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IN DIT 
NUMMER…
focussen we op de transitie die  
veel musea deze jaren onder- 
gaan. Of beter: ondernemen. 

De samenleving verandert – snel, volgens 
velen – en musea moeten daarop inspelen.  
Of beter: spelen daarop in. Dat doen ze elk 
op hun manier, maar er zijn duidelijk ook 
constanten in de metamorfosen. Aan u om 
die te ontdekken in dit alweer rijk met 
museumverhalen gevulde nummer. 

Eén zo’n constante verraden we alvast 
graag. Musea die succesvolle veranderings-
trajecten aflegden zijn unisono: kijk en laat 
je inspireren door wat collega’s doen!  
Dat is dan ook wat we in dit nummer van 
Museumpeil doen. 

Veel transitieplezier!
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COMM, het vernieuwde museum voor communicatie  
in Den Haag
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auditorium. En onze publieksoppervlakte 
is verdubbeld naar 11.000 vierkante meter. 
Ook de toegankelijkheid voor alle mensen is 
voortaan verzekerd.’

FORUM VOOR DEBAT
De ombouw van de geesten dan. U kent de 
buzzwoorden: participatie, integratie van 
immaterieel cultureel erfgoed, musea als 
plek van dialoog en welzijn, maatschap-
pelijke betrokkenheid... Met hier als com-
plicerende factor de koloniale beladenheid, 
ingebakken in de museumgeschiedenis, 
en de jarenlange stilstand. Hoe pak je zo’n 
mega-switch aan?
‘Stap voor stap. Je leert veel van voortschrij-
dend inzicht. Ik ben hier directeur sinds 2001 
en toen al was duidelijk dat vernieuwing 
nodig was. Er waren tijdelijke, vrij baanbre-
kende initiatieven over de oorsprong van 
onze collecties en het koloniale verleden. 
Die kregen weerklank in de media. We 
hebben samen met de Afrikaanse gemeen-
schap de geschiedeniszaal hervormd, en in 
2010 was er naar aanleiding van vijftig jaar 

Met Guido Gryseels spreek ik over 
de Grote Transitie. Wat betekent 
dat voor dit federale museum, zijn 

publiek, zijn medewerkers? Meer dan een 
paar vragen heeft de gedreven directeur 
niet nodig. We beginnen met wat letterlijk in 
het oog springt: de nieuwbouw, los van het 
oude museumgebouw. Welke problemen 
moest die oplossen?
‘Eerst en vooral: het klopt dat dit het meest 
in het oog springt, maar de bouwwerkzaam-
heden zijn, bij wijze van spreken, the easy bit. 
Mij gaat het vooral om de inhoudelijke ver-
nieuwing, na zestig jaar stilstand in de vaste 
collectie. Nu goed, ons historische museum-
gebouw, dat sterk koloniaal geïnspireerd is, 
is volledig beschermd. Structurele verande-
ringen kunnen niet. Wij hadden geen verga-
derzaal behalve deze ruimte met 14 plaatsen, 
geen tentoonstellingszaal met klimatisatie, 
geen goed restaurant met keuken, geen 
goede shop... Er was nood aan museumin-
frastructuur voor de 21ste eeuw. Hier was er 
maar één oplossing: een nieuwbouw, met 
alle faciliteiten die we misten, zoals ook een Directeur Guido Gryseels. Foto: Willem De Leeuw

De dag van mijn afspraak met directeur Guido Gryseels van het AfricaMuseum opent de Brussels-Waalse 
krant Le Soir met het museum en de restitutieproblematiek. De volgende dag zet De Standaard het debat 
voort en wordt er op de VRT in primetime over gediscussieerd. De weken voordien ging het in álle media 
over het veranderende taalgebruik in het museum. ‘Tervuren’ is talk of the country voor de heropening op 8 
en 9 december, na vijf jaar sluiting waarin het museum actief bleef als pop-upmuseum en met educatie.

De transitie van de eeuw?
In gesprek met Guido Gryseels, directeur  
van het AfricaMuseum in Tervuren

Het oude, beschermde museumgebouw vanuit het nieuwe gebouw. 
Foto: Jo Van de Vyver ©KMMA
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onafhankelijkheid een tentoonstelling over 
die onafhankelijkheid door Congolese ogen. 
Die bood een heel andere blik.’

‘Dat waren voor mij stappen naar de renovatie, 
ook in onze communicatie. Er was de partici-
patie van de Afrikaanse diaspora en gemeen-
schappen, en stilaan zag je de geesten ook 
in huis veranderen, bij de wetenschappers. 
Eerst deed men soms wat schamper en was 
het van “je wil te politiek correct zijn”, maar na 
elke vergadering met de Afrikaanse gemeen-
schappen hoorde ik ook: “Eigenlijk leerden we 
veel bij over hoe zij en wij ernaar kijken.” ’  

‘Het is dus intussen een proces van minstens 
15 jaar: anders naar het koloniale verleden 
kijken – ik gebruik niet graag het woord “de-
kolonisatie” –, demand driven werken in gelijk-
waardige partnerships met de Afrikaanse ge-
meenschap, onze bestuursorganen bevolken 
met mensen van Afrikaanse origine… Nog 
iets: het onderzoek. 80% van de publica-
ties over Midden-Afrika is wit. Dat geeft een 
bias in je onderzoeksvragen, je hypothesen, 
methodologie enzovoort. Ook daar moet 
je als wetenschappelijke instelling iets aan 
proberen te doen.’

‘Om kort te gaan: in al onze activiteiten – collec-
tiepresentatie, onderzoek, communicatie, ont-
wikkelingssamenwerking enzovoort – vond een 
structurele cultuurverandering plaats. De vraag 
“hoe kijken Afrikanen ernaar? Wat betekent het 
voor hen?” is nu een reflex. Dat zit ingebed en  
gaat uit van hun actieve participatie.’

‘We willen een museum en forum van debat 
zijn over hedendaags Afrika en de multi-
culturele samenleving, maar we willen het 
museum ook als lieu de mémoire van het 
koloniale verleden behouden voor zowel 
Belgen als Congolezen. Overigens: in 2005 
was de grootste zorg van Afrikanen die met 
ons samenwerkten de stilte van Europa over 
dagelijks 3000 doden in Oost-Congo. Niet 
zozeer onze discussies over Leopold II, wat 
voor sommigen toen een intern Belgisch 
debat was… Die samenwerking met Afri-
kaanse gemeenschappen verliep met vallen 
en opstaan, maar in een open dialoog.’

WIT BELGIË
Is uw personeel klaar voor de makelaars-
functie? Hebben musea de mensen in huis 
voor de vele nieuwe verwachtingen?
(aarzelend): ‘Nee, dat klopt, maar ook dat 
groeit door dagelijkse contacten, met vallen 
en opstaan. Bijvoorbeeld door onze samen-
werking met mensen uit de diaspora die onze 
gidsen opleiden. Ik hanteer ook een rekrute-
ringsbeleid waarin bij gelijke kwaliteiten de 
voorkeur gaat naar Afrikanen. En de profielen 
zijn veranderd. Denk aan onze hoofdcommis-
saris, Bambi Ceuppens, ook van Afrikaanse 

origine, die een grote invloed heeft op onze 
manier van kijken en denken. Zij nodigt ons 
uit: “Denk na over je taalgebruik.” Ik rekru-
teerde verder Afrikaanse wetenschappers, 
nu zitten we aan 9%. Niet genoeg, maar zij 
brengen nieuwe perspectieven binnen.’

‘Wij hebben hier vier disciplines: biologie, 
culturele antropologie, geologie, geschie-
denis. Nu heb je ook sociaal antropologen 
nodig. Mensen die de gevoeligheden kennen, 

die aandacht hebben voor de hedendaagse 
context, de menselijke kant. Zijn al onze 250  
personeelsleden 100% mee? Nee, ik besteed 
nogal wat tijd aan discussies. Maar er is wel, 
zoals ik zei, ”voortschrijdend inzicht” .’

‘Ik ga je misschien verbazen, maar de grootste 
strijd ging niet over de interpretatie van het 
koloniale verleden. Wetenschappers willen 
alles zo correct mogelijk, met veel nuances. 
En toen kwamen ze met voorstellen voor 
“hun” zaal: dertig bladzijden tekst, 26 thema’s, 
25 subthema’s… Dat kan natuurlijk niet, je 
maakt een tentoonstelling, geen uitvergroot 
boek. Het ging naar tien bladzijden, naar één, 
en dan naar twee zinnen, met de essentie. 
Veel discussies hadden daarmee te maken: 
hoe ga je naar een publieksgerichte bena-
dering? De klassieke museumdiscussies. Die 
debatten zijn hier intenser doordat je het his-
torisch moet gaan duiden.’

Inderdaad. Dit museum kan niet anders 
dan, meer dan veel collega’s, in de spiegel 
kijken… 
‘Ik vind dat wij steentjes verleggen als het gaat 
over multiculturalisme, institutioneel racisme, 
diversiteit enzovoort. Ik ben daar trots op, al 
gaat het voor sommigen te traag. Dat is ook 

normaal: in België begint het debat over de 
witte wereld die we nog altijd zijn pas, in te-
genstelling tot de buurlanden. Dat heeft his-
torische oorzaken. Maar als minister Reynders 
recent in een officiële speech op een confe-
rentie van ons zegt dat we afstand moeten 
nemen van het kolonialistische systeem en 
openstaan voor de restitutieproblematiek, val 
ik van mijn stoel. Op dat moment denk je als 
directeur: wat ik heb gezegd, wordt beleid. 
Hoe men openstaat voor het debat over het 

koloniale verleden en de diaspora een stem 
geeft, dat geeft hoop. Het is ook onze rol als 
museum dat te doen.’

‘Kijk, wij waren meer dan zestig jaar een 
koloniaal museum, en bleven dat zelfs nog 
na 1960. Generaties Belgen hadden hier hun 
eerste contact met Afrika en groeiden op 
met de gedachte dat de westerse cultuur 
superieur is aan de Afrikaanse. Dat, en de 
gevolgen inzake achterstelling en discrimi-
natie, verwijten mensen uit Afrika ons. Het 
maakt de cocktail soms explosief.’

‘Je moet als instelling aanvaarden dat je met 
je verleden geconfronteerd wordt en daar 
iets aan doen. We moeten een leidende rol 
spelen in het debat, ook via het geschiede-
nisonderwijs, waar we ijveren om iets aan 
het curriculum te doen. We moeten impact 
hebben. Samen met de diaspora en de 
mensen uit Afrika.’

DIGITALISERING EN RESTITUTIE
Tijd voor een digitale transitie, zou ik 
zeggen, als ik hoor wat uw wetenschappers 
allemaal kwijt willen.
‘Het digitale is heel belangrijk, met in de 
nieuwe tentoonstelling veel audiovisuele 

Met open mond naar de vernieuwde vitrines kijken. Foto: Jo Van de Vyver ©KMMA
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Patrick De Rynck, 
eindredacteur

media en alles samen zowat 180 uur filmpjes! 
Dat was een compromis met onze weten-
schappers. We werken met interactieve 
modules, digitale fotoboeken, virtual reality 
enzovoort. En met veel getuigenissen. Maar 
ook met het digitale museumbezoek thuis 
en ons free access-beleid zijn we hard bezig. 
Het digitaliseren van de collecties is the easy 
part en daar staan we ver in, maar beschrijven 
en online zetten, dát is het echte werk. We in-
vesteren fors in digitalisering, meer dan een 
half miljoen euro per jaar, maar naar schatting 
kost een volledige digitalisering in ons geval 
75 tot 80 miljoen euro. We willen daar zeer ver 
in gaan, maar de middelen zetten een rem.’

‘Als eerste ex-kolonisator zal België de 
archieven van een voormalig koloniaal land 
digitaliseren, Rwanda, waarvan het grootste 
deel zich in België bevindt. Zo willen we de 
kritiek dat toegang tot deze archieven voor 
Rwandese historici erg moeilijk is, counteren. 
Er komt ook een reizende tentoonstelling in 
Rwanda over de rol van Rwandezen in de 
Eerste Wereldoorlog.’

U verbindt de digitalisering met 
de restitutieproblematiek.
‘Voor mij is de onderliggende vraag bij resti-
tutie niet zozeer het eigenaarschap en waar 
dingen bewaard worden, maar toegang 
krijgen tot collecties. Wel, een groot stuk 
van ons erfgoed kunnen wij digitaal ter be-
schikking stellen en zo “teruggeven”: foto’s, 
archieven, films… Dat doen we dus. Ook 
objecten: met een goede online databank 
kun je veel realiseren en bijvoorbeeld overal 
ter wereld onderzoek mogelijk maken. Met 
een digitale inventaris kun je ook de discussie 
met Afrikaanse partners makkelijker voeren. 
Verder ben ik het in deze complexe discussie 
ten gronde eens met president Macron als hij 
zegt dat het niet normaal is dat een zo groot 
deel van het Afrikaanse cultureel erfgoed 
zich in Europa bevindt. Maar kijk naar de 
Elgin Marbles, waar er geen enkel valabel 

argument is om te zeggen dat ze in Engeland 
moeten blijven… Als het al zo moeilijk ligt 
tussen twee Europese landen.... We staan 
open voor het restitutiedebat en we kunnen 
via bruiklenen en reizende tentoonstellingen 
al een grote stap zetten.’

STORMLOOP
Hoe zal het museum zijn vaste collectie 
urgent houden? Wat wordt de verhouding 
tussen vast en tijdelijk?
‘Musea verouderen tegenwoordig snel, zeker 
als je verhalen vertelt. Daar zijn we ons van 
bewust. We zullen jaarlijks een gedeelte ver-
nieuwen. Het eerste jaar komt er geen tijde-
lijke tentoonstelling. Dat is mij aangeraden 
door elke museumdirecteur: je wilt dat alle 
aandacht gaat naar de permanente tentoon-
stelling en de renovatie. We moeten nog een 
specifiek prioriteitenbeleid ontwikkelen, maar 
we hebben al een methodologisch vernieu-
wend businessplan met types van tijdelijke 
tentoonstellingen: van grote blockbusters 
tot beperktere expo’s met source communi-
ties. We zullen veel meer in cocreatie gaan 
werken, met mensen van Afrikaanse origine. 
Ook hedendaagse kunst krijgt meer ruimte 
en de prioriteit gaat naar het gebruik van 
onze collecties.’

‘We zien enorm veel belangstelling, ook uit  
het buitenland, en we verwachten een 
stormloop. We gaan uit van jaarlijks gemid-
deld 200.000 tot 250.000 bezoekers, van 
wie de helft -18-jarigen, die gratis komen. 
Mijn angst is onze ligging en het gebrek-
kige openbaar vervoer. Tervuren heeft geen  
treinstation en de parkeergelegenheid is rela- 
tief beperkt.’

DRAMATISCH
Aan het eind van ons gesprek wil Guido 
Gryseels nog iets kwijt:
‘Soms krijg ik de vraag: waarom zo’n grootse 
nieuwbouw in budgettair moeilijke tijden? 
Kon het niet modester? Het ontwerp voor 

de renovatie is goedgekeurd in 2006, vóór 
de financiële crisis, en de financiering komt 
van een lening van de Belgische staat. In 
2006 is mij gezegd: “Man, think big. Deze kans 
krijg je geen twee keer. Denk erover hoe je je 
museum over vijftig jaar wil zien.” Ik begrijp de 
vragen, maar ik denk nog altijd dat de lange-
termijnkeuze de correcte is.’

‘Een groot probleem zijn intussen de zware 
bezuinigingen in de openbare sector. Voor 
ons betekent dat onder deze regering 28% 
van onze operationele werking en 12% van 
onze personeelskredieten. De effecten zijn 
dramatisch. In vijf jaar verloor ik een kwart 
van mijn middelen en personeel, en dat in 
de aanloop naar de opening. Hier doen veel 
mensen twee jobs. Ik zag onlangs mijn hoofd 
Communicatie en mijn binnenhuisarchitect 
vitrines poetsen… Dat is toch onhoudbaar?’

‘Een tweede grote beperking is een Europese 
regel: je mag niet meer uitgeven dan je bin-
nenkrijgt. Alle uitgaven moet je doen op je 
lopende begroting. Dat geldt ook voor in-
vesteringen. Ik zet elk jaar een som opzij voor 
de renovatie, maar ik kan die normaal niet 
gebruiken, zelfs sponsorgeld niet! Ik heb na 
onwaarschijnlijk veel lobbywerk een speciale 
regeringstoestemming om dit jaar iets meer 
dan 2 miljoen euro méér uit te geven dan 
ik binnenkrijg. Daar moet dringend een 
oplossing voor komen.’

HOOP
Waar moet het museum over tien jaar staan?
‘Ik hoop dat we onze internationale rol als 
belangrijkste referentiecentrum ter wereld 
voor Centraal-Afrika kunnen handhaven. 
Dat we een belangrijke rol blijven spelen 
in de multiculturele samenleving en de 
maatschappelijke debatten daarover. Dat 
we mee het natuurlijk en cultureel erfgoed 
kunnen beschermen. Dat mensen van 
Afrika en iedereen die interesse voor Afrika 
heeft het museum als hun thuis beschou-
wen. Dat we zelf als museum veel diverser 
zijn en dat bekwame mensen in topfunc-
ties van Afrikaanse afkomst zijn. Dat we veel 
actiever zijn in Afrika, met partnerschappen 
met Afrikaanse organisaties. Tegelijk weet 
ik dat traditionele partnerlanden van België 
in Afrika momenteel geen voorbeelden zijn 
waar je trots op kunt zijn en dat het moeilijk 
werken blijft. En ik sprak al over de budget-
taire problematiek en de vermindering van 
vacatures. Dat vertraagt de toename van de 
diversiteit sterk.’

Een museum in transitie betekent ook het fijnere werk. 

Foto: Jo Van de Vyver ©KMMA
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Fondation Louis Vuitton in Parijs: de tentoonstellingsgalerij met werk van Egon Schiele

Wat een verschil met ons denken over musea enkele decennia 
geleden! Toen was er van ‘transitie’ geen sprake, maar hadden 
we het unaniem over ‘musea in crisis’. Een financiële crisis, een 

legitimiteitscrisis, een identiteitscrisis enzovoort: dat gaat van de futu-
risten aan het begin van de 20ste eeuw tot en met mijn doctoraatson-
derzoek van een tiental jaar geleden over de toekomst van het kunst-
museumconcept. Maar the times, they are a-changing. Musea moeten 
nog steeds hard boksen: voor meer middelen en soms – letterlijk – voor 
hun voortbestaan. Toch vond er een kentering plaats. Vooral op het vlak 
van betekenisgeving en relevantie. Van een crisis is nog amper sprake, 
eerder van herbronning, verse zuurstof en zelfs heruitvinding. Transitie 
dus. Maar wat betekent dat concreet?

