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Het Dorp- Wim Sonneveld- tekst: Friso Wiegersma
Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Waarop een kerk een kar met paard
Een slagerij J. van der Ven
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets
Maar het is waar ik geboren ben
Dit dorp, ik weet nog hoe het was
De boerenkind'ren in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het raadhuis met een pomp ervoor
Een zandweg tussen koren door
Het vee, de boerderijen
refr.
En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat 't nooit voorbij zou gaan
Wat leefden ze eenvoudig toen
In simp'le huizen tussen groen
Met boerenbloemen en een heg
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goeie weg
Want ziet, hoe rijk het leven is
Ze zien de televisiequiz
En wonen in betonnen dozen
Met flink veel glas, dan kun je zien
Hoe of het bankstel staat bij Mien
En d'r dressoir met plastic rozen
refr.
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
In minirok en beatle-haar
En joelt wat mee met beat-muziek
Ik weet wel het is hun goeie recht
De nieuwe tijd, net wat u zegt
Maar het maakt me wat melancholiek
Ik heb hun vaders nog gekend
Ze kochten zoethout voor een cent
Ik zag hun moeders touwtjespringen
Dat dorp van toen, het is voorbij
Dit is al wat er bleef voor mij
Een ansicht en herinneringen
En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind, hoe kon ik weten
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan
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Voorwoord
Erfgoed is een gebruiksvoorwerp, een schilderij, een monument, een landschap, een
industriële omgeving. Erfgoederen zijn ook: juwelen, verhalen, ambachten, gebruiken, en
veel meer materiële en immateriële zaken. Erfgoed is emotie, erfgoed leeft en maakt niet
alleen onderdeel uit van het verleden, maar juist nog sterker van het heden en de toekomst.
Erfgoed is van de professional en van de samenleving. Erfgoed is het raakvlak tussen de
professional en de samenleving, de dialoog tussen weten en ervaren, tussen bespreken en
gebruiken. Deze diversiteit aan kenmerken (en er zijn er nog meer) zijn de reden geweest om
aan mijn master Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht te beginnen: een studie met
een interdisciplinaire karakter met als onderzoeksgebied geschiedenis en geschiedbeleving
in de samenleving. De wijze waarop maatschappelijke ontwikkelingen en de samenleving
betrokken worden bij ontsluiten van erfgoed heeft mij dan ook gedurende de hele studie
aangesproken, en voor u ligt nu mijn afsluitende thesis: een onderzoek naar de
verschuivende verhouding tussen de museale erfgoedinstelling en haar publiek.
Toen ik begon aan deze thesis was ik mij niet van bewust van het innovatieve karakter van
de door mij gekozen casestudies ‘Waterwolf- Laboratorium voor lokale betekenis’ en
‘Wisselwerking- Wonderkamers van Zoetermeer’. Voor mij als ontwerper, interdisciplinair
georiënteerd en opgeleid modern kunsthistoricus, èn erfgoedhistoricus leken deze projecten
en erfgoedomgang vanzelfsprekend. Dankzij de interviews met de betrokkenen,
werkzaamheden binnen de erfgoedsector, het onderzoek naar en de reacties vanuit het
professionele veld, het in aanraking komen met erfgoedinstellingen en het bestuderen van
actuele literatuur, e-cultuur toepassingen en vaktijdschriften, is mijn visie op de
erfgoedsector 2.0 realistischer geworden. Hierdoor ben ik overigens niet minder
vastberaden om de opwaartse spiraal in mijn toekomstige werkveld verder te ontwikkelen.
Deze thesis had ik niet had kunnen afronden zonder de steun van mijn omgeving. Familie,
vriend, vrienden en studiegenoten, bedankt voor de bemoedigende woorden of het soms
juist níet noemen van het ’S-woord’! Marina en Annemiek bedankt voor jullie correcties toen
ik door de vele woorden de zinnen niet meer zag. Mijn dank gaat ook uit naar alle docenten
van de opleiding Cultureel Erfgoed 2008-2009 en hierbij in het bijzonder naar hoofddocent
Hendrik Henrichs en mijn thesisbegeleider, Erik Nijhof. Het gevarieerde pakket aan inzichten,
4

achtergronden en adviezen hebben mij de weg gewezen, mijn wetenschappelijke
vaardigheden verder ontwikkeld en visie gegeven op het vakgebied van erfgoed. Ook alle
mensen die ik het afgelopen jaar tijdens mijn stage bij Erfgoed Nederland en mijn
werkzaamheden in het brede erfgoedveld heb gesproken hebben mij geïnspireerd de
ontwikkelingen in de erfgoedsector op de voet te volgen. Tot slot bedank ik de
geïnterviewden die mij, sommige meer dan eens, deelgenoot maakten van hun
enthousiasme en passie voor hun werkzaamheden in de erfgoedsector. Jullie hebben allen
een steentje bijgedragen tot het voltooien van deze thesis!
Als jonge, creatieve en interdisciplinair georiënteerde erfgoedprofessional hoop ik dat over
enkele jaren de (museale)erfgoedsector inmiddels bol staat van samenwerkingen,
publieksparticipatieve tentoonstellingen, cross-overs en wellicht ontzettend veel nieuwe
dingen waar we vandaag nog niet, maar morgen wel tot gegroeid zijn. Want dat verdient het
onderwerp van deze thesis: dat het museum 2.0 én het publiek hun eigen identiteit blijven
ontdekken en erfgoed toegankelijk en inspirerend is en blijft. Hopelijk geeft het lezen van
deze thesis een stukje inspiratie!
Utrecht, mei 2010,
Ingeborg Bennink
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De Volkskrant: ‘Der Nederlanden’.
Op zaterdag geeft ‘De Volkskrant’ een selectie van, zoals
Wilma de Rek en Bert Wagendorp het noemen: “Een
bonte verzameling puzzelstukjes die samen Nederland
maken tot wat het is.” Elke week wordt er een deel van
de encyclopedie van Nederland gegeven. Erfgoed uit de
samenleving wordt benoemd. Onder andere: gulden;
6

Jordaan,bij ons in de; kroket, de.
Zie het online archief van ‘De Volkskrant’ : http://www.
vk.nl/dernederlanden

Inleiding
De zoektocht naar identiteit is iets van alle tijden, maar in de huidige dynamische, onzekere
en veranderlijke maatschappij wordt deze nog meer versterkt. Hoewel het in een persoonlijk
kader elke dag wordt onderzocht, is er de laatste decennia veel aandacht gegeven aan de
vraag: wie ben ik? Zowel gesteld op persoonlijk niveau als in een groter kader, door zowel
individuen als erfgoedinstellingen. De geschiedenis van de (Nederlandse) samenleving heeft
meer (h)erkenning gekregen, erfgoed en de erfgoedbeleving populariseert, en er waait een
frisse wind door de voorheen vaak als stoffig ervaren historische sector. De weg naar een
nieuwe generatie erfgoedontsluiting en musea wordt geplaveid. De hedendaagse
samenleving en de wijze waarop zij geschiedenis benaderen en gebruiken om in de huidige
maatschappelijke zichzelf een identiteit te verlenen, hebben invloed op erfgoedinstellingen.
David Lowenthal formuleert het gebruik van het verleden om het verleden begrijpbaar te
maken als volgt:
“Heritage is not any old past, let alone what objective history tells us what was the
past; it is the past we glory in or agonize over, the past through whose lens we
construct our present identity, the past that defines us to ourselves and presents us
to others.”1
Deze thesis gaat over de wijze waarop erfgoedinstellingen én de samenleving omgaan met
deze zoektocht naar identiteit, gedeeld erfgoed, het benoemen, verzamelen en presenteren
hiervan. Het draait om de vraag welke verschuivingen er plaatsvinden bij het aanwijzen en
beleven van erfgoed. De samenleving raakt steeds meer geïnteresseerd in en betrokken bij
het verzamelen, bestuderen en ontsluiten van erfgoed. Identiteit is hierbij een belangrijk
onderwerp; de zoektocht naar de eigen identiteit is hetgeen dat publiek en instelling
dichterbij elkaar doet komen. Globalisering, multiculturalisering van de samenleving en
opkomst van e-cultuur verstevigen hun positie binnen de informatiecultuur en voeden de
zoektocht naar identiteit. Tevens zorgen deze ontwikkelingen voor het ontstaan van het
zogenaamde ‘museum 2.0’: de generatie musea die gebruik maken van sociale media en
onder invloed van ‘de buitenwereld’ op een andere wijze hun collectie samenstellen en
1

David Lowenthal, ‘Heritage and History’ in: Rob van der Laarse (red.) Bezeten van Vroeger (Amsterdam 2005) 29.
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beheren dan de traditionele musea dit al eeuwen doen. Doel van deze thesis is de volgende
vragen te beantwoorden: Welke actuele verschuivingen hebben er in de relatie tussen de
Nederlandse museale erfgoedinstellingen en de samenleving plaatsgevonden? Wat is de
wederzijdse invloed op elkaar en wat betekenen de museale instelling en de samenleving
voor elkaars (toekomstige) identiteit?
Het eerste gedeelte van deze thesis bespreekt allereerst het begrip identiteit. Er komen
verschillende begripsbepalingen aan bod; wat is bijvoorbeeld de wetenschappelijke
benadering van het begrip identiteit (geweest)? Ook komt identiteitsvorming als proces op
verschillende niveaus en in verschillende situaties aan bod. Hierna volgen enkele
voorbeelden van de veranderende omgeving waarin erfgoederen zich bevinden.
Globalisering, de opkomst van (digitale)media en e-cultuur worden in verband gebracht met
de veranderende erfgoedomgang door de samenleving. Ten slotte wordt het historische
kader van geschiedbeoefening en de museale erfgoedinstelling besproken alsook de invloed
van de samenleving op de erfgoedinstelling.
In het tweede gedeelte van de thesis zijn de casussen ‘Waterwolf, laboratorium voor lokale
betekenis’ en ‘Wisselwerking- De wonderkamers van Zoetermeer’ van Stadsmuseum
Zoetermeer

de

hoofdrolspelers.

