten uitlenen 
aan het museum in Benin City. Vooraleer dat 
kan, moeten er fondsen worden geworven 
om de klimatologische en veiligheidsom-
standigheden te verbeteren en de objecten 
moeten juridisch worden gevrijwaard van 
claims in Nigeria. In 2018 overleggen partijen 
in Leiden en worden er hopelijk nog meer 
spijkers met koppen geslagen. 
Wat valt hieruit te leren voor teruggave van 
objecten? De eerste les is dat teruggave tijd 
kost en geduld vergt. De tweede is dat het 
zonder oprecht commitment niet lukt. De 
initiator aan Europese zijde van de Benin 
Dialoog, Barbara Plankensteiner – in 2007 
nog in dienst van het Wereld Museum in 
Wenen en nu directeur van het Volkenkundig 
Museum in Hamburg – miste een kader 
voor een dergelijke dialoog. Hoe ver moet je 
gaan? Wat mag je van de ander vragen? Hoe 
genereus moeten Europese musea zijn? 

GEDWONGEN SLUITING
Het 19de-eeuwse Nusantara Museum in 
Delft, ooit opleidingsinstituut voor koloniale 
ambtenaren en militairen, had een collectie 
van 18.000 objecten, de meeste uit Indonesië. 
Vanwege lage bezoekersaantallen en nieuwe 

prioriteiten van de gemeente sloot het in 
januari 2013 zijn deuren. Delft wilde de op-
slagkosten gedurende een jaar betalen, 
daarna moest alles weg zijn. Een projectgroep 
met Erfgoed Delft, het Nationaal Museum van 
Wereld Culturen (NMWC) en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed bereidde de ont-
zameling voor. De objecten werden overge-

bracht naar een depot, waar medewerkers 
van het NMWC ze inventariseerden en digi-
taliseerden. Aan schenkers en bruikleenge-
vers werd gevraagd of ze hun objecten terug 
wilden; bij ruim 500 stukken gebeurde dat. 
De projectgroep wilde de collectie niet laten 
versnipperen en haar in het publieke domein 
houden. Zij speelde van meet af aan met 
het idee van repatriëring naar Indonesië, 

maar moest opereren volgens de Leidraad 
Afstoting Museale Objecten (LAMO), die 
bepaalt dat een museum bij ontzame-
ling eerst alle andere musea in Nederland 
benadert. De projectgroep mocht de LAMO 
in dit geval creatief toepassen. Ze mocht zich 
beperken tot de grote volkenkundige musea 
in Nederland. Die wezen bijna 3500 stukken 
als beschermwaardig aan. Die bleven dus in 
de Collectie Nederland, het NMWC zou ze 
beheren. Daarna bood de projectgroep de 
rest aan aan het Nationaal Museum in Jakarta. 
Dit museum en het Indonesische ministerie 
van Onderwijs en Cultuur reageerden en-
thousiast, zoals ook veel media in het land. 

VERZET
Er was ook gemor. Regionale musea in bij-
voorbeeld Yogyakarta en Noord-Bali wilden 
de onderhandelingen niet overlaten aan het 
Nationaal Museum in Jakarta. In Nederland 
wilden nazaten van koloniale ambtenaren en 
militairen een groot deel van de collectie in 
Nederland houden. Deze zogenaamde niet-
statelijke actoren werden in het proces nau-
welijks gehoord. Dat leidde over en weer tot 
irritaties en verdachtmakingen.

Met de komst van een nieuwe directeur-ge-
neraal Cultuur op het ministerie in Indonesië 
gebeurde er iets onverwachts. Hij ging niet 
akkoord met de repatriëring, zonder argumen-
ten. Mogelijk zag hij op tegen de kosten van 
het transport en van het verantwoord opslaan 
van duizenden objecten ineens. Of was hij 
gepikeerd over de ongelijke behandeling van 
musea in Nederland die krenten uit de pap 
hadden mogen halen, en zijn eigen Nationaal 
Museum dat de restjes kreeg en die ook nog 
eens allemaal tegelijk moest aannemen.

Premier Rutte overhandigt de gouden Buginese kris aan de Indonesische president Joko Widodo.

Afrikazaal - Wand met Benin objecten in  
Museum Volkenkunde
Collectie: Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen.

‘De Benin Dialoog is mislukt,’ 
schreef de Nigeriaanse 
jurist Folarin Shyllon, die de 
bijeenkomsten als expert 
had bijgewoond.
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Wat nazi-roofkunst en 
koloniale roof wel gemeen-
schappelijk hebben, is dat 
beide het gevolg zijn van 
zwaar historisch onrecht 
en dat de nazaten van de 
oorspronkelijke eigenaren 
nog vaak lijden onder het 
gemis van voor hen be-
langrijke culturele en histo-
rische voorwerpen. In China 
worden objecten die Britse 
en Franse soldaten buit-
maakten in het Zomerpaleis 
in Beijing in 1860, ervaren 

als een ‘bloedende wond’. In 2005 opende in 
Parijs het Musée du quai Branly zijn deuren. De 
Malinese minister van Cultuur, Aminata Traoré, 
zei toen twee dingen: ‘Wat een prachtig 
gebouw’ en, wijzend naar de objecten uit Mali 
en andere Afrikaanse landen in dat gebouw: 
‘We missen jullie verschrikkelijk.’ 

In het geval van claims van nazi-roofkunst 
zijn er instellingen die ze behandelen volgens 
welbepaalde principes. België heeft zijn Cel 
Recuperatie Geroofde Goederen, Nederland 
zijn Restitutiecommissie. Die werken op 
grond van onder meer de 1998 Washington 
Conference Principles for Nazi Confiscated Art. 
Voor het omgaan met betwiste objecten uit 
de voormalige kolonies bestaan er geen instel-
lingen en principes. Zou het geen mooie start 
zijn als musea in Europa Principles for Dealing 
with Colonial Cultural and Historical Objects 
uitwerkten die als basis kunnen dienen om 
deze gevoelige materie te behandelen, zoals 
die ook voor nazi-roofkunst bestaan?

Tot slot wil ik een misverstand uit de wereld 
helpen. Veel mensen denken dat in landen 
als België en Nederland koloniale objecten 
alleen te vinden zijn in het AfricaMuseum in 
Tervuren, het Tropenmuseum in Amsterdam, 
Museum Volkenkunde in Leiden, het Wereld-
museum in Rotterdam en nog zo enkele. 
Maar ze bevinden zich op veel meer plekken. 
Voorbeelden zijn de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis in Brussel, het MAS in 
Antwerpen, het Rijksmuseum in Amsterdam  
en universitaire collecties en privécollecties  
in beide landen. Dat betekent dat de discussie 
over de toekomst van koloniale objecten op 
veel plaatsen gevoerd zal moeten worden.

Dr. Jos van Beurden 
is als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. Hij baseerde dit artikel op recent onderzoek, gepubli-
ceerd in ‘Treasures in Trusted Hands – Negotiating the Future of 
Colonial Cultural Objects’ (Sidestone Press, 2017; 290 p.; € 29,95). 

Vanwege de tijdsdruk ging de projectgroep 
onmiddellijk op zoek naar andere geïnte-
resseerden en deed zij toezeggingen aan 
enkele kleinere musea in Nederland en aan 
musea in landen als Oostenrijk, Duitsland en 
Maleisië. Zij bezocht ook de nieuwe direc-
teur-generaal in Indonesië en slaagde erin 
de plooien glad te strijken. De twee partijen 
werden het eens over de terugkeer van circa 
1500 objecten. In november 2016 overhan-

digde de Nederlandse premier Mark Rutte 
het eerste ervan aan president Joko Widodo 
van Indonesië: een zevenhonderd jaar oude 
gouden Buginese kris. 

LESSEN VOOR ONTZAMELAARS
Ook hier blijkt dat ontzamelen en terugge-
ven geen quick-fix zijn, en dat musea voor 
voldoende mankracht en financiën moeten 
zorgen. Het is niet gelukt de collectie bij 
elkaar te houden, wel blijven de onderde-
len in het publieke domein. Een groot deel 
raakte verspreid over instellingen in Europa 
en Azië. De meest ingewikkelde kwestie 
bleef onopgelost: welke plek geef je aan niet-
statelijke partijen? Nu onderhandelde één 
partner in Nederland (de projectgroep) met 
één in Indonesië (het Nationaal Museum in 
Jakarta), met op de achtergrond het ministe-
rie van Cultuur. Uit andere ervaringen, zoals 
de repatriëring van menselijke resten en 
grafobjecten aan minderheden in Australië, 
Nieuw Zeeland, de Verenigde Staten en 
Canada, blijkt het belang van niet-statelijke 
partners. Zij voelen zich vaak sterk betrokken 
bij objecten en hebben er meer kennis over. 
Ze krijgen trouwens steeds meer steun vanuit 

– zeg maar – de VN-familie om objecten 
terug te vragen. De VN Declaration on the 
Rights of Indigenous People uit 2007 bijvoor-
beeld erkent het recht van minderheden op 
teruggave van ceremoniële objecten. 

NAZI VERSUS KOLONIALE ROOFKUNST
Er bestaan ontegenzeggelijk grote verschil-
len tussen koloniale roofkunst en nazi-roof-
kunst. De nazi-roof strekte zich uit over een 

betrekkelijk korte periode, de koloniale roof 
ging over vijf eeuwen. Dat maakt het vinden 
van bewijsmateriaal in ieder geval lastig. Bij 
nazi-roof kunnen de nazaten van oorspronke-
lijke eigenaren claims indienen. Zij zijn identi-
ficeerbaar. Bij koloniale roof is dat veel inge-
wikkelder. Moeten maskers of wapens die zijn 
buitgemaakt, worden teruggegeven aan de 
regering van een land, het nationaal museum, 
een regionaal museum, de familie van de vorst 
van wie ze kwamen, of diens volk? En wat doe 
je als een land aantoonbaar niet in staat is om 
goed met objecten om te gaan? Zelfs als het 
AfricaMuseum in Tervuren bereid zou zijn 
voorwerpen aan de Democratische Republiek 
Congo terug te geven, waar zouden die daar 
dan veilig zijn?

De Malinese minister van Cultuur zei twee dingen: ‘Wat een prachtig 
gebouw’ en, wijzend naar de objecten uit Mali en andere Afrikaanse 
landen in dat gebouw: ‘We missen jullie verschrikkelijk.’ 

Beeld Rawana uit Bali, 
eind 19de eeuw
Erfgoed Delft, 
voormalig Museum 
Nusantara

Model vissersvaartuig van  
Madura, eerste helft 20ste eeuw
Erfgoed Delft, voormalig  
Museum Nusantara
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In religieuze gebouwen, op dit ogenblik nog 
meer dan 900 huizen of kloosters en meer 
dan 1700 kerken, wordt een groot deel van 

ons erfgoed bewaard. Het religieuze erfgoed 
van de Vlaamse parochiekerken en kloosters 
vormt in zijn massale verscheidenheid het 
grootste museum van het land. Een figuurlijk 
‘museum’, want de voorwerpen werden in 
de loop van de tijd aangeschaft omwille van 
hun functionaliteit of religieuze betekenis. En 
die is er nog altijd. Een collectieplan komt er 
niet aan te pas. Meubilair, zilverwerk, textiel: 

beschouwen. Er is dan ook nog heel wat werk 
aan de valorisatiewinkel voor dit erfgoed. Dat 
de betrokkenen bij een collectie religieus 
erfgoed geen professionele erfgoedzorgers 
zijn, merkt zowel het Centrum voor Religieuze 
Kunst en Cultuur (CRKC) met zijn dienstverle-
ning als het consulentschap van de provincie 
Oost-Vlaanderen – of die collectie zich nu in 
kloosters of in parochiekerken bevindt. Vaak 
worden zij wel als erfgoedbeheerders inge-
schakeld, maar het ontbreekt hen soms aan 
kennis. Nooit aan goede bedoelingen. Zij zijn 

allemaal heeft of had het een functie binnen 
het gebouw en/of de liturgie. 

BETROKKEN VLEERMUIZEN
Veel religieus erfgoed is niet ontsloten voor het 
publiek en een aanzienlijk deel ervan is zelfs 
onbekend voor erfgoedzorgers. ‘Onbekend 
maakt onbemind’ is een waarheid die we 
voor het religieus erfgoed alleen kunnen 
beamen. De meestal vrijwillige beheerders 
neigen er ook toe om de gebruiksmogelijk-
heden als een norm voor ‘erfgoedwaarde’ te 

De uitdagingen voor het religieus erfgoed in Vlaamse kerken, kloosters en abdijen veranderen voortdurend. De 
actualiteit haalt ons dag na dag in. En de betrokkenen zijn talrijk. Een introductie in de thematiek. We belichten 
ook enkele opvallende recente herbestemmingen.

Kiezen in stappen 
De herbestemming van religieus erfgoed

Heiligen, geduldig wachtend op herbestemming
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ook niet de enigen die zich bij het religieus 
erfgoed betrokken voelen. Een nog veel 
grotere groep van poets- en decoratieploe-
gen, koren, muzikanten, parochianen, om-
wonenden, toeristen, liefhebbers en zelfs… 
vleermuizen kunnen belangrijke stakeholders 
zijn, die echter weinig of geen band hebben 
met hoe de collectie tot stand is gekomen.

BEDREIGD ERFGOED
De religieuze instituten zijn in hun voort-
bestaan bedreigd. Op vier jaar tijd zien we 
een daling van het aantal ‘huizen’ (kloosters 
en kleinere eenheden) met 11%. Kloosters 
bezitten meestal meerdere honderden veelal 
onbekende voorwerpen met erfgoedwaar-
de. In 2012-2013 waren er nog 1786 kerken 

(‘gebouwen van de eredienst’), waarvan er 
inmiddels ook al tientallen gesloten zijn. 
Het gaat dus snel. Inmiddels wordt op veel 
plaatsen werk gemaakt van een kerkenbe-
leidsplan, een gemeentelijke visie op de 
toekomst van de parochiekerken. Dat plan is 
het resultaat van een dialoog tussen de ker-
kelijke en burgerlijke overheden. Wanneer de 
uitvoering daarvan in 2018 op kruissnelheid 
komt, mogen we heel wat nieuwe sluitingen 
verwachten.