TRANSITIE 1: HET ECONOMISCH-GEDREVEN MUSEUM

HET MUSEUMBEDRIJF
In steden als Amsterdam, Londen, Parijs, New York en Dubai blijken 
musea booming business. Toeristen op citytrip, ‘meerwaardezoekers’: ze 
springen gauw een hip museum binnen dat een mooie tentoonstelling 
én een straffe koffie én een ‘unieke’ aankoop in de shop achteraf belooft. 

‘Transitie’, het woord wordt te pas en te onpas gebruikt, 
en dat is opmerkelijk. Het is een mooi woord, omdat er 
een zekere dynamiek uit spreekt, en ook een groot opti-
misme. Het gaat over een (zachte) verandering. Geen 
einde, eerder een nieuw begin. Een ‘museum in transitie’ 
is een ‘museum in verandering’, met de verwachting dat 
het anders én waarschijnlijk beter zal zijn.

Een museumbezoek: in deze shareable selfietijd goed voor de status van 
de bezoeker en voor het museumbudget.

Ook in Vlaanderen valt het toenemende belang van het beleidsdomein 
Toerisme voor musea op. In die mate dat musea bij de minister van 
Toerisme aankloppen voor grote tentoonstellingen en infrastructuur-
projecten – niet bij zijn collega van Cultuur. Dat leidt tot spanningen en 
fundamentele vragen. Zoals: biedt een museum vooral een ‘toeristisch 
product’ aan en wordt het dus het best een ‘bedrijf’? Hoe zit het dan met 

het evenwicht met museale taken, zoals verzamelen en wetenschap-
pelijk onderzoek? En is het legitiem dat een museum winst nastreeft? 
Geen gratuite vragen. Integendeel: ze weerklinken ook op internatio-
naal niveau, zoals bij de International Council of Museums (ICOM). 

MUSEUMDEFINITIE OP DE SCHOP?
ICOM zet voor museumprofessionals de internationale standaard 
voor een duurzame, kwaliteitsvolle museumwerking. De ICOM-
museumdefinitie is daarbij uitgangspunt en hoeksteen. Maar net die 
definitie staat ter discussie: ze zegt dat een museum een niet-winstge-
vende organisatie is, die een collectie opbouwt, onderzoekt, beheert 
en publiek maakt, en een maatschappelijke rol speelt. Nu een groeiend 
aantal musea werkt volgens een bedrijfseconomische logica, vraagt 
de internationale gemeenschap zich af of de notie ‘not for profit’ niet 

Van crisis naar transitie?
Enkele grote uitdagingen voor musea uitgelicht

Biedt een museum vooral een ‘toeristisch product’ 
aan en wordt het dus het best een ‘bedrijf’? Hoe zit 
het dan met het evenwicht met museale taken, 
zoals verzamelen en wetenschappelijk onderzoek? 
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beter wordt geschrapt. Veel museumpro-
fessionals steigeren en het ziet er dan ook 
niet naar uit dat dit snel zal gebeuren. De 
idee dat een museum voluit zou meedraai-
en in een economisch circuit, moeten we 
begrijpen in de bredere discussie over de 
plek van erfgoed in het ‘publieke domein’,  
los van de ‘vrije markt’. Het schrappen  
van ‘not for profit’ in de definitie is dus 
vrij fundamenteel: een ‘museumbedrijf ’  
zou haaks staan op het ‘publieke’, door- 
gaans gesubsideerde museum. Ook zijn  
het veelal grote musea voor wie het  
‘museumbedrijf ’ een keuze is. Kleinere en 
lokale musea hebben die hoegenaamd  
niet. Bovendien wordt de (lokale) politiek 
vaak verblind door de belofte van eco-
nomisch succes. Dat blijkt doorgaans een 
illusie, als het al geen bedreiging voor het 
voortbestaan wordt. 

HET PRIVATE MUSEUM 
In de lijn van het bovenstaande: de opgang 
van het private museum. Bekende voor-
beelden zijn die van Pinault, Vuitton, Prada 
en Armani. In de museumgeschiedenis 
hebben private verzamelaars altijd een 
sleutelrol gespeeld: denk aan de suikerin-
dustrieel Henry Tate, die in 1897 de eerste 
Tate Gallery in Londen opende, verzame-
laars Frans Boijmans en Daniël George van 
Beuningen in Rotterdam of Henri Van Abbe 
in Eindhoven. Musea dragen nog steeds hun 
naam. Opvallend: na de startperiode van 
privaat eigenaarschap worden deze ‘oudere’ 
voorbeelden inmiddels allemaal door een 
overheid gesteund.

De transitie in de richting van economisch 
gedreven musea daagt het museum uit om 
zijn relatie tot een overheid te herbekijken. 
Pertinent is ook de vraag of de betekenis en 
museale taken van een eerder economisch 
gedreven museum anders zijn dan in een 
ander model.

Max Temmerman van de Eenzame Uitvaart leest 
voor in de museumkamer rond rouwen in het 
Huis van Alijn. © Michiel Devijver

TRANSITIE 2: HET WAARDEN-GEDREVEN MUSEUM

Nog een fundamentele discussie: waar ligt de 
prioriteit van een museum? Bij de collectie? 
Bij de rollen die het kan spelen in de samenle-
ving? Of zelfs bij de waarden die het uitdraagt? 
Mee onder invloed van de globalisering is 
onze relatie tot objecten en collecties sterk 
gewijzigd. In de 18de en de 19de eeuw werd 
de identiteit van musea gekoppeld aan de au-
thenticiteit en de (historische) waarde van het 
fysieke object. Vanaf de naoorlogse periode 
won het ‘inclusieve museum’ gaandeweg 
terrein: de focus verschuift naar de museum-
bezoeker, de participant of breder de ‘erfgoed-
gemeenschap’. De Kaderconventie van de 
Raad van Europa over de Waarde van Cultureel 
Erfgoed voor de Samenleving uit 2005 (de 
‘Faro-conventie’) spreekt boekdelen. Ze stelt 
vrij radicaal dat erfgoed slechts een waarde 
heeft wanneer gemeenschappen deze waarde 
aan de collecties toekennen. De Japanse 
auteur Masakage Murano vat het mooi samen: 
hij heeft het over de ontwikkeling van een 
museum als een ‘schatkamer-depot’, naar een 

‘tentoonstellingshal’ en vervolgens tot een 
‘plek waar mensen zich actief kunnen inzetten 
volgens hun eigen voorwaarden’. Momenteel 
zijn we in de fase beland van het ‘proposal-
oriented museum’: samen met de (lokale) ge-
meenschap zetten musea beladen thema’s op 
de agenda en maken ze bespreekbaar. 

HET PARTICIPATIEVE STADSMUSEUM 
Die aandacht voor gemeenschappen en par-
ticipatie vinden we terug in de vernieuwde 
stadsmusea. Ze vertellen een stadsgeschiede-
nis, maar staan ook stil bij de actuele beleving 
van die stad. De primaire doelgroep bestaat 
uit de stedelingen. Het woord ‘doelgroep’ 
dekt trouwens de lading niet. Een heden-
daags stadsmuseum creëert immers het 
liefst een presentatie of een project ‘samen 
met’ de bewoners (of ‘gemeenschappen’). 
De tijd waarin deze musea eenzijdig een 
aanbod bedachten is voorbij. Hun collecties 
zijn doorgaans een amalgaam van objecten, 
meestal zonder echte ‘topstukken’. Hun kracht 
en relevantie krijgen ze omdat de participan-
ten met de collecties aan de slag gaan. En 

dat werkt. Kijk naar het Rotterdam Museum, 
Museum Hof van Busleyden (Mechelen), het 
Yper Museum, de stadsmusea van Lokeren 
en Lier. Zij nemen een sociaal-maatschap-
pelijke rol op en helpen bij het creëren van 
sociale cohesie en maatschappelijk draagvlak. 
Kortom, ze hebben op lokaal vlak een dui-
delijke meerwaarde. Helaas hebben ze ook 
gemeen dat ze het structureel met beperkte 
middelen en een te klein personeelsbestand 
moeten rooien, én dat ze zich steeds opnieuw 
moeten verantwoorden. Want hoe relevant 
ze ook mogen zijn op maatschappelijk vlak, 
de (lokale) politiek kijkt zeer sterk naar de ver-
houding tussen investering en economische 
opbrengst. En dan wekt een economisch 
gedreven museum doorgaans meer animo.  

Het activistische museum lijkt in 
het verlengde te liggen van het 
participatieve museum: het zet 
een stap verder. 

Doe-activiteiten in het MOT, een voorbeeld van de integratie van immaterieel cultureel erfgoed.  
Foto: Museum voor Oude Technieken in Grimbergen
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TRANSITIE 3: HET DIGITALE, GENETWERKTE MUSEUM

Een open deur tot slot: digitalisering is een 
van de allerbelangrijkste trends. Technologie is 
alomtegenwoordig en de digitale wereld be-
invloedt ons gedrag 
en leven enorm. 
Hoe houden musea 
zich staande in wat 
de Pakistaans-Britse 
denker Ziauddin 
Sardar de ‘postnorma-
le tijd’ noemt, geken-
merkt door voortdu-
rende connectiviteit 
en communicatie? Vooral publiekswerkers in 
musea werken al met tablets en apps, maar 
musea die het digitale als fundament van hun 
werking hanteren, zijn er niet in Vlaanderen. 
Nog niet. Het digitale echt omarmen vergt 

dan ook een mentaliteitswijziging. ‘Digitaal’ 
betekent openheid en bereidheid om te delen 
in plaats van eigenaarschap – op welk vlak dan 

ook – te claimen. Dat 
ligt niet voor de hand. 
Musea hebben nog 
te vaak de neiging 
elkaar als concurren-
ten te zien en niet 
vanuit een soort van 
collectief, genetwerkt 
model te vertrekken. 
Om een duurzame 

toekomst op te bouwen en te garanderen 
zijn intensieve samenwerking en een gedeeld 
eigenaarschap in de brede zin van het woord 
(collecties, ideeën, engagement en steun, en 
misschien zelfs personeel) essentieel.

Musea bewijzen steeds vaker hun relevantie. 
Door de krachten te bundelen, zouden ze ook 
een tegengewicht kunnen bieden in discus-
sies met het bestuur, de politiek of de vrije 
markt. Er is nog een lange weg te gaan.

Olga van Oost,
is sectorcoördinator 

Musea|adviseur 
Museologie bij FARO, 

Vlaams Steunpunt voor 
Cultureel Erfgoed vzw.

Musea hebben nog te vaak de 
neiging elkaar als concurrenten  
te zien en niet vanuit een soort 
van collectief, genetwerkt 
model te vertrekken.

HET MUSEUM ZONDER OBJECTEN
Nog een belangrijke tendens: de integratie 
van immaterieel cultureel erfgoed in musea. 
Een klassiek voorbeeld: het erfgoed van 
ambachten of industrie, met fysieke getui-
genissen als werktuigen. De sleutel zit hier 
bij de mensen die ze kunnen hanteren: het 
‘immateriële’ aspect is minstens even be-
langrijk als de fysieke drager. Het Museum 
voor Oude Technieken in Grimbergen (MOT) 
of het Industriemuseum in Gent zijn uitste-
kende voorbeelden. Of denk aan het erfgoed 
van rituelen, feesten en gebruiken, dat pas 
tot leven komt wanneer het wordt beleefd. 
Het Vlaamse beleid heeft deze tendens mee 
ingekapseld in de regelgeving. Ook binnen 
de ICOM-werkgroepen leeft de discussie 
hoe om te gaan met dit ‘museum zonder 
objecten’. 

HET (ACTIVISTISCHE) MUSEUM 
VAN HET GEVOEL 
Samenvattend zouden we kunnen stellen 
dat we evolueren van het objectgerichte 
naar het mensgerichte perspectief. De mens 
wordt de hoofdrolspeler, het liefst samen 
met anderen… Het museum wordt een 

plek voor ontmoeting, dialoog en bezinning. 
Musea slaan ook de brug naar zorg en 
welzijn. Zo organiseert FARO trainingen 
mindfulness en de Slow Art Day, en zijn er 
trajecten rond dementie en voor mensen 
met een beperking. Cruciaal is de idee dat 
het museum geen plek is waar alleen het 
denken, de ratio en het intellect een plaats 
krijgen. Even belangrijk zijn gevoelens en 
zintuigen. Het vernieuwde Huis van Alijn 
(Gent), het museum over dagelijks leven, is 
een goed actueel voorbeeld van dit ‘museum 
van het gevoel’, waar ‘totaalbeleving’ geen 
loos woord is. 

Een ander aspect van dat museum van het 
gevoel is dat het museum standpunten 
inneemt. Maatschappelijke relevantie blijft 
niet beperkt tot samenwerken met gemeen-
schappen, het gaat ook over het opnemen 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
En dus over het zich mengen in maatschap-
pelijke debatten. Buitenlandse musea tonen 
de weg. Vooral in de Angelsaksische wereld 
ontstaat een vorm van ‘museum-activisme’. 
Het is geen eenvoudige opdracht: musea 
in Vlaanderen – afhankelijk van inrichtende 

machten en lokale besturen – hebben 
doorgaans niet de autonomie om ‘vrij’ te 
spreken of een kritische stem te laten horen. 
Toch lijkt het activistische museum in het 
verlengde te liggen van het participatieve 
museum: het zet een stap verder. Mooie 
voorbeelden in Vlaanderen zijn Kazerne 
Dossin in Mechelen, Red Star Line Museum 
in Antwerpen, In Flanders Fields Museum in 
Ieper en Museum dr. Guislain in Gent.

HET GEDEKOLONISEERDE MUSEUM 
Opeens lijkt de afstand tussen het participa-
tieve en het activistische museum tot het ‘ge-
dekoloniseerde museum’ klein. ‘Dekolonisatie’ 
wordt soms makkelijk weggezet als tenden- 
tieus. Dat is het niet. Gemeenschappen en  
burgerbewegingen, doorgaans van niet-Euro- 
pese origine, beginnen zich (terecht) af te zetten 
tegen de manier waarop musea hun collec-
ties hebben verworven en hoe ze deze pre-
senteren en contextualiseren. Concreet gaat 
het vaak om archeologische of etnologische 
collecties. Denk aan de marmeren beelden 
van het Atheense Parthenon, door Lord Elgin 
twee eeuwen geleden naar Groot-Brittannië 
gebracht en nu in het British Museum te zien. 
De discussie over teruggave woedt al jaren. 
Ook het Tropenmuseum in Amsterdam en 
het AfricaMuseum in Tervuren onderzoeken 
de manier waarop hun collecties tot stand 
zijn gekomen. Daarbij valt geregeld het 
woord ‘diefstal’. Ander aandachtspunt: de 
expliciet racistische omgang met mensen 
en de ideologische manier waarop collecties 
door de tijd heen in beeld werden en worden 
gebracht. De discussie overstijgt de musea 
en gaat ook over standbeelden, straatna-
men, monumenten… Het gaat niet alleen 
over musea met een koloniaal verleden: ook 
in musea ‘van schone kunsten’ zijn visuele en 
tekstuele representatiemechanismen van ‘de 
ander’ en ‘het exotische’ aan herziening toe.

Personeelsfeest bij Museum Dr. Guislain, met zowel vast personeel als vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.  
Foto: Museum dr. Guislain
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Het was vijf voor twaalf voor het Museum voor Communicatie in Den Haag. Maar na een grootschalige 
transitie heropende het museum in november 2017 als COMM. Met een nieuw museaal concept én een 
commerciële drijfveer.

Dat we iets wilden én moesten veran-
deren was al jaren onderwerp van 
discussie binnen de organisatie. De 

bezoekersaantallen liepen elk jaar verder 
terug en de identiteit van het museum was 
niet duidelijk genoeg. Niet voor de bezoekers 
en niet voor onszelf. Daarnaast werd onze 
financiële situatie steeds nijpender. Als niet-
gesubsidieerd museum was de spaarpot die 
we in 1998 bij onze verzelfstandiging hadden 
gekregen, bijna leeg. 

In januari 2016 stond de Raad van Toezicht 
voor een cruciale beslissing: het museum 
sluiten of nog één ultieme poging doen om 
een zelfredzaam museum te realiseren dat 
weer relevant zou zijn voor huidige en toe-
komstige generaties. Vanwege zijn commer-
ciële ondernemersachtergrond werd Tobias 
Walraven als directeur aangesteld, het begin 
van een succesvolle, maar turbulente periode.

FOCUSSEN
Al in zijn eerste week nam de directeur een 
heftig besluit: het museum moest (tijdelijk) 
dicht. En snel ook! Het is voor een organisatie 

moeilijk om de aandacht te verdelen tussen 
de lopende zaken en planontwikkeling. 
Binnen een maand werden de deuren 
gesloten, waardoor het voltallige personeel 
de aandacht kon leggen op het ontwikke-
len van een businessplan. Deze opgelegde 

focus bleek essentieel voor de voortgang. De 
afgelopen tien jaar waren er namelijk verschil-
lende pogingen ondernomen tot het ontwik-
kelen van nieuwe plannen, maar geen van 
alle was ooit van de grond gekomen. 

Ook inhoudelijk was er behoefte aan focus: 
waar gaat het museum eigenlijk over en waar 
staan we voor? Communicatie is een enorm 
containerbegrip, dat lastig in één museum te 

vangen is en bovendien altijd in beweging is. 
Aan welke onderwerpen besteed je aandacht 
en welke laat je buiten beschouwing? Hoe 
ga je om met hiaten in de collectie die 
bezoekers wel in je museum verwachten 
te zien? Hoeveel ruimte moet je behouden 
voor actuele ontwikkelingen? De zakelijke 
aanpak van de directeur bood ook hier een 
verfrissende focus: hoe maak je het museum 
commercieel interessant? Door uit te zoeken 
waarvoor publiek bereid is moeite te doen 
en een entreeticket te betalen, hebben we 
een museaal concept ontwikkeld rondom de 
impact van communicatie: wat raakt mensen 
persoonlijk? We hebben de oude focus op 
historie en techniek verlegd naar impact 
en persoonlijke verhalen. Zo kunnen we de 
nagenoeg ‘gesloten’ historische collectie in 
een geheel nieuwe context plaatsen, de ge-
schiedenis weer relevant maken voor nu en 
inspelen op actuele ontwikkelingen. 

CULTUURCLASH
Hoewel de commerciële blik van de nieuwe 
directeur ons heeft gebracht waar we 
nu staan, is niet alles zonder slag of stoot 

Nu of nooit!
Een volledige transitie als laatste kans

De zakelijke aanpak van de 
directeur bood ook hier een 
verfrissende focus: hoe maak 
je het museum commercieel 
interessant? 