Samen

met

enkele

andere

voorbeelden

van

identitetibevragende en publieksparticiperende projecten, schetsen zij een nieuwe
samenwerking tussen erfgoedinstelling en publiek. In de verschuivende verhouding tussen
zender en ontvanger van erfgoed, is de traditionele relatie steeds minder zichtbaar maar
niet geheel afwezig. De erfgoedinstelling en haar conservatoren bepalen niet langer alleen
wat erfgoed is, zijn ook niet langer slechts de zender van informatie maar ook steeds meer
de ontvanger van signalen uit de samenleving. Hoe gaan ‘Waterwolf’ en het Stadsmuseum
Zoetermeer om met ideeën, vragen en ervaringen die uit de samenleving komen? Wat
hebben zij als instellingen te bieden aan de erfgoedprofessionals en de samenleving en
welke positieve ervaringen en leermomenten worden ervaren? Beide instellingen stimuleren
de wisselwerking tussen professionele erfgoedinstelling en samenleving door deze met
elkaar te confronteren en elkaar te laten inspireren. Het afsluitende deel van deze thesis
bestaat uit een conclusie waarin niet alleen naar de behaalde resultaten van de besproken
casussen maar ook naar de toekomst van erfgoedontsluiting wordt gekeken. Voor het
8

schrijven van deze thesis is gebruik gemaakt van een groot aantal wetenschappelijke
bronnen. Literaire bronnen alsook tijdschrift- en krantenartikelen, websites en interviews
worden samen met de afbeeldingverantwoording achterin de thesis weergegeven.
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1.1. De identiteitsvraag
Een eenvoudige begripsbepaling van identiteit zou kunnen zijn: “1) wie je officieel bent, in
de vorm van je naam, adres, geboortedatum en dergelijke, of: 2) wat voor jou karakteristiek
is. Synoniem: eigenheid.”2 Voornamelijk dit laatste synoniem: ‘eigenheid’ maakt identiteit
een ambigu begrip. Al is het een begrip met een dynamische betekenis, het is hiermee niet
per definitie een ongrijpbaar begrip. Hester Dibbits (onderzoeker etnologie Meertens
Instituut Amsterdam) stelt dan ook dat identiteit geen moeilijk of vaag begrip is. “Bij
identiteit denkt men aan iets dat aan zichzelf gelijk blijft in alle omstandigheden. Dit
betekent niet dat identiteiten statisch zijn. Integendeel, identiteiten veranderen
voortdurend, maar het gaat erom dat identiteit als continuïteit wordt beleefd.”3 Er ontstaan
op verschillende niveaus, om verschillende redenen en op verschillende momenten
zoektochten naar identiteit. Hieronder wordt allereerst de filosofische benadering op het
begrip ‘identiteit’ kort besproken. Hierna wordt ‘identificatie’ behandeld en vervolgens
wordt er voornamelijk ingegaan op de invloed die de omgeving van buitenaf op een
identiteit en identiteitvorming in de samenleving heeft.
1.1.1. Identiteit in de filosofie
De filosofie heeft de begrippen ‘identiteit’ en ‘identificatie’ niet altijd op een zelfde manier
benaderd. Er een duidelijk verschil tussen de ‘antieke filosofie’ en het ‘moderne denken’. In
de antieke filosofie is identiteit “geen begrip dat geldig is in de werkelijkheid, het geldt
slechts in wezen. Identiteit, in termen van de Griekse filosoof Plato: tautotès (het
allesomvattende), komt in werkelijkheid niet voor.”4 Binnen de antieke filosofie is de
optelsom van de delen hetgeen een identiteit vormt. Deze optelsom maakt dus dat identiteit
een essentialistisch begrip is, bestaande uit werkelijke aanwijsbare elementen. Dit kan
verder verduidelijkt worden met een alledaags voorbeeld. Neem ‘de’ liefde. Het is de
optelsom van je partners eigenschappen, doen en laten dat hij of zij voor jou zogenoemd ‘dé
grote liefde’ is. De optelsom van andermans eigenschappen en kenmerken maken dat die
persoon weer voor iemand anders ‘dé grote liefde’ is. ‘De’ liefde bestaat dus wezenlijk, het is

2

Online woordenboek http://www.woorden.org/woord/identiteit d.d. 26-03-10
Hester Dibbits, ‘Volkscultuur en identiteit’, in: Hester Dibbits, Richard Hermans, Richard, Knol e.a. (red.), Splitsen of knopen. Over
volkscultuur in Nederland (Amsterdam 2009) 69-77, 69.
4
Charles Vergeer, Op zoek naar identiteit (Leende, 2000) 14-15.
3
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een combinatie van factoren die niet eenduidig aan te wijzen is. ‘Antieke identiteit vormt
zich pas op grond van samenhang. Identiteit is hier een eindpunt, het punt waar het gerijpte
inzicht de wezenlijke samenhang van alles ziet.”5 Sinds Descartes (1596-1650 Filosoof) is de
gedachte dat ‘de dingen verschijnen door het denken’ de gekozen benadering.6 Cognito ergo
sum, ik denk, dus ik ben. Het ontdekken van het ‘zelf’ heeft pas laat in de geschiedenis van
het denken plaatsgevonden. Sinds Descartes wordt er van het denkend ik uitgegaan. Kant
(1724-1804 Filosoof) stelt als eerste ‘wat mij aangaat’ tegenover ‘het ik’, en Hegel (17701831 Filosoof) hanteert als eerste de ontwikkeling van het zelfbewustzijn als uitgangspunt
van de moderne filosofie.7 Moderne ‘identiteit’ ontstaat door het vaststellen van
samenhang. Identiteit is in het moderne denken het uitgangspunt van wetenschap en
wijsbegeerte, het begin van het denken. Het grootste contrast in het denken over identiteit
ligt dus in het verschil van uitgangspunt. Identiteit wordt oftewel gevormd door haar
omgeving, oftewel identiteit is het uitgangspunt voor haar omgeving. De huidige
maatschappelijke beleving van identiteit ligt in zowel het essentialistische als in het
constructivistische uitgangspunt; identiteit is de optelsom van onze meervoudige afkomst én
tegelijkertijd bepaalt deze afkomst de identiteit die het men op zich neemt en toebedeeld
krijgt.
1.1.2. Identiteitvorming is een proces op verschillende niveaus
Identiteit als construct heeft verschillende schalen. Er is een persoonlijke, familiale, lokale,
regionale, nationale, internationale, pan-Europese maar ook een multiculturele identiteit.
Met de komst van het internet is er ook een ‘offline’ (de persoonlijke identiteit in het
dagelijks leven) en online’ (persoonlijke informatie op het internet; de digitale identiteit)
identiteit ontstaan. Binnen deze thesis zullen de persoonlijke, lokale, nationale en
multiculturele identiteit het meest besproken worden (Dit betekent overigens niet dat
identiteiten op de andere schalen geen invloed hebben op erfgoedontsluiting). Ook zal in
deze thesis de nadruk liggen op de multiculturele identiteit én op de versterkte interesse in
de lokale en regionale identiteit. Later in dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op de

5

Vergeer, Op zoek naar identiteit,20-21.
Ibidem, 10.
7
Ibidem, 22.
6
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wisselwerking die deze multiculturele en lokale/ regionale identiteiten op elkaar kunnen
hebben en hoe zij elkaar kunnen versterken.
Lokale identiteit is naast de persoonlijke identiteit het meest interessant voor
erfgoedinstellingen. Bij het aanspreken op lokaal niveau is er een grotere betrokkenheid van
het publiek te veronderstellen dan bij het privacy inbrekende persoonlijke niveau en het
meer afstandelijke nationale niveau. Het is een handzame schaal waar steeds meer op
teruggegrepen wordt en het overdonderende globalisering leidt hier tot glocalisatie: lokale
culturen krijgen worden versterkt door de opkomst van globalisatie. Het meer mondiaal
worden van de beleving en informatiestromen doet mensen vanwege het overweldigende
karakter teruggrijpen op situaties en geschiedenis op lokaal niveau. Het is hiermee geen
aanpassen aan mondiale tendensen, maar het afzetten tegen de het verlies van lokale
uitingen. Daar waar schaalvergroting enerzijds een meer mondiaal burgerschap oproept,
ontstaat er ook een grotere bewustwording van het individu. De drang om de eigen
identiteit te verankeren groeit. Bovendien is voor de erfgoedinstellingen bij het ontwikkelen
van publieksparticipatieve projecten de lokale identiteit een verbindende factor tussen
instelling en publiek. Hiermee worden de persoonlijk en regionale identiteit van de
samenleving versterkt.8 Vooral deze laatste twee identiteiten krijgen steeds meer aandacht.
Niet in de laatste plaats omdat er vanuit de samenleving vraag naar het eigen verleden is.
Het is steeds minder vaak de zoektocht naar een nationaliteit dan wel naar een persoonlijke
zelfreflectie.
1.1.3. Identificatieprocessen
Het ontstaan van identiteit gebeurt via identificatieprocessen. In het in 2007 uitgekomen en
alom besproken adviesrapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) wordt een heldere visie gegeven op het begrip identiteit en nog sterker op het
complexe proces hiernaartoe: identificatie. Het is geschreven ter ondersteuning van het
vormen van politiek en sociaal beleid. In dit rapport wordt gesteld dat identiteit
voornamelijk identificatie is, en hiermee nooit voltooid is. Er moet in het regeringsbeleid dan
ook aandacht en ruimte gegeven worden aan die processen. In het rapport worden drie

8

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Identificatie met Nederland (Amsterdam 2007) 14.
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processen beschreven die vaak tegelijk plaatsvinden: de functionele, normatieve en
emotionele identificatie.9 In haar toespraak geeft raadslid prof. dr. P.L. Meurs uitleg over
deze processen. Functionele identificatie betekent dat ‘mensen zichzelf definiëren en door
anderen gezien worden in termen van de specifieke functie of taak die zij vervullen.[…. ] Het
gaat om eigenschappen die belangrijk zijn in een specifieke situatie in plaats van steeds de
nadruk te leggen op het lidmaatschap van een etnische groep.” Voorbeelden die zij noemt
zijn onder andere werknemer, ouder en buurtgenoot. Normatieve identificatie is van
toepassing als men zich kan herkennen in bepaalde normen en deze ook uitdraagt, “maar
ook de ruimte hebben en nemen om de bestaande normen ter discussie te stellen.” Oftewel:
het aanpassen áán de norm, alsook het aanpassen ván de norm. Sociale en culturele normen
zijn te vinden op scholen, verenigingen, in religie of op stedelijk niveau. Tot slot de
emotionele identificatie die vaak gepaard gaat met de meest openlijke reacties. Met
emotionele identificatie bedoelde de WRR de gevoelens die door mensen gekoesterd
worden ten opzichte van hun land of stad. Vaderlandsliefde en loyaliteit zijn hier
voorbeelden van.10 Het WRR-rapport pleit voor een meervoudige blik op identiteit. Door de
processen te herkennen en te erkennen zal duidelijk moeten worden dat het opleggen van
één identiteit niet mogelijk is.
1.1.4. Identiteit is in én uitsluiten
Het debat over de Nederlandse identiteit in het eerste decennia van de 21e eeuw gaat niet
zozeer over wat de Nederlander wel is, maar meer wat de Nederlander niet is. Het
verwoorden van een identiteit is een proces van insluiten én uitsluiten. Multiculturaliteit
speelt hierbij een grote rol. Bovendien kunnen we ons meerdere identiteiten tegelijk
aanmeten. Bijvoorbeeld als Nederlander én als Marokkaan. Identiteitsvorming heeft twee
belangrijke dimensies: een gevoel van toebehoren (ik hoor erbij) en een toeschrijving (hoe
kijkt de buitenwereld naar mij). Bij het overheersen van de toeschrijvende dimensie ontstaat
er volgend Shadid (Hoogleraar interculturele communicatie universiteit van Tilburg) een
‘woekeridentiteit’, het gaat dan niet langer om de nieuwe Nederlander maar om wel of niet