In een kerk die ‘onttrokken is aan de eredienst’ 
– zo heet dat officieel – en een nieuwe functie 
krijgt, is er meestal weinig plaats voor de 
inboedel die voor de eredienst bestemd was. 
Officieel valt het erfgoed daarna onder het 
beheer van de ‘fusiekerk’ die op veel plaatsen 
tot stand komt. Maar dat zo’n fusiekerk, zeker 
als er bij de fusie meer kerken betrokken zijn, 
het al snel moeilijk krijgt om al die objecten 
een zinvolle plaats in de collectie te geven, is 
niet verbazend.

Ook context is erg belangrijk. Religieus 
erfgoed krijgt zijn betekenislagen bij uitstek 
door de context waarin het zich bevindt. Veel 
materiaal verliest sterk aan betekenis als het 
uit zijn omgeving wordt verwijderd.

STAPPENPLAN
Hoe kan je op een onderbouwde, rationele 
manier met het erfgoed in parochiekerken 
omgaan en verantwoorde keuzes maken? 
Waar moet je met dit materiaal heen? Wat zijn 
de opties? Het Stappenplan Religieus Erfgoed 
(www.stappenplanreligieuserfgoed.be) laat 
de verschillende invalshoeken of visies op 
erfgoed aan bod komen en zorgt ervoor dat 
de ‘waarden’ ervan zo breed mogelijk worden 
(h)erkend en gedragen. De diverse stakehol-
ders geven input, zodat de diverse waarden 
van een ensemble of een object samenge-
steld worden. Op basis daarvan kan over de 
toekomst van het object/ensemble beslist 
worden. Blijft het ter plaatse omdat het zijn 
waarde haalt uit de band met het gebouw? 
Betreft het een gewijd voorwerp dat naar de  

Het marmeren antependium verhuisde van het kasteel naar de kerk en weer terug.

TERUG NAAR DE ‘ROOTS’

Het marmeren altaarvoorzetsel (antependium) in de kerk van Langerbrugge in Evergem 
(Oost-Vlaanderen) dateert van het einde van de 18de eeuw en stelt een graflegging 
voor. Het werd aan de kerk geschonken door de heer van het naburige kasteel, nu een 
beschermd monument, en was afkomstig uit de kasteelkapel.

De kerk is sedert 2014 aan de eredienst onttrokken. Tijdens het waarderingstraject bleek 
dat het antependium zijn grootste waarde zou behouden als het teruggeplaatst werd in 
de kapel van het kasteel. Het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed hierover was 
doorslaggevend.

Ondanks de liturgische waarde werd er daarom voor gekozen om dit waardevolle 
stuk opnieuw in zijn oorspronkelijke omgeving te plaatsen, waar het weer een meer-
waarde krijgt. 

Een museale herbestemming is maar voor een heel klein deel van het religieuze erfgoed 
weggelegd. De objecten zijn te sterk aan het gebouw verbonden en hun contextuele 
waarde is vele malen groter dan de kunsthistorische. Veel religieus erfgoed, zoals kerkelijk 
textiel, past niet in het collectieplan van musea
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fusiekerk gaat of naar een andere kerk, 
het liefst in de regio of het bisdom? Is de 
erfgoedwaarde zodanig groot dat een 
museum geïnteresseerd kan zijn? Of 
kan het erfgoed functioneren in een 
(katholiek) zorgcentrum, een school…? 
Of rest uiteindelijk enkel nog afstoting? 

Het stappenplan volgen betekent trans-
parant werken, willekeur beperken en de 
gemaakte keuzes ook later nog kunnen 
verantwoorden. De plaatselijke gemeen-
schap, die als geheel belang heeft bij het 
erfgoed van de betrokken kerk, vormt een 
team dat zijn schouders onder het project 
zet. Uiteraard moet je daarbij op de onder-
steuning en het advies van verschillende  
organisaties kunnen rekenen. Het bisdom, 
een erfgoedcel of een erfgoed- of depotcon-
sulent zijn ideale partners. Voor het erfgoed  
van Vlaamse kloosters bestaat er helaas nog 
geen sluitend stappenplan dat rekening 
houdt met de specifieke context. Het opstel-
len daarvan vormt nog een mooie uitdaging.

Annemie Van Dyck  
is afdelingshoofd Registratie 
en Beheer bij het Centrum 
voor Religieuze Kunst en 
Cultuur vzw

Bert Van der Veken  
is consulent Religieus 
Erfgoed bij de Provincie 
Oost-Vlaanderen

 
NIEUWE THUIS VOOR LEVENSGROTE BEELDEN

De kerk van Kwatrecht (Wetteren in Oost-Vlaanderen) werd 
eind 2016 verkocht. Het kerkbestuur nam contact op met 

de provinciale erfgoeddienst en de erfgoedcel Land van 
Dendermonde voor advies en ondersteuning. Omdat 

ook drie andere kerken in Wetteren niet meer gebruikt 
zouden worden voor de eredienst, werd een inspan-
ning gedaan om met vrijwilligers en kerkbesturen 
alles te inventariseren. Die inventarissen waren 
cruciaal om voor de objecten een nieuwe bestem-
ming te zoeken. Ook voor twee meer dan levens-
grote beelden, een Heilig Hart van Christus en Maria 
met Kind uit het atelier van de bekende Vlaamse 
beeldhouwer Aloïs De Beule.

De Beule was afkomstig uit Zele, waar in september 
2016 in het Museum Zeels Erfgoed een nieuwe afdeling 

‘Aloïs De Beule’ werd ingericht. Dit initiatief kreeg de 
tweede plaats bij de Oost-Vlaamse cultuurprijzen en de 
erfgoedcel Land van Dendermonde stelde dan ook voor 
om het museum te contacteren. Daar werd  enthousiast, 
maar ook met enig voorbehoud gereageerd, want het 
depot was nog in reorganisatie na het binnenkomen 
van een reeks beelden uit de woning van de zoon van 
De Beule. 

Er moest dus een objectieve afweging gemaakt worden. 
De uitgelezen kans om twee majestueuze beelden uit 
een belangrijke deelproductie van de beeldhouwer een 
plaats te geven gaf de doorslag. De beelden werden 
geschonken aan de Heem- en Oudheidkundige Kring 
en zijn opgesteld in de permanente collectie. Tijdens 
de openingsuren van het museum zijn ze daar te zien.  
Meer info op http://www.hokzele.be/adb.php

Het levensgrote Heilig Hart kreeg een plaats in 
Museum Zeels Erfgoed

 
VAN HET KLOOSTER NAAR HET MUSEUM

In 2015 bereiden de Zusters van het Arme Kind Jezus 
in Borsbeek hun verhuizing voor. Zoals bij zovele 
ordes is hun klooster te groot geworden en trokken 
ze naar een kleinere locatie. Maar wat te doen met 
de waardevolle voorwerpen die ze in de loop van 
hun geschiedenis verzameld hebben? Zo zijn in het 
klooster 19 glasramen uit 1886 van de Brugse glas-
kunstenaar Henri Dobbelaere ingebouwd. De zusters 
willen graag dat zo veel mogelijk mensen van de 
kleurrijke ramen kunnen genieten. Na bemiddeling 
van het CRKC nemen de zusters contact op met het 
Gruuthusemuseum in Brugge. Is het museum geïnte-
resseerd in een schenking?

Het antwoord is positief. De 19 glasramen zijn mooie 
voorbeelden van de zogeheten ‘academische strek-
king’  binnen de neogotiek. En laat die neogotiek  
nu net een lacune zijn binnen de Gruuthusecollectie, 
terwijl dit toch een belangrijke kunststroming is  
geweest, met name ook in Brugge. Bovendien  

is Dobbelaere een kunstenaar van belang geweest. 
Hij had zijn atelier in Brugge maar werkte vooral  
voor Brabantse opdrachtgevers. Een fijn bijkomend  
detail is dat Dobbelaere lid was van het Oudheid-
kundig Genootschap van Brugge, dat aan de basis 
ligt van het Gruuthusemuseum! De glasramen zijn 
in 1993 nog gerestaureerd en in perfecte staat.  
Een mooi totaalplaatje dus. 

Enige voorwaarde voor de schenking is dat het 
museum instaat voor het demonteren en het 
transport van de glasramen, en voor het plaatsen  
van blanco glas in het gebouw. Dat gebeurt in 
september 2016 door het gespecialiseerde atelier 
Mestdagh. Voorlopig rusten de glasramen in de  
museumdepots. Wanneer het Gruuthusemuseum  
na de restauratie en herinrichting opnieuw opent, 
zullen ze een plek krijgen in de nieuwe opstelling.

(Inge Geysen)
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EEN KWESTIE VAN PERSPECTIEF
Bij de participatie van erfgoedgemeenschap-
pen aan alles wat met het borgen van hun 
praktijk te maken heeft, is het belangrijk om 
vanuit een ‘immaterieel-erfgoedperspectief’ 
te werken. De expertenrol die het museum 
normaliter opneemt, verschuift dus naar de 
betrokken erfgoedgemeenschappen. Dat 
roept bij musea allerlei vragen op: wie is die 
erfgoedgemeenschap? Hoe representatief 
is ze? In hoeverre geven we haar inspraak in 
diverse facetten van de museumwerking? 
Voor wie als museum een immaterieel-erf-
goedwerking wil uitbouwen, zijn dit alvast 
enkele eerste stappen:
- breng in kaart welk immaterieel erfgoed 

een link heeft met de collectie of het 
thema van het museum, of met de ruimere 
omgeving van het museum; 

- maak afwegingen en keuzes over acties, 
projecten, tentoonstellingen of program-
malijnen die het museum rond dit imma-
terieel erfgoed kan opzetten; 

- houd rekening met de draagkracht van  
mensen en middelen, prioriteiten, bestaan-
de relaties…

INSPIRATIE UIT DE PRAKTIJK
In België en Nederland zijn er al diverse inspi-
rerende praktijken: kleine en grote projecten, 
experimentele trajecten en langetermijnvisies 
waarbij immaterieel erfgoed en de betrokken 
erfgoedgemeenschappen de museale prak- 

Proostmoment – op de binnenplaats van Museum 
Catharijneconvent, eindpunt van de Parade in 2016 –  

waarbij deelnemers aan de Parade toelichting  
kregen bij het gebruik dat met Sint-Maarten  

vroeger ook gevierd werd: dat de nieuwe wijn er  
was. ©Billie-Jo Krul / Museum Catharijneconvent

BIJ immaterieel erfgoed (zie kader) ligt 
de focus op het ‘doen’ van mensen 
en op de kennis en kunde die daar-

achter schuilgaan. Dat betekent niet dat 
alle aspecten ervan ‘ontastbaar’ zijn. De 
ruimte waar tradities of technieken worden 
beoefend, de instrumenten die vaak nodig 
zijn voor het beoefenen ervan en de 
objecten, producten of documenten die er 
verband mee houden: ze zijn onlosmakelijk 
verbonden met de levende erfgoedpraktijken 
zelf. Net deze band maakt van een immateri-
eel-erfgoedwerking in musea een evidentie. 

Of toch niet? In het immaterieel-erfgoedbe-
leid staan immers de praktijk en zijn beoefe-
naars centraal. Dat betekent dat de materiële 
aspecten die eraan gelinkt zijn een belangrijk 
aanknopingspunt zijn om musea en erfgoed-
gemeenschappen samen te brengen, maar 
ze staan niet centraal. Een van de grootste 
drempels voor musea is net die participatieve 
dimensie van immaterieel erfgoed, waar niet 
iedereen even vertrouwd mee is.

De zoektocht naar raakvlakken tussen immaterieel cultureel erfgoed en musea is zowel in Vlaanderen als 
Nederland volop aan de gang. Wat betekent het om als museum met immaterieel erfgoed aan de slag te 
gaan? En welke vormen kan samenwerking van musea en erfgoedgemeenschappen die betrokken zijn bij 
immaterieel erfgoed aannemen? 

(Niet) evident? 
Immaterieel cultureel erfgoed en musea

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED: 
WHAT’S IN A NAME?

Waar hebben we het over? Immaterieel 
erfgoed zijn niet-tastbare gewoontes en 
gebruiken met wortels in het verleden, 
die mensen koesteren en in stand 
houden. Het gaat om kennis en vaar-
digheden die men levend wil houden 
en doorgeeft aan volgende generaties. 
Immaterieel erfgoed gaat dus over 
mensen: van individuele tot georgani-
seerde beoefenaars, vrijwilligers, deel-
nemers… We noemen ze (immaterieel-)
erfgoedgemeenschappen. Immaterieel 
erfgoed, dat zijn ook de handelingen 
die deze mensen (on)bewust verrich-
ten om hun tradities en technieken 
voort te zetten. Verschillende genera-
ties erfgoedgemeenschappen passen 
waar nodig hun praktijken aan veran-
derende omstandigheden aan, met 
het oog op de toekomst ervan. Deze 
praktijken worden – naar de Unesco 
2003 Conventie voor het borgen van 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed –  
opgedeeld in vijf domeinen: oraal 
erfgoed, podiumkunsten en muziek, 
sociale gewoontes en gebruiken, natuur 
en universum, ambachtelijke vaardig-
heden en technieken. Vanzelfsprekend 
is er ook immaterieel erfgoed dat in 
verschillende domeinen thuishoort of 
buiten deze categorieën valt.

De expertenrol die het museum 
normaliter opneemt, verschuift 
dus naar de betrokken erfgoed-
gemeenschappen. Dat roept bij 
musea allerlei vragen op.
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jaarlijkse Parade organiseren. Vanaf nu start 
en eindigt die in het museum.

- Ook het NAVIGO-Nationaal Visserijmu- 
seum (Oostduinkerke) experimenteert bij 
de herinrichting van de zaal over strand-
visserij (2019) met de participatie van 
de betrokken immaterieel-erfgoedge-
meenschappen. In dit traject gaven de 
Oostduinkerkse garnaalvissers te paard 
aan dat het uitgangspunt van zo’n muse-
umzaal zou moeten zijn wat het in deze 
tijd betekent garnaalvisser te zijn. Dat 
is iets anders dan een eerder klassieke 
insteek, die bijvoorbeeld vanuit het histo-
rische verhaal zou vertrekken. 