De museumvloeren in Comm. Een overzicht
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gegaan. Onze organisatie was vóór de komst van 
Tobias een typische informele, softe museale or-
ganisatie. Nu werd alles ineens een stuk zakelijker, 
harder en vooral sneller. Museale zaken die voor de 
organisatie vanzelfsprekend waren, stonden soms 
ineens ter discussie. Waarom is het belangrijk om 
10.000 nagenoeg identieke objecten te behouden? En waarom is het 
normaal dat je onbetaalde activiteiten aanbiedt? Het kan overkomen 
als ongenuanceerd en niet in het belang van museale of maat-
schappelijk gedachten, maar zulke vragen waren juist essentieel. Ze 
dwingen je om naar de kern van je activiteiten én je kunnen terug 
te gaan. De nieuwe zakelijke bedrijfscultuur was daardoor bijzonder 
leerzaam. Wanneer je als een ‘buitenstaander’ naar jezelf kijkt, ga je 
vanzelf  ‘omdenken’. 

Helaas is de realiteit ook dat niet iedereen zich in deze manier van 
werken kon vinden. Het snelle schakelen, de harde deadlines en de 
hoge werkdruk hebben ertoe geleid dat er tijdens de transitie veel 
personele wisselingen zijn geweest. Dat is zoals in elk verandertraject 
onvermijdelijk, maar goede begeleiding van medewerkers voorkomt 
een hoop stress. Mensen hebben aandacht nodig en moeten weten 
wat er van ze verwacht wordt. 

EEN NIEUW SPANNINGSVELD
Ons nieuwe museumconcept focust scherper op de zakelijke verhuur 
van ruimtes dan voorheen. Hiervoor is een afdeling Sales opgezet, 
die deze commerciële tak van het museum organiseert. Zonder deze 
inkomsten kunnen we niet, maar toch brengt ook deze focus span-
ningen met zich mee.

Een Salesafdeling opzetten lijkt in eerste instantie niet tot de kerntaken 
van een museum te behoren. Maar bij ons is het letterlijk van belang 
om te kunnen overleven zonder subsidies. Je moet alleen wel iedereen 

binnen de organisatie dit belang laten inzien. In het begin was niet 
iedereen gelukkig met deze keuze, maar inmiddels zien alle medewer-
kers de noodzaak en werkt iedereen er op zijn eigen manier aan mee. 
Daarnaast brengt de commerciële verhuur ook de praktische uitdagin-

gen met zich mee. Hoe houd 
je gasten tegen die tijdens 
de borrel met hun glas wijn 
het museum in wandelen? 
Waarom mag er eigenlijk 
geen warm buffet worden 
geplaatst onder een pla-
fondvitrine terwijl er voor de 
Nachtwacht gedineerd mag 
worden? Naar aanleiding van 
praktijkervaringen hebben we 
een intern protocol ‘Omgaan 
met collectie’ opgesteld. Dat 

stellen we af en toe bij na een nieuwe, onvoorziene ervaring. Ook 
is er een tweewekelijks overleg ingesteld tussen Collectie en Sales, 
waarin alle komende partijen gedetailleerd worden doorgesproken. 
Zo voorkomen we samen dat we voor verrassingen komen te staan.

OMDENKEN
Na 1,5 jaar verbouwen gingen we in november 2017 weer open. 
Eigenlijk was dat pas het echte begin. Een nieuw concept en een her-
inrichting realiseren is relatief veel makkelijker dan na een sluiting je 
bezoekersaantallen weer op gang krijgen. Marketing is druk met onze 
naamsbekendheid, want uit het oog is echt uit het hart. Ook is het 
een enorme klus om het museum steeds actueel te houden. Hiervoor 
gaan we actief samenwerkingen aan met externe partijen, veelal uit 
het bedrijfsleven. Om van het nieuwe museum een succes te maken 
moeten wij als organisatie zelf ook altijd in beweging zijn. Continu de 
spiegel voorhouden en jezelf de vraag stellen: ‘waarom is ons museum 
een entreeticket waard?’. 

Het is jammer dat de culturele sector ‘commercie’ nog vaak als een 
noodzakelijk kwaad ervaart, in mijn ogen een achterhaald beeld. Het 
gaat niet om platweg geld verdienen of zoveel mogelijk bezoekers 
trekken. Onze commerciële focus heeft mij met een hele andere 
blik naar onze eigen collectie en kernwaarden leren kijken. Om juist 
op zoek te gaan naar de onbenutte potentie van je museum en je 
collectie. Het is een kwestie van ‘omdenken’, waardoor je op hele inte-
ressante nieuwe inzichten komt. 

Continu de spiegel voorhouden en jezelf de  
vraag stellen: ‘Waarom is ons museum een 
entreeticket waard?'

LEVENDE NATUUR
Dit voorjaar faciliteerde COMM een congres van het minis-
terie van Landbouw, met in de pauze een informatiemarktje. 
Niets bijzonders, tot er ineens een enorme paddenstoel, een 
bak meelwormen en kooien met sprinkhanen en vliegen het 
gebouw werden binnengebracht! Die zijn gelukkig bij de entree 
tegengehouden, waarna Collecties ad hoc een oplossing is gaan 
zoeken. Uiteindelijk zijn de standhouders buitenom geleid en is 
de meegebrachte natuur buiten onder vitrinekappen geplaatst. 
Op die manier kon alles veilig naar binnen worden gebracht en 
ging de informatiemarkt door zoals gepland. Dankzij dit voorval 
is ons protocol aangescherpt en vragen onze Salesmedewerkers 
voortaan door naar alle details! 

Een boardroom in het museum 

Sarah-Jane Earle, manager Museale Zaken COMM
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Corien van der Meulen is nu een 
kleine vijf jaar de directeur van het 
Stadsmuseum. Ik sprak haar toen al 

regelmatig als collega van een museum 
uit de buurt. Nu ga ik terug naar de Veluwe 
en spreken we uitgebreid over de impact 
van het Stadsmuseum en de transitie van 
de afgelopen jaren. Nu ik er zelf fysiek 
verder vanaf zit, merk ik hoe bekend het 
Stadsmuseum is buiten de Veluwe. En er is 
dus in Harderwijk zelfs een tweede museum 
geopend: het Marius van Dokkum Museum. 
Corien lacht: ‘Wat mooi dat je dat zo ervaart. 

Het museum is inderdaad flink aan de weg 
aan het timmeren. Het waren ook spannende 
jaren. Door lef te tonen en soms ook gewoon 
te springen op het juiste moment vindt het 
museum steeds meer zijn eigen toon en 
profiel.’

MAGISCH
Even terug in de tijd. Corien: ‘In 2013 werd het 
Stadsmuseum gekort: we kregen ruim 40% 
minder subsidie. De bezoekersaantallen waren 
laag en het imago van het Stadsmuseum 
was niet al te best. Het leek de inwoners van 

Harderwijk niet uit te maken of het museum 
wel of niet zou voortbestaan.’

Welke stappen ondernam je om het museum 
opnieuw te profileren?
‘Allereerst zette ik in op imagoverbetering: de 
deuren wagenwijd open, een gratis toegan-
kelijke begane grond met wisselende expo’s 
van lokale kunstenaars. Op alle aanvragen 
zei ik ja. Iedereen was welkom, alle vergade-
ringen konden in ons pand. Eén voorbeeld: 
de literaire kring Apollo gebruikt de ruimte 
op zondag voor bijeenkomsten. Zo kregen 

De Harderwijkse museumrevolutie 
Gesprek met Corien van der Meulen 
Bij binnenkomst in het hart van Harderwijk valt het me al op: het is druk! Ik bezoek eerst het nieuwe museum 
van Marius van Dokkum. Daar is het werkelijk een drukte van belang. Op mijn weg naar het Stadsmuseum 
merk ik dat veel bezoekers dezelfde route lopen... Wat is hier aan de hand?
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we veel Harderwijkers over de vloer. Vervolgens ging ik aan de slag  
met een tentoonstellingsbeleid, een visie. Ik organiseerde wisselende  
(kunst)tentoonstellingen op de museumverdiepingen. Daar geldt wel 
de toegangsprijs.’

Welke vragen stelde je jezelf dan?
‘Wat past bij ons museum? We hadden de etsen van Rembrandt (nvdr: 
tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit) in dezelfde tijd als de late 
Rembrandt in het Rijks. Daar was het heel druk en kon je de etsen alleen 
van een afstand bekijken. Bij ons kon je er met je neus op staan. Toch 
merk je dan dat bezoekers niet alleen de etsen willen zien, maar dat de 
hele sfeer van het Rijksmuseum belangrijk is: de drukte, de mediagekte 
eromheen. In die zin durf ik te zeggen dat een tentoonstelling met, ik 
noem maar als voorbeeld, werk van Mark Rothko bij ons geen succes 
zou worden, los van het feit dat we zoiets nooit zouden kunnen organi-
seren. Maar de Rembrandttentoonstelling was zeer succesvol voor ons. 
Ondernemers, inwoners en de politiek omarmden het museum weer 
en zagen de toegevoegde waarde voor de stad.’

Was er een bepaald punt waarop je de verandering zag?
‘Tijdens de tentoonstelling van Marius van Dokkum in ons museum 
gebeurde er iets magisch. Zijn werk paste bij ons museum en bij 
Harderwijk. Bezoekers kwamen in groten getale naar de tentoonstelling 
en genoten van Harderwijk, de compactheid en schoonheid van deze 
stad aan het water. Ze bezochten de tentoonstelling en gingen daarna 
lekker winkelen en een palinkje eten. Kortom, een compleet dagje-uit.’ 

DOÉN!
Het succes van het museum de afgelopen jaren zit volgens jou dus 
ook in de mate waarin je je plek kent en of je het lef hebt om dingen 
te doen. Maar hoe heb je de verandering en transitie ingezet? Was het 
een natuurlijk proces of werd het van bovenaf opgelegd?

‘Ik heb altijd een goed contact met de exposanten. In het geval 
van Marius was het een samenloop. Marius had in het begin van z’n 
carrière een slechte ervaring met een galeriehouder. Daarna heeft hij 
besloten geen humoristisch werk meer te verkopen. Zijn collectie is 
dus nagenoeg compleet. Hij kwam na die keuze in aanraking met Art 
Revisited, een uitgever die met veel kunstenaars samenwerkt en onder 
meer ansichtkaarten maakt. De ansichtkaarten van Marius’ werk zijn een 
enorm succes. Zo kennen heel veel mensen zijn werk. Ik grapte toen nog 
tegen hem: “Er is zoveel interesse in je werk, ik zou het wel permanent 
willen tonen.” Een paar maanden na de tentoonstelling belde hij mij op: 

“Je hebt me aan het denken gezet en ik zou permanent willen tentoon-
stellen op een vaste locatie.” Mijn gedachten sprongen toen meteen op 
actiestand. Als ik toen had gezegd dat we in het Stadsmuseum de stads-
geschiedenis wilden combineren met steeds wisselende tentoonstel-
lingen, dan was er vast een andere gemeente geweest die een Marius 
van Dokkum Museum op zou willen richten. Gelukkig was de gemeente 
Harderwijk ook meteen enthousiast en konden we verder. Toen kwam 
dit pand in beeld. Het stond al een tijd leeg en had een culturele be-
stemming. Marius stapte de eerste keer naar binnen en werd direct 
verliefd op het gebouw. “Het past precies bij mijn werk,” zegt hij nog 
steeds als hem erom wordt gevraagd. Zo vielen alle puzzelstukjes mooi 
in elkaar. Het Stadsmuseum liep goed en er was ruimte voor een nieuw 
project. Dan moet je dat ook doen.’

FLOORMANAGER
Hoe zie jijzelf nu na al die jaren van transitie?
‘Ik ben een cultureel ondernemer pur sang. Hoe meer bezoekers je trekt, 

‘Ik ben een cultureel ondernemer pur sang.  
Hoe meer bezoekers je trekt, hoe relevanter je bent.’
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Aimée Streefland-Wijnacker, redacteur

hoe relevanter je bent. Vroeger bestond het 
idee dat, als je museum meer inkomsten zou 
genereren, je minder subsidie zou ontvangen. 
Ik geloof daar niet in. Je moet als culturele in-
stelling je relevantie aantonen en dan hebben 
gemeente en inwoners daar volgens mij graag 
een bedrag voor over.’

Nu de bakens zijn verzet en het 
Stadsmuseum succesvol is, wat zijn de 
vervolgstappen om dit te borgen?
‘Het volgende project is de herinrichting van 
de stadsgeschiedenis. Voor mij de kroon op 
mijn werk en de ultieme uitdaging voor de 
komende jaren. In mijn ideale Stadsmuseum 
werkt het zo dat er van de honderd bezoekers 
vijftig voor de Stadsgeschiedenis komen en 
geconfronteerd worden met een verrassende 
en aantrekkelijke kunsttentoonstelling. De 
andere vijftig komen voor de kunsttentoon-
stelling en zijn verrast over de bijzondere ge-
schiedenis van Harderwijk.’

Ook intern heb je gekozen voor een andere 
strategie dan de meeste collega-instellingen. 
Zo heb je nu geen betaalde conservator in 
dienst? Waarom?
‘In het Stadsmuseum is altijd ontzettend 
goed op de collectie gepast. We hebben in 
2015 een quick scan en een plan van aanpak 
met betrekking tot onze collectietaak laten 
opstellen en de afgelopen twee jaar heeft een 
conservator ons één dag in de week onder-
steund bij het ontzamelen, de standplaats-
registratie etcetera. Op dit moment hebben 
we geen conservator in dienst, maar zodra 
we met de herinrichting starten zullen we 

iemand aantrekken voor dit project. Wanneer 
ik vragen over de collectie krijg die ik echt 
zelf niet kan beantwoorden, heb ik in mijn 
bestuur mensen die veel van de geschiedenis 
afweten. En Harderwijk heeft een hele grote 
en actieve oudheidkundige vereniging waar 
ik altijd terecht kan. Toen we na de verbou-
wing in 2014 mensen konden aannemen, 
heb ik eerst gekozen voor een floormanager. 
Dat is voor mij enorm belangrijk. De floorma-
nager maakt de vrijwilligersroosters, plant de 
groepsbezoeken en doet letterlijk voor hoe 

wij willen dat de bezoekers bij ons worden 
ontvangen: ontzettend gastvrij. Daar kun 
je je als klein museum in onderscheiden. Bij 
een groot museum toon je je Museumkaart 
en krijg je een ticket toegeschoven, bij ons 
worden mensen vriendelijk ontvangen. Alle 
vrijwilligers kunnen ook toeristische informa-
tie over Harderwijk geven.’

DURVEN KIEZEN
Wat maakt dat jij de juiste persoon was en 
bent op de juiste plek?
‘Ik ben vroeger supermarktmanager geweest. 
Als ik dat vertel, vinden sommige mensen dat 
raar maar het helpt mij nog dagelijks bij mijn 
werk. Alles wat ik daar geleerd heb kan ik ook 
in dit museum toepassen. Ik heb een kring 

‘Ik ben vroeger supermarkt-
manager geweest. Alles wat ik 
daar geleerd heb kan ik ook in  
dit museum toepassen.’

mensen om me heen verzameld die me in-
spireren en voeden, en die ik kan raadplegen 
als ik iets inhoudelijk wil toetsen of weten. Dit 
houdt me scherp! En ik heb een vormgever 
die wat ik in mijn hoofd heb ook daadwerke-
lijk kan maken en iedere keer daar nog iets 
aan kan toevoegen.’

Hoe kijk jij nu naar de toekomst van het 
museum? Waar ligt de komende jaren de 
nadruk op?
‘Ik merk dat mijn focus steeds doelgerichter 
wordt. Ik zeg niet overal meer ja op. Dat kan 
ook niet meer. Waar ik in den beginne vooral 
bezig was om gezien te worden als museum 
en het imago te verbeteren, is er nu vooral de 
notie om selectiever te zijn. Durven een lijn 
te kiezen in de stad. De komende jaren gaan 
we dus aan de slag met de stadsgeschiedenis 
van Harderwijk en hoe we die beter zichtbaar 
kunnen maken voor de bezoeker. Bij ons 
in het museum, maar ook in de stad. Een 
enorme uitdaging!

Opening van de tentoonstelling 'Kijken mag' van Dorien Plaat, met Richard Groenendijk. Foto: Marcel Spiering 
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TIPS AND TRICKS
1. Toon lef en neem ook je verlies als 

iets niet lukt.
2. Vul je zwaktes aan met goede 

mensen om je heen.
3. Neem geen jaknikkers aan.
4. Leer de plek kennen waar je 

museum staat. Niet alles past.



Wat heerlijk moet het zijn om ‘s morgens over 
zo’n prachtige oprijlaan naar je werkplek te 
mogen rijden. Maar de werkelijkheid bleek 
grimmiger. Wat moest er veranderen?
Luc lacht en kijkt even door het raam van zijn 
werkkamer in het voorkasteel. ‘De trigger tot 
verandering komt vaak vanuit een bedrei-
ging. Dit is het derde museum dat ik bij een 
faillissement heb weggehaald. Gelukkig heb 
ik geschiedenis gestudeerd met als bijvak  
bedrijfskunde, dat hielp. We moesten een 
gezonde bedrijfsvoering realiseren. Dat 

Luc Eekhout is een overlevingskunstenaar. Hij behoedde tot driemaal 
toe musea voor een faillissement en blies ze nieuw leven in. Nu is hij 
directeur van Kasteel Heeswijk vlak bij Den Bosch. Rond het kasteel 
liggen landerijen omzoomd met reusachtige bomen. In de slotgracht 
zwemmen twee zwarte zwanen. Een sprookjeslocatie om te zien. En 
toch moest alles anders. Een gesprek over hoe je kansen creëert en 
verandering organiseert.

betekent niet alleen het aantal bezoekers 
vergroten en zo meer inkomsten genereren. 
Het gaat ook over de kwaliteit van het bezoek, 
die zo hoog mogelijk moet zijn.’

‘Mijn drie sleutelwoorden zijn: financiën,   
kennisvermeerdering – het belangrijkste – en  
sensatie. Rentabiliteit is belangrijk. Ik heb 
daarom vrij snel de entreeprijs van 7,50 naar 
10 euro verhoogd. Veel vrijwilligers vonden 
dat een veel te grote stap. Mijn reactie was: 
“Als je naar een museum gaat, vraag je dan 

Dreigend failliet als trigger  
tot verandering
Luc Eekhout, overlevingskunstenaar

Een blik op de voorzijde van Kasteel Heeswijk

ook wat het vorig jaar kostte? Mensen die hier 
komen verwachten dat ze iets krijgen dat 10 
euro waard is en daar moeten wij voor gaan 
zorgen.” Dat zorgde intern voor druk op de 
ketel. Dat heeft gewerkt en daardoor zijn we 
binnen twee jaar gegroeid van 20.000 naar 
28.000 bezoekers.’