9

Prof. dr. P.L. Meurs, Identificatie met Nederland (Toespraak 24-09-07, via: http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=4124).
Meurs, Identificatie met Nederland.
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moslim zijn.11 Toen Prinses Maxima in 2007 naar aanleiding van het WRR-rapport in een
toespraak verkondigde dat dé Nederlander niet bestaat, deed zij veel stof opwaaien. Het
Nederlanderschap is niet door een paar kernwoorden samen te vatten; een blauwdruk
van ‘dé (Nederlandse) identiteit’ is onmogelijk te geven. Door dit te begrijpen wordt de
veelkleurige achtergrond van de (nieuwe) Nederlander de basis voor een identiteit. Het
ontwikkelen van een nieuwe identiteit vraagt veel. Liane van der Linden verdedigt de soms
moeizame stap naar een nieuwe identiteit: ”Vasthouden aan eigenheid is net zo legitiem als
het willen vormen van nieuwe sociale identiteiten.”12 Bart Jan Spruyt (voorzitter van de
Edmund Burke Stichting) en Erik Schilp (algemeen directeur van het nog in ontwikkeling
zijnde Nationaal Historisch Museum) vragen zich openlijk af of de discussie over het
aanwijzen en presenteren van dé nationale (Nederlandse) identiteit niet simpelweg gaat
over het nationale burgerschap. Volgens Spruyt moet Nederland het eerst eens zijn over wat
de eenheid en verscheidenheid van Nederland is voordat de nationale identiteit ‘eenheid in
verscheidenheid’ genoemd kan worden.13
Zoals bovenstaand beeld al schetst, is identiteit een veel gebruikt maar evenzo zeer
gecompliceerd begrip. De wetenschap biedt meerdere invalshoeken op identiteit. Ook
binnen de samenleving heeft identiteit meerdere connotaties. Identiteit is afhankelijk van en
in constante dialoog met haar omgeving. Individuele en groepsidentiteit staan door het
ambigue karakter van identiteit in constante wisselwerking met elkaar. Individuele
identiteiten worden door een geroep geïdentificeerd, en collectieve identiteiten worden
geïdentificeerd door individuen binnen en buiten dat collectief. Identiteit is niet alleen het
vergelijken van de ik met de ander, maar ook hoe de ander jou definieert. Een identiteit is
hiermee per definitie gelaagd en meervoudig.14 Identiteit is een construct dat altijd in de
context van het gesprek geplaatst moet worden; de wijze waarop we een identiteit
benoemen (binnen de wetenschap alsook in de samenleving) en op welk niveau we iets of
iemand identificeren is per situatie verschillend. Onder invloed van alle sociale, politieke en
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maatschappelijke veranderingen zijn we dan ook blijvend op zoek naar een nieuwe
benadering van het begrip identiteit.
1.1.5. Identiteit en (het aanwijzen van) erfgoed in de eigen omgeving
In de praktijk is identiteit dus niet eenvoudig te definiëren. Gezien de hiervoor besproken
complexiteit van het begrip identiteit en zijn betekenis is het niet zo vreemd dat ten tijde van
veranderingen en onrust de eigen, lokale, nationale identiteit wordt uitgedaagd. De door
Dibbits eerder genoemde continue beleving van identiteit wordt niet meer ervaren. Door de
multiculturalisering van de samenleving en de groeiende hoeveelheid en toegankelijkheid
van communicatiemiddelen wordt de samenleving op geforceerde wijze gedwongen steeds
weer haar identiteit te benoemen. Onder andere wordt de vraag gesteld: wat is een
Nederlander? De Nederlandse identiteit werd in de 19e en eerste helft 20e eeuw
voornamelijk gevormd door het beeld van de rurale gemeenschappen en vissersplaatsen.15
Ten tijde van mondialisering, het meer multicultureel worden van de samenleving,
verminderde sociale zekerheid, politieke en religieuze onrustige tijden én de opkomst van ecultuur, (zie hoofdstuk 1.2) is dit beeld sterk veranderd en dreigt de samenleving de weg en
sturing kwijt te raken over haar identiteit. Musea en erfgoedinstellingen springen hier, net
als populair vermaak dat doet, op in. Denk bij populair vermaak aan televisieprogramma’s
zoals “Ik hou van Holland” waarin op luchtige wijze Holland als identiteit gepresenteerd en
bevraagd wordt, alsook de herleving van Delfts blauwe patronen op servetten, tafelzeilen,
vlaggetjes en drinkglazen, te verkrijgen bij een willekeurige huishoudwinkel. Het zijn signalen
uit de samenleving dat er houvast gezocht wordt in het verleden. De ontwikkelingen en
(persoonlijke) zoektochten naar identiteit dringen door bij de erfgoedprofessionals en zijn
van invloed op het beleid van erfgoedinstellingen. Het besef is steeds groter geworden dat
de Nederlandse identiteit en de persoonlijke identiteitontwikkeling aandachtgebieden zijn in
de samenleving en hiermee dus van het instellingspubliek.
Er zijn begin 21e eeuw verschillende initiatieven ontstaan die voor het representeren van
hele culturen en identiteiten een andere dan de traditionele museale weg kiezen.
Identiteitrepresentatie ontwikkelt zich sterk. Een Open monumentendag in de Islamitische
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moskee verlaagt bijvoorbeeld de drempel voor de niet-moslim om een moskee te bezoeken.
Daarmee wordt de moskee een huis voor culturele dialoog en kunnen Marokkanen in het
verlengde van hun volkscultuur de rol van boodschapper op straat gaan vervullen en zo met
in de eigen cultuur aanwezige kwaliteiten de afstand verkleinen tussen (on)gelijkheden.16
Ook initiatieven als ‘Het huis voor de Culturele Dialoog’ in Den Haag gebruiken ‘het andere’
ook om een afstand te overbruggen. ‘Leidraad is de gedachte dat cultuur en culturele
uitwisseling de krachtigste middelen zijn om mensen van verschillende herkomst te laten
kennismaken met andere uitingsvormen, andere denkwijzen, andere gewoonten, andere
afwegingen, andere gebaren, andere zienswijzen, andere geschiedenissen’.17 De culturele
uiting blijft op deze manier dichter bij haar oorspronkelijke afkomst: in het straatbeeld van
de samenleving in plaats van tussen de muren van een museum.
Buiten de museale muren zijn er bijvoorbeeld ook de zogenoemde lieux de memoires. Deze
‘plaatsen van herinnering’ staan symbool voor een emotionele verbintenis met het verleden.
Het Franse lieu de mémoire is als analytisch begrip ontstaan na een studie door Pierre Nora
naar de erfgoedomgang in Frankrijk. Het gaat hierbij om de herinnering die bij een persoon
opgeroepen wordt bij een plaats, persoon, symbool of bijvoorbeeld herdenkingsdag. De
historische

beleving

wordt

hierbij

naar

de

achtergrond

geplaatst.18

Het

hele

toeschrijvingproces van deze herdenkingsplaatsen heeft volgens Nora sterk te maken met
het besef dat de herinneringen verdwijnen. “We speak so much about memory because
there is so little to left.”19 De drang om nieuwe nostalgische herinneringen te behouden is
sterk; fictieve herinnering vormt samen met historische herinnering hedendaagse
geschiedbeleving. De geschiedenis is een vervanging van onze verbeeldingskracht, waarbij
lieux de mémoire ankers zijn worden. Rurale en industriële beroepen en landschappen uit
het verleden hebben culturele waarde verkregen: (nationale) cultuur en (nationaal) erfgoed
zijn populair geworden in een wereld waar we ons steeds vaker bewust worden van de eigen
identiteit en de omgeving waar onze wortels liggen. De veranderende omgang met ons
verleden verandert de vraag die op zijn beurt ook het aanbod beïnvloedt; vraag en aanbod
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bepalen het onderwerp van erfgoedontsluiting. Afkomst, cultureel verleden en erfgoed
komen op deze wijze steeds meer in dienst te staan van deze marktwerking en commerciële
belangen. Er spelen bij het vormen van (nieuw)erfgoed dan ook steeds twee factoren mee:
emotionele en economische factoren. Dit als het ware ‘produceren’ van erfgoed wordt
onder andere door Hewison bekritiseerd. Erfgoedfantasie verwordt hier tot ware nostalgie;
een ziekelijk verlangen naar het verleden.20 Het vertekende beeld maakt van de nationale
cultuur een exportartikel. Rojek heeft het over een overname van toeristische belangen in
de Britse erfgoedsector toen de zogenoemde black spots (begraafplaatsen) en literature
landscapes tot het Engelse culturele erfgoed gingen behoren. Deze socioloog laat zien dat
eens alledaagse plekken zich tot toeristische hoogtepunten ontwikkelen. Tracy Metz gaat
hierin nog een stukje verder en heeft het over het leisure landscape wanneer traditionele
boerenbedrijven stoppen met landbouw en koeien, kippen en pas getimmerde bedsteden
deel gaan uitmaken van een authentiek Bed and Breakfast. Het Nederlandse
productielandschap