EEN IMMATERIEELERFGOEDCOLLECTIE?
De participatie van erfgoedgemeenschap-
pen is lang niet de enige uitdaging waar 
musea voor staan wat immaterieel erfgoed in 
hun museumbeleid betreft. Ook immaterieel 
erfgoed deel laten uitmaken van een ruimer 
collectiebegrip roept vragen op. Hoe doe je 
dat wanneer de bestaande collectieregistra-
tiesystemen daar niet zijn op afgestemd? Niet 
over de geschikte invulvelden en onderlinge 
linken beschikken? Kan een museum een 
immaterieel-erfgoedpraktijk als collectiestuk 
invoeren en zo ja, wie is dan eigenaar? Wat 
met tradities die linken naar uiteenlopende 
musea en collecties, maar waar geen vastom-
lijnde erfgoedgemeenschap rond bestaat? 
Het zijn elk op zichzelf vraagstukken die tot 
nieuwe denkoefeningen nopen. 
- Het MAS I Museum Aan de Stroom 

(Antwerpen) beschikt al enige tijd over 
een systeem om foto’s, audiofragmen-
ten en video’s te bewaren. Hierin worden 
audiovisuele sporen van immaterieel 

erfgoed bewust verzameld en opgesla-
gen. Ze worden dus deel van de collectie.

- Het Huis van Alijn (Gent) organiseert 
jaarlijks een Lichtfeest met pannenkoeken 
op Maria Lichtmis, in de lijn van de eigen-
lijke traditie, die nauwelijks nog gekend 
is. Het feest bereikt een breed publiek en 
blaast de traditie nieuw leven in. Is het dan 
ook belangrijk dat ze in de collectie wordt 
weerspiegeld? En zo ja, hoe dan wel? 

De Oostduinkerkse garnaalvissers te paard 
brainstormen tijdens een Actief Aperitief over de 
toekomstige zaal Strandvisserij in het NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum. © tapis plein vzw

tijk mee ontwikkelen. Dit zijn enkele voorbeel-
den van een veld in ontwikkeling, allemaal op 
maat van de context van de musea én hun 
erfgoedgemeenschappen:
- La Maison des Géants in Ath doet dienst 

als ontmoetingsruimte voor reuzendragers 
en is de actieve spil waarrond het hele reu-
zennetwerk draait. Het Kortrijkse Kantatelier 
heeft zijn uitvalsbasis in Texture, het 
museum over de linnen- en vlasnijverheid. 
Deze musea bieden dus letterlijk ruimte 
aan en bouwen zo ook hun relatie met de 
erfgoedgemeenschappen uit.

- Er zijn ook musea, zoals het Musée du 
Doudou in Mons/Bergen, die een spe-
cifieke immaterieel-erfgoedpraktijk als 
onderwerp hebben. Het museum kreeg 
onder meer vorm op basis van vele ge-
sprekken met acteurs, de kerkfabriek, de 
stad…, die allemaal betrokken partij zijn 
bij de Ducasse, een jaarlijks feest met 
een processie en een opvoering van het 
gevecht van Sint-Joris met de draak. Het 
museum focust op artistieke interpretaties 
en de achtergrond van de Ducasse, vanuit 
de overtuiging dat de museumervaring 
de beleving van de traditie zelf onmogelijk 
kan vervangen.

- Het experimentele traject van Museum 
Catharijneconvent (Utrecht) ging nog  
verder: in het traject over de Sint-Maartens-
viering kiest het museum ervoor zichzelf 
als een onderdeel van de erfgoedgemeen-
schap te beschouwen, vanuit de idee dat 
alleen dan écht verbinding ontstaat. Het 
museum laat zich leiden door het Sint 
Maartensberaad en de Sharing Arts Society, 
verenigingen die het gedachtegoed van 
de Sint-Maartentraditie uitdragen en een 

Kia Tsakiridis  
(projectleider IMP) is samen 

met Floortje Vantomme 
stafmedewerker 

 bij tapis plein vzw - expertise-
centrum immaterieel erfgoed  

en participatie.

VRAGEN? JE BENT
NIET ALLEEN

Ook in de rest van  
Europa leven vragen  
zoals we die in dit stuk schetsen.  
Het Intangible Cultural Heritage and 
Museums Project (IMP) nodigt museum- 
en immaterieel-erfgoedprofessionals uit  
Vlaanderen, Nederland, Italië, Zwitser-
land en Frankrijk uit voor expertise- 
uitwisselingen, om zo de zoektocht naar 
kennis en praktijkervaring te voeden. 
Met onder andere conferenties en work-
shops zet IMP in op het ontwikkelen 
van tools voor musea om raakvlakken  
en mogelijke wisselwerkingen tussen 
immaterieel erfgoed(gemeenschappen) 
en musea te verkennen.

Via www.ICHandmuseums.eu blijf je 
op de hoogte van dit project en de 
resultaten van de bijeenkomsten. Je 
vindt er ook meer informatie over hoe 
je zelf inspiratie kunt delen en kunt 
deelnemen. IMP is voor Vlaanderen het 
vervolg op een werkingslijn rond im-
materieel erfgoed en musea die tapis 
plein in samenwerking met musea sinds 
2015 vormgeeft. Op www.immaterieel-
erfgoed.be/themamusea vind je prak-
tijkvoorbeelden, tools en methodieken 
om zelf met immaterieel erfgoed aan de 
slag te gaan. 
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Openluchtmuseum Bokrijk. Atelier 
potten draaien. Foto: collectie Bokrijk
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Leven in 
het museum!
Immaterieel verzamelen



VIJF NATIONALE UNESCOTAKEN

De term ‘immaterieel erfgoed’ is vrij recent. Het begrip kwam internationaal algemeen in 
zwang toen in 2003 de Unesco de Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage (Conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed) aannam. In 2012 
heeft Nederland de conventie geratificeerd en zich verplicht tot vijf taken inzake imma-
terieel erfgoed:

1. identificatie en documentatie, onder andere door het opstellen van een inventaris van 
immaterieel erfgoed in Nederland;

2. ondersteunen van de dragers van het erfgoed bij de borging; 
3. bewustwording en bevorderen van het respect voor immaterieel erfgoed bij een 

breed publiek, onder meer door educatie; 
4. kennisontwikkeling en -verspreiding; 
5. internationale samenwerking.
 
Als we het over immaterieel erfgoed hebben, moeten we naar de Unesco-conventie 
kijken omdat die zo’n centrale rol inneemt in het Nederlandse immaterieel-erfgoedbeleid. 
Het eerdere Centrum voor Volkscultuur, steeds de ‘populaire’, publieksgerichte tegen-
hanger van het hardcore Meertens Instituut (dat alledaagse materiële en immateriële 
cultuur in heden en verleden onderzoekt), heeft zijn taken sinds de ondertekening van de 
conventie zelfs helemaal op de conventie gericht en doopte zich om tot Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed. Sinds dit jaar is het Kenniscentrum een afdeling bij het Nederlands 
Openluchtmuseum.

BOTTOMUP
Hoe definieert Unesco immaterieel erfgoed? ‘Het immaterieel cultureel erfgoed betekent 
zowel de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden als de instru-
menten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die daarmee worden geassocieerd, die 
gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen erkennen als deel van 
hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel cultureel erfgoed, overgedragen van generatie 
op generatie, wordt altijd herschapen door gemeenschappen en groepen als antwoord 
op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis. Het geeft hen een 
gevoel van identiteit en continuïteit, en bevordert dus het respect voor culturele diversi-
teit en menselijke creativiteit.’

Drie belangrijke punten springen in het oog. Eerst: gemeenschappen (communities) 
oftewel erfgoedgemeenschappen nemen een centrale plek in: zij zijn de erfgoeddra-
gers en zijn verantwoordelijk voor het safeguarden – van hen moet het komen. Unesco 
hanteert daarbij een strikte bottom-upbenadering. In de tweede plaats: het overdragen 
van generatie op generatie – het doorgeven – speelt een centrale rol. En drie: er wordt 
benadrukt dat erfgoed dynamisch is. Het wordt continu aangepast (‘herschapen’) en zo 
levend gehouden (gesafeguard). Het moet daarom juist niet onder een glazen stolp gezet 
en bevroren worden zoals het nu is of ooit was. Het moet ‘meegaan met zijn tijd’ en voort-
durend in ontwikkeling zijn om levensvatbaar te blijven.

Circus in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem
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Het blijkt ook in dit nummer van Museumpeil weer: het begrip ‘immaterieel erfgoed’ wordt op diverse manieren 
ingevuld. In dit artikel zet Sophie Elpers de puntjes op de i. Maar hoe doe je dat dan, immaterieel verzamelen? 
Zie ook het artikel ‘(Niet) evident?’ van tapis plein.

V eel instellingen die voorheen vooral 
aandacht voor materiële cultuur 
hadden, hanteren tegenwoordig 

een meervoudig perspectief en tonen ook 
belangstelling voor immateriële cultuur. Zo 
verzamelen veel cultuurhistorische musea 
niet alleen voorwerpen, maar ook verhalen 
rond de voorwerpen: wat betekenden en 
betekenen de voorwerpen voor mensen? 
Welke geschiedenissen werden en worden 
ermee verbonden? Ook worden er bij 
verhalen voorwerpen verzameld. Dergelijke 
verhalen, samengebracht door interviews, 
oral history en ander veldwerk, worden graag 
aangeduid als ‘immaterieel erfgoed’. Maar 
immaterieel erfgoed betekent meer. Terwijl 
immateriële cultuur alle cultuuruitingen 
van individuen en groepen betreft die niet 
tastbaar zijn, gaat het bij erfgoed om immate-
riële cultuur in het dagelijks leven die mensen 
benoemen en koesteren als erfgoed – omdat 
zij er identiteit aan ontlenen en er dus een 
waarde aan hechten. Daarom willen zij het 
erfgoed bewaren en doorgeven

EMOTIONEEL
Ik vertel niets nieuws – of tenminste niets ver-
rassends – als ik zeg dat participatieve prak-
tijken dé verzamelmethoden voor immate-
rieel erfgoed zijn. De bottom-upbenadering 
van Unesco is inderdaad de ideale museale 
praktijk. Hoe de samenwerking met de erf-
goeddragers, de erfgoedgemeenschappen, 
vorm krijgt en hoe hoog de participatiegraad 
is – van raadplegen tot cocreatie – kan van 
project tot project verschillen. 

Immaterieel erfgoed is emotioneel erfgoed. 
Musea moeten de betrokken erfgoedgemeen-
schappen vertrouwelijkheid en intimiteit bieden 
om samen aan de slag te gaan. Curatoren die in 
participatieve immaterieel-erfgoedprojecten 
werken, moeten dan ook sociale vaardigheden 
aan de dag leggen. Conflicten zijn haast voor-
geprogrammeerd. We hoeven ze niet uit de 
weg te gaan, maar moeten ze juist gebruiken 
voor de reflectie over immaterieel erfgoed en 
de eigen positie daarin.

WIE WEL EN WIE NIET?
Een voorbeeld: de circustentoonstelling die 
ruim twee jaar geleden door de gemeenschap 
zelf in het Nederlands Openluchtmuseum 
in Arnhem werd georganiseerd, met de 

bijbehorende discussies of een leeuwenkooi 
nieuw geschilderd moest worden, zoals de 
gemeenschap wilde, of juist gebruikssporen 
mocht hebben. Of het buitentoilet waarvan 
de circusmensen beweerden dat het tiental-
len jaren oud was – geschiedenis speelt in de 
beleving van erfgoed een belangrijke rol – 
terwijl dat helemaal niet klopte. 

Wie betrek je erbij en wie niet? Wie is eigenlijk 
de gemeenschap achter een bepaald im-
materieel erfgoed? En bestaat er zoiets als 

Het is een feit dat erfgoed nooit 
onschuldig is en dat het steeds 
gaat om in- en uitsluiting.



‘de’ erfgoedgemeenschap überhaupt? Het 
lastige aan het begrip ‘gemeenschap’ is dat 
we daarmee dikwijls hechte homogene  
gemeenschappen verbinden met een sterk 
gevoel van samenhorigheid, terwijl het 
vaak om vluchtige, losse gemeenschap-
pen gaat. Immaterieel-erfgoedprofessionals 
stellen daarom voor om in erfgoednetwer-
ken te denken: netwerken van verschillende 
gemeenschappen, groepen, individuen en 
stakeholders (ook musea!) rond een element 
van immaterieel erfgoed, met allemaal eigen 
interesses, belangen en emoties, ‘verledens’ 
en mogelijk conflicterende ‘erfgoedwaarden’. 
Wie uit een erfgoednetwerk moet betrokken 
worden? En wat is de rol van het museum in 
dat netwerk? Dit zijn vragen die intern gesteld 
moeten worden, maar ook publiek aan de 
orde zijn. Musea kunnen het debat over de 
controversen en de krachten en machtsrela-
ties binnen een erfgoednetwerk bevorderen 
en daarmee inzicht bieden in posities en 
ambities. Hier denken we uiteraard allemaal 
aan het debat rond Zwarte Piet en het slaver-
nijverleden. Het is een feit dat erfgoed nooit 
onschuldig is en dat het steeds gaat om in- 
en uitsluiting.

VAN WIE IS HET?
Andere conflicten gaan over eigendomskwes-
ties. Als we uitgaan van integrale aandacht 
voor erfgoed – immaterieel en materieel – 
waarbij ook de materiële aspecten van het 
immaterieel erfgoed verzameld worden, kan 
het tot conflicten komen als objecten mu-

seumstukken worden, maar ook gebruiks-
objecten van de erfgoeddragers blijven. 
Een mooi voorbeeld biedt de opname van 
Aids Memorial Quilts in de collecties van 
het Amsterdam Museum en het Nederlands 
Openluchtmuseum. Aids Memorial Quilts 
worden steeds minder ritueel gebruikt omdat 
de aidsherinneringscultuur in Nederland 
verandert. Een logische stap is ze tot muse-
umobjecten te maken die iets vertellen over 
die cultuur in Nederland. Maar er leeft bij de 
herdenkingsgemeenschap een grote zorg 
dat het kan komen tot een ontvreemding 
door de opname van de objecten in de mu-
seumcollectie. De uitdaging wordt dan een 
evenwicht te vinden tussen de belangen van 
de stakeholders. Een oplossing biedt shared 
ownership.