PROFESSIONALISEREN
Het is je gelukt een faillissement te voor- 
komen. Wat zijn voor jou de belangrijkste 
veranderingen die je na binnenkomst hebt 
doorgevoerd?
‘Toen ik hier drie jaar geleden begon was het 
hele terrein openbaar toegankelijk, behalve 
het kasteel. Om het uur stond er een gids 
klaar voor een rondleiding van maximaal 15 
mensen. Ik vroeg aan onze mensen: “Kennen 
jullie een winkel waar maar 15 mensen per uur 
mogen komen?” Nee, dat is niet logisch. Maar 
we stevenden wel af op een faillissement. We 
zijn toen van een gesloten naar een open 
kasteel gegaan. Bezoekers mogen nu zonder 
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zeventig jaar op slot. Per testament was vast-
gelegd dat de twaalfjarige opvolger het pas 
op zijn tachtigste zou erven, om te verhinde-
ren dat hij het slot zou verpatsen. Het kasteel is 
daardoor een soort tijdmachine, het lijkt of de 
tijd er heeft stilgestaan.’

Bedoel je met sensatie dat we in de vrijetijds-
markt moeten opereren en dat de eisen van 
de bezoekers steeds hoger worden?
‘Nee, ik bedoel letterlijk de sensatie, de 
zintuigen. In de kelder mag het koud zijn, op 
een zolder mag het tochten. Het mag ook 
donker zijn, waardoor je moeite moet doen 
om iets te lezen. Dat je al je zintuigen moet 

gebruiken, dat is op een historische locatie 
zoals een kasteel juist goed. We hebben nu 
een discussie met de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed (RCE) over het comfort van bezoekers. 
Hoe warm moet het zijn in het kasteel? Het 
hoeft volgens ons niet overal 21 graden te 
zijn. In de kelder mag het best wel vriezen. De 
inrichting met de collectie passen we hierop 
aan. Daarnaast hebben we nu in het kasteel 
ook veel replica’s die je mag aanraken, zoals 
een clavichord waarop je mag spelen.’

gids door het kasteel lopen. Veel vrijwilligers 
waren eerst bang dat er objecten gestolen 
zouden worden. Maar we hebben nu naast 
gidsen ook gastvrouwen en gastheren die in 
de ruimtes aanwezig zijn om mensen de weg 
te wijzen. Je kunt alsnog met de gids mee, 
maar je kunt ook zelfstandig rondlopen.’

‘Wat ik ook heb gedaan: het professionaliseren 
van de basis-bedrijfsfuncties. Toen ik hier bin-
nenkwam deden de vrijwilligers bijna alles. 
Er was in de loop der jaren een veelvoud aan 
clubjes ontstaan. Als je naar een concert wilde, 
dan moest je bellen met een gepensioneerde 
huisarts. Wilde je een bezoek van een school-
klas reserveren, dan moest je bellen met een 
gepensioneerde onderwijzer. Goed bedoeld, 
maar niet effectief. Daarom wilde ik de basis-
bedrijfsfuncties professionaliseren en waar 
mogelijk automatiseren. Dat was voor de vrij-
willigers wennen, maar ze zagen wel dat de 
effectiviteit en het aantal boekingen ineens 
groeiden. De vrijwilligers zijn nu geen tijd 
meer kwijt met administratieve handelingen, 
doordat we die hebben geautomatiseerd. Ze 
hebben nu meer tijd voor het ontwerpen van 
rondleidingen en educatieve lespakketten. 
Juist op dit gebied zijn ze vanuit hun achter-
grond zeer deskundig.’

Wat zijn de minimumvoorwaarden voor een 
professioneel museum?
‘Ik zie onze organisatie als een piramide op 
zijn kop. Onderaan staat de directeur, ver-
volgens de bedrijfsorganisatie en bovenin 
de vrijwilligers. We hebben ruim honderd 
vrijwilligers, zij zijn de ambassadeurs. We 
hebben daarnaast drieënhalve fte betaalde 
krachten: de schoonmaakster, huismeester, 
receptionist, collectiebeheerder en directeur. 
Daarnaast hebben we twee freelancers: een 
voor de marketing en een voor de boek-
houding. Voor mij horen deze taken tot de 
basis-bedrijfsfuncties en die moeten profes-
sioneel zijn. Je mag die verantwoordelijkheid 
niet bij de vrijwilligers leggen. Ik zie vrijwilli-
gers als anders beloonde medewerkers. Hun 
beloning is immaterieel en hun juridische 
status is anders. Een medewerker geef je een 
opdracht, een vrijwilliger krijgt een verzoek.’

REPLICA’S
Je had het over drie sleutelwoorden: finan- 
ciën, kennisvermeerdering en sensatie. Een 
gezonde financiële bedrijfsvoering is nood-
zakelijk, maar kennis is voor jou het belang-
rijkste. Wat voor kennis wil je overbrengen?
‘Duizend jaar kasteelleven in alle facetten. We 
zijn een volledig ingericht kasteel. Dit kasteel 
werd tot 1895 bewoond, daarna was het 

TWEE GEZICHTEN
Ten slotte: wat is je toekomstvisie?
‘We willen doorgroeien van 28.000 naar 50.000 
bezoekers in en om het kasteel. We denken dat 
dat haalbaar is, vooral door in te spelen op de 
vraag uit de omgeving. We werken nu samen 
met de gemeente Den Bosch, die graag wil 
dat cultuurtoeristen een weekend lang blijven. 
Wij passen als kasteel in dat aanbod. Daarnaast 
zetten we in op educatie, vooral voor basis-
scholen. We gaan ook van vier naar zes dagen 
in de week open.’

‘We hebben nu als kasteel twee gezichten. We 
presenteren ons als hét kasteel van Brabant 
bij Den Bosch. Maar we hebben ons ook sterk 
gemaakt voor een lokale toeristische structuur. 
Er is hier een abdij uit 1130, een museumboer- 
derij en ook een windmolen met een waterrad. 
Alle drie honderd procent vrijwilligersclubs. 
We werken nauw met hen samen, wat ons 
als kasteel binnen de gemeente veel goodwill 
oplevert. Want wij zijn de professionals die 
Heeswijk-Dinther op de kaart zetten. En er is 
ook een goede wisselwerking tussen onze 
en hun vrijwilligers. We hebben elkaar echt 
nodig. Hierdoor horen we als kasteel ook veel 
nadrukkelijker bij het dorp. We hebben dus 
twee gezichten. Naar buiten toe zijn we een 
belangrijk “landmark”, naar binnen toe zijn we 
deel van de gemeenschap en dragen we ook 
bij aan die gemeenschap.’

Luc Eekhout,, directeur van Kasteel Heeswijk bij Den Bosch

‘Naar buiten toe zijn we een 
belangrijk “landmark”, naar 
binnen toe zijn we deel van de 
gemeenschap en dragen we ook 
bij aan die gemeenschap.’

‘Het hoeft volgens ons niet overal 
21 graden te zijn. In de kelder mag 
het best wel vriezen.’

Franklin van der Pols , 
hoofdredacteur
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Wat is de culture of lates? In dit stuk gaat het 
niet over de Nacht van de Musea, een initi-
atief dat intussen wereldwijd is ingeburgerd, 
maar over de impact van bijzondere avond-
openingen na 17 uur. Uit diverse kakelverse 
studies en onderzoeken blijkt dat avondope-
ningen bijzonder veel potentieel hebben. Zo 
verschenen er in 2018 drie: A Culture of Lates, 
An International Culture of Lates en Late Like A 
Local. Een avondopening op een weekdag 
kan evenveel bezoekers aantrekken als een 
weekenddag. En het gaat om meer dan de 
aantallen: het publiek dat komt opdagen zijn 
veelal twintigers en dertigers.

FEEST IN SPEED ART MUSEUM (THE SPEED) 
IN LOUISVILLE (USA)
Na een lange verbouwingsperiode heropende 
The Speed in 2016. De vooropgestelde prog- 
nose van 200.000 bezoekers werd niet gehaald 
en de aantallen bleven steken op 125.000. 
Voornaamste reden: het museum trok hetzelfde 
type bezoekers aan als vóór de sluiting, maar in 
kleinere aantallen. Aanvankelijk werd gepro-
beerd het museum elke dag een uur langer 
open te houden, maar dat bleek te duur en 
er werd geen nieuw publiek mee bereikt. De 
oplossing waar vervolgens voor werd gekozen: 
elke derde vrijdag van de maand vindt er nu 
een feest plaats: After Hours at the Speed, van  
17 tot 22 uur. Dat werd een succes. Elke After 
Hours trekt meer dan duizend bezoekers en 
een belangrijk deel van hen (16%) komt van 
naburige universiteiten. The Speed slaagt er 

Isabella Stewart Gardner, de zalen zelden toe-
gankelijk na 17 uur. Het museum heeft een 
collectie oude en hedendaagse kunst en biedt 
daarnaast een belangrijk muzikaal programma 
aan. Net zoals in de rest van Amerika (en 
Europa) bereikt het Isabella Stewart Gardner 
Museum steeds minder jonge mensen van 18 
tot 34 jaar. Op lange termijn heeft deze evolutie 
uiteraard grote gevolgen voor de relevantie. Nu 
al dalen de inkomsten.

Het museumteam zocht al in 2005 naar een 
oplossing in de vorm van een avondope-
ning waarbij bezoekers met elkaar en met de 
collectie in contact konden komen. Men bleef 
daarbij trouw aan de missie van het museum. 
Er werden focusgroepen samengesteld met 

Het kan paradoxaal lijken in een Europa waar een aantal steden kreunt 
onder de toevloed van toeristen, maar in veel kleine en middelgrote 
musea neemt het traditionele museumpubliek af. Dat publiek vergrijst 
in snel tempo en er komen te weinig jonge bezoekers bij. Een shift 
in de openingstijden en het verkennen van de mogelijkheden van de 
zogeheten culture of lates boden voor enkele musea alvast redding.

ook in om op die avonden nieuwe leden te 
rekruteren. Op één avond worden gemiddeld 
vijftig lidmaatschappen verkocht. De reden is 
simpel: party more for less money.
 
MORE THAN JUST A PARTY. ISABELLA 
STEWART GARDNER MUSEUM IN BOSTON
Er was een tijd dat musea het zonder elektri-
citeit moesten stellen. De deuren openden 
en sloten op het ritme van de zon. Zo waren 
ook in het Isabella Stewart Gardner Museum, 
dat in 1903 werd opgericht door de bezielde 

A culture of lates 
Meer dan muziek en alcohol

Met een glaasje alcohol in de hand door de zalen tijdens After Hours at the Speed. Bron: twitter account The Speed

‘Overall, as a sector we are losing 
audience with younger visitors 
not being recruited at a rate that 
makes up for the displacement 
for older generations.’  
Elizabeth Merritt, founding director of the 
Center for the Future of Museums at the 
American Alliance of Museums
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Frédéric Jonckheere,
redacteur

zowel personeelsleden als vrijwilligers tussen 
18 en 34 jaar. Tijdens de sessies werden ideeën 
afgetoetst en werd de deelnemers gevraagd 
naar hun vrijetijdsbestedingen en hoe het 
museum daarop kon inspelen.

Het eerste resultaat was een maandelijks event:  
Gardner After Hours, met livemuziek, dj’s en 
alcohol als basisingrediënten. Dit avondpro-
gramma kreeg ook enige diepgang met infor- 
mele rondleidingen van 15 minuten voor 
kleine groepen, gegeven door jonge vrijwilli-
gers en met elke keer de focus op één specifiek 
collectiestuk.

De opstart was een zeer arbeidsintensief 
proces, zowel voor het personeel als voor de 
vrijwilligers. Ook het belang van marketing 
mag niet onderschat worden. Er werd in de pu-
bliciteit gewerkt met grafische voorstellingen 
en dus niet met foto’s van jongvolwassenen, uit 
vrees dat bezoekers zich niet zouden kunnen 
identificeren met het gebeuren. 

Een budget van omgerekend 10.000 euro werd 
vrijgemaakt om een marketingbureau aan het 
werk te zetten en nog eens 10.000 euro diende 
voor advertenties. Een uitgebreide e-mail-
campagne, een eigen Facebookpagina voor 
het event en de inzet van street teams waren 
de hoekstenen van de marketingmachine. 
De street teams zijn kleine promogroepen van 
jonge mensen die flyeren op drukbezochte 
events voor jongeren en die affiches ophangen 
in de buurt in winkels en cafés. 

GROEI EN NIEUWE INITIATIEVEN
In het opstartjaar verwelkomde het museum 
gemiddeld 500 bezoekers per avond. Het 
tweede jaar zag een stijging met 21%. Nu 
worden er maandelijks gemiddeld tussen 700 
en 800 bezoekers verwelkomd. In de loop 
van de eerste drie jaar werden 241 bezoekers 

Vriend van het Museum. After hours staat in 
voor een groeiaandeel van 7% in het totaal 
van de 3300 vrienden. Uit publieksonderzoek 
tijdens de events bleek ook dat 93% de zalen 
effectief bezocht. Iets meer dan de helft van de 
bezoekers vindt dat het leukste onderdeel van 
de avond.

In een latere fase kregen de Neighborhood 
Nights vorm, thematische nocturnes in de zo-
mermaanden. Die zijn vaak opgebouwd rond 
de lopende tentoonstellingen en willen het 
museum nog meer verankeren binnen de 
lokale gemeenschap. Lokale artiesten en muzi-
kanten, foodtrucks en uiteraard een bar fleuren 
het gebeuren op.

PERFECTE VERBINDING
Simpelweg een maandelijkse party inplannen 
om je publiek te verjongen en uit te breiden 
volstaat niet en schiet ook zijn museum-
doel voorbij. Het is niet de bedoeling dat het 
museum louter het decor is van een feestelijk 
gebeuren. De twee Amerikaanse voorbeelden 
illustreren dat de verbinding tussen feest en 
collectie perfect gemaakt kan worden. 

‘It’s really celebrating the local 
community. The objective is to 
break down any hesitancy that 
people have coming in. The 
museum really belongs to the 
community.’
Rhea Vedro, director of Community 
Engagement van het Isabella Stewart 
Gardner Museum

Buitenzicht van het Speed Art Museum (aka The Speed) in Louisville, V.S.

Buurtbewoners verzamelen in de tuin tijdens de Neighborhood 
Nights. Bron: website Isabella Stewart Gardner Museum

SUCCESFACTOREN
Het succes van een initiatief als After 
Hours hangt in belangrijke mate van 
deze drie factoren af: 

1.  Adverteer op de kanalen waar jonge 
mensen actief zijn, zoals Facebook 
en Instagram.

2.  Benadruk het sociale aspect en orga- 
niseer activiteiten in de zalen die 
de sociale interactie bevorderen. 
Voor 25% van de bezoekers is dit de  
doorslaggevende factor.

3.  Durf alcohol te serveren in (de)  
museumruimtes of -zalen.

Wat beide voorbeelden aantonen is dat 
avondopeningen geen one hit wonders 
of symptomen van paniek hoeven te 
zijn. Het kunnen ook doordachte ant-
woorden zijn die passen in een nood-
zakelijke langetermijnvisie. De antwoor-
den zijn ook universeel toepasbaar. 
Net zoals de problematiek waar ze op 
inspelen dat is.
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Een plek voor mensen van nu 
Openluchtmuseum Bokrijk
In 2018 is het zestig jaar geleden dat het Openluchtmuseum Bokrijk de deuren opende. Bezieler en 
eerste conservator Jozef Weyns wilde het 'Vlaamse volksleven' verzamelen en documenteren. Niet 
alleen voorwerpen maar ook gebouwen maakten deel uit van de collectie: bedreigd patrimonium 
werd afgebroken en in Bokrijk weer heropgebouwd. En zo kon men in een uitgestrekt groen 
domein in Limburg hoeves, molens en huizen uit alle Vlaamse provincies aantreffen. Bokrijk was 
decennialang een uitgelezen bestemming voor een schooluitstap. Het museum is de jongste jaren 
aan een opmerkelijk transitietraject bezig. Om het museum weer bij de tijd te brengen. Een gesprek.
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Tim van Steenbergen ontwierp nieuwe kleding voor de 
medewerkers van Bokrijk. Foto: Luc Daelemans
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Hilde: ‘Daarom hebben we ons de vraag 
gesteld: “Wat is het dna van Bokrijk? En hoe 
kunnen we vanuit dat dna maatschappelijk 
relevant zijn voor mensen van nu?” Op grond 
hiervan hebben we samen met een adviesraad 
vijftien ambities geformuleerd. Die staan in 
een Manifest waaraan we al onze projecten en 
activiteiten aftoetsen. De adviesraad bestaat 
uit mensen met een duidelijke affiniteit met 
musea, maar met verschillende functies en 
achtergronden. Zo keek elk met een andere 
bril naar de situatie. De vijftien ambities zijn 
een onderdeel van de visie zoals die geformu-
leerd staat in het Museumbeleidsplan 2019-
2023. Vanuit die visie werken we aan onze 
missie: Bokrijk als het museum van de cultuur 
van het dagelijks leven, met focus op vier 
themalijnen: vakmanschap, bouw- en woon-
cultuur, eet- en drinkcultuur en rituelen en 
feesten. Daarbij vertrekken we telkens vanuit 
het heden, dat wat mensen nu bezighoudt, 
en verbreden we de blik naar elders.’

DUURZAAM TEXTIEL
Aan de hand van het traject rond textiel dat 
jullie dit seizoen presenteren, kunnen we 
jullie keuzes verduidelijken.
Hilde: ‘Textiel is een van de thema’s binnen 
BKRK en onze werking rond vakmanschap. Een 
thema dat in onze tijd erg speelt, is duurzaam-
heid. Uit het onderzoek dat we voerden naar 
onze textielcollectie, bleek om zo te zeggen 
dat het kostuum waarin mensen vroeger 
trouwden, ook het kostuum was waarin ze 
begraven werden. Kleding was duur: men 
ging er noodgedwongen duurzaam mee om.  
Deze invalshoek hebben we verwerkt in onze 
opstelling rond textiel.’

‘Onverwacht had dit onderzoeksresultaat ook 
invloed op ontwerper Tim Van Steenbergen, 
die we aangetrokken hadden als curator van 
dit traject. Hij vertrekt voortaan van een ba-
siscollectie, van tijd tot tijd aangevuld met 
nieuwe stukken, zodat alles wat hij ontwerpt 
te combineren is met het voorgaande. Het 
meest zichtbare aspect van Tims mede-
werking is de nieuwe kledij van onze eer-
stelijnsmedewerkers. Jarenlang liepen de 
publieksbemiddelaars, die de bezoekers in 
de historische huizen ontvangen, in histo-
riserende kledij rond. Erg fotogeniek, maar 
strijdig met een visie waarin je een verhaal 
wil vertellen dat loskomt van nostalgie. Heel 
wat openluchtmusea beseffen dat, maar 
zijn zoekende of in dubio, want “het brengt 
mensen in the mood”. Tim Van Steenbergen 
heeft door te vertrekken vanuit onze 
collectie en het onderzoek rond streekdrach-
ten een collectie ontworpen voor onze me-
dewerkers, mensen van nu. Vooraf is hij ook 
met hen gaan praten, zodat iedereen er zich 
prettig bij zou voelen. Nu dragen enkel nog 
acteurs binnen living history historiserende 
kledij. Zo klopt het plaatje met onze visie. 