verandert

naar

een

consumptiedomein.21

Niet

alleen

de

identiteitzoektocht heeft dus invloed op erfgoedbenadering, -ontsluiting en beleving; de
hieruit ontstane vraag creëert een markt waardoor ook economische belangen mee gaan
spelen. Het vraagstuk of dit zich in het voor- of het nadeel van het (landschap)erfgoed
ontwikkelt is weer een heel nieuw onderwerp. Bij het niet exploiteren van ruraal erfgoed is
er een risico dat deze onzichtbaar wordt en in verval raakt; een meer commerciële
benadering zou hierdoor als voordeel gezien kunnen worden. Nadelig is dat de authenticiteit
en puurheid van de beleving door de verleiding (en tegelijkertijd financiële afhankelijkheid)
van commerciële erfgoedbenadering in het gedrang dreigen te komen. In ieder geval staat
vast dat de vanuit de samenleving komende vraag naar een beleefbaar verleden het creëren
van aanbod stimuleert. Het publiek laat zich gewillig leiden in deze (nieuwe) representaties
van vroegere cultuur; in een tijd waarin men naar zijn eigen identiteit probeert te zoeken
biedt erfgoed houvast.22
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1.2. Veranderende (informatie)omgeving
1.2.1. Media
Ons wereldbeeld wordt ingrijpend beïnvloed door televisie, film en internet en de kleiner
wordende fysieke afstanden in de wereld. Hierdoor ligt er meer kennis binnen ons bereik.
Gelijktijdig vergroten we hiermee onze belevingswereld en wordt deze ongrijpbaarder. Er is
meer interactie tussen culturen: kledingtrends, gerechten, muziekstijlen en bijbehorende
gedragscodes volgen elkaar in rap tempo op. Televisie en internet geven culturele uitingen
als (onder andere) muziek en kledingstijlen immers snel door. Dit houdt in dat mensen in
hun dagelijks leven niet alleen kennismaken met hun buitenlandse buurman, maar
bijvoorbeeld ook in aanraking komen met Marokkaanse lamsschotels, Afrikaanse muziek en
Amerikaanse of Indiase soapsterren. Het nieuwe, de verwondering, het verschil tussen
uitheemse en inheemse is verdwenen. Volgens Baudrillard gaan deze mediaontwikkeling zo
ver dat de media ook voor veel onbewuste wereldbeelden zorgen.23 In zijn visie bestaat de
wereld slechts uit objecten en hun tekens, en is er geen sprake van vaststaande waarheid.
`Interrelaties’ maken het wereldbeeld. De wereld is hiermee een simulacrum: het origineel is
vervangen door een kopie. Door media en film denken we de waarheid te kennen terwijl we
deze zelf nooit gezien of ervaren hebben. Iedereen heeft zijn eigen (hyper)realiteit; de grens
tussen wat er echt gebeurt en wat men ervaart vervaagt. Wat de waarheid voor eenieder
ook is, de media hebben zeker een grote invloed op de wijze waarop we dingen bekijken en
ervaren. Onze wereld en daarmee ons referentiekader worden niet langer alleen gekleurd
door sociale en culturele afkomst, maar ook door media-invloeden. Ze zijn hiermee niet
alleen nuttig (bijvoorbeeld bij het verspreiden van informatie of het bevorderen van
wederzijds begrip en onderlinge herkenning), maar tevens van zeer grote invloed op de wijze
waarop erfgoedinstelling, publiek en kijkregime zich tot elkaar verhouden. Het dwingt
erfgoedinstellingen tot verandering. Het betreft niet langer het onbekende zichtbaar maken,
maar een historisch kader te geven van hedendaagse cultuurvermenging en zo ‘de nieuwe
wereld’ begrijpelijk maken.
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Henk Oosterling verklaart dat de opkomst van het filmprocedé, de fotografie en de
medialisering zorgen voor een veranderd kijkregime. De hedendaagse ontstane driehoek van
mens, museum en media brengt bijvoorbeeld vier verschuivingen teweeg binnen de
traditionele museumwereld. Ten eerste dat kennis informatie is geworden en feiten enkel
nog data vormen. Alles draait om de actieve creatie en omgang met deze data. Ten tweede
draait het in de mediasamenleving niet langer om wat zich in de mensen afspeelt (de
contemplatieve interioriteit), maar het gaat om de gebeurtenissen tússen de mensen. De
derde verschuiving is volgens Oosterling dat de bezoeker het museum als beeldfabriek
beschouwt en het gebruikt om ‘authenticiteit’ op te snuiven waarbij het begrip
‘authenticiteit’ verschuift van onderdeel van een object naar de ervaring van de
beschouwende bezoeker. De vierde en laatste verschuiving betreft de intermediale
inbedding van ‘the message’ van de collectie.24 Zoals Alwin Toffler in Future Shock in 1970 al
benoemde: de consument wordt producent en kan beter ‘prosument’ genoemd worden. De
bezoeker wordt niet alleen iets verteld, maar ook iets gevraagd en antwoorden worden
gegeven.
1.2.2. Digitalisering en opkomst e-cultuur
De komst van het internet heeft vanaf ongeveer halverwege de jaren ‘90 van de vorige eeuw
een deur open gezet voor gedeeld erfgoed. Wat in de jaren ‘60 van dezelfde eeuw begon
met het in een militaire omgeving aan elkaar schakelen van computers (Arpanet) werd in de
jaren ‘70 opgepakt door de wetenschap vanwege de communicatiemogelijkheden en het
datatransport. Met de komst van de hypertext markup language (html) kreeg het netwerk
grafische input en werd het aantrekkelijker voor een breder publiek. Vanaf dat punt is de
invloed van internet, ICT en digitalisering niet meer weg te denken uit de samenleving en
hiermee ook het erfgoedveld. Zoekmachines, sociale netwerken, forums, wiki’s,
informatieoverdracht en toegankelijkheid van een meer dan een te bevatten hoeveelheid
informatie maken onderdeel uit van het dagelijks leven.
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Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2002 in opdracht van het ministerie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een studie gedaan naar de opkomst van e-cultuur.25
Terugkerend zijn de discussies over de invloed van nieuwe technologieën -zoals de opkomst
van de industrie, trein, auto, de telefonie en niet in de laatste plaats de opkomst van de ICT
en privaat gebruik van computers- op de sociale contacten en cohesie van de samenleving.
Hier wordt door het SCP ambivalent op gereageerd. Enerzijds negatief in verband met de
aanslag die er op de saamhorigheid van de burgergemeenschap en familie wordt gepleegd.
Anderzijds positief vanwege de mogelijkheden die de nieuwe communicatiemogelijkheden
bieden ten aanzien van het versterken van de gemeenschapszin.26 Bovendien geeft het
internet digitalisering van allerhande informatie handvatten om kennis makkelijker
overdraagbaar te maken. Het problematische van deze democratisering van het
informatieaanbod, is de betrouwbaarheid. De kwantiteit aan gegevens staat dikwijls de
kwaliteit in de weg. De internetgebruiker surft zijn weg naar het eerste de beste onderwerp
dat een zoekmachine aangeeft maar waarvan de kwaliteit niet goed toetsbaar is. In het
rapport wordt geconcludeerd dat anno 2002 het gebruik van ICT-netwerken lokale sociale
netwerken niet stimuleert, maar netwerkopbouw buiten het lokale veld, maar nog binnen
de landsgrenzen, zich sterk ontwikkelt. Opvallend is dat net als in het verleden de komst van
nieuwe technische ontwikkelingen geïntegreerd worden in de bestaande omgangsvormen.27
Persoonlijk contact kan worden versterkt door alle technologische ontwikkelingen.
Kanttekening anno 2010 is hierbij dat al begin eerste decennia van de 21e eeuw, de
aanverwante andere invloeden op de maatschappij (bijvoorbeeld politieke, economische,
natuurgeweld, extremistische geloofs- en gewelduitingen) verbroedering in de (lokale)
maatschappij gebracht hebben, en de opkomst van e-cultuur hiermee in de hand gespeeld
wordt. Het digitaliseren van collecties en informatie heeft binnen de kennisoverdracht voor
een enorme democratisering gezorgd.28 Dit zowel bij cultuurproductie, -distributie en
presentatie.29 Het gebruik van digitale communicatiesystemen en de mogelijkheid voor de
amateur erfgoeddeskundige om erfgoed te ontsluiten zijn legio. Het kan kwantitatief de

25

Jos de Haan, Frank Huysmans, e.a. E-cultuur; een empirische verkenning (Den Haag 2002).
Rein De Wilde, De voorspellers; een kritiek op de toekomstindustrie (Amsterdam 2000).
27
Jos de Haan, e.a. E-cultuur; een empirische verkenning, 93.
28
J.P. Sigmond en E. Sint Nicolaas, Kijken naar geschiedenis, 18.
29
Valerie Frissen,‘Digitalisering in het culturele domein: van e-cultuur naar zwart gat?, in: Ministerie van OCW en Boekmanstudies (red.),
Cultuur en media in 2016 (Amsterdam 2009) 20-35, 23.
26

21

www.Youtube.com, YouTube, Broadcast Yourself!
Via deze website kunnen internetgebruikers kosteloos
videofilmpjes uploaden (op het internet plaatsen),
bekijken en delen. De uploader kan de film voorzien van
tags (trefwoorden) die een niet-hiërarchische classificatie
mogelijk maken (oftewel: folksonomie- zie
www.wikipedia.org/wiki/Folksonomie).

De op deze pagina getoonde resultaten betreffen het
22

zoekwoord: identiteit (schermfoto d.d. 11-05-10).