Grondige reflectie – wat Hester Dibbits, lector 
aan de Reinwardt Academie en bijzonder 
hoogleraar Historische Cultuur en Educatie 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens  

boegbeeld ‘erfgoed’ van de Nationale Weten- 
schapsagenda – in het kader van het onderwijs 
‘erfgoedwijsheid’ heeft genoemd, is onont-
beerlijk bij het verzamelen van immaterieel 
erfgoed. Door wie is immateriële cultuur tot 
erfgoed benoemd? Welke onderhandelin-
gen hebben in dat kader plaatsgevonden? 
Welke rol speelt het museum als al dan niet 
gezaghebbende instantie? Waarom wordt wat 
verzameld en wie bepaalt dit? De antwoor-
den op deze vragen leiden vervolgens tot een 
antwoord op de vraag: wat kunnen we ermee 

doen? Ze brengen ook begrip voor erfgoed an 
sich met zich. De vragen en antwoorden zijn 
daarom niet alleen intern van belang maar 
verdienen juist ook extern aandacht.

BEVROREN ERFGOED
Strikt genomen is immaterieel cultureel 
erfgoed altijd iets van het nu. Bij de recon-
structie, heropvoering en herbeleving van 
tradities of gebeurtenissen door middel 
van living history of re-enactment – zoals 
vaak gebeurt in openluchtmusea – gaat 
het daarom in principe niet om immaterieel 
erfgoed, maar om immateriële getuigenis-
sen uit een (al dan niet recent) verleden. 
Hetzelfde geldt voor het opvoeren van tradi-
tionele ambachten, streekdrachten of dansen 
voor een publiek – folklore of folklorisme 
genoemd – wat vaak samengaat met een 

zekere fossilisering of bevriezing van de be-
treffende cultuur. Dat leidt juist tot het verlies 
van de dynamiek die immaterieel cultureel 
erfgoed juist zo kenmerkt. 
Immaterieel erfgoed verzamelen betekent 
dat je iets over culturele praktijken uit het 
nu wil vertellen met de blik op het levende 
karakter van het erfgoed, dat voortdurend 
in ontwikkeling is. Daarbij kan het immateri-
ele erfgoed met het materiële gecombineerd 
worden en kunnen ze elkaar in de collectie 
goed aanvullen. Een grote uitdaging is deze: 
zodra immaterieel erfgoed gedocumenteerd 
en in een collectie opgenomen wordt, wordt 
het in principe statisch als niet ook het proces 
van doorontwikkeling in de toekomst mee-
genomen wordt.

EN DE MUSEA?
Musea kunnen helpen met het doorgeven 
en levensvatbaar houden van immaterieel 
erfgoed, door verschillende generaties te 
betrekken, waardoor een intergenerationeel 
gesprek kan ontstaan en er intergenerationeel 
van elkaar geleerd kan worden. Bijvoorbeeld 
op het gebied van ambachten, zoals in het 

Uitvouwritueel Aids Memorial Quilts.
www.aidsmemorial.nl

Noord-Brabantse schuttersgilde 
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Door wie is immateriële cultuur tot erfgoed benoemd? Welke 
onderhandelingen hebben in dat kader plaatsgevonden? Welke rol 
speelt het museum als al dan niet gezaghebbende instantie? 



Vlaamse openluchtmuseum Bokrijk. Of op 
het gebied van stedelijke of jeugdcultuur: in 
de serie ‘Immaterieel Erfgoed met een prik’ 
zette Imagine IC zich neer als een gedeelde 
publieke ruimte en laboratorium waar im-
materieel erfgoed kon worden gepraktiseerd 
en stakeholders over de betekenissen ervan 
konden onderhandelen. Bovendien was er 
ruimte voor de bijbehorende emoties, bij-
voorbeeld over stadsgeluiden. De serie is in 
2017 opgevolgd door de serie ‘Stadsgevoel’.

Vaak laten musea het immaterieel erfgoed 
in het museum plaatsvinden, het wordt daar 
gedocumenteerd en verzameld. Hierbij moet 
men bedenken dat immaterieel erfgoed in 
principe ruimtegebonden is. Het erfgoed in 
het museum laten plaatsvinden betekent dat 

het uit de context geïsoleerd wordt, waardoor 
de betekenis verandert. Hiervan moet men 
zich ten minste bewust zijn. En misschien 
moet men ervoor kiezen om het museumter-
rein te verlaten en het immaterieel erfgoed 
ter plekke opzoeken. Daarbij rijst de vraag 
hoe het materieel erfgoed uit de museumcol-
lectie buiten de muren een rol kan spelen en 
worden ingezet als deel van het betreffende 
immaterieel erfgoed. 

NATIONALISERING EN MISVERSTANDEN
Immaterieel erfgoed heeft een hoge symbo-
lische en sentimentele waarde. Bij nationali-
seringsprocessen zoals ze zich tegenwoordig 
overal in Europa voordoen, wordt het graag 
ingezet om het ‘typisch nationale’ aan te 
tonen en daarbij bepaalde groepen uit de sa-
menleving in te sluiten en andere – bewust 
of onbewust – uit te sluiten. Zoals gezegd: 
immaterieel erfgoed is nooit onschuldig. Het 
is daarom voor erfgoedprofessionals – ook 
voor musea – van belang om waakzaam-
heid aan de dag te leggen waar immaterieel 

erfgoed voor nationalistische en andere 
politieke doeleinden geïnstrumentaliseerd 
en daarmee misbruikt wordt. 

Materieel en immaterieel zijn onlosmakelijk 
met elkaar verweven. Denk aan het belang 
van voorwerpen bij rituelen en aan het 
gebruik en de immateriële betekenis van 
bepaalde voorwerpen. Dat ze vaak kunst-
matig zijn gescheiden, uit zich ook in de ver-
schillende types instellingen die zich ofwel 
meer met immateriële cultuur ofwel meer 
met materiële cultuur bezighouden. Als het 
tot samenwerking tussen de instellingen 
komt en – in samenwerking met de erf-
goednetwerken – materieel met immaterieel 
verbonden wordt, is het niet onwaarschijnlijk 
dat het tot misverstanden komt, met name 

wat de terminologie betreft. Begrippen als 
‘beschermen’, ‘borgen’, ‘aan volgende gene-
raties overdragen’ of ‘waarderen’ – en zelfs 
‘erfgoed’ zelf – kunnen in de wereld van de 
materiële cultuur een heel andere lading 
hebben dan in de immateriële cultuur. Een 
discussie over de invulling van begrippen is 
daarom vaak niet alleen leerzaam, maar ook 
een voorwaarde voor een geslaagde samen-
werking. Men leze in dit verband het hand-
boekje Immaterieel erfgoed en volkscultuur. 
Almanak bij een actueel debat.

BIJ DE TIJD
Immateriële cultuur en immaterieel erfgoed 
bij je museumwerking betrekken brengt 
misschien meer uitdagingen met zich mee 
dan op het eerste gezicht lijkt. Maar het 

biedt ook prachtige kansen: musea worden 
er levendiger door en richten zich meer op 
het nu en de toekomst. Door de verbinding 
aan te tonen tussen hedendaagse immate-
riële cultuur en materiële collecties wordt 
de hedendaagse relevantie van collecties 
versterkt. Door de aandacht voor immateri-
ele cultuur kunnen ook musea inspelen op 
de diverse en superdiverse samenleving in 
Nederland, waarin mensen van verschillende 
afkomst constant onderhandelen over wat 
het erfgoed van hun tijd is. Voor één keer is 
het inderdaad letterlijk waar: wordt vervolgd.

Meer lezen? Er werd in dit artikel 
onder meer gebruikgemaakt van:

Dibbits, Hester, Sophie Elpers, Peter 
Jan Margry, Albert van der Zeijden, 
Immaterieel Erfgoed en volkscultuur.  
Almanak bij een actueel debat. 
Amsterdam: AUP 2011.

Dibbits, Hester, Delen van het verleden. 
Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw. 
Utrecht: LKCA 2015.

Meijer-van Mensch, Leontine, 
Annemarie de Wildt, ‘AIDS Memorial 
Quilts. From Mourning and activism 
to heritage objects’, in: Elpers, Sophie, 
Anna Palm, Die Musealisierung der 
Gegenwart. Von Grenzen und Chancen 
des Sammelns in kulturhistorischen 
Museen. Bielefeld: transcript 2014, 
87-106.

Neyrinck, Jorijn, ‘Van onvoltooid 
verleden naar onvoltooide toekomstige 
tijden’, in: Immaterieel cultureel erfgoed 
en diversiteit (= Volkskunde. Tijdschrift 
over de cultuur van het dagelijks leven 
116:3 (2015), 283-310. 

http://immaterieelerfgoed.nl/file_
handler/documents/original/view/9/
unesco-conventie-ter-bescherming-
van-het-immaterieel-cultureel-
erfgoedpdf.pdf

Zie ook Museumpeil 35 (2011): thema-
nummer over immaterieel erfgoed.
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Dr. Sophie Elpers 
is onderzoeker bij het 

Meertens Instituut en we-
tenschappelijk medewerker 

bij het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed 

Nederland.

Immaterieel erfgoed verzamelen betekent dat je iets over culturele 
praktijken uit het nu wil vertellen met de blik op het levende karakter 
van het erfgoed, 



UIT DE PRAKTIJK
De twee redacteuren hebben 
ruime praktijkervaring opgedaan 
in eigentijds verzamelen. Owan 
Rhys startte in 2007 als de eerste 
Curator of Contemporary Life 
bij het Amgueddfa Cymru – 
National Museum Wales. Toen 
het boek verscheen was hij 
daar Community Participation 
and Engagement Manager. 
Eigentijds verzamelen en een 
participatieve museumwer-
king gaan vaak hand in hand. 
Dat blijkt uit diverse praktijkca-
ses in het boek. In een van zijn 
eigen projecten, Refugee House, 
liet Rhys bezoekers, vluchtelin-
gen en asielzoekers met elkaar 
interageren in het museum. 
Daarnaast programmeerde hij 
onder meer tentoonstellingen 
over Welshe popmuziek, de 
animatie-industrie, leven als 
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender) en Italiaanse immi-
granten in Wales. Rhys is ook lid 
van de werkgroep Contemporary 
Collecting Wales, die een beleid 
ontwikkelt voor een post-1950 
distributed National Collection for 
Wales. 

Zelda Baveystock pionierde 
in de Tyne & Wear Museums 
(Newcastle) als Keeper of Contemporary 
Collecting. Zij was een van de drijvende 
krachten achter de vernieuwing van het 
Discovery Museum in Newcastle (1999-2004) 
en de ontwikkeling van het nieuwe Museum 
of Liverpool (2008-2011). Thans doceert zij 
Arts Management & Museum Studies aan de 
Universiteit van Manchester. Zij geeft in het 
Verenigd Koninkrijk en daarbuiten lezingen 
en workshops over eigentijds verzamelen en 
werkt ook als freelance museumconsulent. 

De zestien essays en vijftien praktijkcases 
in Collecting the Contemporary nemen ons 
mee op een fascinerende zoektocht van 

museumprofessionals die een snel verande-
rende, vluchtige en superdiverse wereld willen 
capteren en documenteren voor toekomstige 
generaties. De auteurs zijn actief in musea en 
universiteiten in het Verenigd Koninkrijk, de 
V.S., Australië, Nieuw-Zeeland, Scandinavië, 
Duitsland en Nederland (Annemarie de 
Wildt van Amsterdam Museum). Rhys en 
Baveystock willen met deze publicatie geen 
heldere definitie formuleren van eigentijds 
verzamelen of richtlijnen oplijsten om aan de 
slag te gaan. Zij willen vooral een stand van 
zaken geven, de belangstelling aanwakkeren, 
de uitdagingen en obstakels benoemen en 
mogelijke oplossingen aanreiken.    

De meeste stadsmusea, streekmusea of ‘community’ musea rekenen het vandaag de dag tot hun taak om 
niet alleen een beeld te geven van de geschiedenis van hun stad, regio of gemeenschap, maar ook van het 
heden. Voor alle medewerkers van die musea is het boek Collecting the Contemporary. A Handbook for Social 
History Museums (MuseumsEtc, Edinburgh, 2014) een absolute must. 

EINDELOOS VEEL INVALSHOEKEN
De inleiding maakt meteen 
duidelijk dat eigentijds verzame-
len een rekbaar begrip is, vatbaar 
voor vele interpretaties. Rhys en 
Baveystock omschrijven eigentijds 
verzamelen als het verzamelen 
van anything within living memory. 
Maar hoe begin je daaraan? Bij het 
verzamelen van relicten uit het 
verleden heeft de tand des tijds al 
een grote selectie gemaakt. Zeker 
voor musea die de alledaagse 
cultuur tot hun werkdomein 
rekenen, zijn de mogelijkheden 
om te verzamelen eindeloos. Het 
klassieke verzamelcriterium dat 
objecten lokaal of regionaal ge-
produceerd moeten zijn of uit 
een lokale of regionale context 
moeten komen, houdt niet langer 
steek in een context van globalise-
ring, massaproductie en diversiteit.

Selectie hangt ook samen met 
opslag- en verwerkingscapiciteit. 
Michael Terwey (National Media 
Museum, Bradford) presenteert in 
zijn essay de resultaten van een 
enquête over eigentijds verza-
melen die de UK’s Social History 
Curators Group in 2012 ondernam. 
De respondenten wezen plaatsge-
brek, tijdsgebrek en personeels-
tekort als voornaamste obstakels 

aan. Terwey argumenteert dat dit niet alleen 
opgaat voor eigentijds verzamelen. Elk 
museum moet noodgedwongen beperkin-
gen opleggen aan zijn verzamelbeleid, of 
het nu gaat over kunstwerken, historische 
of eigentijdse objecten. Meer nog, het is net 
omdat veel musea in het verleden te weinig 
doordacht en selectief hebben verzameld dat 
de depots zo vol zitten. Terwey situeert het 
probleem elders: bij een gebrek aan strategi-
sche visie en aanpak.    