En tegelijkertijd creëert de nieuwe kledij een 
sterk, kwalitatief beeld.’

KINDERTIJD
Jullie keuze om vanuit het heden te vertrek-
ken is duidelijk in de tekstpanelen. In de toe-
lichting bij een hoeve bijvoorbeeld begin je 
met de vaststelling dat het nieuw samenge-
stelde gezin niet iets van nu is. Enkele jaren 
geleden werd met een tentoonstelling over 
de Sixties ook gestart met het optrekken van 
de tijdslijn. Zijn er plannen om die verder 
door te trekken? 
Hilde: ‘Het optrekken van de tijdslijn is ontstaan 
uit een reële nood: heel wat bezoekers hebben 
geen affiniteit meer met het “dagelijks leven” 
dat we toonden. Uit onderzoek blijkt dat de 
periode tussen je 17de en 27ste de sterkste 
herinneringen oplevert en zo kwam Bokrijk, 

afgezet tegen de bezoekersgroep, uit bij de 
Sixties. Vandaag de dag zit het optrekken van 
de tijdslijn vervat in onze visie: we vertrekken 
vanuit het heden, zodat bezoekers altijd aan-
knopingspunten hebben.’
‘Wel is hedendaags verzamelen een speerpunt 
in het nieuwe beleidsplan. Samen met het 

steunpunt Faro, het Huis van Alijn, het Musée 
de la Vie wallonne en andere partners gaan 
we een traject rond visievorming opzetten: 
hoe doe je dat? Wie maakt welke keuzes? Als 
museum over het dagelijks leven geënt op 
het nu moeten we dit wel doen.’

Vangen jullie reacties van bezoekers op?
Liesbeth: ‘Mensen herontdekken ons. Ze 
zeggen: “Het is van onze kindertijd geleden. 
(interviewer kijkt schuldbewust) Er valt hier veel 
op te steken.” We merken dat mensen van 
steeds verder komen, wat een meerwaarde 
geeft voor de hele regio. Maar we zijn er ons 

Sinds 2013 is Bokrijk gestaag aan het ver-
anderen. In 2014 lanceerde het 'BKRK - 
Bokrijk Brandmerkt', een meerjarig project 

rond vakmanschap dat vertrekt vanuit de eigen 
collectie. In 2016 keurde de Vlaamse regering 
de meerjarige restauratie van 124 historische 
gebouwen goed. In 2017 won het museum 
de Museum Product Award voor het zuurde-
sembrood dat in het museum gebakken en 
verkocht wordt. Wie de website bezoekt, krijgt 
krachtige beelden voorgeschoteld. Allemaal 
elementen die passen in een duidelijke, zorg-
vuldig uitgedachte visie. Een gesprek met 
directeur Liesbeth Kees en conservator Hilde 
Schoefs over het hoe en waarom. 

FUNDAMENTELE PROBLEMEN
Bokrijk is een museum in transitie. Wanneer 
en waarom is het veranderingsproces gestart?
Liesbeth: ‘Elke organisatie hoort natuurlijk re-
gelmatig te reflecteren over zijn functioneren, 
maar in 2013 kwamen voor Bokrijk een aantal 
dingen samen. Vanuit politieke hoek was er 

het afslanken van de provincies. Bokrijk is als 
museum/park eigendom van de provincie 
Limburg. Dit zou sowieso gevolgen hebben. 
Op economisch vlak: de sluiting van Ford 
Genk, een belangrijke werkgever in de streek. 
In de nasleep moesten de zeilen worden 
bijgezet in Limburg en werd beslist in te 
zetten op vrijetijdseconomie. En laten we een 
kat een kat noemen: Bokrijk stond bij velen 
synoniem voor gestold verleden, folklore, 
romantiek. Een gestold verleden in verval 
weliswaar: de 124 beschermde monumenten 
in ons museum verkeerden niet in al te beste 
staat. De keuze was duidelijk en op het scherp 
van de snee: een afbouwscenario of de vlucht 
vooruit.’

Jullie hebben duidelijk voor de laatste 
optie gekozen. 
Liesbeth: ‘Inderdaad. Maar dat was geen een-
voudige opdracht. Bokrijk heeft vele kanten: 
het is én een museum én een arboretum én 
een speeltuin én een fiets- en wandelgebied 
met 550 mensen die er werken. Ieder heeft 
zijn visie en belangen. Komt daarbij dat velen 
vonden dat alles goed liep en niet zagen 
dat er een aantal fundamentele problemen 
waren: de slechte toestand van de gebouwen, 
bezoekcijfers die mede dankzij grote evene-
menten gehaald werden, een basisproduct 
dat niet klaar was voor de internationale 
markt, communicatie en beeldkwaliteit die 
niet uitstraalden wat we wilden...’
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'De mensen op het terrein zijn het 
eerste aanspreekpunt voor onze 
bezoekers. Alleen als zij de visie 
kennen en uitdragen, kan die ook 
overslaan op de bezoekers.’

'We zijn er ons van bewust dat 
ook voor de bezoekers de transitie 
niet evident is. Daarom kunnen 
ze in verschillende kanalen hun 
commentaar kwijt.'

Volksspellen in de Speelschuur, een succesnummer in het 
Openluchtmuseum Bokrijk . Foto: Luc Daelemans
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van bewust dat ook voor de bezoekers de transitie niet evident is. 
Daarom kunnen ze in verschillende kanalen hun commentaar kwijt: via 
onze site, per mail en natuurlijk bij onze medewerkers op het terrein. 
Wat trouwens opvalt: mensen die hier solliciteren zeggen vaak net aan-
getrokken te worden door onze nieuwe visie. Langzaam maar zeker is 
iedereen mee!’

BLIJVEN COMMUNICEREN
Voor medewerkers die al langer 
meedraaien, is zo'n transitie 
misschien minder evident. Hoe 
pakken jullie dat aan?
Liesbeth: ‘In Bokrijk werken 550 
personeelsleden, niet alleen 
voor het museum maar ook 
voor de andere onderdelen 
van het domein: vaste mede-
werkers, publieksbemiddelaars 
voor het museum (acteurs, 
ambachtslui, gidsen, atelier-
educatoren), horecapersoneel, 
vrijwilligers en jobstudenten. 
Onze eerste ambitie zegt klaar 
en duidelijk: het museum is het 
kloppend hart van Bokrijk. Daar 
moesten we iedereen van over-
tuigen. En ook van de veertien 
andere ambities die samen de 
nieuwe visie vormen. Want de 
mensen op het terrein zijn het 
eerste aanspreekpunt voor onze 
bezoekers. Alleen als zij de visie 
kennen en uitdragen, kan die 
ook overslaan op de bezoekers.’

‘Toen de vijftien ambities uitgeschreven waren, hebben we onze 
medewerkers geïnformeerd en hen gevraagd: “Blijf ons jullie ideeën 
geven.” Dit konden ze doen via post-its in de refter. Daarna is alles 
samengebracht op pancartes en gedeeld. En ook nu nog blijven we 
communiceren: in de maandelijkse nieuwsbrieven, op het personeels-
feest… Telkens verwijs ik naar onze vijftien ambities. Zo worden het 
werkinstrumenten.’

Hilde: ‘Er is ook coaching voor onze eerstelijnsbemiddelaars. We or-
ganiseren lunch- en luistersessies waarin we hen informeren maar 
vooral ook luisteren en vragen stellen: “Wat horen jullie op het terrein? 
Hebben jullie hulp nodig om bepaalde dingen te formuleren? Wat 
denk je er zelf over?” We proberen hen inzicht te geven in de processen 
achter de schermen, zodat ze mee zijn en de bezoeker vol vertrouwen 
een helder antwoord kunnen geven.’

VAKMENSEN IN BOKRIJK
Ondertussen heeft Bokrijk ook een heuse spin-off  
voortgebracht: VAKlab. 
Liesbeth: ‘VAKlab is inderdaad gegroeid uit onze museale themalijn 
rond vakmanschap. Terwijl we daarrond aan het werken waren, 
bemerkten we bij vakmensen de nood aan een aanspreekpunt over 
ondernemerschap. Er waren wel initiatieven bij zelfstandigenorganisa-
tie Unizo, het arbeidsbemiddelingsbureau VDAB en opleidingscentra, 

https://www.bokrijk.be/nl/over-bokrijk/organisatie/missie-en-visie
https://www.bokrijk.be/nl/bkrk/textiel/diy-textiel

maar alles gebeurde versnipperd. Een jobinspiratiebeurs die we samen 
organiseerden, had zoveel succes dat we ingetekend hebben op een 
Europees programma. Daaruit is VAKlab gegroeid, een expertise- en 
dienstencentrum dat een economische focus heeft en dat vakmensen 
samenbrengt. Het leert hen ook hoe ze hun product op de markt 
moeten brengen, hoe ze aan klantenbinding kunnen doen, hoe ze een 
duurzaam businessmodel kunnen opzetten... VAKlab heeft bewust een 
eigen team en een eigen plek, maar er is synergie met het museum in 
open ateliers, door ondersteuning aan te bieden, met kennisuitwisse-
ling… Ook VAKlab legt een link tussen heden en verleden.’
Hilde: ‘En nu is het hopen dat er in 2019 nog een derde poot bijkomt: 
CRAFTS. (lees: kraftspunt), een platform dat in samenwerkingsver-
banden historisch en hedendaags vakmanschap als erfgoed in kaart 
wil brengen, op de kaart zetten en stimuleren. CRAFTS. zal prioritair 
inzetten op vakmanschappen verbonden met hout en op historische 
restauratietechnieken voor landelijke architectuur. De noden en de 
expertise van Bokrijk zijn niet vreemd aan deze keuze. De inbedding 
van CRAFTS. in Bokrijk zal zeker zorgen voor synergie met BKRK en 
VAKlab.’

‘De hele transitie heeft ons alvast geleerd: duidelijk je visie volgen maar 
toch soms een alternatieve route nemen, het kan mooie resultaten 
opleveren en je plots een heel eind verder brengen!’

Liesbeth Kees, directeur, en Hilde Schoefs, conservator

TRANSITIE IS VOOR BOKRIJK...
...ongoing: in het begin, als je nog niet ver gevorderd bent, zijn 
er veel non-believers. Maar stilaan versterken de dingen elkaar 
en wordt de richting duidelijk. Het proces blijft doorgaan. Soms 
zet je door samenwerking plots grote of verrassende stappen.

...consequent je visie volgen: stem wat je doet op je visie af. Dat 
betekent keuzes maken: soms sneuvelen jarenlange activiteiten 
of werkwijzen.

...zorgen dat iedereen mee is: laat de nieuwe visie doordringen 
in alle geledingen van de organisatie. Betrek iedereen. Waar je 
achter kan staan, dat draag je uit.

'Duidelijk je visie volgen maar toch soms  
een alternatieve route nemen, het kan mooie  
resultaten opleveren .'

Inge Geysen, redacteur

Een schuur werd in Bokrijk omgetoverd  
tot een atelier. Foto: Luc Daelemans
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Rijksmuseum Boerhaave is bij het ver-
nieuwingstraject niet over één nacht 
ijs gegaan. Voorafgaand aan de sluiting 

is met nieuwe vormen van presenteren ge-
experimenteerd door tijdelijke tentoonstel-
lingen minder statisch te maken en inter-
activiteit toe te voegen. Daarnaast wisselde 
het museum continu van ontwerpbureau. 
Bezoekersaantallen groeiden in die periode, 
aldus Annelore Scholten, hoofd Publiek en 
Presentatie: ‘Hierdoor kregen we het ver-
trouwen dat we grip kregen op de juiste 
kenmerken die een interactieve presenta-
tie moest hebben om een breder publiek 
aan te trekken, zonder de kenner van ons te 
vervreemden.’

EXPEDITIE
De filmische introductie van het anatomisch 
theater was als het ware de vuurdoop. 
Scholten: ‘We waren bang dat de oude 
doelgroep deze manier van presenteren 
wellicht te kermisachtig vond. Dat is het niet, 
maar als je bedenkt dat het museum voor 

die tijd nauwelijks geluid kende en slechts 
een enkele filmische toelichting, dan is zo’n 
filmische onderdompeling een enorme ver-
andering. Gelukkig kregen we onmiddellijk 
positieve reacties, waardoor we het gevoel 
hadden dat we met de vernieuwingsslag niet 

aan een ongewisse expeditie begonnen.’
Een goede voorbereiding is het halve werk, 
maar daarnaast is ook het beter leren kennen 
en betrekken van de doelgroep van groot 
belang. Met behulp van marktonderzoeks-
bureau Motivaction heeft het museum de 
verschillende vernieuwingsfases laten testen 
door pilotgroepen: van de eerste verhaallijn 
en titels van de thema’s, tot de eerste inrich-
tingsvoorstellen. Scholten: ‘Met de reacties 
van deze groepen konden we ons voordeel 
doen. Die waren grotendeels bevestigend, 
maar er waren ook altijd aandachtspunten. 
Zo werd bij het thema “Ziekte en gezond-
heid” de bezorgdheid uitgesproken over de 
looproute en de angst dat je – vooral met 
kinderen – door confronterende beelden met 
de neus op de feiten zou worden gedrukt. 
Toen het ontwerp in een concreter stadium 
kwam, hebben we de positie van sommige 
objecten dan ook zodanig gedraaid dat ze 
minder prominent in de looproute van de 
bezoeker aanwezig zijn.’ Ook heeft input van 
een testgroep ervoor gezorgd dat de laatste 
zaal een andere naam kreeg: ‘Grote vragen’. 
De oorspronkelijke titel was ‘De nieuwe 
wereld’. Mensen hadden daar geografische 

associaties bij en verwachtten iets te leren 
over andere continenten. Centraal in de zaal 
staat echter de toekomst van de wetenschap.

HIËRARCHIE
Hoewel Annelore Scholten zeer te spreken is 
over het ontwerp van de vaste expositie, zijn er 
toch aandachtspunten: ‘We blijven worstelen 
met de lange, smalle, soms lage zalen en het 
feit dat sommige opstellingen veel ruimte in 
beslag nemen. Ik zou niet zeggen dat we de 
Gouden Eeuw minder vol hadden moeten 
zetten, maar ik weet van de beveiliging dat 
bezoekers heel lang doen over deze eerste 
zalen. Hier is dan ook het meeste risico op 
opstoppingen. Vandaar dat we met onze be-
veiliging en kassamedewerkers hebben afge-
sproken dat bij drukte bezoekers gestimuleerd 
worden andere routes te lopen.‘

Een blikvanger in deze eerste zaal is de 
Leidse Sphaera, Nederlands oudst bewaarde 
heliocentrische planetarium. Doordat het 
object vroeger met veel andere objecten 
was opgesteld, zonder context, denken veel 

Intens en collectief 
Het vernieuwingstraject  
van Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave heropen-
de in december 2017 met een 
nieuwe vaste opstelling waarin 
de chronologie werd ingeruild 
voor een thematische indeling. 
In de nieuwe presentatie krijgen 
de objecten het gezelschap van 
extra’s om ze voor een breder pu-
bliek tot leven te wekken. Animatie, 
spellen en replica’s betrekken de 
bezoeker bij het verhaal dat het 
museum te vertellen heeft.

'Bij het thema "Ziekte en gezond-
heid" werd de bezorgdheid 
uitgesproken over de looproute 
en de angst dat je – vooral met 
kinderen – door confronterende 
beelden met de neus op de  
feiten zou worden gedrukt.'

Het anatomisch theater in Rijksmuseum Boerhaave.  Foto: 
Rijksmuseum Boerhaave



TROTS

Rijksmuseum Boerhaave is heringericht 
voor een onvergetelijke bezoekerservaring. 
Daar zijn we trots op.
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bezoekers dat het voor de heropening niet te zien was. Scholten: 
‘Vroeger kon je met gemak langs een topstuk lopen doordat het 
object niet zichtbaar was in de manier van presenteren. Nu zit er hië-
rarchie in de presentatie. Ook dat is een kenmerk van de nieuwe wijze 
van presenteren.’  

ETHISCHE VRAAGSTUKKEN
De conservatoren wilden de collectie op een andere manier pre-
senteren en meer aansluiting zoeken bij de actualiteit. Medisch 
conservator Mieneke te Hennepe: ‘Bezoekers willen niet meer zo- 
maar iets aannemen, maar weten hoe het werkelijk in elkaar zat. Die 
ontwikkeling tonen we in onze nieuwe opstellingen. Daarnaast is er 
meer aandacht voor de relatie tussen de objecten en de mensen die 
ermee te maken hadden. Zo is een van de ruimten ingericht als een 
soort ziekenzaal, met vitrines in de vorm van bedden.’ De laatste zaal 
van het thema ‘Ziekte en gezondheid’ vraagt aandacht voor ethische 
problemen. Deze vitrines zijn op zo’n manier ingericht dat er gemak-
kelijk ruimte gemaakt kan worden voor een nieuw ethisch vraagstuk. 
Door de actualiteit op te zoeken, probeert het museum beter aanslui-
ting te vinden bij een breder publiek.

Scholten: ‘Zelf vond ik het museum moeilijk en niet erg gastvrij qua 
tekstniveau. De informatie was behoorlijk voor de echte kenner ge-
schreven. Daarbij was het oorspronkelijke museumpubliek aan het 
vergrijzen en deden we een groep mensen tekort door het museum 
te laten zoals het was: aantrekkelijk voor mensen met een behoor-
lijke bèta-achtergrond. We hebben onderzocht of wetenschappelijk 
erfgoed ook voor een breder segment van de Nederlandse bevolking 
interessant kon zijn en kregen bevestigende reacties. Dit zorgde ervoor 
dat we in de nieuwe presentaties clichématige connotaties met de 
wetenschap wilden laten verdwijnen. De nadruk kwam te liggen op 
hoe wetenschap een belangrijke rol speelt in ieders dagelijks leven. In 
de nieuwe inrichting staan bezoekers oog in oog met ontdekkingen 
die de wereld hebben veranderd en met onderzoekers die daar een 
aandeel in hadden.’ 