professionele erfgoedinstellingen ontgroeien. Betrouwbaarheid en volledigheid van sites en
filmpjes gevonden via Google en YouTube zullen steeds vaker de concurrentie aangaan met
de websites van erfgoedinstellingen. Voorheen bijna ondenkbare deelnemers van e-cultuur
worden voorlopers zoals bijvoorbeeld blijkt uit het gebruik van de iPod voor Podcastings.
Nadat zelfs Father Roderick, een Nederlandse priester uit Amersfoort, ten tijde van het
ziekbed van Paulus Johannes Paulus aan het Vaticaan podcasts ging uitzenden, bovendien
oprichter is van een internationale Katholieke New-Media Organisation Star Quest
Production Network (SQPN), en ook te volgen op YouTube, Facebook en Twitter, lijkt niets
meer onmogelijk. Met de komst van alle e-cultuur ontwikkelingen zegt directeur van de
Museumvereniging, Siebe Weide: “De kijker praat terug, het is tweerichtingsverkeer
geworden. De spelregels zijn veranderd en daar moet ook het museum zich tot verhouden.”
Voorbeelden: het Stedelijk Museum twittert, het Rijksmuseum speelt met widgets en het
Van Gogh museum is actief op Flickr.30 Het bijhouden van actuele gebeurtenissen en het
continu aantrekkelijk maken van internet georiënteerde informatie voorzieningen kosten
meer middelen dan waarover een professionele (erfgoed)instelling kan beschikken.31
Samenwerking tussen instellingen dan wel het omarmen van de amateurprofessional zijn
oplossingen om de digitale informatievoorziening op een acceptabel niveau te houden. Gitta
Luiten, directeur van stimuleringsfonds de Mondriaan Stichting ziet deze interactie met het
publiek door het gebruik van nieuwe media al niet meer als experimenteel. Financiering
hiervan is onderdeel geworden van de reguliere ondersteuningsmogelijkheden.32 Ook voor
de erfgoedprofessionals biedt internet een arena voor discussie en het uitwisselen van
ideeën. Sociale netwerksites voor professionals in elk vakgebied als LinkedIn geven een
podium aan LinkedIn group ‘Erfgoed 2.0’ dat na aanmelding en openbare arena is voor het
delen van onder andere actualiteiten en discussies. Dit stimuleert kennis- en
ervaringsuitwisseling om zo tot een museum 2.0 te komen.
Vanuit het onderwijs en wetenschappelijk veld wordt er actie ondernomen digitalisering
binnen het erfgoedveld en onder de erfgoedprofessionals te stimuleren. Zoals de
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samenwerking tussen verschillende erfgoedinstellingen, universiteiten, hogescholen en de
Reinwardt Academie te Amsterdam. Zij hebben zich binnen het project ‘Cultuur in Context’
als doel gesteld te onderzoeken ‘in hoeverre er een disciplineoverstijgende digitale
infrastructuur mogelijk is ter verbetering van de toegang tot digitaal cultureel erfgoed’.33 Een
van de doelen van het project ‘Cultuur in Context’ (lopende van maart 2007 tot juli 2008)
was bij te dragen aan de professionalisering van de erfgoedinstelling en haar medewerkers
die betrokken (zullen) zijn bij de digitale ontsluiting van erfgoedinformatie. Voordat de
toegang tot cultureel erfgoed in de praktijk een lage drempel heeft, moet eerst
geïnventariseerd worden wat onder andere de wensen, knelpunten, do’s en dont’s van de
erfgoedprofessionals zijn met betrekking tot digitale ontsluiting.34 Ook vanuit de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt onderzoek naar
digitaal collectiebeheer en potentiële samenwerkingsverbanden tussen bestaande
instellingen en kennis aangemoedigd. Het deels door NWO gefinancierde project Continuous
Access To Cultural Heritage (CATCH) is een samenwerkingsverband tussen cultureel
erfgoedinstellingen

en

de

onderzoeksgebieden

Exacte

Wetenschap

en

Geesteswetenschappen. Innovatie, samenwerking en overdraagbaarheid staan centraal daar
waar CATCH generieke methoden en technieken op het snijvlak van geesteswetenschappen
en informatica ontwikkelt, ten dienste van en in interactie met collectiebeherende
instellingen.35 Voorbeelden zijn onder andere het Cultural Heritage Information
Personalization (CHIP) project dat onderzoekt hoe de interactie met informatie over het
Nederlands cultureel erfgoed verrijkt kan worden. Het project richt zijn pijlen op een
persoonlijke tour van elke bezoeker door het virtuele cultureel Nederland. “Research will be
focused on the presentation of digitised cultural artefacts together with information about
these artefacts, navigation by means of structures that connect artefacts, collections and
artists, and personalization on individual and group level.” Script Analysis Tools for the
Cultural Heritage (SCRATCH) richt zich op schriftherkenning door de computer alsmede
taalkundige structuren en stimuleert het doorzoeken van teksten op basis van keywords. 36
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Niet alle digitaliserings- of sociale media toepassingen zijn per definitie succesvol. Het
opzetten en actief aanwezig zijn op netwerksites als Hyves en Facebook bleek voor het
Museum Volkenkunde te Leiden behoorlijk arbeidsintensief te zijn en minder op te leveren
dan het gebruiksvriendelijke YouTube.37 Een ander voorbeeld is de interactieve website bij
‘Scherven brengen geluk’ een expositie over huwelijksserviezen gehouden in het
Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden. Directeur Saskia Bak merkt op dat het delen
van eenzelfde belangstelling niet per definitie een community vormt. “De beoogde
uitwisseling van foto’s kwam niet tot stand, omdat deelnemers wel een een-op-een contact
met het museum wilden, maar niet geïnteresseerd waren in elkaars verhalen.”38
Erfgoedinstellingen moeten dan ook leren hun verwachtingspatroon omtrent digitalisering
en e-cultuur van realistische proporties te laten zijn. Als hoge verwachtingen niet worden in
gelost door bijvoorbeeld de achterblijvende publieksparticipatie is de teleurstelling vaak
groot, daalt het enthousiasme en brokkelt het draagvlak binnen de instelling snel af.39 Een
andere angst vanuit het veld is dat de authenticiteitervaring in het geding komt. Hoewel
Google Earth onder andere in samenwerking met het Prado museum in Madrid sinds begin
2009 de mogelijkheid biedt kunsthistorische topstukken van schilders Velasquez, Rubens en
Goya in haarscherpe resolutie thuis op je beeldscherm te bekijken (een daadwerkelijke
aanvulling van praktische aard op de reeds bestaande onderzoeksmogelijkheden) zal deze
ervaring de drang het werk fysiek te ontmoeten versterken.40 De authenticiteit van een werk
en de uniciteit van het fysiek in contact komen het werk wordt hiermee niet aangetast, maar
eerder vergroot. Oosterling roept op van het museum een digitale stormbaken te maken, en
de digitale storm een overkill aan infotainment op te laten vangen in een tij waarin de homo
informans de homo sapiens overloopt.41
De mogelijkheden van digitalisering en e-cultuur worden onderzocht of zijn al ontwikkeld.
Het is echter aan de instellingen om ook daadwerkelijk het spreekwoordelijke vuur aan te
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steken. Eén van de conclusies van ‘Cultuur in Context’ is dat samenwerking en
interoperabiliteit niet zozeer afhankelijk zijn van technische mogelijkheden, maar des te
meer van menselijke inzet en enthousiasme. De mogelijkheden die digitalisering, internet,
medialisering en intermedialiteit met zich meebrengen zullen dus niet automatisch voor een
fantastisch resultaat zorgen. Eerst moeten de mogelijkheden herkend, erkend en vervolgens
omarmd worden om een optimaal resultaat te verkrijgen en de verrijking die digitalisering
met zich meebrengt te kunnen benutten. Digitalisering moet dan ook niet het doel zijn, maar
een middel om het museumbeleid kracht bij te zetten.
1.2.3.Versnelling en overdaad
Onze mondiale belevingswereld wordt kleiner: globalisering is inmiddels een welbekend
begrip en de modernisering gaat maar door. Met de snelheid van alle technische
ontwikkelingen,

komt

ook

het

gevoel

van

ongrijpbaarheid.

Dit

versnellende

moderniseringsproces stimuleert de musealisering van cultuur.42 De snelheid waarmee
erfgoed aangewezen werd en wordt is overdonderend. Alles wordt waardevol in een eeuw
waarin materialistisch gezien een onophoudelijke stroom producten hun voorgangers
voordat deze opgebruikt zijn vervangen. Er is een spectaculaire toename van hoeveelheid en
diversiteit van voorwerpen waarmee we ons omringen in vergelijking met voorgaande
eeuwen. Het verleden wordt krampachtig vastgehouden omdat het heden tussen verleden
en toekomst steeds ongrijpbaarder aanvoelt en steeds korter duurt.43 Kuipers noemt in haar
oratie (uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Cultureel
Erfgoed aan de universiteit in Maastricht) in dit verband de term ‘wegwerpmaatschappij’. Zij
pleit voor het bewaken van de chronodiversiteit in onze leefomgeving en tegelijkertijd ook
van onze positie in een culturele ecologie. We zijn een schakel in een culturele
overdrachtsketen.44 Hoe gaat men in een ‘polychrone cultuur’ om met iets dat in tijd en
plaats van oorsprong niet dichtbij ligt?45 Het heersende tijdsbeeld en de interpretatie van
erfgoed hangen nauw samen met hoe de samenleving deze beleeft. In een ‘vijf-voor-twaalfgedachte’ grijpt men om zich heen en ontstaat er een musealisering van het (hedendaags)
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dagelijks leven en een regelrechte verzamelwoede. Maria Grever (onder andere hoogleraar
Theorie en Methoden van de Maatschappijgeschiedenis en directeur van het Centrum voor
Historische Cultuur aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam) noemt dit ‘de ongrijpbare tijd’.46 Al deze snelle veranderingen vormen