Natuurlijk blijft de depotproblematiek een 
realiteit. Daarom beperken veel musea die 
in het boek aan bod komen, zich vooral tot 
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foto’s, video en audio. Toch blijft ook van 
fysieke objecten een bijzondere aantrek-
kings- en zeggingskracht uitgaan. En soms 
zijn inventieve oplossingen mogelijk. Dat 
blijkt onder meer uit het essay van Ollie 
Douglas van het Museum of English Rural 

Life (MERL in Reading). Dit museum schetst 
een beeld van de grote veranderingen in de 
landbouw na de Tweede Wereldoorlog. In 
plaats van objecten en machines die werkelijk 
in de landbouw werden gebruikt te blijven 
verzamelen, schakelde het MERL over op het 
verzamelen van representaties van het platte-
landsleven door middel van kunst, literatuur, 
speelgoed enzovoort. Zo bezit het museum 
een speelgoedversie van een maaidorser 
uit 1963. Hiermee lost het niet alleen het 
probleem van het plaatsgebrek op, maar kan 
het bijkomend aantonen langs welke kanalen 
kinderen in die tijd een beeld kregen van het 
plattelandsleven.       

ACADEMISCH VERSUS MUSEAAL
Diverse auteurs onderstrepen het belang 
van samenwerking, op regionaal of nationaal 
niveau. Een mooi voorbeeld is SAMDOK, een 
samenwerkingsverband van Zweedse cul-
tuurhistorische musea, opgericht in 1977 en 
ontbonden in 2011. Het devies van SAMDOK 
was: ‘Als je de wereld van nu wil documen-
teren, moet je het nu doen.’ De werkwijze 
is het best te omschrijven als etnografisch 

veldwerk. Er werden niet alleen objecten 
verzameld, ook de hele context werd gedo-
cumenteerd aan de hand van onderzoek, in-
terviews en fotografie. En de Zweedse musea 
maakten onderling afspraken over wie wat 
zou verzamelen. Harriet Purkis (University of 
Ulster) schetst in haar essay mooi de evolutie 
van dit samenwerkingsverband. Dat SAMDOK 
in 2011 de boeken sloot, had vooral te maken 
met de strikte protocollen en methodiek, 
en de top-downbenadering die veel deel-
nemende conservatoren als te beperkend 
ervaarden om eigen accenten te leggen of 
zelf originele invalshoeken te kiezen. 

Rhys en Baveystock ontwaren in de aanpak 
van eigentijds verzamelen twee benaderin-
gen. Tegenover de meer academische en et-
nografische benadering, die nog altijd terug 
te vinden is bij Zweedse en Noorse musea, 
kiezen musea in Wales en Engeland voor 
een meer museale aanpak, met objecten in 
de hoofdrol. Dat komt mooi tot uiting in de 
bijdrage van John Marjoram over ‘Developing 
Contemporary Collecting’ in Wales. Hij houdt 
een pleidooi voor een Distributed National 
Collection, waarbij musea, archieven en bi-
bliotheken hun verzamelbeleid op elkaar 
afstemmen. 

PARTICIPATIE
In het laatste hoofdstuk komen een aantal 
cases aan bod die richtingen uitzetten voor 
de toekomst. Francesca Veronesi  (University 
of Technology Sydney, Australië) beschrijft 
het project Living Streams, dat nieuwe tech-
nologieën van augmented reality en digital 
mapping koppelt aan een participatief erf-
goedproject. Protagonist in dit verhaal is de 
Georges River die Liverpool, een voorstad van 
Sydney, doorkruist. Aan lokale gemeenschap-
pen, kunstenaars, jongeren en studenten 
werd gevraagd om hun verhalen, foto’s, 
video’s, artistieke of literaire impressies over 
de rijke geschiedenis van de rivier te delen. 

Iedereen met een smartphone kan tijdens 
een wandeling langs de oevers deze verhalen, 
beelden en geluidsfragmenten oproepen. 

Ook de andere cases in dit hoofdstuk zijn 
participatief van opzet. De output is heel ver-
schillend: van een verzameling digital stories 
tot een artistiek lappendeken, samengesteld 
uit beelden van street art uit Berlijn en een 
optocht met plakkaten die zijn gebruikt bij 
recente demonstraties in Londen. 

Het mag intussen duidelijk zijn. Het boek 
Collecting the Contemporary is zonder meer 
een schatkist vol ideeën en inspiratie, zowel 
beleids- als projectmatig. Lezen! 

Geert Souvereyns 
is adjunct-conservator bij 

Musea Brugge en coördineert 
o.m. de werking van het 

Volkskundemuseum.
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‘Save our Placards!’ Mobiele tentoonstelling van 
oude betogingsplakkaten uit de collectie van het 
Museum of London, die werden meegedragen 
tijdens een mars tegen overheidsbesparingen in 
Londen op 26 maart 2011 
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Een fascinerende zoektocht van 
museumprofessionals die een 
snel veranderende, vluchtige 
en superdiverse wereld willen 
capteren en documenteren voor 
toekomstige generaties
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Op het symposium over ‘Ontzamelen en het nieuwe verzamelen’ dat op 
24 april plaatsvond in Soest sprak Ruudt Peters  namens De Stichting 
Sieraden Collecties.  De SSC heeft in samenwerking met het Koninklijk 
Oudheidkundig Genoodschap, KOG, een opmerkelijk idee ontwikkeld: 
‘Als we nu eens vertraagd verzamelden?’ Carin Reinders antwoordt.

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
(kort: KOG) is een genootschap dat in 1858 
in Amsterdam werd opgericht tot 'de bevor-
dering van de kennis van het verleden door het 
aanleggen en onderhouden van verzamelingen 

op het gebied van oudheidkunde en 
geschiedenis.' Halverwege de negen-
tiende eeuw werden in Nederland 

veel cultuurhistorische objecten aan 
het buitenland verkocht en monumenten 
gesloopt. Reden voor een aantal bezorgde 
Nederlanders om in 1858 in Amsterdam het 
KOG op te richten. Kort daarna verleende 
Koning Willem III het Genootschap het 

predicaat ‘Koninklijk’. Sindsdien is er een 
omvangrijke collectie opgebouwd. Het 
KOG is eigenaar van een grote verzame-
ling van vele tienduizenden voorwerpen 

van geschiedenis en kunst, zoals schilde-
rijen, meubels, textiel, boeken, tekeningen en 
grafiek, maar bijvoorbeeld ook gevelstenen, 
waaiers, munten en penningen. Incidenteel 
wordt de collectie aangevuld door schen-
kingen, legaten of aankopen. Een groot deel 
van de collectie is in bruikleen gegeven 
aan diverse musea over heel Nederland. 
Het omvangrijkste deel bevindt zich in het 
Rijksmuseum.

‘VERTRAAGD VERZAMELEN, 
EEN KRAAMKAMER’
Nederland kent een aantal belangrijke col-
lectioneurs van sieraadkunst, wier verzame-
lingen uiteen dreigen te vallen nu zij aan 
het einde van hun leven komen. SSC streeft 
ernaar deze collecties voor het nageslacht te 
bewaren én toegankelijk te maken. 

Tevens streeft SSC naar meer toegankelijk-
heid via een open depot opstelling, en naar 
een interactieve presentatievorm waarin de 
verzamelaar als persoon en drager centraal 
staat. Sieraden zijn een persoonlijke uitdruk-
kingsvorm en de verzamelaar heeft hier vaak 
specifieke ideeën over. Ook zijn er belevenis-
sen met sieraden, verhalen die gaan over de 
betekenis van het sieraad voor de drager, en 
over de communicatie die een sieraad tot 
stand kan brengen. 

Het beleid op langere termijn is te komen 
tot een veilige haven, depot en expositie 
ruimte voor hedendaagse sieraadvormge-
ving gebaseerd op bijeenbrengen, beheren, 
ontsluiten en exposeren van de sieradencol-
lecties van verzamelaars. 

Het ultieme doel is voor SSC om te groeien 
naar een fysiek Huis voor het Sieraad, geen 
museum maar een open depot, platform en 
kenniscentrum.

SSC en KOG hanteren voor het bewaren van 
de sieradencollecties het kraamkamerprinci-
pe. SSC zal de collecties in haar eigendom in 
beheer geven aan KOG. Voor die overdracht 
vindt een eerste selectie plaats op kwaliteit 
door de betreffende verzamelaar c.q. SSC. 
KOG zal deze collecties accepteren en onder-
brengen in een depot, onder afdoende kli-
matologische condities. De collecties moeten 
toegankelijk kunnen zijn voor studie. Er wordt 
uitgegaan van het zogenaamde kraamka-
mermodel; de waarde van de collectie is pas 
vast te stellen na een incubatieperiode die 
gesteld wordt op 30 jaar. Pas 30 jaar na over-
dracht zal uit de betreffende collectie een 
selectie gemaakt kunnen worden op artis-
tieke/kunsthistorische waarde.  

SSC hecht aan het tonen van de collecties. Meer 
dan een opslaghuis wil zij een virtueel Huis 
voor het Sieraad zijn.   Daarom zal SSC binnen 
de KOG-structuur een commissie vormen, 
die behalve een SSC-vertegenwoordiging 
ook deskundige vertegenwoordigers van 
het Rijksmuseum en KOG zal bevatten. Deze 
commissie is verantwoordelijk voor de over-
dracht naar KOG en voor het tonen van het 
werk. Bij dat tonen hoeft niet altijd de integra-
liteit van de gehele collectie centraal te staan, 
omdat dit de mogelijkheden te zeer inperkt. 
Het virtuele Huis voor het Sieraad omvat meer 
activiteiten dan binnen de commissie van KOG, 
o.a. het organiseren van debatten, studie naar 
collecties en internationaal netwerk. 

R uudt Peters is actief als sieraadont- 
werper en conceptueel kunstenaar.  Hij 
is medeoprichter en bestuurder van  

de Stichting Sieraden Collecties (2014).   
Sieraden van hem bevinden zich in diverse 
Nederlandse en buitenlandse musea. 

De Stichting Sieraden Collecties heeft als  
missie particuliere sieradencollecties als cul-  
tureel erfgoed te beschermen en presenteren 
en te zien als een bron van inspiratie voor toe-
komstige generaties. De stichting is eind 2014 
opgericht om het behoud van particuliere 
sieradencollecties voor de toekomst zeker  
te stellen. 

Vertraagd verzamelen

Ruudt Peters.  
Foto:  Conor Vella

IAM corpus 2015, 
polyester en bladgoud. 
Foto: Ruudt Peters
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Carin Reinders: ‘Wij zijn slechts passanten’
Carin Reinders (1959) is sinds 2006 algemeen 
directeur van CODA. CODA (Cultuur Onder Dak 
Apeldoorn) is zowel een historisch museum,  een 
museum voor moderne kunst als een openbare 
bibliotheek, kenniscentrum en archief. Dat biedt 
mogelijkheden voor kruisbestuivingen én voor 
verhalen. Voordien was Reinders onder meer 
directeur van de Stedelijke Musea Zutphen – het 
cultuurhistorisch Stedelijk Museum en Museum 
Henriëtte Polak) en van het Nederlands Textiel 
Museum in Tilburg.

C arin Reinders is een bevlogen museumdirecteur die keer 
op keer benadrukt dat zij slechts een passant is, een schat-
bewaarder die met zorg omgaat met de museumcollecties 

en met degenen die collecties aan het museum schenken. Het 
voorstel van Ruudt Peters stuit in eerste instantie op onbegrip bij 
haar. De directeuren van de weinige 
musea die sieraden collectioneren, 
zien het grote probleem niet. Carin 
Reinders benadrukt: ‘Er zullen altijd 
hiaten zijn in collecties. En dan moet 
je soms constateren dat je van die 
ene kunstenaar die je zo hoog achtte 
nooit meer iets hebt gehoord en dat 
een collectiestuk zich dus op een 
eiland bevindt. Een miskleun. Maar 
dat is niet erg,’ volgens Reinders. ‘Mits 
het collectioneren van de museum-
directeur maar niet de persoonlijke 
hobby en/of voorkeuren laat zien 
die niets met de collectie te maken 
hebben. Voorop staat dat je uit 
moet gaan van de collectie van het 
museum. Die collectie moet context 
hebben en je bouwt verder op het 
fundament dat er is.’

UITSTRALING
Toen Reinders directeur werd van 
CODA, stond zij voor de taak alle, 
soms kleine deelcollecties samen 
te smeden tot een sterke collectie 
die het gezicht moest gaan vormen 
van het nieuwe museum CODA. 
Het museum bezat bijvoorbeeld een kleine collectie  moderne 
keramiek  en een bijzondere collectie eigentijdse Afrikaanse kunst.  
Daarvan wist zij dat die nooit meer het depot uit zouden komen. 
Enkele voorgangers hadden duidelijk vanuit eigen voorkeuren 
verzameld. Het gevolg: verzamelingen die te klein waren en geen 
relatie met de stad of streek hadden, maar ook geen potentie 
om uit te groeien tot een kwalitatieve deelcollectie. In overleg 
met andere museumdirecteuren zijn de deelcollecties die niet 
tot de kern zouden gaan horen, overgegaan naar andere musea. 
Reinders vond ook een sterke collectie sieraden in het depot. Niet 

heel groot, maar van uitzonderlijke kwaliteit. Die is tot de kerncol-
lecties gaan behoren, die de uitstraling van het museum bepalen. 
De kerncollecties van CODA zijn de historische collectie, de sie-
radencollectie, vormgeversarchieven, werken op en van papier/
karton en kunstenaarsboeken (o.a. de De Gelderse collectie 
kunstenaarsboeken) 

WELOVERWOGEN
Reinders pleit ervoor om het collectiebeleid van een museum 
vast te leggen. Bestuur of Raad van Toezicht moeten vervolgens 
dat beleid mee opvolgen, zodat toekomstige directeuren het niet 
zonder meer naast zich neer kunnen leggen. Aan de andere kant 
pleit zij ook voor een regelmatige terugblik en reflectie op de 
collectie. ‘Past een collectie nog wel bij het museum, bij de stad 
en de streek en datgene waar het museum voor staat? En hoe 
verhoudt de collectie zich tot de collectie Nederland?  Dat moet 
je altijd uiterst zorgvuldig doen, in overleg met andere musea 
en – niet te vergeten – met de collectioneurs.’ Reinders wil beslist  
niet dat toekomstige schenkers zich laten afschrikken. Een 
museum en zijn directeur moeten daarom zeer weloverwogen 
te werk gaan als ze collecties zouden willen afstoten. Kwaliteit is 

daarbij een zeer belangrijk argument. 
Het afstoten van collecties mag 
niet gebruikt worden om geld te 
genereren en zo andere financiële 
problemen in het museum op te 
lossen. In haar ontzamelbeleid heeft 
Reinders hier altijd voor gewaakt.