LEREN VAN COLLEGA’S
Verder is het altijd goed om met collega’s in het veld in gesprek 
te gaan. Scholten: ‘We hebben veel geleerd van het praten met 
andere musea die een soortgelijk traject hebben meegemaakt. 
Gesprekken met de directies van het Drents Museum, Fries Museum 
en Noordbrabants Museum gaven ons meer duidelijkheid over wat 
we bedrijfsmatig konden verwachten. Ook hebben we er dankzij een 
tip van het Noordbrabants Museum voor gekozen om al tijdens het 
vernieuwingsproces onze Technische Dienst uit te breiden. Hierdoor 
waren de nieuwe medewerkers betrokken bij de onderhandelingen 
met leveranciers en worden ze achteraf niet geconfronteerd met 
producten waar ze niet mee uit de voeten kunnen. Die uitbreiding 
van de Technische Dienst was voor ons van groot belang, omdat er 
in de nieuwe opstelling veel meer te zien en te doen is op digitale 
schermen. Die interactieve gadgets vergen doorlopend onderhoud. 
Door vaste medewerkers in huis te hebben met de nodige kennis van 
audiovisuele middelen kunnen we langdurige storingen voorkomen.’

GOUDEN TIPS
Waar het belangrijk is nieuwe collega’s tijdig te betrekken bij belang-
rijke beslissingen, is het ook nuttig voor aanvang afdelingsoverstij-
gend overleg te organiseren om de uitgangspunten en wensen met 
betrekking tot de nieuwe presentatie boven water te krijgen. Scholten: 
‘Betrek álle collega’s, dus ook diegenen die niet direct inhoudelijk 
betrokken zijn bij de presentatie. Iedereen heeft ideeën, breng ze bij 
elkaar. Zo kun je er een collectief feestje van maken en is het leuk dat 
iedereen na afloop een bijdrage heeft geleverd. Maar onderschat het 
proces niet, het is een intensief traject van creativiteit, een ware uitput-
tingsslag voor het personeel.’

Naast goede interne samenwerking is het in een vernieuwingstra-
ject het allerbelangrijkst om je te omringen met mensen van buiten. 
Scholten: ‘Denk niet dat je alle kennis in huis 
hebt, hoe goed je jouw eigen collectie ook 
kent. Werk samen met externe expertgroe-
pen uit relevante aandachtsgebieden, zoals 
het onderwijs, de museumwereld en de we-
tenschap. Voorkom navelstaarderij!’

Vera Weterings,
medewerker Marketing & Communicatie in 

Rijksmuseum Boerhaave

‘Bedvitrines’ in de zaal ‘Ziekte en gezondheid’. 
Foto: Rijksmuseum Boerhaave, Mike Bink

Leidse Sphaera uit 1670. 
Foto: Rijksmuseum 
Boerhaave, Fred Ernst

‘Bezoekers willen niet meer zomaar iets aannemen, 
maar weten hoe het werkelijk in elkaar zat.'
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Musea weten u nog steeds te vinden. 
Wat is uw geheim?
‘Ervaring, plezier en praktische steun.  

Ik was vijftien jaar actief bij de Rotterdamse 
musea, onder meer als hoofd Personeel 
en Organisatie. Daarnaast werkte ik in de 
sectie Management van de Nederlandse 
Museumvereniging, met name in het onder- 
steunen van musea in het voormalige 
Oostblok. Met veel plezier ben ik meer dan 
honderd keer naar Tsjechië gereisd om de 
musea daar te helpen. De laatste vijftien jaar 
help en adviseer ik vooral kleine musea met 
weinig geld. Daarnaast geef ik nog cursussen 
en ben ik auditor bij het Museumregister.'

BUREAUCRATISCHER
Wat zijn de grote veranderingen in de 
museumwereld in de laatste dertig jaar?
‘Musea zijn veel professioneler gaan werken. 
Museumconsulenten en het Museumregister 
hebben hieraan een grote bijdrage geleverd. 
Dat is winst, maar het museumveld is ook 
verzakelijkt. Geld is een steeds belangrijker 
rol gaan spelen. Alles wordt nu in geld uit-
gedrukt. De samenwerking tussen musea 
onderling lijdt hieronder, denk alleen maar 
aan het bruikleenverkeer. Musea lenen niet 
meer zo gemakkelijk objecten aan elkaar uit 
en ze berekenen de kosten door. Ze lijken 
door de professionaliseringsslag ook bu-
reaucratischer geworden.’ Kees formuleert 
behoedzaam. Hij werkt de laatste jaren veel 
voor kleinere musea en het enthousiasme 
en de energie die hij daar aantreft bevallen 
hem, evenals de snelheid van beslissen. In 

grotere musea duurt het soms maanden voor 
men een beslissing neemt of een mail beant-
woordt. Zo wilde hij vorig jaar een bijzonder 
boek over orgels aan een museum schenken. 
Op zijn mail kwam nooit een antwoord.

KLEIN EN GEDREVEN
Met uw werk ondersteunt u veel kleinere 
musea. Worden ze genoeg gewaardeerd?
‘We zouden kleinere musea wat meer mogen 
koesteren. Het is jammer dat alleen nog gere-
gistreerde musea lid mogen worden van de 
Museumvereniging. Kleine, niet-geregistreer-
de musea mogen ook niet meer meedoen aan 

de Nationale Museumweek. Je sluit hierdoor 
600 musea uit. Ik ben bijvoorbeeld een grote  
fan van Streekmuseum Jan Anderson in 
Vlaardingen. De gedrevenheid waarmee 
Jan Anderson de afgelopen decennia zijn 
museum heeft gerund is fenomenaal. 

Evenals zijn liefde voor de geschiedenis van 
Nederland en van Vlaardingen. Hij heeft nu 
waarschijnlijk de breedste collectie ooit door 
een particulier bijeengebracht: zo’n 26.000 
prenten, 16.000 foto’s en 35.000 voorwerpen. 
Daarmee wordt een scala aan activiteiten 
en tentoonstellingen georganiseerd. Echt 
jammer dat dit museum niet langer deel 
uitmaakt van de Museumweek.’

Wat is er nog meer veranderd?
‘Bezoekersaantallen zijn erg belangrijk gewor-
den. Musea richten zich steeds meer op de 
toeristenmarkt, daar is de groei te halen. Dit 
gaat ten koste van inclusiviteit. Daarmee 
bedoel ik aandacht voor de belanghebben-
den rond je museum. Toeristen komen naar 
je museum, maar jij moet naar je belangheb-

benden toe. Je moet de collectie relevant 
maken voor je directe stakeholders. Als je 
een gemeentemuseum bent, dan word je 
gefinancierd door de burgers in je gemeente. 
Zorg er dan voor dat het museum ook van 
hen is. Vanzelfsprekend moet je museum 
ook toegankelijk zijn voor mensen met een 
handicap, zoals rolstoelers. Het uitgangspunt 
moet zijn dat je relevant wilt zijn voor alle 
belanghebbenden.’

U ondersteunde musea jarenlang om te 
professionaliseren, maar professionalisering 
heeft dus ook schaduwkanten?
‘Ik heb altijd het belang van goed ma-
nagement en een gezonde financiering 
benadrukt. Ik ondersteun dat nog steeds 
door mijn werk voor het Museumregister en 
in mijn cursussen. Maar musea zijn instellin-
gen van maatschappelijk belang, de inhoud 
staat voorop. Je taak is de collectie tot leven 
te brengen en te laten spreken.’ 

‘Koester de kleine musea’
Kees Plaisier over de schaduwzijde  
van professionalisering  
Kees Plaisier werd onlangs tachtig, 
maar is nog steeds actief als coach 
en adviseur. Zijn agenda voor de 
komende tijd is alweer bijna vol.  
Hij kent de museumwereld van 
binnen en van buiten. We spraken 
met hem over de grote veran- 
deringen. Over de meerwaarde 
van professionalisering, maar ook 
over de schaduwkanten, zoals  
het gebrek aan waardering voor 
kleinere musea.

'Alles wordt nu in geld uitgedrukt. 
De samenwerking tussen musea 

onderling lijdt hieronder.'

'Toeristen komen naar je 
museum, maar jij moet naar je 

belanghebbenden toe.'

Franklin van der Pols,
hoofdredacteur

Kees Plaisier is coach en museumadviseur, speciaal voor musea met weinig geld. 
www.priatnov.nl

Kees Plaisier



De goeie ouwe tijd
Royal Pavilion, Brighton Museums

NAAR EEN NIEUWE MISSIE
‘Inspire the minds and morals of the people, forget the busy world and 
afford pleasure and consolation from illness or depression.’ Zo luidde de 
oorspronkelijke missie van de musea in Brighton in 1873. Er lag een 
sterke nadruk op maatschappelijke en welzijnswaarden. Een goede 
145 jaar later is de tijd rijp om de huidige koers aan de orde te stellen 
en de wens om opnieuw dichter aan te sluiten bij de oorspronkelijke 
missie leidde tot dit nieuwe mission statement:
‘Our museums are part of the fabric of Brighton & Hove.
Our museums are champions of the community, its place in the 
world and the environment.
Our museums are places for supporting children and young people.
Our museums service is a co-operative and economically sustaina-
ble organisation that supports and works with the wider sector.’

Met andere woorden: de nadruk ligt sterk op het lokale belang en 
de huidige commerciële doelstellingen worden verweven met de 
sociale waarden uit de oude missie. Maar hoe realiseer je dat nu in je 
businessmodel?

DE MUSEUMWINKEL
Tijdens de expo Ocean Blues in 2016 over de vervuiling van de 
oceanen werd in de museumwinkel paradoxaal genoeg een groot 
aandeel plastic producten aangeboden. Dat kan niet langer: de grote 
uitdaging bestaat erin dat het aanbod overeenstemt met de muse-
umwaarden én tegelijk veel inkomsten genereert. Waar mogelijk 
schakelt het museum lokale leveranciers uit Brighton en omgeving 
in, al drijft dat vaak de prijs op. Deze strategie wordt voorlopig enkel 
toegepast op de top 10 van best verkochte producten. Momenteel 

heeft 70% van het aanbod een relatie met het museum. De andere 
30% zijn producten die goed verkopen, maar niets te maken hebben 
met de werking. In de nieuwe visie heeft elk product een band met 
het museum.

CATERING, VERHUUR, CO-WORKING
Voor het verzorgen van zowel interne als externe events deed men 
een beroep op door het museum goedgekeurde cateraars. In lijn met 
de nieuwe visie krijgen nu ook lokale scholen de kans om de catering 
te verzorgen. Zo worden de lokale jeugd en economie ondersteund.
Het iconische Royal Pavillion is een gewild decor voor filmopnames. 
Daardoor worden de zalen tijdens opnames vaak afgesloten voor 
het publiek. Het verder uitbouwen van dit commercieel interessante 
potentieel lijkt strijdig met de visie. Anderzijds zorgen de opnames 

ervoor dat meer mensen het museum leren kennen en het achteraf 
ook gaan bezoeken. Hier zit een spanningsveld.
Inspelend op de trend van flexwerken wordt kantoorruimte te huur 
aangeboden aan lokale zelfstandigen, tegen een voordeliger tarief 
dan op de privémarkt. Zo speelt het museum in op lokale economi-
sche behoeften en wordt ruimte gemaakt voor creatieve partnerships 
tussen het museum en lokale ondernemers.

NIEUWE SUCCESCRITERIA
Een nieuwe missie met een aangepast businessmodel betekent in 
Brighton dat het succes van een museum niet enkel wordt gemeten 
aan het aantal bezoekers en de eigen inkomsten. Dit zijn drie andere 
criteria:
• de bijdrage aan de lokale gemeenschap;
• de initiatieven die bijdragen tot het uitdragen van de missie;
• de mate waarin het museum zijn maatschappelijke rol waarmaakt 

en zijn bezoekers bewustmaakt van het belang van een groene en 
duurzame samenleving.

Frédéric Jonckheere,
redacteur

Tijdens de expo Ocean Blues in 2016 over 
de vervuiling van de oceanen werd in de 
museumwinkel paradoxaal genoeg een groot 
aandeel plastic producten aangeboden. 

De verzelfstandiging van de Britse musea eind 
jaren zeventig maakte ze voor een belangrijk 
deel afhankelijk van eigen inkomsten. Vele musea 
slaagden erin de commerciële weg in te slaan. 
Hun succes werd van dan af vooral afgemeten aan 
de mate van zelfredzaamheid. Sinds kort durven 
enkele musea de manier waarop de commerciële 
ambities worden waargemaakt ter discussie te 
stellen en werken ze met een nieuw businessmodel. 
Royal Pavilion, Brighton Museums is daar een mooi 
voorbeeld van.

Royal Pavilion. © Shutterstock

Opgetekend tijden de Association of Cultural Enterprises conferentie in Brighton (1 en 2 maart 2018). De tekst is een samenvatting van wat Janita 
Bagshawe, Head of Museums & Director of Royal Pavilion, Brighton Museums, te berde bracht.
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Het FeliXart Museum komt voort uit het Museum Felix De Boeck, dat uitsluitend over het leven en de kunst 
van Felix De Boeck (1898-1995) ging. Het museum in de Brusselse rand werd in 1995 in een modern gebouw 
ondergebracht, op een domein van vijf hectare. Pittig detail: het staat vlak naast de hoeve waar De Boeck 
woonde en werkte. Want behalve schilder was hij ook landbouwer. Ook dit aspect uit het leven van Felix De 
Boeck krijgt een plaats in het FeliXart Museum. Dat zorgt voor een bijzondere dualiteit.

De schilder die boeren kon 
Het FeliXart Museum in Drogenbos

Politiek is nooit helemaal weg te denken in het speelveld van 
de Vlaamse musea. Daarom is het nuttig eerst dit te weten: 
het FeliXart Museum beheert een collectie van de Vlaamse 

Gemeenschap die is geschonken door de Vlaamsgezinde kunste-
naar Felix De Boeck. Het museum staat in de grotendeels Franstalige 
Vlaamse rand van Brussel. Daardoor krijgt het wel eens te maken met 
de Belgische communautaire problematiek. Concreet: het FeliXart 
Museum is een initiatief van De Rand vzw, de provincie Vlaams-
Brabant, de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Drogenbos. Voor 
de uitwerking van het beleid moet dus rekening worden gehouden 
met drie overheden, met zowel lokale als bovenlokale wensen.

MOEILIJKE START
Felix De Boeck was als Vlaamse kunstschilder in de jaren 1920 een van 
de grondleggers van de Belgische abstracte schilderkunst. Op 2 juni 
1992 liet hij bij de notaris zijn testament opmaken. Aan de Vlaamse 
Gemeenschap schonk hij 637 schilderijen en aan de gemeente 
Drogenbos de grond met daarop de hoeve waar hij geboren was, 

woonde en werkte, met de verbintenis er een museum op te richten. 
Zo legde hijzelf de basis voor de collectie en infrastructuur.

Het museum had in 1996 een moeilijke start. Het legaat bevatte veel 
onduidelijkheden, zowel wat de grond en het museum als de collectie 
betrof. Aanvankelijk lag de focus in het museum alleen op de artis-

tieke productie van De Boeck en was er in de hoeve aandacht voor 
de agrarische kant van de figuur. Na aanvankelijke interesse vielen de 
bezoekerscijfers na enkele jaren terug tot nog maar 2500. De volgende 
jaren werd het museum te duur voor Drogenbos. Bovendien was er 
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FeliXart Museum, een museum over 

Belgische avant-gardekunst

Na aanvankelijke interesse vielen de bezoekers-
cijfers na enkele jaren terug tot nog maar 2500. 
De volgende jaren werd het museum te duur 
voor Drogenbos.



vanuit het bestuur maar weinig voeling met 
het Vlaams karakter van de instelling. De 
stakeholders bedachten toen een nieuwe 
strategie: het museum omvormen tot 
cultureel centrum om zo meer bezoekers 
aan te trekken. Zover kwam het niet, maar 
anno 2005 nam de toenmalige directeur 
uit onvrede met deze plannen wel ontslag. 
Sergio Servellón, de huidige directeur, begon 
dan ook met behoorlijk wat uitdagingen. Hij 
slaagde erin om uit de crisis een museum 
met een dubbele identiteit te laten herrijzen. 
Dat speelt in op de verwachtingen van de 
betrokken overheden en doet tegelijk recht 
aan de erfenis van Felix De Boeck.

VERRUIMING
Voor directeur Servellón was meteen 
duidelijk welke piste gevolgd moest worden. 
De aandacht moest worden verruimd: 
van de kunst van Felix De Boeck naar een 
bredere blik op Belgische avant-garde. De 
tegenvallende bezoekerscijfers bewezen 
dat een loutere focus op Felix De Boeck niet 
houdbaar was. Bovendien was er in België 
nauwelijks aandacht voor avant-gardistische 
kunst, waardoor het museum een belang-
rijk hiaat kon opvullen. De verruiming werd 
mee mogelijk gemaakt door de tijdelijke 
sluiting van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten van Antwerpen in 2011, 
door een belangrijk pakket bruiklenen uit 

de periode van de avant-garde en met een 
tentoonstellingsprogramma. 
Met deze aanpak wist het museum een ni-
chepubliek van culturele connaisseurs van 
buiten de eigen gemeente aan te trekken 
en namen de bezoekerscijfers een vlucht in 
de hoogte: 8000 in 2012. Parallel met de in-
houdelijke verbreding kwam een nieuwe 
en werkbare structuur tot stand, waarin de 
gemeente Drogenbos financieel minder 
moest bijdragen. Sinds 2005 is het museum 
een door de Vlaamse Gemeenschap erkend 
museum, zodat er belangrijke stappen konden 
worden gezet richting professionalisering.

TROEVEN
De gemeente Drogenbos is een grotendeels 
Franstalige gemeente in de provincie Vlaams-
Brabant. Hier voorzag De Boeck als kunstenaar 
in zijn levensonderhoud door terug te keren 
naar het ouderlijke erf en de hoeve waar hij 
was geboren. Zes dagen op zeven was hij in 
de weer op het veld en op zondag ruilde hij 
de riek in voor het penseel. De hoeve waar 
hij woonde en werkte maakte deel uit van 
het testament. Het gebouw gaat terug tot 
het jaar 1777 en werd in 1994 beschermd als 
monument.

Dit gegeven bezorgt het museum een heel 
aparte dynamiek en biedt enkele unieke 
troeven op het vlak van publieksvriendelijk-
heid. De hoeve met de omringende boom- 

gaard is namelijk een bijzonder kostbaar stuk 
groen in het intens bebouwde Drogenbos. 
Met de ‘groene’ insteek kan het museum 
inspelen op de noden van de lokale bevol-
king. Hier zal de mens en de boer Felix De 
Boeck aan bod komen, met aandacht voor 
beleving. Want ook in zijn landbouwersbe-
staan ging Felix zijn eigen weg. Zo plantte hij 
geen laagstammige fruitbomen aan die voor 
een grotere oogst zorgden en ook nog eens 
makkelijk te plukken waren, maar zwoer hij bij 
zijn eigen ecologische aanpak. Net zoals het 
communistisch-anarchistische karakter van 
zijn kunststroming lijnrecht tegenover het 

doorgedreven kapitalisme stond.