de samenleving en beïnvloeden erfgoedontsluiting. Dit brengt ook veranderingen in de
inhoud van tentoonstellingen, beleidvorming en van het publiek met zich mee. Er moet door
de musea ingespeeld worden op een breder publiek. Gerichte informatieoverdracht wordt
hiermee moeilijker; er moet een universele communicatie gecreëerd worden. Dit geldt
voornamelijk voor de ‘grote’ musea in de doorgaans grotere steden. United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) heeft in samenwerking met de
International Council of Museums (ICOM) een handleiding voor musea opgesteld die
richtlijnen geeft over hoe het toekomstige museumbeleid eruit zou moeten zien nu er
binnen de kunst- en cultuurwereld zoveel gebeurt en verandert. Deze richtlijnen moeten de
interculturele dialoog ondersteunen en bevorderen. ‘While each culture draws from its own
roots, it must not fail to blossom when crossing cultures. Therefore, it isn’t a matter of
identifying and safeguarding every culture in isolation, but rather of revitalizing them in
order to avoid segregation and cultural entrenchment and prevent conflict.’47
Kortom, met de komst van nieuwe invloeden is ook de komst van angst voor moreel verval
van kennis niet ongewoon. In het verleden was met de komst van media als televisie reeds
de angst voor vervlakking en vervuiling van de geest aanwezig. Met de komst van internet en
digitalisering overschaduwt deze angst de mogelijkheden die media en cross-mediale
activiteiten met zich meebrengen. Het opent ook de deuren naar de hoge cultuur. Het stelt
vragen over de afstand tussen hoge en lage cultuur, verlaagt de drempel en spreekt een
meer diverse en bredere doelgroep aan. Media beïnvloeden onze cultuur en vooral ook de
wijze waarop we met de hedendaagse en cultuurwortels (en hiermee erfgoed) omgaan.
Vermaak en vertier maken musea in de concurrentiestrijd met andere vrijetijdsbestedingen
bijna tot attractieparken. Het op deze wijze benaderen en prikkelen van het publiek kan
populair worden aangeduid als infotainment, al legt deze term misschien te veel nadruk op
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het vermakelijke.48 Het is wenselijk dat musea zich laten inspireren door het publiek zonder
daarbij hun eigen identiteit, doelstellingen en plannen kwijt te raken. Musea zijn méér dan
centra van kennisoverdracht; het zijn ook archieven van ons verleden die tot leven moeten
komen. Musea moeten zich van hun schatten én de actualiteit bewust zijn en hierop
inspelen; zij moeten het verleden in de maatschappij laten participeren. Er treedt een
verschuiving op van museale doeleinden. Studie, vorming en amusement worden
amusement, vorming onderzoek.49
1.3. Geschiedbeoefening
De populariteit van erfgoed(studie) is de laatste decennia overduidelijk gestegen. Het
beoefenen en beleven van lokale geschiedschrijving concentreert zich sterk op de lokale en
regionale samenleving. Het is zo dat lokale en regionale geschiedenis nauw samenhangt met
heemkunde, al omvat de heemkunde meer dan lokale en regionale geschiedenis.
Heemkunde bestudeert alle facetten van heden en verleden van een omgeving. Flora en
fauna, historie, taal, landschap, bodem en cultuur vormen onderdeel van de studie. De
bestudering van culturen, volkeren en heemkunde, zowel op internationaal als nationaal,
regionaal en lokaal niveau is zeker niet nieuw. Al eerder werden er heemkundige of
volkenkundige studies gedaan, maar onderzoek naar de geschiedenisbeleving van de niet
wetenschappelijk opgeleide samenleving is lange tijd onaangeroerd gebleven door
professionele historici.50
Een meer georganiseerde aanpak van (wetenschappelijke) geschiedbeoefening is terug te
vinden vanaf de jaren ’70/’80 van de vorige eeuw. De Stichting voor Historisch Onderzoek
werd opgericht naar aanleiding van verschillende rapporten over de stand van zaken in de
lokale en regionale geschiedbeoefening. Toch is de beoefening van lokale en regionale
geschiedenis al veel ouder. Daar het pas in de vorige eeuw dankzij de Stichting voor
Historisch Onderzoek een meer georganiseerde aanpak kon gaan genieten, bestaat de
geschiedschrijving van voor 1800 meer uit gewestelijke dan uit vaderlandse geschiedenis.
Tot het eind van de 18e eeuw bestond ons vaderland uit een verzameling vrijwel
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zelfstandige gewesten. Bovendien werd er in de 17e eeuw meer aandacht besteed aan
stadsgeschiedenis alsook aan de historische geschiedenisbeleving van de niet-historici; de
samenleving.51 Th. van Thijn bracht anno 1965 in zijn dissertatie het volgende naar voren:
lokale en regionale geschiedbeoefenaars moeten niet de romantische, anekdotische en
topografische aspecten benadrukken, maar hun aandacht richten op nauwkeurige en
gedetailleerde beschouwingen van maatschappelijke ontwikkelingen. De resultaten zullen de
professionele wetenschap ten goede komen; een rijk bronnenbestand kan op deze wijze
binnen bereik komen.52 Als in de jaren ’70 van de twintigste eeuw door de Duitser Hermann
Lübbe het begrip ‘musealisering’ wordt geïntroduceerd, slaat dit begrip allereerst op de
kwantitatieve groei van musea. Later wordt het ook een term voor “allerlei vormen van
institutionalisering van historische belangstelling in de hedendaagse samenleving.”53 De
Amerikaan David Lowenthal signaleert hetzelfde verschijnsel in ’The past is a foreign
country’ en in Groot Brittannië werd door Eric Hobsbawm in 1983 een bundel studies, ‘The
invention of tradition’ gepresenteerd. Samen met het onderzoeksproject ‘Lieux de mémoires’
van de Fransman Pierre Nora zijn al deze publicaties en wetenschappelijke benaderingen van
invloed geweest op het ontsluiten van het verleden, de rol die de samenleving hierin heeft,
en de wijze waarop er tegen geschiedbeoefening aangekeken wordt. W.J. Jappe Alberts en
A.G. van der Steur pleiten anno 1984 in ‘Handleiding voor de beoefening van lokale en
regionale geschiedenis’ voor een samenwerking en integratie van de kennis en vaardigheden
van een grote groep amateurhistorici die zich actief met de lokale geschiedschrijving
bezighouden. Zij benadrukken terecht dat de waarde van amateurhistorici niet onderschat
moet worden. Waar amateurhistorici achterstand hebben op het gebied van
wetenschappelijke achtergrond, de mogelijkheid ontberen om een vergelijking te maken
met andere lokale gebieden en regio’s, niet beschikken over kennis van hulpwetenschappen
en technisch gespecialiseerd onderzoek, hebben zij voorsprong door hun betrokkenheid en
kennis van hun eigen lokale gebied. Amateurhistorici hebben vaak een fascinatie, bijten zich
in een onderwerp vast en zijn vaak onderdeel van de lokale bevolking, hebben er hun
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wortels liggen en voelen grote verbondenheid.54 De afgelopen jaren wordt er steeds meer
geschreven over de toenemende belangstelling van historici voor de wijze waarop de
samenleving met historiciteit omgaat. Daar waar begin 19e eeuw (ten tijde van de Bataafse
republiek) de eerste musea, galeries en particuliere verzamelingen nog een didactisch en
vormend karakter hadden, is er in de laatste decennia van de vorige eeuw veel meer
aandacht gekomen voor de inzichten, verwachtingen en vragen vanuit het publiek: de
samenleving. Een ontwikkeling die Ribbens in 2002 breed uitlegt in zijn inmiddels veel
geciteerde ‘Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000’
(Wellicht kunnen we het een handboek voor de nieuwe generatie (erfgoed)historici
noemen).
1.3.1. Historische schets van de erfgoed instelling en erfgoedontsluiting
In hoeverre is een tentoonstelling een geschikt middel om bekend te raken met onze eigen
identiteit, gedeeld verleden en erfgoed? Er vind een tweestrijd plaats binnen de perceptie
van het tentoongestelde; enerzijds kijken we in een globaliserende wereld in toenemende
mate naar dezelfde dingen en staan we bloot aan dezelfde ervaringen. Dat men deze niet
altijd op dezelfde wijze ervaart en het collectief geheugen niet eenzijdig is heb ik reeds
besproken. Anderzijds versterkt deze opkomst van een mondiaal perspectief het besef van
nationale, regionale en persoonlijke identiteit. De cultuurwereld is individueel en persoonlijk
gericht. Zowel de door de erfgoedinstelling gegeven context alsook het interpretatieproces
van de beschouwer voltrekt zich binnen een persoonlijk kader. De individuele
referentiekaders van beide partijen creëren een uniek karakter tijdens het vervaardigen en
interpreteren van het gepresenteerde.
Vanaf hun vroegste bestaan hebben erfgoedinstellingen als musea een belerend en vormend
karakter gehad. Deze traditionele benadering met sterk opvoedkundig accent dateert uit de
Franse (‘Bataafse’) tijd aan het begin van de negentiende eeuw, toen er bewust een sterke
moralistische nadruk werd gelegd op de getoonde collectie. Voor de bevolkingslagen met
een hogere sociale en intellectuele status ontstaat al in de 18e eeuw de mogelijkheid om
privécollecties van particuliere verzamelaars te bezoeken. Pas in de loop van de 19e eeuw
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worden kunstverzamelingen steeds meer voor een breder publiek opengesteld.55 En anders
dan in eerdere eeuwen richt men zich in de 20e en 21e eeuw steeds meer op de omgeving
van (kunst)voorwerpen. Deze ontwikkeling weerspiegelt zich in de opeenvolging van door de
Franse filosoof Foucault geïntroduceerde en gehanteerde epistemes (een episteme is een
kennistype; de wijze waarom kennis in een bepaalde periode gedefinieerd en toegepast
wordt.) In de Renaissance betrof de episteme een manier van denken waarin kijken, voelen,
ruiken en ‘occult’ zien de ordeningsprincipes waren. Hierna ontstond de klassieke,
formalistische ordening; deze was classificerend. Het ging niet meer om tegenstellingen,
maar juist om overeenkomsten en familiegelijkenissen. De moderne episteme is gericht op
relaties. Oorzaak, gevolg en temporeel inzicht zijn belangrijk en verschillen tussen de
objecten worden duidelijk. Deze moderne episteme wekt de suggestie van een temporele
verbondenheid in bijvoorbeeld tijdkamers die een bepaalde periode representeren. Deze
tijdkamers of andere historische situatieschetsen creëren onder de afzonderlijke items en
onder de bezoeker een herkenning, als het ware een ‘wij-gevoel’.56 We bevinden ons nu
midden in onze eigen tijd. Over een paar jaar kunnen we wellicht beter construeren in welke
fase we ons nu bevinden, maar het is duidelijk dat we uit deze moderne episteme zijn
gegroeid. Er heeft de laatste decennia dan ook een ontwikkeling voorgedaan; men is zich
meer dan voorheen bewust geworden van ethische vraagstukken omtrent identiteit en
representatie. Een postmodern betoog sluit daarmee zowel de historische context als de
hedendaagse context in.57 Het stimuleren van omgevingsbewustwording en het proces van
‘othering’ (het definiëren van je eigen positie door te reflecteren aan wat deze niet is) zijn
onderdeel van een nieuwe benaderingswijze, en met de komst van musea met een hoog
amusementsgehalte lijken we dan ook in een postmodern episteme te zijn uitgekomen. In de
postmoderne tijd waarin we nu leven heerst het besef dat interpretatie en beleving uit meer
dan één moment, plaats en persoon bestaan. Postmodernist Clifford beaamt dat cultuur en
identiteit geen statische gegevens zijn, en complexer dan een wetenschappelijke en
juridische benadering suggereren. Cultuur en identiteit zijn een veranderlijk en ‘continu
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proces van uitwisseling tussen groepen en onophoudelijke herschepping’.58 Musea
worstelen al langer met de vraag hoe een andere cultuur en identiteit gepresenteerd moet
worden en erkennen dat dit moeilijk is. Gerstenbliths ‘onophoudelijke herschepping’ is
allang tot de museumwereld doorgedrongen; er bestaat meer dan alleen de door het
museum gegeven historische westerse blik op kunst.
1.3.2. De wisselwerking tussen publiek en instelling- het inslaan van een nieuwe wegDe term ‘generators of culture’ wordt al bijna twee decennia voor musea gebruikt; musea
zijn dan zeker ook geen neutrale doorgeefluiken van “de Cultuur”.59 De tentoonstellingen
waarbij het publiek wordt opgeroepen een collectie te vormen door keuzes te maken uit
bijvoorbeeld honderd werken, zal nooit puur de keuze van het publiek zijn. De instelling
heeft immers al een voorselectie gemaakt uit een groter geheel. In het tweede gedeelte van
deze thesis, bij de casestudie ‘Wisselwerking- Wonderkamers van Zoetermeer’, is te lezen
hoe de keuze van een projecttitel en het stellen van een aantal basisvoorwaarden voor het
object dat de Zoetermeerse samenleving aan de nieuw te vormen collectie toe kon voegen,
beperkende, misschien zelfs beslissende waarde had. Bovendien bleek de verhouding
instelling en de samenleving als publiek sterk ingebed te zijn: de museale status van de
erfgoedinstelling en de kennisvergarende instelling van het publiek bleken moeilijk te
doorgronden.
De wisselwerking tussen erfgoedinstelling en publiek is groot. Bewuste en/of onbewuste
interacties tussen culturen, tussen object en toeschouwer, tussen betekenis en betekenaar,
tussen initiatief en bezoeker hebben de grootste invloed op de receptie van een object en de
(re)presentatie van (volks)cultuur en identiteit. Persoonlijke reflectie kan wel worden
beïnvloed maar niet geheel worden uitgesloten of juist ingesloten. We kunnen een andere
identiteit dan wel niet ervaren zonder deze zelf te zijn, maar we kunnen ons er wel een
voorstelling van proberen te maken door aan onze eigen levens te refereren en erop te
reflecteren. Ons persoonlijk referentiekader wordt aangesproken bij presentaties van
verleden, heden en identiteit(erfgoed). Het opzoeken van persoonlijke reflectie en inleving
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met het gepresenteerde is een veel gebruikt middel van erfgoedinstellingen. Vragen
beantwoorden en inschattingsvragen vergen betrokkenheid en reflectie van de eigen kennis
en onbewuste gedachten worden bewust gemaakt. Materiële en immateriële erfgoederen
worden beleefd door (inter)actieve deelname en het prikkelen van de herkenning. Er
ontstaat ‘darshan’, een wederzijdse starende blik tussen voorwerp en publiek.60 Een
voorwerp kan zoveel identiteit en verhalende kracht bevatten dat het een dialoog aan lijkt te
gaan met de toeschouwer, en Appadurai en Beckenridge gebruiken het begrip ‘darshan’ om
te benadrukken dat elk gedrag dat rond objecten wordt vertoond weer anders is. Elke
beleving van een (kunst)object is uniek.
De afdeling Afrika van het Amsterdamse Tropenmuseum heeft in 2006 vijf sleutelbegrippen
in acht genomen bij het opnieuw ontwikkelen van de afdeling Afrika van het museum:
‘context’, ‘vitaliteit’, ‘diversiteit’, ‘geschiedenis’ en ‘voor & door mensen’.61 Het museum
heeft bewust gekozen voor weinig zogeheten ‘harde’ informatie als hoofdsteden of
inwonersaantallen: het doel was een levendig beeld van de Afrikaanse cultuur. Audiovisuele
elementen vormen hier een belangrijk onderdeel van; deze dienen samen met de
objectgeoriënteerde aanpak enthousiasme te genereren. Ook kan nieuwe kennis de
confrontatie aangaan; met zichzelf en met bestaande kennis. Er bestaat al samenwerking
met onder andere mensen uit Mali, en er werken freelance werknemers uit de betrokken
gebieden mee: ‘Het gaat daarbij niet alleen om expertise op het gebied van geschiedenis,
culturen en veranderingsprocessen, maar ook om meer organisatorische aspecten als
kennisoverdracht over culturele grenzen heen en om puur museale taken: beschrijving en
registratie van collecties, het formuleren van een expositiebeleid tot en met het opzetten
van concrete tentoonstellingen’.62 De afdeling ‘Latijns-Amerika’ heeft de intentie de
bezoeker in dit decor mee te voeren naar die andere beleving en het hier en nu te laten
vergeten. De vraag is of dit verlies van plaats en tijd wenselijk is, juist in het kader van
interactie met en reflectie op de eigen beleving en omgeving van de bezoeker. De afdeling
Afrika heeft momenteel dan ook een betere balans gezocht tussen ‘de vreemde cultuur’ en
de museumbezoekers. Het Amsterdamse Tropenmuseum heeft confrontatie tussen
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bestaande en nieuwe kennis van het publiek op het oog. Hiermee werd een vernieuwde
omgang met volkenkundige en identiteit representatie zichtbaar. Bovendien ondersteunt
het museum anno 2010 twee cultuurhuizen waarin het cultuurgoed van de Marrons uit
Suriname getoond en bewaard wordt. In deze huizen komen ook archieven en bibliotheken
die gaan samenwerken met lokale radiostations en de intentie hebben werkgelegenheid te
bieden.63 Buiten de museale context kon de botsing met de eigen en met andere identiteiten
of de confrontatie tussen bestaande en nieuwe kennis bijvoorbeeld worden aangetroffen in
het poppenspel ‘Rode Aarde’. Poppenspeler Jawi Bakker zegt hierover: ‘We willen dat
kinderen zelf na gaan denken over de teloorgang van het Xhosa’ (Xhosa is een taal die
voornamelijk wordt gesproken in de Oost-Kaap-provincie van Zuid-Afrika,).64 Door
confrontatie hoopte hij samen met zijn collega-poppenspelers kinderen een kritische blik op
het verleden mee te geven.
Erfgoedinstellingen worden zich ieder voor zich steeds meer bewust van hun eigen positie,
kennis en specialiteit. Zij zoeken dan ook niet naar een versmelting tussen alle instellingen,
maar een toegevoegde waarde. Een zoektocht naar het profileren van zichzelf maar zeker
ook het leren van elkaar en het versterken van de publieke functie.
1.3.3. Handvatten voor de toekomst
Om publieksparticipatie te bevorderen moet er allereerst een mentaliteitomslag bij musea
plaatsvinden. Maar hoe kan dit teweeggebracht worden? Door het gebruiken van nieuwe
media, door het aanvragen van subsidies en het samenwerken met andere instellingen en
disciplines moet de erfgoedinstelling zijn ervaren onmacht kunnen overwinnen. Musea voor
hedendaagse kunst en geschiedenis hebben bijvoorbeeld lange tijd moeite gehad met het
binnenhalen van de zogenaamde lage cultuur. Deze hobbel is inmiddels voorzichtig
genomen; in steeds meer musea is er belangstelling voor projecten waarbij kunstenaars en
vormgevers hun op actualiteit gerichte en maatschappelijk geëngageerde werken verbinden
met oude tradities en ambachten. Zo wordt de drempel voor de niet (frequente)
museumbezoeker