AMBULANCE
Om de sieradencollectie zo goed 
mogelijk uit te bouwen – CODA 
heeft de meest uitgebreide van 
heel Europa – zijn er ook kernkun-
stenaars benoemd. Het museum 
heeft er veertig aangewezen van wie 
het de ontwikkeling kan volgen. De 
collectie groeit, niet als doel op zich, 
maar om de bezoekers een kwali-
tatief hoogstaand totaal beeld te 
kunnen tonen.

Schenkingen van collectioneurs 
worden ook integraal aangenomen. 
Net dat collectioneurs heel eigen 
keuzes maken bij de sieradencollec-
ties, maakt het extra interessant voor 
het museum. Carin Reinders haalt 
het voorbeeld aan van een recente-

lijk verworven grote schenking. Van één collier is bekend dat de 
eigenaresse dat stuk altijd droeg, ook toen zij met spoed door een 
ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Of er is de architect 
die door zijn keuzes duidelijk zijn eigen vak naar voren laat komen. 
De ensemblewaarde is van groot belang voor het vertellen van 
verhalen. ‘Want behalve dat wij schatbewaarders zijn, vertellen wij 
ook verhalen!’

Alexandra van Steen 
redacteur



Wie een nieuwe stad bouwt, stapelt niet 
alleen stenen, maar werkt ook aan een 
‘stads-identiteit’. Sinds redactielid Taco 
Pauka in 2008 in Almere kwam werken en 
wonen, schoof bij hemzelf en veel stads-
genoten het idee over die stads-identiteit 
op. Daarmee veranderde ook de beteke-
nis van de kunstcollectie van de stad.

ALMERE?
Sinds de allereerste bewoners zich eind 
jaren zeventig in de polder vestigden, is 
Almere gegroeid tot een stad met meer 
dan 200.000 inwoners. Rond 2030 moeten 
dat er 350.000 zijn. Almere heeft een jonge 
en cultureel zeer diverse bevolking en veel 
Almeerders forenzen dagelijks tussen Almere 
en Amsterdam, 25 kilometer verderop. Ze 
denken veel positiever over Almere dan 
mensen die er niet wonen. Maar de manier 
waarop ze zich met hun stad identificeren is 
anders dan hoe inwoners van oude steden 
zich met hun stad verbonden voelen. Voor 
Almeerders betekent de stad primair: het 
eigen huis. Door de voortdurende veran-
deringen in deze nieuwe groeistad identifi-
ceren inwoners zich minder makkelijk met 
openbare aspecten, zoals het centrale plein, 
een bekende kroeg of een bijzonder gebouw.

Bestuurders, ambtenaren en cultuurmakers  
zien Almere als meer dan een optelsom van 
huizen, scholen, winkels en treinstations.  
Bij een grote stad hoort ook een cultureel 
programma, vinden ze. Architecten Kazuyo  
Sejima en Ryue Nishizawa van het wereld- 

Kunst verzamelen  
in een nieuwe stad

Het geval Almere

Stedelijk Museum Amsterdam, Van Gogh Museum, Rijksmuseum. 25 kilometer vanaf Almere. 
Chauvinistische Almeerse kunstliefhebbers noemen de hoofdstad ook wel ‘Almere West’. Foto: Taco Pauka
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beroemde bureau SANAA in Tokyo ontwier-
pen een grote schouwburg. Midden in het 
door Rem Koolhaas (OMA) bedachte stadscen-
trum kwam een indrukwekkende bibliotheek 
van de hand van Meyer en Van Schooten 
Architecten. En ook de komst van een museum 
voor de stad stond op de agenda.

EEN STEDELIJKE KUNSTVERZAMELING EN 
EEN MUSEUM
In de jaren tachtig werd de eerste cultuur-
ambtenaar aangesteld en kwam er een 
Adviescommissie voor Beeldende Kunst. Zij 
vonden dat kunst in Almere gebaseerd moest 
zijn op de ‘geschiedenis en psychologie’ van 

de inwoners. De gemeente gaf opdrach-
ten voor kunst in de openbare ruimte. Ook 
bouwondernemingen en woningcorporaties 
droegen daaraan bij. Er ontstond een hoog-
waardige collectie met werken van nationaal 
en internationaal gevestigde kunstenaars.
In de jaren negentig kocht de gemeente de 
verplaatsbare paviljoens die oorspronkelijk 
gemaakt waren als tijdelijke expositieruimte 
voor de Documenta IX in Kassel (1992). Men 
wilde deze gebouwen een jaar of tien laten 
staan. Daarna moest er een permanente 
oplossing komen. Het Almeers Centrum voor 
Hedendaagse Kunst ‘De Paviljoens’, dat in de 
gebouwen ging programmeren, werd gezien 
als voorloper van een toekomstig ‘Museum van 
de 21ste eeuw’. De Paviljoens kreeg een zelf-
standige status. De uitvoering van het gemeen-
telijke kunst-aankoopbeleid en het collectie-
beheer werd overgedragen aan De Paviljoens.

De Paviljoens zette een spraakmakend 
programma neer, waarmee het diverse 
prijzen uit de vakwereld won. Volgens de 
Raad voor Cultuur was De Paviljoens in 2012 
‘een van de zes beste presentatie-instellingen 
van Nederland’. In het kielzog van de pro-
grammering ontstond een kleine collectie 
van enkele tientallen kunstwerken van het 
museum zelf.

De bankencrisis vanaf 2007 gooide roet in 
het eten. De geplande groei van de stad 
stagneerde. Investeringen in bouwgrond en 
gebouwen werden niet snel genoeg terug-
verdiend. En er was in cultureel Almere wel 
fors geïnvesteerd ‘in stenen’, maar voor pro-
grammering was veel minder geld.

In 2012 besloot de gemeente om het ten-
toonstellen van hedendaagse kunst voortaan 
onder te brengen in een nieuwe organisatie 

met de schouwburg en nog een paar culturele 
instellingen. De gemeentelijke subsidie aan 
De Paviljoens verviel hiermee. In 2013 ging 
De Paviljoens definitief dicht. De door het 
museum verworven objecten werden ge-
schonken aan musea als Museum De Pont, 
het Van Abbemuseum, Museum Arnhem en 
het Stedelijk Museum en de AMC-collectie. De 
gebouwen werden verkocht aan een project-
ontwikkelaar. Ze staan nu in Amersfoort.

Het beheer van de gemeentecollectie die 
vóór de verzelfstandiging was verzameld, 
kwam terug bij de gemeente. Het betreft 
werk van o.a. Armando, Job Koelewijn, Yael 

Bartana, Bik Van der Pol, Tom Claassen, Gabriel 
Lester, Barbara Visser, Germaine Kruip, Carsten 
Höller en Remy Jungerman. De gemeente 
stootte een deel van deze collectie af. De over-
gebleven objecten kwamen terecht bij de 
nieuwe cultuurkoepel of werden in bruikleen 
gegeven aan eigen gemeentelijke afdelingen 
en aan scholen in de stad. Ongeveer honderd 
werken staan nu in een afgesloten ruimte in 
het stadhuis. Een ambtenaar houdt de stand-
plaatsregistratie bij, maar er is in Almere geen 
substantieel curatorschap meer over de ge-
meentelijke kunstcollectie.

DE KUNSTVERZAMELING VAN DE STAD
De nieuwe cultuurkoepel KAF organiseert 
nu exposities in het Schouwburg-gebouw, 
onder de naam KAF EXPO. Zoals voorheen 
staan architectuur, stedenbouw en landschap 
centraal. Er werd een grote stadsmaquette 
uit legosteentjes nagebouwd, er werden 
Almeerse kunstenaars gepresenteerd, voor 
de deur van het centrum werd samen met 
Almeerse jongeren een grote tijdelijke toren 
gebouwd en er kwam een tentoonstelling 
waarmee veertig jaar landschapskunst in 
de Flevopolder wordt gevierd. KAF EXPO 
heeft een publiekstaak, maar geen verzamel-
taak. Een samenhangende hoogwaardige 
kunstcollectie om min of meer permanent 
in je eigen stadsmuseum tentoon te stellen 
past klaarblijkelijk niet in een multiculturele 
groeistad vol jonge mensen.

Wel is er in de afgelopen decennia een prach- 
tige collectie kunst in de openbare ruimte 
opgebouwd. In parken, op pleinen, bij scholen  
en op gebouwen staan inmiddels meer dan 
125 kunstwerken. En nergens ter wereld is 
zoveel landschapskunst van internationaal 
gerenommeerde kunstenaars te vinden als 
in Almere en omgeving. Een deel van deze 

landschapskunst is ook nog steeds eigendom 
van de gemeente, zoals de grote buiten-
installaties van Daniel Libeskind (Polderland 
Garden of Love and Fire) en Marinus Boezem 
(De Groene Kathedraal). Op www.landart-
flevoland.nl vind je alles over deze unieke 
verzameling.

WAT WE GELEERD HEBBEN
Natuurlijk hebben al deze omzwervingen 
van de Almerecollectie veel te maken met de 
voorbije financiële crisis. Ook politieke desin-
teresse voor kunst en cultuur speelt een erg 
grote rol. Maar daarnaast is interessant dat 
de perceptie van Almeerse cultuurmakers 
op de stad lijkt te zijn veranderd. Zelf zag ik 
Almere negen jaar geleden bijvoorbeeld 
als een eigenstandige groei- en grootstad. 
Nu zie ik Almere vooral als deel van de 
metropool Amsterdam. In dat nieuwe beeld 
zijn Amsterdamse culturele voorzieningen 
onderdeel van de infrastructuur van Almere. 
En de notie dat je bij een groter geheel hoort, 
levert voor Almere natuurlijk een ander 
cultureel programma op.

Economische, politieke en demografische 
veranderingen voltrekken zich tegenwoordig 
snel. Daarom zou elke museummedewerker 
of andere cultuurmaker de eigen blik op de 
omgeving voortdurend moeten herijken. Wat 
zijn in jouw stad, streek of museum de eigen 
unieke karakteristieken? En wat betekent dat 
voor de toekomst van je collecties?

Taco Pauka
redacteur

Henk Visch: ‘Don`t wait for me in a borrowed home‘. 
Foto: Taco Pauka

Economische, politieke en demografische veranderingen voltrekken 
zich tegenwoordig snel. Daarom zou elke museummedewerker of 
andere cultuurmaker de eigen blik op de omgeving voortdurend 
moeten herijken.
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Het Design museum Gent, het 
Stadsmuseum Gent (STAM), het Huis 
van Alijn en het MIAT (Museum over 

industrie, arbeid en textiel) zitten regelmatig 
om de tafel om de depotverhuizing in goede 
banen te leiden. Alle objecten uit de verspreide 
opslagplaatsen worden samengebracht in 
het geklimatiseerde depot onder de tribunes 
van de Ghelamco-arena, de nagelnieuwe 
(2013) voetbaltempel van eersteklassevoet-
balploeg KAA Gent. Deze – laten we hopen 
once in a lifetime – onderneming dwingt tot 
een grondige screening van de collecties, 
de bewaringstoestand en de staat van de re-
gistratie, en van de weeromstuit ook tot een 
doorlichting van het vroegere en toekomstige 
verzamelbeleid. De vier musea sleepten ook 

een projectsubsidie in de wacht voor de waar-
dering van de deelcollectie ‘huishoudelijke 
apparaten’, een substantieel onderdeel in elk 
van de vier. Museumpeil mocht aansluiten bij 
een overleg. Rond de tafel zaten Annelies De 
Mey en Eva Van Regenmortel (Design), Greet 
Vanderhaegen (Alijn en MIAT), Wout De Vuyst 
(STAM) en Sanne Van Bellingen, medewerker 
voor het proefproject ‘waarderen’. Met welke 
inzichten en verwachtingen pakken zij hun 
‘huishouden’ aan?

De Gentse stedelijke musea beleven een hectische tijd: er is een grootscheepse verhuizing aan de gang van 
de depots uit de verschillende instellingen. Tegelijk zijn vier musea gestart met een waarderingsproject van 
belangrijke deelcollecties. Museumpeil peilde naar de impact van deze operaties op de kritische reflectie 
over het verzamelbeleid en het ontzamelen.  

Het Gentse ‘huishouden’ op orde
Een intens waarderingstraject

Annelies De Mey (Design museum Gent) 
ordent de onlangs binnengekomen 

verzameling van Nova huishoudtoestellen.
Foto: Leon Smets
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Het Gentse ‘huishouden’ op orde
Een intens waarderingstraject

EEN WAARDEGEBASEERD COLLECTIEBELEID
Huishoudelijke apparaten passen binnen het 
collectieprofiel van de afzonderlijke instellin-
gen. Voor het Designmuseum is dat vanwege 
de vormgeving en het materiaalgebruik dat 
eigentijds, vernieuwend, duurzaam of ergo-
nomisch kan zijn. De stukken kunnen kenmer-
kend zijn voor een bepaalde tijd, of het product 
zijn van een gerenommeerd ontwerper of 
belangrijk bedrijf. Het MIAT interesseren de 
techniek, het materiaal en de industriële en 
sociaal-maatschappelijke context waarin de 
objecten tot stand kwamen. Het Huis van Alijn 
focust op hun betekenis in het dagelijks leven 
en welke rol ze binnen het gezin speelden, hoe 
ze genderpatronen beïnvloedden enzovoort. 
Het STAM, dat de geschiedenis van de stad 
Gent brengt en in 2010 is voortgekomen 
uit het oudheidkundig Bijlokemuseum met 
zijn collecties die teruggaan tot 1833, bezit 
19de-eeuws huishoudalaam: koffiemolens, 
wafelijzers…

Elk van de vier musea is sinds kort onderge-
bracht in een autonoom gemeentebedrijf 
(AGB), maar de verhuizings- en waarderings-
oefening, net als de overlappen binnen de 
deelcollecties huishoudapparaten, zetten hen 
ertoe aan de zaken geclusterd te bekijken. Men 
wil werk maken van een coherent collectie-
profiel en groeien naar een waarde-gebaseerd 
collectiebeleid. Zo kun je gefundeerde beslis-
singen nemen over collectievorming, en pri-
oriteiten stellen wat conservering, restauratie, 
onderzoek, digitalisering en ontsluiting betreft. 
De oefening dient vooral om de collectie 
voortaan integraal en met meer diepgang 
te benaderen en is minder bedoeld om af te 
stoten. De delen van de collecties waarover 

WAARDEREN: MET HET OOG OP DE COLLECTIEVORMING
Hoe kunnen we Vlaamse erfgoedorganisaties helpen om waarderingstrajecten op te 
starten? In Vlaanderen is er nog maar weinig ervaring met het waarderen van erfgoed. 
FARO peilde daarom in 2016 naar de noden en verwachtingen in het cultureel erfgoedveld. 