PARTICIPATIE IN HET GROEN
In 2016 startte de restauratie, die 
in de loop van 2019 afgerond zal 
zijn. In het interieur zal het leven 
van De Boeck worden gerecon-
strueerd en het grootste deel 
van de hoeve zal worden ingezet 
als een multifunctionele ruimte. 
Dat biedt grote mogelijkheden 
voor een participatief traject waar 
lokale verenigingen hun plek in 
kunnen krijgen en kleine activitei-
ten georganiseerd zullen worden. 

Het groene karakter van de site is ook ideaal 
voor educatieve projecten. Onder de noemer 
‘100% kunst en natuur!’ worden op het 
domein zomerateliers georganiseerd waar 
kinderen tussen 7 en 12 jaar leren hoe Felix 
De Boeck de natuur rondom zich schilderde 
en welke dieren er in zijn omgeving leefden.

Een schilder die boerde en een kunstmu-
seum met hoeve en boomgaard. Het is een 
intrigerende dualiteit die van het FeliXart 
Museum een boeiend geheel maakt, dat 
zowel de culturele connaisseurs buiten 
Drogenbos als de Drogenbossenaar kan 
aanspreken. Het verbindende element in de 
beleving is de dualiteit van de figuur Felix De 
Boeck. Belangrijk zullen de kruispunten zijn 
die beide bezoekerstypen zullen verenigen. 
Zal het participatieve project op het domein 
invloed hebben op museumprogrammatie? 
Of zal het een pure contactplaats zijn met een 
uitgesproken lokaal en verbindend karakter? 
Nu de restauratie stilaan voltooid is, dringt 
zich misschien wel een nieuwe visie op?

Frédéric Jonckheere,
redacteur

De schilder die boeren kon 
Het FeliXart Museum in Drogenbos
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Met de ‘groene’ insteek kan het 
museum inspelen op de noden 
van de lokale bevolking.

FeliXart Museum in Drogenbos bij Brussel

Een troef: museum in het groen, in de Brusselse rand

Felix De Boeck, schilder en landbouwer in zijn hoeve, nu een deel van 
het museum
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K  ris Callens (Antwerpen, 1973) is sinds 
augustus 2015 de directeur van drie mu- 
sea in de binnenstad van Leeuwarden:  

Keramiekmuseum Princessehof, het Fries Mu- 
seum en het  Verzetsmuseum, dat in het Fries 
Museum gehuisvest is. In de theetuin zitten 
we midden in het centrum maar toch in een 
oase van rust. ‘Hier gaan we nog grote dingen 
doen,’ aldus Callens, als we even rondlopen. 
‘Verandering kan nooit ineens en het kan ook 
niet allemaal tegelijkertijd.’ Tot 2015 lag de  
nadruk van de organisatie vooral op het Fries 
Museum. Vanaf 2015 was het tijd om te kijken 
naar het Princessehof. 

VLUCHT
Na heel wat mooie werkplekken kwam 
Callens in Friesland terecht. Een Vlaming die 
steeds noordelijker gaat, heeft die inmiddels 
zijn draai gevonden? Kris begint te stralen. 
’Ja, sinds vorig jaar woon ik in Leeuwarden. 
Zo leer ik de stad en de regio echt kennen 
en begrijp ik wat hier nodig is en wat de 
drie musea daaraan bij kunnen dragen. Voor 
het Princessehof betekende dit dat we het 
museum in 2017 bij de herinrichting ter ge-
legenheid van de honderdste verjaardag 

hebben omgevormd van een specialistisch 
museum tot een inspirerende plek waar 
culturen van Oost en West elkaar ontmoeten 
en waar we keramiek actief een toekomst 
geven. Daar hoorden ook een nieuwe tuin, 
theesalon en keramiekwinkel bij, zodat het 
museum echt een toplocatie in de stad is 
geworden.’

Het Fries Museum had al een belang-
rijke transformatie achter de rug: vanaf 
najaar 2013 verhuisde het naar zijn nieuwe 
gebouw aan het Wilhelminaplein, het 
culturele hart van de stad. Het museum is 
niet langer ‘provinciaal’. Ziet de directeur 
dat ook zo? ’Ja, zeker met onze projecten in 
het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele 
hoofdstad van Europa 2018 merken we 
een enorme vlucht in onze profilering, 
niet alleen in de bezoekersaantallen. Vanaf 
onze Alma Tadema-tentoonstelling kregen  

Kris Callens is de man van musea in transitie. Hij was meerdere malen 
betrokken bij musea en instellingen die zichzelf opnieuw (moesten) 
uitvinden. We ontmoeten elkaar in de prachtige theetuin van 
Keramiekmuseum Princessehof.

we ook internationale waardering,’ vervolgt 
de trotse directeur (zie inzet).

IEDEREEN MEE!
Om tot verandering te komen zijn een aantal 
dingen van belang, volgens Callens. Allereerst 
is er de vraag van de relevantie: waarom doen 
wij dit? Een helder eigen profiel zorgt ervoor 
dat het museum een eigen stempel heeft en 
niet inwisselbaar is. De tweede vraag is die 
van de urgentie: waarom nu? Zo wordt het 
museum verbonden met de wereld van nu. 
De laatste vraag is die van de impact: wat 
levert onze keuze op? Dat kunnen bezoe-
kersaantallen zijn, maar ook uitstraling of een 
bijdrage aan de maatschappelijke of regionale 
ontwikkeling. ‘We voeren enkel projecten 
uit waarvoor de drie vragen positief zijn be-
antwoord. Het helpt ons om te focussen en 
om anderen buiten onze organisatie mee te 
krijgen. Maar daarvoor is het nodig dat er eerst 
in de organisatie zelf verbondenheid met het 
profiel en de keuzes is, zodat iedereen zich 
medeverantwoordelijk voelt. Want alleen als 
iedereen meedoet, kan de verandering echt 
slagen. Het is fijn om te horen dat veel collega’s 
in onze organisatie zich gezien voelen. Ze 
voelen zich gewaardeerd en dat is een be-
langrijke factor van ons succes. Alleen dan 
ontstaat er een gunfactor waardoor mensen 
hun uiterste best willen doen.’

KEUZES EN RISICO’S
Met de komst van Callens nam het Fries 
Museum een duidelijke stelling in de ambities 
die het museum wilde waarmaken. ‘We kozen 
resoluut voor betekenis die de regio overstijgt. 

Vlaamse museumdirecteur  
zet Friesland op de kaart  

Het Fries Museum in het avondlicht. Foto: Ruben van Vliet

'De tweede vraag is die van de 
urgentie: waarom nu? Zo wordt 
het museum verbonden met de 
wereld van nu.’ 

Het nieuwe Fries Museum won in 2015  
de BankGiro Loterij Museumprijs. In 
2016 pakte het museum uit met een 
grote internationale tentoonstelling  
over Sir Lawrence Alma-Tadema, waar- 
voor het museum in 2015 de Turing 
Toekenning ontving, de tweejaarlijkse  
prijs voor het beste tentoonstellings-
plan van Nederland. Daarna volgden 
blockbusters over Mata Hari en M.C.  
Escher. Op 24 november 2018 opent 
Rembrandt & Saskia: liefde in de Gouden  
Eeuw. In Keramiekmuseum Princesse-
hof is nog tot 30 juni 2019 Made in 
Holland: 400 jaar wereldmerk te zien.
www.friesmuseum.nl
www.princessehof.nl
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Daarvoor waren grotere projecten nodig. 
Onze basisfinanciering veranderde niet, dus 
moesten we het zelf anders aanpakken. Het 
belang van keuzes en risico’s werd groter. Alle 
verandering is moeilijk; er is inzicht en moed 
nodig om berekende risico’s te nemen. Omdat 
onze organisatie nog in 2014 een derde van 
het personeel had moeten ontslaan om de 
exploitatiekosten van het nieuwe gebouw 
te dragen, was risico’s nemen niet meteen 
evident,’ aldus Callens. ‘Voor het Fries Museum 
is de ambitie beloond. Maar niet alleen qua 

huisvesting waren er ingrijpende verande-
ringen. Er zit in elke culturele organisatie 
enorm veel denkkracht en daadkracht. Het 
is mijn taak als directeur die naar waarde te 
schatten en te gebruiken. Dat doen we nu 
veel beter en daardoor neemt de kracht van 
onze organisatie nog steeds toe.’ Kris is niet  
de directeur die zelf een dag lang komt inrich-
ten en zich bemoeit met waar een schilderij 
komt te hangen. ‘Ik probeer de directeur te  
zijn die ik vroeger inspirerend vond. Ik geef 

vertrouwen aan mijn collega’s en geef ze 
energie. In ruil daarvoor krijg ik de energie 
dubbel en dwars terug.’

Leermomenten in zijn loopbaan waren er 
genoeg. Zo leerde Callens al snel dat de tech-
nische staf net zo belangrijk is als de conser-
vatoren. De manier waarop we tentoonstellin-
gen bouwen is van wezenlijk belang voor de 
waardering van de bezoeker. ‘Ik noemde de 
inhoud van de tentoonstelling vroeger primair 
en de rest daaromheen secundair. Ik heb ook 
geleerd dat vindbaarheid, gastvrijheid, schone 
toiletten, een prettig museumcafé absoluut 
noodzakelijk zijn voor een hoge waardering 
van het museum. Van de opdracht om de 
rijkste en grootste regionale collectie van 
Nederland te beheren heb ik een speerpunt 
gemaakt door het “onze machinekamer” 
te noemen. Het is mooi om te zien dat het 
team Behoud, Beheer & Kennismanagement 
zichzelf nu ook “de machinekamer” noemt en 
regelmatig de rest van de organisatie trots 
vertelt welke mijlpalen ze achter de schermen 
hebben bereikt.’

BEWEGING EN PAS OP DE PLAATS
Toch heeft iedere directeur ook zijn eigen 
valkuilen. Bij Callens liggen die vooral in het 
groots filosoferen en te weinig luisteren. ’Ik 
denk vaak groots, soms te groot. Luisteren 

naar de werkvloer helpt om een droom-
beeld te vertalen naar een haalbare ontwik-
keling. Het komt het resultaat ten goede. Bij 
de tentoonstelling Escher op reis hebben we 
bewust gekozen om niet in te zetten op het 
maximale aantal bezoekers, maar wel op het 
hoogst haalbare aantal bezoekers dat we een 
comfortabele onvergetelijke ervaring kunnen 
bieden. Dat is goed, want het leidt tot meer 
herhaalbezoek.’

De komende jaren gaat de verandering verder. 
‘We gaan steeds meer internationaal werken 
en de schaal van onze projecten neemt verder 
toe. Onze organisatie en mijn rol erin blijven 
in beweging. Medewerkers krijgen steeds 
meer verantwoordelijkheid en dus is ook de 
ontwikkeling van talenten cruciaal. We blijven 
de beste marketeers maar we gaan ons ook 
richten op de interne processen en de samen-
werking onderling. Beweging, transformatie, 
het is allemaal mooi, maar het vraagt soms 
ook een pas op de plaats om zo de stroming 
op gang te houden. Niet altijd maar voor 
de troepen uit rennen dus, maar ook goed 
luisteren naar de mensen om me heen. Meer 
luisteren blijft mijn grote leerpunt. Want alleen 
samen kunnen we grootse dingen doen.’

Aimée Streefland-Wijnacker, 
redacteur

'Ik geef vertrouwen aan mijn 
collega’s en geef ze energie. In 
ruil daarvoor krijg ik de energie 
dubbel en dwars terug.’

KRIS CALLENS?
Kris Callens studeerde kunstgeschiedenis in Leuven en Berlijn. 
Van 1999 tot 2003 maakte hij tentoonstellingen en publicaties in 
Antwerpen en Leuven. Daarna was hij intendant van het stadseve-
nement Mechelen, Stad in Vrouwenhanden in 2005, met diverse ten-
toonstellingen, podiumkunsten en sociale projecten. Van 2006 tot 
2009 was hij als conservator Tentoonstellingen verantwoordelijk 
voor binnen- en buitenlandse presentaties van het Rijksmuseum,  

zoals Held in samenwerking met de Nieuwe Kerk Amsterdam, en 
For the Love of God van Damien Hirst. Van 2009 tot 2015 was Kris 
Callens hoofd Collecties & Presentaties in het Zuiderzeemuseum. 
In die rol verbond hij publiek en collectie, materiële en imma-
teriële cultuur, cultuurhistorie en creatieve industrie, fysieke en 
digitale presentatievormen. Hoge kwaliteit en toegankelijkheid 
voor toeristen, families en kenners staan voor hem steeds voorop.
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ONTMOETINGSPLEK
Het museum wordt door de lokale overheid 
niet zozeer beoordeeld op zijn bezoekerscij-
fers, maar op de rol die het voor de inwoners 
van Lokeren speelt. Dat biedt de vrijheid om 
een beleid uit te werken dat deze doelstelling 
kan realiseren en volop de kaart van de par-
ticipatie te trekken. Daardoor vinden initiatie-
ven van lokale organisaties makkelijk hun weg 
naar het museum. Deze benadering vergt in 
de eerste plaats geen extra middelen, wel 
tijd en de inzet van alle betrokken partijen. 
Een gedreven team van nog geen drie vte’s, 
ondersteund door een gemotiveerde gidsen-
ploeg en enthousiaste vrijwilligers, slaagt erin 
om jaarlijks ongeveer 9000 bezoekers aan te 
trekken met de vaste collectie en een grote 
jaarlijkse tentoonstelling, aangevuld met 
kleinere projecten. Het museum droomt er 
ook van om de komende jaren een echte ont-
moetingsplek te worden voor en met allerlei 
bevolkingsgroepen. 

NIEUWE GENERATIE
Vanaf het begin van de jaren zestig vestigden 
heel wat migranten zich in Vlaanderen, ook 
in Lokeren. Het aantal inwoners met een bui-
tenlandse herkomst – hun huidige of eerste 
nationaliteit, of die van vader of moeder, is 
niet-Belgisch – bedraagt er momenteel 21,8% 
van de bevolking. Welke rol kan een stads-
museum, dat vertelt over een verleden waar 
nieuwkomers geen onmiddellijke band mee 
hebben, spelen voor deze nieuwe generatie?

Enter het project OKAN, dat reeds voor de 
tweede keer in samenwerking met het 
Stadsmuseum Lokeren werd georgani-
seerd. OKAN staat voor OnthaalKlas voor 
Anderstalige Nieuwkomers en is een initia-
tief dat leerlingen tussen 12 en 18 van allerlei 
nationaliteiten van een intensief taalbad 
Nederlands laat genieten. In het museum 

In de twintigste eeuw was Lokeren dankzij de haarsnijderij- 
industrie een wereldcentrum voor de productie van hoeden. Het is  
niet verwonderlijk dat deze rijke geschiedenis de basis vormt van 
de collectie in het Stadmuseum Lokeren. De migratiegolf van de 
jaren zestig zorgde voor de instroom van een nieuwe generatie 
Lokeraars, die weinig banden hebben met dit verleden van de stad. 
Het Stadmuseum Lokeren toont uitstekend aan hoe je ook voor 
deze nieuwe bewoners van betekenis kunt zijn. 

kiest elke leerling zijn of haar favoriete 
object of thema uit de collectie en gaat hij 
of zij hiermee aan de slag in de vorm van 
een zelfgeschreven tekst, een fotoportret 
en een eigen kunstwerk. Die werken krijgen 
gedurende enkele maanden een plaats in de 
vaste opstelling. Het voornaamste doel van 
het project is dat de OKAN-leerlingen vervol-
gens andere anderstalige groepen door ‘hun’ 
museum loodsen.

Dit is een win-win voor beide partijen. De 
OKAN-leerling kan zich de Nederlandse taal 
sneller en diepgaander eigen maken dan 
in een klassiek en klassikaal onderwijs. Dat 
gebeurt hier dankzij het visuele aankno-
pingspunt in de collectie en de zelfgemaak-
te productie. En het museum wint er een 
betrokken en bezielde ambassadeur bij. Het 
hele jaar door komen de leerlingen tijdens 

het project geregeld over de museumvloer. 
Zo wordt het museum voor hen als het ware 
een tweede thuis. 

ENGAGEMENT
De komende jaren wil het Stadsmuseum 
Lokeren nog meer dergelijke microprojecten 
opstarten. Kleine groepen lenen zich uitste-
kend voor deze eerder experimentele aanpak 
in publiekswerking en participatie. Het bereik 
blijft dan wel kleinschalig en selectief, en het 
project steunt in grote mate op het engage-
ment van de betrokken gemeenschappen. 
Maar als ze succesvol worden uitgevoerd, 
bieden dergelijke projecten een inhoudelijke 
meerwaarde voor alle partijen en vormen ze 
een stevige basis om het algemene publieks- 
en participatiebeleid verder uit te werken

Het Stadmuseum Lokeren toont met dit ini-
tiatief ook perfect aan dat een museum zijn 
collectie niet per se hoeft aan te passen. Het 
zet net de bestaande collectie doeltreffend in 
om een rol van betekenis te blijven spelen in 
een veranderende maatschappij.

Frédéric Jonckheere,
redacteur

Een museum voor iedereen 
Stadsmuseum Lokeren

Jong of oud, inwoner sinds generaties of nieuwkomer: iedereen creëert zijn eigen ervaring in het Stadsmuseum.  
Foto’s: Stadsmuseum Lokeren

Het museum wordt door de lokale 
overheid niet zozeer beoordeeld  
op zijn bezoekerscijfers, maar op 
de rol die het voor de inwoners  
van Lokeren speelt.
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In musea kijken veel bezoekers 
zonder echt iets te zien. Ze slenteren 
van object naar object zonder het 
tentoongestelde goed in zich op te 
nemen. Een gevoel van overweldiging 
zullen velen herkennen. Overweldigd 
door de hoeveelheid objecten en de 
vele verhalen. Dat kan beter!

Niet kijken, maar zien!
De kunst van het kijken naar kunst

Uit de boeken

K unsthistorica Wieteke van Zeil laat in haar onlangs verschenen boek Goed kijken 
begint met negeren zien hoe details een wereld voor ons kunnen openen. Dat 
doet ze aan de hand van interviews met kijkdeskundigen en een selectie van 

haar columnreeks Oog voor detail. Ook kunsthistorica Amy Herman gebruikt in haar 
boek De kunst van het observeren uit 2016 kunst als hulpmiddel om aandachtiger te 
kijken. Kunst is volgens Herman het ideale studieobject omdat iedereen het kan be-
studeren, ook als je geen kunsthistoricus bent. Voor Herman gaat het namelijk niet om 
het bestuderen van de techniek of geschiedenis achter het stuk, maar wat we (denken 
te) zien: kunst als visuele data. In haar boek helpt ze de lezer zijn of haar waarneming, 
inzichten en communicatievaardigheden te verbeteren door de kijker bewuster te 
maken van het verschil tussen waarneming en gevolgtrekking. Dus eerst objectief  
observeren en dan pas analyseren.