verlaagd.

Deze

zogenoemde

cross-overs

(kruisbestuiving

en

samensmelting tussen en binnen meerdere disciplines en vakgebieden) tussen het
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kunstenveld en de erfgoedsector zijn binnen de cultuurhistorisch georiënteerde musea geen
onbekend verschijnsel meer en stimuleren een vernieuwende aanpak en samenwerking met
de samenleving.65 De kennis en middelen ontbreken echter nog wel eens, hoewel online
platforms en subsidies voor experimentele projecten liggen te wachten om gebruikt te
worden lijkt de onbekendheid hiervan nog zeker een struikelblok te vormen.
1.3.3.1. Middelen
Middelen zijn een belangrijk issue wanneer het veranderingsmanagement betreft. Niet
alleen de financiële middelen, maar ook de betrokkenheid en het enthousiasme van de
medewerkers zijn noodzakelijk om de erfgoedinstelling 2.0 te implementeren. Echter is
verandering altijd lastig en vindt een mentaliteitomslag niet van de ene op andere dag
plaats. Er is altijd de mogelijkheid dat musea de angst ontwikkelen dat zij hun eigen
identiteit verliezen. Paradoxaal is dit juist hetgeen niet gebeurt als men oude kaders loslaat
en zich richt op de toekomst. Gebruik, ontwikkelen en verstevig je eigen identiteit, sta open
voor andere ideeën en haal deze binnen je instelling. Het inzetten van digitalisering en het
ontwikkelen van een online platform kan dan juist ook het resultaat zijn van een
noodzakelijke heroriëntatie van de maatschappelijke en culturele betekenis van een
museum. Voor het Nationaal Glasmuseum Leerdam betekende dit sinds december 2009 de
bezoeker bij binnenkomst een iPod Touch meekrijgt en zo de collectie kan onderzoeken.
Daarnaast vindt er een ketenversterking plaats doordat het museum samen met de
vakschool Schoonhoven een opzet heeft ontwikkeld voor een mbo-opleiding glasblazen.
Hiermee ontstaat er hernieuwde interesse in een oude ambacht.66 Ook het Audax
Textielmuseum in Tilburg is een plek waar nieuwe inzichten in een ambachtelijk beroep
letterlijk en figuurlijk verweven worden. Met het uitroepen van een ontwerpwedstrijd en het
beschikbaar stellen van werkplaatsen en ateliers voor jonge (textiel)kunstenaars, brengen
zijn het verleden dichterbij de toekomst.67 In Rotterdam zijn er verschillende stads- en
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architectuurwandelingen te downloaden voor de iPhone en vele erfgoedinstellingen slaan
aan het Twitteren.68 Kortom, de blik wordt steeds meer naar buiten gericht.
Een ander ontwikkelingsmiddel is het delen van kennis en ervaring. Instellingen en
professionals moeten met elkaar in dialoog gaan, elkaar inspireren, stimuleren en van elkaar
leren. Zo ontstaat er een opwaartse spiraal. Vanuit de overheid wordt dit gestimuleerd door
het initiëren van kennisprogramma’s en stichtingen. Op 10 januari jongstleden is het
kennisprogramma ‘Makelovenotart’(MLNA) gestart. MLNA wil culturele instellingen
inspireren en ondersteunen om zich te verbinden met de samenleving. MLNA is er om het
maatschappelijk draagvlak te vergroten en de positie van kunst en cultuur in de samenleving
te waarborgen.69 MLNA kan als een vervolg gezien worden op Netwerk CS dat in 2008, na
zeven jaar actief diversiteitbeleid te ondersteunen door uitwisselingen van kennis en
ervaring tussen culturele organisaties te stimuleren, haar activiteiten beëindigde en hiermee
het startschot heeft gegeven voor een nieuwe fase voor diversiteit binnen de
cultuursector.70 MLNA sluit aan bij de regeling innovatie cultuuruitingen. Deze regeling die
loopt van 2009 tot en met 2012 heeft als doel het maatschappelijk draagvlak voor
cultuuruitingen te verdiepen en te verbreden door projecten en initiatieven te subsidiëren.
MLNA is het kennisprogramma van de stimuleringsregeling innovatie cultuuruitingen en
wordt in samenwerking met de Cultuurformatie uitgevoerd door Kennisland, de Baak en
Mediamatic. Dit soort initiatieven bevordert de netwerken tussen professionals en
stimuleert kennisoverdracht. Pioniers van museum 2.0, erfgoed 2.0 en cultuur 2.0 zijn ook
actief op netwerksites als LinkedIn en voeren discussies over publieksparticipatie, de
mogelijkheden van digitalisering

en cross-overs

tussen (erfgoed)instellingen.