BASISNORMEN
Er is, zo bleek, geen nood aan één gezamenlijk waarderingsmodel dat iedereen uniform 
moet gaan toepassen. Wel is er duidelijkheid nodig over de minimale vereisten waaraan 
een kwaliteitsvol traject moet voldoen. Daarom bracht FARO in 2016 een sectorbrede 

werkgroep samen die werkte aan een set 
basisnormen om waarderingstrajecten 
onderbouwd te kunnen uitvoeren. Die 
normen gaan over de essentie van een 
waardering, los van methodologieën en 
handleidingen. Ze zijn van toepassing in 

alle deelsectoren en zijn opgebouwd rond zes aspecten die in een waarderingstraject niet 
mogen ontbreken.
https://faro.be/publicaties/kwaliteitsvol-waarderingstraject-basisnormen 

Er bestaan al heel wat handleidingen en methodieken om te waarderen. Afhankelijk van 
de aanleiding, de registratiegraad, het type erfgoed en de beschikbare tijd kun je je laten 
inspireren door zo’n handleiding maar ook door praktijkvoorbeelden. Deze tools komen 
begin 2018 online in een toolbox, als onderdeel van de FARO-website. De toolbox is 
dynamisch en zal meegroeien met de ervaring die wordt opgebouwd in het veld.

VORMING
Dit najaar startte FARO een vormingstraject dat we op verschillende niveaus aanbieden: 
er is een basiscursus voor de starters en daarnaast organiseren we masterclasses waarin 
internationale experts aan het woord komen over een deelaspect van waardering. Verder 
brengen we een intervisiegroep samen van de organisaties die een Vlaamse projectsub-
sidie hebben verkregen voor een proefproject Waarderen. Ze zullen elkaars struikelstenen 
bespreken, samen oplossingen bedenken en na afloop van hun traject hun ervaringen 
met het hele veld delen. 

WAARDEREN MET HET OOG OP COLLECTIEVORMING
Collectiebeherende erfgoedorganisaties worden door de Vlaamse overheid aangespoord 
om een collectie(beleids)plan uit te schrijven: de context en de geschiedenis van de 
collectie, de registratie, het gebruik en ook de collectievorming of het verzamelbeleid. 
Daarin wordt de aangroei van de collectie scherp gesteld en komt uiteraard ook het aspect 
waarderen aan bod. Wat je verzamelt, leg je vast in het collectieprofiel. Door een waarde-
ring op collectie- of deelcollectieniveau kun je de rode draad in de collectie ontdekken, 
waardoor het verzamelbeleid helder wordt. Wat minder goed past in het eigen collectie-
profiel, is minder waardevol in de eigen organisatie, maar kan dat des te meer zijn in een 
andere collectiebeherende organisatie. Daarom moet een waardering ook collectiemobi-
liteit bespreekbaar of mogelijk maken. Een voorwerp kan dan actief worden ingezet in een 
andere erfgoedbeherende organisatie.

In die zin is waarderen duurzaam omdat het over de grenzen van de eigen organisatie 
nadenkt over de relevantie van objecten voor collecties die niet (meer) in het eigen col-
lectiebeleid passen. Een waardering kan een nieuw leven geven aan stukken die voordien 
niet bekend genoeg waren en die in het licht van onze huidige samenleving een nieuwe 
betekenis krijgen. Zo vermijden we ook dat objecten ‘vastroesten’ in het depot, omdat 
ze niet voldoende gekend waren, terwijl ze beter kunnen worden ingezet in een andere 
collectiebeherende organisatie. Collectiemobiliteit is juridisch complex, maar we willen 
hierbij alvast een lans breken voor bijvoorbeeld langdurige bruikleenovereenkomsten.
In elk geval: als alle collectiebeherende organisaties in Vlaanderen een waardering op 
collectie of deelcollectieniveau uitwerkten, zouden we een beter beeld hebben van onze 
collecties en op die manier overlap en blinde vlekken (‘collection mapping and gapping’) 
vermijden. Maar dat is nog toekomstmuziek.  

Anne-Cathérine Olbrechts 
stafmedewerker bij FARO

39

M
us

eu
m

pe
il 

48

Deze tools komen begin 2018 
online in een toolbox, als 
onderdeel van de FARO-website.

De oefening dient vooral om 
de collectie voortaan integraal 
en met meer diepgang te 
benaderen en is minder bedoeld 
om af te stoten.



men het nu al eens is dat ze niet in het col-
lectieprofiel passen, worden niet in het proces 
meegenomen. Ze worden meteen aangebo-
den aan potentieel geïnteresseerde musea of 
andere spelers in ‘het brede erfgoedveld’.

COLLECTIES MET RUIS
Het traject werd aangevat met de poging 
om de collectie-identiteit scherp te stellen, 
een eerste ‘mapping’ van alle deelcollecties 
te maken en een verkennend onderzoek te 
voeren met het oog op een volwaardig col-
lectieplan. Dat gebeurde onder andere met 
extern advies en een workshop onder leiding 
van in collectiewaardering gespecialiseerde 
erfgoedconsulenten voor een representatieve 
groep van collega’s: inhoudelijke medewerkers, 
een baliemedewerker, een erfgoedbewaker, 
communicatiemedewerkers, publieksmede-
werkers, productiemedewerkers, de directeur, 
de bibliothecaris, de restaurateur en de 
depotbeheerder.

Aan de hand van kapstokken (lievelingsstuk-
ken, topstukken, beeldmateriaal uit zeven 
deelcollecties en een voorlopig schema van 
deelcollecties) voerden de musea voor het 
eerst een grondige discussie over collec-
tievorming. Daaruit kwam een voorlopige 
consensus over onder meer het volgende: 
1) dat het verzamelbeleid in het verleden 
te breed werd opgevat, 2) dat sommige 

collecties in hun geheel minder goed, of niet 
meer, in het collectieprofiel en in de muse-
ummissie lijken te passen, 3) dat andere col-
lecties ‘vervuild’ zijn geraakt of dat er ‘ruis op 
zit’ omdat men het collectieprofiel uit het 
oog verloor, 4) dat een collectiestuk pas in-

teressant is als het een ‘verhaal’ vertelt en we 
de context kennen, en 5) dat objecten die 
binnen je tentoonstellingsprogramma passen 
niet noodzakelijk ook in je collectie thuisho-
ren. Met het oog op de nakende verhuizing 
werd in 2016 een grootschalig project rond 
basisregistratie opgezet, in die musea en voor 
die collectieonderdelen waar nog grote ach-
terstand was. Dat zal de musea beter in staat 
stellen om goed te waarderen.

VOORZICHTIG!
De waarden die men aan de collectiestuk-
ken wil toekennen, kunnen heel divers zijn: 
financieel, cultureel, artistiek, immaterieel, 
emotioneel… Het beheer van die waarden 
heeft volgens de tafelgenoten te maken 
met drie processen: ontwikkeling, behoud 
en gebruik. Ze verwachten dat uit de in-de-
diepte-waardering naar boven zal komen 

welke de A-klasse- en de secundaire objecten 
zijn, welke de dubbels en de ‘ruisobjecten’ 
– die afgestoten kunnen worden – en ten 
slotte de collectieonderdelen waarvan voor 
hen duidelijk is: dit vertegenwoordigt niet 
meer wat ons museum is, wel wat het vroeger 

is geweest. We kunnen het niet zomaar 
wegdoen, maar we proberen er op een andere 
manier iets mee te doen. Sommige objecten 
zien er misschien niet bijzonder uit, maar door 
de contextgegevens die het museum erover 
bezit kunnen ze als onderzoeks- of studie-
object zeer interessant zijn. Dit veronderstelt 
dan weer dat de collectie degelijk in kaart 
is gebracht en dat linken kunnen worden 
gelegd met het materiaal, de documentatie, 
de geschiedenis. De boodschap is dan: wees 
voorzichtig om dingen weg te doen zonder 
iets af te weten van de verzamelcontext.

Wat betekent voor deze musea ‘immaterieel 
verzamelen’ concreet? Vooral het Huis van Alijn 
is daar intens mee bezig: mondelinge getuige-
nissen, verhalen, beeld- of audiovisuele collec-
ties... Bij de verwerving tracht men ook steeds 
de getuigenissen mee te nemen. Dat bepaalt 

Van links naar rechts: Annelies De Mey (Design museum Gent), Wout De Vuyst (STAM), Greet Vanderhaegen (Huis van Alijn en MIAT) en Eva Van Regenmortel  (Design museum Gent) . Foto: Leon Smets
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Bij de verwerving tracht men ook steeds de getuigenissen  
mee te nemen. Dat bepaalt mee of het museum een bepaald  
object al dan niet wil verwerven.



mee of het museum een bepaald object al dan 
niet wil verwerven. Bij het binnenbrengen, het 
eerste contact, wordt gepolst of de schenker 
geïnteresseerd is om een stap verder te gaan 
en de herkomst en de context van het stuk te 
kaderen. Tot nog toe legde het Huis van Alijn 
sterk de nadruk op ‘levensfases’ en rituelen, om 
de objecten te kunnen voorzien van context.

SAMEN SELECTIEF  SAMEN REPRESENTATIEF
Veel huishoudelijke collecties werden en 
worden verworven door het aanbod ‘aan de 
poort’: verzamelaars die hun ‘troetelkinderen’ 
willen schenken, bedrijven die een materieel 
aandenken van hun geschiedenis willen 
nalaten in een museum… Welke impact zal 
het waarderingstraject volgens de tafelgeno-
ten op die manier van verwerven hebben? 
Het antwoord is eensluidend: ‘We willen een 
waardering “aan de poort” toepassen. We 
nemen nog wel collecties huishoudtoestel-
len aan, zoals een bulkcollectie van Nova-
huishoudtoestellen (zie foto), maar alleen op 
voorwaarde dat we grondig mogen selecteren. 

Een belangrijke finaliteit van de oefening is 
te komen tot een formulier voor aankoop of 
verwerving, vergelijkbaar met het document 
met af te toetsen waarden dat het openlucht-
museum in Arnhem gebruikt. We willen dit 
nog aanpassen tot een formulier dat bruikbaar 
moet zijn voor elke verwerving.’

‘De uitkomst van de oefening zal ook zijn 
dat we door de studie en het onderzoek een 
beeld krijgen van wat we nog missen in onze 
gemeenschappelijke collecties en waar we 
nog naar op zoek zijn, zodat we beter kunnen 
beoordelen of een aanbod al dan niet interes-
sant is. Voor een aantal deelcollecties willen we 
voor een gemeenschappelijk verzamelbeleid 
gaan en het bruikleenverkeer van onze musea 
onderling beter op punt zetten, waardoor elk 
museum individueel niet verder op eigen 

deelcollectieniveau moet inzetten. Wat de 
huishoudapparatuur betreft, willen we onder-
zoeken of we op Vlaams niveau een referen-
tiecollectie willen zijn en kunnen worden. We 
zien nu welk potentieel erin zit en hoe repre-
sentatief ze is, ondanks grote leemten. Deze 
waarderings-, verhuizings- en onderzoeks-

onderneming geeft een kans om een manier 
van samenwerken te vinden, en een betere 
afstemming. De verhuizing heeft ons om de 
tafel gebracht om het over deelcollecties als de 
huishoudapparaten te hebben, maar we zullen 
dit samenwerkingsmodel bestendigen, ook 
voor andere collecties.’

Leon Smets
redacteur

Depot in de catacomben van het stadion van Benfica. Foto: Leon Smets
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'We nemen nog wel collecties huishoudtoestellen aan, zoals 
een bulkcollectie van Nova-huishoudtoestellen, maar alleen op 
voorwaarde dat we grondig mogen selecteren.'

MUSEUMDEPOT ONDER VOETBALARENA

Al sinds het jaar 2000 ging het Gentse 
stadsbestuur op zoek naar mogelijkheden 
om de rijke maar verspreide collecties van 
de stedelijke musea in één erfgoeddepot 
onder te brengen. Diverse pistes werden 
onderzocht: de verbouwing van oude fa-
briekspanden, een complete nieuwbouw 
op gemeenteterrein, exploitatiekandidaten 
uit de privémarkt (eventuele Design, Build, 
Finance & Maintain-formule). De oplossing 
kwam uiteindelijk via een intercommunale: 
een grote kelderruimte onder de tribunes 

van de nieuwgebouwde Ghelamco-arena 
kon tot erfgoeddepot worden bestemd. 
De ruimte is stevig, waterdicht en trilling-
vrij. Voor de inrichting zal gebruik gemaakt 
worden van Pauseboxen.

Het idee ‘erfgoeddepots onder suppor-
terstribunes’ is niet zo uitzonderlijk. In de 
catacomben van het Estádio da Luz van de 
Portugese topploeg SL Benfica zijn sinds 
2011 de depots en restauratieateliers van 
de 110 jaar oude Lissabonse voetbalclub 

ondergebracht, evenals het documentatie- 
centrum en informatiedepartement. In 2011 
noemde de APOM (Portuguese Association 
of Museology) de verwezenlijking van het 
conservatie- en restauratiecentrum ‘the best 
conservation and restoration intervention 
of 2011’. Onder de Ghelamcotribunes zullen 
de Gentse reservecollecties eindelijk voor 
lange tijd een duurzaam en stabiel onderko- 
men vinden. Met voorlopig een beperkt tril- 
lingsrisico, gezien de weinig daverende pres- 
taties van de Gentse Buffalo’s dit seizoen.