KUNSTENAARS VS. GOOCHELAARS 
Volgens Van Zeil kunnen we bij het kijken naar kunst nog veel leren van het 
scherpe oog van de kunstenaar. Kunstenaars verschillen niet zo veel van gooche-
laars: ze spelen met je oog en sturen je aandacht. Op een schilderij is over elk detail 
nagedacht. Niets is aan het toeval overgelaten. Als je je hiervan bewust bent, zoek je 
betekenis achter opmerkelijke objecten of personen op een schilderij. Een hulpmid-
del voor het bewuster observeren is Hermans COBRA-techniek. De naam verwijst 
naar de slang met ingebouwde nachtkijker die zijn prooi ’s nachts al van honderd 
meter afstand kan zien. De letters van COBRA staan elk voor een stap in het aandach-

tig observeren: Camouflaged (gecamoufleerd), One (één), Break (pauze), Realign (op 
een rijtje zetten), Ask (vragen). Herman: ‘We moeten ons concentreren 

op wat gecamoufleerd is, aan één ding tegelijk werken, 
pauze nemen, onze verwachtingen op een rijtje zetten en 

iemand anders vragen met ons mee te kijken.’ (p. 118)

SEE, THINK, WONDER
Die methode wordt ook gebruikt in See, Think, Wonder, de 

methode die het Van Gogh Museum en Tropenmuseum 
gebruiken bij hun rondleidingen. De bezoeker speelt daarin 

een actieve rol en wordt bij elk werk gevraagd drie simpele 
vragen te beantwoorden: wat zie je, wat denk je daarvan en 

wat doet het je afvragen? De methode is zeer effectief, doordat 
hij bezoekers dwingt om eerst de objecten te bekijken en in zich 

op te nemen, zonder na te denken over de betekenis. Hoe langer 
bezoekers kijken, hoe meer ze zien. Het mooie aan deze werkwijze 

is dat iedereen kan deelnemen, ongeacht haar of zijn culturele 
bagage. Bovendien helpt het om de ervaringen te delen: andere 

personen vallen namelijk andere zaken op bij het kijken naar een 
kunstwerk.

BYE BYE, SMARTPHONE
Waar wij gaan, gaat de smartphone meestal met ons mee. Niet doen! 

Volgens Van Zeil kun je de smartphone beter in de garderobe achterla-
ten tijdens een museumbezoek. Niet alleen vanwege de afleiding, maar 

vooral omdat je nooit helemaal voor jezelf kijkt met een telefoon in de buurt. Bewust 
of onbewust krijg je de drang tot delen en kijk je met in je achterhoofd de aantrek-
kelijkheid van het beeld voor anderen. Het zijn dan niet je eigen ogen, maar de ogen 
van anderen waarmee je kijkt. 

Verder lezen: 
Wieteke van Zeil, Goed kijken begint met negeren. De kunst van opmerkzaamheid, 
Atlas Contact, Amsterdam, 2018. ISBN 9789045036557
Amy E. Herman, De kunst van het observeren. Scherper denken door aandachtig kijken, 
Atlas Contact, Amsterdam, 2016. ISBN 9789045028309

Vera Weterings, 
medewerker Marketing & Communicatie 

in Rijksmuseum Boerhaave



E ind augustus zocht ik Griet Van Opstal 
op, teamleider Stadsmuseum en Erf- 
goed van de stad Lier, in het Stedelijk 

Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly 
(een mondvol!). Lier is een middelgrote stad 
met 35.700 inwoners. Het Stedelijk Museum 
was een hele tijd dicht, maar achter de muren 
vond een totale transformatie plaats. Griet en 
ik voerden een fijn gesprek in de binnentuin.

ERFGOEDKAPITAAL VAN DE STAD
Hoe zou je het vroegere museum  
omschrijven? En het nieuwe?
‘In Lier waren tot voor kort twee stedelijke 
musea. Het Timmermans-Opsomerhuis, een 
biografisch museum over Lierse kunstenaars, 
en het Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen 
en Baron Caroly, een museum voor schone 
kunsten met een klassieke presentatie. De 
collecties worden nu samengebracht en 
vormen met ander erfgoed de basis voor het 
nieuwe stadsmuseum Lier, een participatief 
en dynamisch erfgoedmuseum. Het vertelt 
verhalen over de stad Lier en haar bewoners. 
Niet chronologisch, maar rond thema’s die 
volgens de Lierenaars hun stad typeren.’

Waarom hebben jullie het museum 
veranderd? 
‘Het Timmermans-Opsomerhuis moest grondig  
gerenoveerd worden. En in Museum Wuyts- 
Van Campen en Baron Caroly eindigde in 
2018 het tentoonstellingsproject Bruegelland, 
dat sinds 2011 samen met het KMSKA liep. 
Dat plaatste ons voor de vraag: “Wat willen 

In 2018 zagen in Vlaanderen maar liefst drie nieuwe stadsmusea het licht. 
In de lente opende Museum Hof van Busleyden in Mechelen, in de zomer 
Yper Museum in Ieper en in de herfst stadsmuseum Lier. Ook Brugge volgt 
nog: daar opent in 2019 het ingrijpend vernieuwde Gruuthusemuseum. 
Hoe is het in Lier gegaan?

Eén is meer dan twee
Het nieuwe stadsmuseum in Lier
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verleden en toekomst. De thema’s zijn 
Schoon Lier (de fysieke stad), Verbondenheid 
(de burgers), Lierke plezierke, Lier maakt het 
(werken en nijverheid), Zorgende stad en Fier 
Lier. De legatencollectie krijgt een plaats in 
Het Salon, werk van Lierse kunstenaars in Het 
Gulden Kabinet.’

‘In 2016 doorliepen we een traject met 
dertig Lierenaars om de thema’s te verfijnen 
tot topics en objecten. We werden daarbij 
begeleid door adviesbureau De Derde 
Verdieping. Niet enkel voor de basispre-
sentatie deden we een beroep op burgers, 
ook de toekomstige museumwerking zal 
gebaseerd zijn op trajecten met groepen en 
individuen. Om een beter beeld te krijgen 
van de haalbaarheid en het verloop van par-
ticipatieve processen kregen we een subsidie 
van de Vlaamse Gemeenschap voor een 
tweejarig ontwikkelingsgericht project. Met 

we daarna in het stedelijk museum doen? 
Opnieuw wisseltentoonstellingen gebaseerd 
op schone kunsten?” Dat zou geen voor de 
hand liggende keuze zijn, met een beperkte 
collectie, onvoldoende knowhow en een 
kostprijs voor externe curatoren. Bovendien 
heb je op een boogscheut van Lier in 
Antwerpen en Mechelen een sterk aanbod 
voor schone kunsten.’

‘De twee musea werden volledig betoelaagd 
door de stad. Het is daarom vanzelfsprekend 
te focussen op het erfgoedkapitaal van de 
stad en het museum terug te geven aan de 
gemeenschap van Lier en omgeving. In 2014 
besliste het stadsbestuur het Timmermans-
Opsomerhuis te sluiten en van het Stedelijk 
Museum een stadsmuseum te maken met 
een groot lokaal draagvlak en een vernieuw-
de collectiepresentatie.’

BESLISSINGSBLOEM
Hoe zijn jullie te werk gegaan? 
‘In 2015 zetten we de eerste stappen: we 
vroegen aan de Lierenaars wat Lier volgens 
hen typeert. In twee weken kregen we 
meer dan duizend reacties. Op basis van 
hun antwoorden is de “constructie” bepaald 
waarop het stadsmuseum wordt gebouwd. 
Er zijn twee hoofdlijnen: de verhalen van de 
Lierenaars en de verbinding tussen heden, 

‘Participatie bestaat in vele 
soorten en vormen. Als klein 
museum met bescheiden 
middelen is het vooral zaak  
om met haalbare scenario’s  
te werken.' 

Griet Van Opstal, teamleider Stadsmuseum en Erfgoed

Beeld van het participatieve project Verenigingen, met 
de ontsluiting van immaterieel cultureel erfgoed, hier het 

struifvogelspel. Copyright: Jeroen Broeckx
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wil het stadsmuseum zijn en waarom kiezen 
we voor participatie? Meer dan vroeger willen 
we de verbinding maken met de stad en haar 
bewoners. Voor de basisopstelling bepaalde 
de Lierenaar de thema’s en topics, en stopte 
de inspraak waar het proces met vormgevers 
begon. Goede communicatie en duidelijke 
verwachtingen zijn van belang. In de toe-
komstige museumwerking zal de participa-
tiegraad van traject tot traject wisselen. Niet 
alleen het team, ook het management en het 
bestuur staan het best mee achter de keuze 
voor participatie.’

‘De inrichting is volledig vernieuwd. Pronk 
Studio tekende het meubilair. We dachten na 
over de verschillende aspecten van publieks-
bemiddeling om zo goed mogelijk tegemoet 
te komen aan de noden van de bezoekers. Het 
museum nodigt uit om te lezen, kijken, reflec-
teren, spelen, luisteren en input te geven. In de 
teksten verwerkten we getuigenissen om een 
meerstemmig perspectief aan te reiken. Onze 
suppoosten werden en worden ook backof-
fice ingezet, bijvoorbeeld voor de controle van 
het depot en de objectregistratie. In het stads-
museum willen we meer de nadruk leggen op 
hun rol als host. Zij zullen bezoekers begelei-
den bij de doe-plekken, hen attenderen op 
Lierstagram, het Instagram-account van het 
museum enzovoort.’

GROEIPROCES
Participatie wordt steeds belangrijker,  
maar er blijven vaak spanningen tussen 
collectiegeoriënteerde en publieksgerichte 
afdelingen. Hoe is dat bij jullie? 
‘Een voordeel van een klein museum is dat 
er geen scheidingslijnen tussen afdelingen 
bestaan. Dat maakt je als organisatie erg 

wendbaar. Ons museum is een geheel van 
collecties, het publiek en projecten die maat-
schappelijk relevant willen zijn. Lacunes in 
het collectieprofiel geven aanleiding tot een 
nieuw project. Om dat op te kunnen starten, 
moet het een versterking van de collectie zijn, 
een nieuw verhaal, object of nieuwe kennis 
bijbrengen.’

Heb je advies voor andere erfgoedor-
ganisaties? Wat is belangrijk bij zo’n 
veranderingstraject? 
‘Neem voldoende tijd om na te denken over 
je visie en doel. Zoek feedback en advies bij 
collega-organisaties met ervaring. Wij staken 
veel op van contacten met Werkplaats imma-
terieel erfgoed, het MAS, Musea en Erfgoed 
Mechelen en de Erfgoedcel Kempens Karakter.’

‘Beschouw alles als een groeiproces. Bouw 
je netwerk op. Zorg ervoor dat je boodschap 
duidelijk is voor alle betrokken partijen. Zoek 
voor bepaalde procesonderdelen naar de 
juiste begeleiding. En voor samenwerking in  
het algemeen: maak goede afspraken en 
besteed voldoende aandacht aan de zakelijke 
organisatie. Zorg voor verslaggeving, leg be-
slissingen formeel vast, documenteer het 
proces, neem voldoende foto’s.’

Tot slot: waar kwam de inspiratie vandaan?
‘Het was voor ons heel inspirerend om van 
gedachten te wisselen in de collegagroep en 
met andere Vlaamse musea in transitie. Wat 
ons ook op ideeën bracht: de thematische pre-
sentatie in het Fries Museum en de objecten 
die daar à la carte zijn opgesteld, met een 
heel beknopte tekst die de essentie van het 
voorwerp vat. De modulaire opstelling zagen 
we in het Riverside Museum in Glasgow.’

Tonia Dhaese, 
redacteur

die middelen (30.000 en 45.000 euro) werden 
methodieken onderzocht en formats uitge-
werkt. Daarvoor deden we een beroep op 
projectbureau ‘de kleine expeditie’.

Jullie traject is een duidelijk geval  
van samenwerking?
‘De centrale vraagstelling luidde: op welke 
manier bouwen we als museum samen-
werkingen op die leiden tot de selectie en 
ontsluiting van erfgoed? We kozen voor een 
format met een vereniging (nu toneellabo 
Arlecchino), een buurt (nu deelgemeente 
Koningshooikt) en rond immaterieel cultureel 
erfgoed (ICE: kant, Liers Vlaaike en het struif-
vogelspel). De trajecten hebben elk een 
zichtbare component in het museum. We 
streven ernaar jaarlijks een andere vereni-
ging en buurt aan bod te laten komen en 
ICE aan te vullen. Het materiaal in een stad is 
onuitputtelijk!’

‘De processen zijn volledig gedocumenteerd. 
Samen met Faro, Werkplaats immaterieel 
erfgoed (het vroegere tapis plein), ‘de kleine 
expeditie’ en De Derde Verdieping verwerk-
ten we het materiaal tot een participatie-
instrument voor de erfgoedsector. Die be-
slissingsbloem bestaat uit een poster met 
invulvakken en uit praktijkgerichte fiches 
met toelichting en hulpvragen. De “bloem” is 
bedoeld als leidraad voor organisaties die een 
participatief project willen opstarten. De tool 
staat online op www.stadsmuseumlier.be.’

‘Uitwisseling van ervaringen en theorieën 
rond participatie gebeurde ook in de collega-
groep “Klein museum, groot bereik”. In samen-
werking met Faro, Heemkunde Vlaanderen en 
ICOM Vlaanderen organiseerden we in 2017 
een vijftal bijeenkomsten van kleine erkende 
en niet-erkende musea.’

MEERSTEMMIG
Wat verandert er in het museum in vergelij-
king met enkele jaren geleden? Wat is een 
participatief erfgoedmuseum? 
‘Participatie bestaat in vele soorten en 
vormen. Als klein museum met bescheiden 
middelen is het vooral zaak om met haalbare 
scenario’s te werken. We besteedden in ons 
traject veel tijd aan het wat en waarom: wat 

De eigentijdse vertaling van objecten, in dit geval:  
Lost & co, bij de kruisjes van de goede dood.  
Copyright: Jeroen Broeckx

‘Neem voldoende tijd om na te 
denken over je visie en doel. Zoek 
feedback en advies bij collega-
organisaties met ervaring.' 

Beeld van het participatieve project Erfgoed van Buurten: 
de fotokaart en verhalenkaart van Koningshooikt.  
Copyright: Jeroen Broeckx
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Jeroen Dessauvagie
AV-producer | Inhoudsontwikkelaar | 
Tekstschrijver | Redacteur

Produceert beeldende audio 
en verwonderende communicatie 

www.oorkamers.nl
jeroen@oorkamers.nl
+31 6 24751437

Een goede audiotour laat je beter kijken. 
Beantwoordt vragen die je nog niet had, 
roept nieuwe vragen op. Een 
goede audiotour verwondert, 
echoot na…
 
OORKAMERS produceert 
aansprekende audio- én 
multimediatours. Meertalig, 
interactief of met video.  

Voor onder meer: Anne Frank Huis | Amsterdam Museum | 
BOZAR | British Music Experience | Centraal Museum | Fries 
Museum | Gemeentemuseum | Gevangenismuseum | Museum 
Giethoorn | Koninklijk Legermuseum Brussel | Kunsthalle 
Emden | Louvre-Lens | Moco Museum | Het Rembrandthuis | 
Museum Rotterdam | Stedelijk Museum | Textielmuseum | 
Teylers | Het Valkhof | Kasteel Vorden | Musea Zutphen STERRENWACHT

SONNENBORGH
UTRECHT

Museum 

Marketing 

Solutions

BARDIJNENde 

De Bardijnen bieden 
je de sleutel naar 
meer bekendheid, 
meer bezoekers en 
meer middelen. 

Contacteer ons 
voor meer informatie 
via onze website: 

www.debardijnen.be

38

UW COLLECTIE 
VERDIENT INNOSELL

Tel +31-(0)74-2664466,  fax +31-(0)74-2660273, 
 info@innosell.com,  www.innosell.com

Museum Quality Products

Leverancier van depotinrichtingen, verpakkingsmateriaal, 
verpakkingsconcepten en ophangsystemen voor schilderijen.

Koreder Line

Takiya ophangsystemen voor schilderijen

BETROUWBAAR  •  KWALITEIT  •  SERVICE

KOREDER  LINE • MAF • MAGISTA

Magista depotinrichtingen Magista depotinrichtingen

MAF verpakkingsmateriaal
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Bericht van de uitgever
Museumpeil, een vakblad voor museummedewerkers, wordt uitgegeven door de  
Stichting Museumpeil. Het bestuur van de onafhankelijke stichting bestaat uit:  
G.J. Daalhuisen (voorzitter), L. Smets (secretaris), F.T. van der Pols (penningmeester), Mr. 
G.A.A. Drieman en P. Wouters. Doel van de stichting is: het bevorderen van uitwisse-
ling en vermeerdering van kennis op museaal gebied onder medewerkers (betaald en 
onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke instellingen en organisaties in België 
en Nederland.

Museumpeil bestaat sinds 1994. In Nederland en Vlaanderen werken ruim 9000 
personen in loondienst en 38.000 onbetaalde medewerkers in musea. Het tijdschrift 
informeert hen over landelijke en regionale ontwikkelingen in de museum- en erf-
goedsector vanuit een praktijkgericht perspectief.

De uitgever van het blad streeft naar samenwerkingsverbanden met musea en over-
koepelende partners voor het erfgoed in Vlaanderen en Nederland. Museumpeil 
werkt samen met Stichting Erfgoedpartners Groningen, Museumfederatie Fryslân, 
Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting Erfgoedpark 
Batavialand, Vereniging van Musea in Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, 
Erfgoed Brabant, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Vereniging van  
Zeeuwse Musea.

Museumpeil verschijnt tenminste tweemaal per jaar. Abonnees ontvangen ook een 
nieuwsbrief en hebben toegang tot de website. 

De uitgever is Stichting Museumpeil, deze stichting is door de belastingdienst erkend als 
een algemeen nut beogende instelling. Het stichtingsbestuur volgt de Governance Code 
Cultuur, deze code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 

Neem een abonnement op onze tweemaandelijkse 
nieuwsbrief: www.museumpeil.eu
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Tensabarrier® professionele afscheidingspalen van

Tel.: +31(0)252 531230     E-mail: info@methon.nl

Bijeenkomst ‘Road to Zero Waste’
Viering van eerste successen 
Donderdag 29 november 2018 | Nieuwe Luxor Theater 

Aanmelden:  www.zerowasteexpeditie.nl

Lancering 

Zero Waste 
Tool
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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

Bekijk nu de Axiell Collections demo video op 
alm.axiell.com/nl/collectie-management-software/axiell-collections/
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