Samenwerken . Foto: Bruno Vandermeulen

Deze bijdrage kwam tot stand aan de 
hand van de aantekeningen van Annette 
Gaalman, die de werkgroep leidde, en 
deelnemer en redacteur Aimée Streefland. 
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We zien al veel voorbeelden van geza-
menlijk verwerven in Nederland. Vaak 
vond men elkaar in de noodzaak tot 

samenwerking op het gebied van financiering 
en bood samenwerking een oplossing. Of was 
het een uitkomst? Zonder samenwerking was 
het waarschijnlijk niet gelukt. Zouden gezamen-
lijk verwerven en een regionaal of op genre 
gericht collectiebeleid ook haalbaar zijn zonder 
de financiële noodzaak? Men vreest hiervoor. 
Te meer omdat er grote verschillen zijn tussen 
musea binnen een regio en/of genre. Vooral 
de kleinere musea willen graag, maar kunnen 
zelf weinig leveren aan mankracht, topcollec-
tiestukken en financiën. En wat is de noodzaak 
voor grotere musea? Allemaal relevante vragen 
waarin steeds het vraagstuk van de noodzaak 
voorop stond. 

ENTHOUSIASME EN TERUGHOUDENDHEID
En als we over zouden gaan tot een regionaal 
of thematisch verzamelbeleid, wat is dan een 
praktische voorwaarde? Is een volledige collec-
tieregistratie noodzakelijk als startpunt? Daar 
waren twijfels over in de zaal. Is het van belang 
dat musea ook alles in beeld hebben? Als dat 
niet het geval is, gaat het vaak niet om a- of 
b-collecties. Uiteindelijk vond men elkaar in 
de conclusie dat het voldoende is een deelcol-
lectie volledig geregistreerd te hebben om zo 

te beginnen met de samenwerking. En er was 
unanieme consensus over de luxe van digitale 
beschikbaarheid van de collectie. Ook het 
gebruik van dezelfde software op het gebied 
van collectieregistratie zorgt voor veel winst in 
een proces van regionaal of thematisch verza-
melen. Hier kunnen de regionale erfgoedorga-
nisaties in den lande een rol bij spelen. 

Opvallend was na al het enthousiasme de uit-
eindelijke terughoudendheid binnen de groep. 
Men wilde wel nadenken maar zag nog enorm 
veel beren op de weg. Samenwerken op het 
gebied van verzamelen vraagt het loslaten 

van doelstellingen en vereist samenwerking 
op vele niveaus. In die context kwam ook het 
idee ‘stages in andere musea’ vaak terug. Zou 
het geen ultieme stap zijn om conservatoren 

een korte tijd uit te wisselen om zo ook elkaars 
collectie te leren kennen? De stap naar een 
gezamenlijk regionaal collectiebeleid is dan 
sneller gezet.

BLIK NAAR BUITEN
Er moeten dus een aantal kernvoorwaarden 
vervuld zijn om tot samenwerking op col-
lectieniveau te komen. Zonder verankering in 
beleid, binnen de musea maar ook bij subsi-
diegevers, zal dit nooit kunnen groeien en blijft 
het ‘los zand’. Ook het doel moet van tevoren 
helder zijn. Men verzandt anders in een te 
groot ‘proces zonder end’. In veel  voorbeelden 

In een volle zaal, in het hart van het Nationaal Militair Museum, werd deze lente op het symposium dat tot dit 
nummer heeft geleid geanimeerd gepraat over wat regionaal en thematisch verzamelen en ontzamelen zou 
betekenen voor de concrete werkzaamheden en werkprocessen binnen een museum. De antwoorden waren 
divers, maar men was ook unaniem overtuigd van de te maken winst voor alle betrokken partijen. Er is alleen 
nog een lange weg te gaan. Wat is er dan nodig?

zien we vooral dat de huidige succesverhalen 
geboren zijn uit noodzaak. Het zou mooi zijn 
als dit langzaamaan verandert in welwillend-
heid, en vooral in het gebruiken van ieders 
talenten. Symposia als dat in het Nationaal 
Militair Museum zorgen ervoor dat er een 
draagvlak ontstaat en dat de blik naar buiten 
wordt gericht.

Nog een conclusie: het draait om vertrou-
wen. Vertrouwen in mensen en organisaties 
waarmee gewerkt wordt. Dat vertrouwen valt 
of staat met personen en de wens om samen 
te willen werken. Veel werk aan de winkel dus, 
maar het gevoel van de noodzaak en vooral 
het inzicht in het belang van regionale samen-
werking lijken al aanwezig!

Beren op de weg?
Verzamelen per regio of genre

Samenwerken op het gebied van verzamelen vraagt het loslaten van 
doelstellingen en vereist samenwerking op vele niveaus.



Depot van het KMSKA in Antwerpen. Foto: Jesse Willems

43

M
us

eu
m

pe
il 

48

Het is opmerkelijk hoe in diverse artikelen in dit nummer 
een pleidooi wordt gehouden voor een trage tijd: ontza-
melen blijkt de nodige tijd te kosten, stelde het Nationaal 

Militair Museum in Nederland de voorbije jaren vast. En in Gent 
ervaren vier musea wat het zorgvuldig en gezamenlijk waarderen 
van een collectie met zich meebrengt. Vergelijkbare vaststel-
lingen lees je over de kwestie van de eventuele teruggave van 
stukken aan de landen van herkomst. Geen quick-fix, volgens Jos 
van Beurden, en een zaak van voorzichtig en breed overleg. Er 
wordt in dit nummer ook een pleidooi gehouden voor ‘vertraagd 
verzamelen’. Ruudt Peters en Carin Reinders zijn het niet geheel 
eens over dat idee.

De nood aan trage tijd staat pal tegenover de voorthollende tijd 
die onze snelle samenleving naar verluidt kenmerkt. Soms is er 
geen tijd te verliezen. Er is de digitalisering en het digital born 
erfgoed dat in snel tempo verloren dreigt te gaan – ik leerde in dit 
nummer dankzij Tjarda de Haan het nieuwe en geheel passende 
woord ‘webarcheologen’ kennen. Er is de snel voortschrijdende 
ontkerkelijking die kerken en kloosters en hun erfgoed verweesd 
achterlaat en waar in Vlaanderen het CRKC zich over buigt. En er 
is natuurlijk de hijgerige politieke tijd van alweer de volgende 
verkiezingen. Beleidsmakers die iets minder erfgoedgezind zijn, 
hebben het wel eens moeilijk met de tragere tijd die erfgoed-
mensen graag claimen. Om geen domme dingen te doen en 
mensen niet te kwetsen. Uit respect voor wat decennialang  
is opgebouwd.

Met participatie en het nieuwe verzamelen belanden we volop in 
het nu. Het modieuze woord ‘participatie’ blijkt de meest diverse 
ladingen te dekken: van het invullen van een tevredenheidsfor-
mulier naar aanleiding van een museumbezoek, tot het tijdelijk in 
handen nemen van een deel van het museum door ‘het publiek’. 
Het valt allemaal nogal mee of tegen met die participatie in 
musea, stelt Ruurd Mulder na een onderzoek vast. Tegelijk wijst hij 
er terecht op dat voor een groeiende groep mensen meedoen, 
participeren, het nieuwe normaal lijkt te gaan worden, lang niet 
alleen in de erfgoedsector. Beluister discussies over de staat van 
de democratie en je hoort wat er leeft. Hiërarchieën vallen schijn-
baar weg, burgers eisen meer inspraak en medezeggenschap. 
Meer tweerichtingsverkeer, minder top-down. Hoe ga je daar 
als museum met al je expertise en kennis mee om? Het wordt 
zonder twijfel een prangende kwestie in de jaren die komen.

Eigenlijk gaat dit hele nummer over de toekomstige tijd. Hoe 
vermijden we dat onze opvolgers straks met de problemen 
kampen waar musea nu mee worstelen omdat het collectiebeleid 
lange tijd te wensen overliet? Althans naar de huidige normen. De 
hoorn des overvloeds die veel museumdepots nog zijn, stroomt 
wel eens over. En hoe kunnen musea en erfgoedgemeenschap-
pen elkaar vinden bij het zogeheten ‘borgen’ van tradities, prak-
tijken, kennis en gewoontes? ‘Borgen’, dat betekent dat je die 
tradities, praktijken enz. met z’n allen samen bij de tijd houdt en op 
die manier hun toekomst verzekert. Tapis plein en Sophie Elpers 
geven ideeën en praktijkvoorbeelden. En passant wijst Sophie er 
nog eens op dat levend erfgoed mensen zowel in- als uitsluit. Een 
gevoelige kwestie, ook in onze tijd, zoals genoegzaam bekend.

Patrick De Rynck 
eindredacteur

Je kunt deze Museumpeil over ontzamelen en het 
nieuwe verzamelen samenvatten in twee woorden: 
tijd en participatie.

Wat hebben we geleerd?

Point final



Wat was de aanleiding om een nieuw 
depotsysteem te ontwikkelen?
In veel museale depots wordt met lucht- 
behandelingsinstallaties gepoogd om ver- 
storingen in het binnenklimaat te reduceren. 
Dit kost veel energie, maar ook de aanschaf- 
en onderhoudskosten van de apparatuur 
zijn hoog. In een dergelijk depot zijn veel 
luchtbewegingen, waardoor collecties vaak 
in de wind staan. Bovendien wordt door de 
klimaatregeling soms iets vochtiger en soms 
iets droger ingeblazen, omdat de gemid-
delde waarde van de ruimte moet worden 
gecorrigeerd. Bovendien zijn filters nodig 
om vervuiling van buiten tegen te houden. 
De museale objecten zullen vooral aan hun 
oppervlak continu kleine veranderingen 
merken en steeds een beetje reageren op 
deze veranderingen.

Liefst zou je voor de collectie een omgeving 
creëren waarin veel meer rust heerst. Waar 
geen grote luchtstromingen zijn en waar 
geen correcties nodig zijn, juist omdat er 
niets verandert. Hierop is het PauseBox depot  
van Helicon gebaseerd. Verstoringen op de 
bewaaromgeving worden buitengesloten, 
waardoor als vanzelf een stabiele situatie 
ontstaat waarin de objecten optimaal behou- 
den blijven.

Waardoor wordt de stabiliteit in het 
depot veroorzaakt?
De meeste objecten zijn hygroscopisch; dat  
betekent dat vocht aanwezig is in de mate- 

rialen waaruit het object bestaat. Papieren 
en houten objecten bevatten bijvoorbeeld 
ongeveer 10 procent van hun massa aan 
water. Het veranderen van deze hoeveel-
heid water leidt tot krimpen en/of uitzetten, 
wat tot spanningen en schade kan leiden. 
Het materiaalvochtgehalte dient dus 
enigszins constant te blijven. Traditioneel 
wordt hiervoor de relatieve vochtigheid van 
de lucht door diverse apparaten constant 
gehouden. In de PauseBox wordt echter een 
omgeving gecreëerd waarin de verstoringen 
minimaal zijn. De box is zodanig geconstru-
eerd dat temperatuur, vocht, zonnestraling, 
vervuiling, schimmels en beestjes worden 
buitengesloten. Omdat geen veranderingen 
optreden, is ook geen correctie benodigd.

Objecten en de omringende lucht komen 
in een evenwichtssituatie. De hoeveelheid 
vocht in de objecten is in evenwicht met 
de relatieve luchtvochtigheid van de omrin-
gende lucht. Er kan geen vocht bijkomen of 
verdwijnen door de constructie, want die is 
volledig vochtdicht.

Voldoet het depot aan strenge klimaateisen?
Om aan de strengste klimaatklasse ASHRAE 
klasse AA te voldoen, zijn seizoensaan-
passingen in de temperatuur van +5 °C en  
-5 °C toegestaan. In de meeste gebouwen 
kan de PauseBox aan deze eisen voldoen 
zonder dat in de omhullende ruimte gekoeld 
of verwarmd hoeft te worden. Additioneel 
verwarmen kan een keuze zijn, bijvoorbeeld 

voor veilig hanteren van objecten. Ook qua 
relatieve luchtvochtigheid kan eenvoudig 
aan klasse AA worden voldaan, mits collec-
ties op de juiste wijze in het depot worden 
geplaatst.

Is de stabiele werking altijd zeker?
De prestaties van de PauseBox hangen onder 
andere af van het soort collectie dat wordt 
opgeslagen, de verhouding tussen lucht en 
objecten en het natuurlijke klimaat van de 
omhullende ruimte. Om tot een optimale 
situatie te komen, wordt elke situatie gemo-
delleerd en gesimuleerd met state-of-the-
art software. Deze simulatie helpt ook bij 
het exact bepalen van de opbouw van de 
PauseBox. Daarnaast vindt uiteraard monito-
ring plaats.

Wat zijn de kosten?
De kosten zijn beperkt. Een klimaatinstallatie 
wordt uitgespaard. Bovendien zijn de kosten 
voor het onderhoud en het energiegebruik 
zeer laag.

Zijn er al voorbeelden uit de praktijk?
De PauseBox is inmiddels gerealiseerd in  
6 verschillende musea. Op dit moment wordt 
in Gent zelfs een stadsdepot van 2400 m2 

gebouwd volgens de PauseBox methode.

 
Waar is meer informatie te vinden?
Kijk op www.pausebox.eu, www.helicon-cs.com  
of bel met Helicon op +31 (0)71 30 30 940.

Collecties zijn niet altijd in gebruik. Tussen tentoonstellingen door staan ze in een depot. Wat als het depot zodanig zou functioneren 

dat het voor de objecten lijkt alsof de tijd stil staat en de degradatie tot een absoluut minimum wordt teruggebracht? Alsof je de tijd 

kan pauzeren? En bovendien zonder energiegebruik en tegen lage kosten? Helicon licht toe.

De PauseBox:  
het stille depot
Geavanceerde opslagmethode met een minimum aan technologie

ADVERTORIAL
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Less is more gaat voor “de Canon van Nederland” niet op... 650 m2 projectie oppervlak, voor een 

groot deel interactief, dit is bezoekersparticipatie op zijn best. Wij zijn erg trots op dit 

project en raden iedereen aan het zo snel mogelijk zelf te gaan beleven!

de Canon van Nederland 

Openluchtmuseum Arnhem

Westerdoksdijk 679  1013 BX Amsterdam  020 620 6212  www.rapenburgplaza.nl 
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Webbased collectiebeheer 
in de cloud

Online collectiebeheer waar en wanneer u maar wilt

an Axiell product

Webbased
Hardware 

onafhankelijk

 Intuïtief
Moderne en 

 innovatieve  interface

Support
inclusief helpdesk -

ondersteuning en updates

 Samenwerking
Eenvoudig 
data delen

Efficiënt
Op ieder moment 

overal beschikbaar

 Flexibiliteit
Toekomstbestendige

 technologie

Vraag nu uw gratis demo aan op www.axiell.com/nl/collections