De

onderwerpen leven en discussies ontwikkelen zich dankzij het internet. Afstand en
tijdgebondenheid vervagen, inloggen en reageren wanneer de agenda het toelaat slaat
bruggen tussen professionals.
Ad de Jong (Wetenschappelijk medewerker Openluchtmuseum Arnhem en bijzonder
hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam) voelt geen druk
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van de overheid om inhoudelijke beslissingen te maken, maar wel de verleiding. Als
subsidieverstrekker heeft de overheid op de instellingen die afhankelijk zijn van deze
financiële ondersteuning toch inhoudelijke invloed. De Mondriaan Stichting is een landelijk
stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Als stichting
stimuleren zij projecten en programma’s die de publieke belangstelling voor en de
ontwikkeling op deze terreinen bevordert. Experimenten worden gestimuleerd.71 Directeur
van de Mondriaan Stichting Gitta Luiten betreurt het dat er vanuit de sector niet meer
beroep wordt gedaan op financiering vanuit de stichting. “De klacht van musea dat de
huidige subsidiecontracten geen ruimte laten voor ontwikkeling en vernieuwing herken ik
niet. De Mondriaan Stichting is een stimuleringsfonds, wij zijn dus juist zeer geïnteresseerd
in het experiment.”.72 Luiten daagt vooral de erfgoedsector uit om meer gebruik te maken
van de beschikbare subsidies. Good practices die de stichting op haar site presenteert
worden nauwelijks gebruikt om inspiratie op te doen of om binnen de eigen instelling te
gebruiken. Het onbekende “maar bij ons werkt het anders” of de angst niet origineel te zijn
“dat hebben zij al gedaan, dus doen wij het niet” weerhoudt erfgoed instellingen er
klaarblijkelijk van gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring.73 Luiten benadrukt
vervolgens dat de bal bij de instellingen ligt. Zij moeten aanvragen doen, zij moeten bij de
subsidiegever aankloppen. Maar blijkbaar ligt het niet zo simpel en is het plaatsen van good
practices database (of bijvoorbeeld het DiveristeitsLab van Sectorinstituut Erfgoed
Nederland waar good practices op het gebied van culturele diversiteit verzameld zijn74) niet
voldoende om de sector te stimuleren. De stimulerende fondsen moeten hierbij de
instellingen blijkbaar nog meer geruststellen en verleiden tot vernieuwingen.
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1.3.3.2. Cross-overs
In de verschuiving van de traditionele erfgoedontsluiting naar hedendaagse en toekomstige
erfgoedontsluiting is het onmogelijk de invloed van cross-over niet te noemen. Cross-overs
zijn interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen tussen verschillende
disciplines, waaronder bijvoorbeeld de erfgoedsector met het kunst- en creatieve veld.75
Cross-overs tussen de erfgoedsector en het kunstenveld kunnen vruchtbaar zijn met
betrekking tot verhoogde publieksparticipatie. Netwerkorganisatie The Beach biedt in haar
rapport ‘In het nieuwe landschap van creatieve
innovatie. Sporen, ontmoetingen en uitzichten’
inzicht op de verschillende aandachtspunten,
kwaliteiten en inzetmogelijkheden voor crossovers. Het projectboek biedt inzicht op de
dagelijkse praktijk van The Beach waarbij de
kernactiviteit van The Beach het ontdekken en
vormgeven van nieuwe betekenissen is.
Zeven uitgangspunten die The Beach gebruikt om
zich de komende jaren te ontwikkelen als
aanbieder van kennis, diensten en mensen op het
gebied

van

creatieve

innovatie.76

Als

netwerkorganisatie hebben zij zich ingesteld op
onder andere het stimuleren van cross-overs. Het
fenomeen cross-over wordt door The Beach
gedefinieerd als een innovatief proces waarbij
creatief vermogen vanuit een cultureel perspectief
wordt ingezet bij innovaties in de economie en in
de

samenleving.

onverwachte

Er

ontstaan

verbindingen

tussen

nieuwe

en

The Beach geeft in haar rapport op pagina 48
en 49 de volgende bulletpoints betreffende
verkenning van cross-overprojecten:
Vitale coalities
Actieve en brede participatie van
belanghebbende partijen en hun echte
betrokkenheid zijn onmisbaar in
vernieuwingsprocessen.
Nieuwe relaties
De essentie van creatieve innovatieprocessen
is dat nieuwe connecties, relaties en
dwarsverbanden ontstaan.
Tussenland
Vervagende grenzen, kruisbestuivingen en
tussenzones zijn kenmerkend voor het nieuwe
landschap.
Kruispunten
Het ontwerpen van ‘kruispunten’ waar nieuwe
betekenissen kunnen ontstaan wordt de
nieuwe opgave voor innovaties.
Verbindingen
Creatieve innovatie vindt vooral plaats op de
cross-overs en verbindingen tussen
disciplines, culturen, werkterreinen, sectoren
en organisaties.
Integrale benadering
In cross-over situaties krijgt innovatie op een
integrale manier vorm. Cross-overs zijn de
sleutel tot een integrale ontwerpbenadering.
Diversiteit
Een levendige uitwisseling ontstaat door een
verscheidenheid aan visies en ervaringen.

domeinen,
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disciplines en werkterreinen en bovendien ook tussen mensen en kaders.77
Er kan zich de vergelijking met Community art voordoen toch is er een verschil met
Community art. Deze kunststroming betreft projecten die kunnen verschillen in vorm,
inhoud en doelstelling maar altijd een brug tussen kunst en samenleving slaan.78 Hierbij
moet ook sterk rekening gehouden worden met de verdwijnende grenzen tussen lage en
hoge cultuur. Er is een ‘Culturele omnivoor‘ ontstaan die moeiteloos schakelt tussen Ravel
en Rieu, Habermas en Hazes of Bourdieu en borduren.79 “Kunst met een grote K mengt zich
met de cultuur van de straat en het proces dat de groep deelnemers doormaakt is net zo
waardevol als het eindproduct.”80 Bij een cross-over is er van begin af aan een sterke
samenwerking tussen de disciplines. De vertaalslag van kunstenaars, de creatieve
onverwachte

connecties,

de

prikkeling

van

schrijvers,

dichters,

autonome

kunstenaars,multimedia kunstenaars en andere vormen van out of the box denken
stimuleren erfgoedinstellingen te vernieuwen. In het tweede gedeelte van deze thesis zal
verder worden ingegaan op een aantal cases die onder andere ontstaan zijn door
samenwerking met het kunstenveld.
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II-CASESTUDIES
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2. Casestudies
Vanuit verschillende hoeken is de laatste jaren opgeroepen tot meer wisselwerking tussen
publiek en instelling, het verlagen van de drempel van erfgoedinstellingen en bredere
publieksparticipatie. Hierbij is er ook veel aandacht geweest voor het binnenhalen van
publiek dat de gehele samenleving kan weerspiegelen. Juist dit laatste vergt een andere dan
de traditionele westerse objectgerichte museummentaliteit. Musea ondervinden dat het
lastig is om bevolkingsgroepen die geen traditionele Nederlandse achtergrond hebben te
bereiken. De Raad van Cultuur geeft in zijn adviesrapport ‘Innoveren Participeren’ (uit 2007)
dan ook het volgende advies: “Om vernieuwing en vermaatschappelijking van musea te
stimuleren, moet geïnvesteerd worden in de presentatiefunctie en in de netwerkfunctie van
musea, door middel van beleid dat gericht is op interactieve vormen van
publieksparticipatie, op ontwikkeling van nieuwe vormen van e-cultuur, op extramuraal
publieksbereik, op het delen van collecties en medewerkers, op internationale
samenwerking en op inbedding in wetenschappelijke en professionele netwerken.”81
Allereerst zullen er drie identiteitbevragende projecten besproken worden die de (eigen)
identiteit en het persoonlijk referentiekader bevragen, en presenteren. De eerste betreft
een tentoonstelling uit 2009 in Parijs. ‘While I sleep’ is een voorbeeld van hoe een cross-over
tussen kunstenveld en (neuro)wetenschap het thema identiteit benadert. De bezoeker
wordt geprikkeld de dialoog met zichzelf aan te gaan over identiteit. Het bezoeken van de
tentoonstelling was bedoeld als een confrontatie met eigen referentiekaders en
vooringenomenheden. Hierna wordt de afsluitende vertelmiddag van kunsthistorische
tentoonstelling ‘Beyond the Dutch’ als publieksparticipatief voorbeeld besproken.
Opgeroepen vertellers presenteerden ieder op hun eigen wijze en veelal naar aanleiding van
een object hun eigen verbondenheid met Indonesië en (immaterieel)erfgoed aan het
publiek. Hierbij zal ik ingaan op de invloed die een publieksactiviteit zoals deze op een
tentoonstelling kan hebben en op het beleid van het Centraal Museum in Utrecht. Als derde
komt het kunstproject ‘Museum Oostwijk’ van Jaqueline Heerema ter sprake.
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Na deze kortdurende cases, wordt er verder ingegaan op jonge en gevestigde bestaande
erfgoedinstellingen en hun initiatieven om de samenleving en het publiek meer bij
erfgoedontsluiting te betrekken. ‘Anno’ was als promotiebureau voor de Nederlandse
geschiedenis een van de eerste professionele initiatieven die buiten de kaders van
traditionele presentatie van geschiedenis keek. Anno maakte bewust en dankbaar gebruik
van het feit dat zij geen instellingsmuren om zich heen had. Zij gebruikten de plekken waar
het minder bereikbare publiek vaak komt als podium; de openbare ruimte. Uitgebreid
besproken worden ‘Waterwolf, laboratorium voor lokale betekenis’ in Gouda en het
Stadsmuseum Zoetermeer met het project ‘Wisselwerking- Wonderkamers van Zoetermeer’.
Deze twee laatste casussen illustreren beide de verschuivende verhouding tussen het
publiek en de erfgoedinstelling en de gevolgen op de wijze waarop er met het publiek om
wordt gegaan. Het betreft hierbij voornamelijk het verschuiven van passieve naar actieve
publieksdeelname in de collectievorming en inbreng in de kenniseconomie. Beide casussen
hebben een andere doelgroep. ‘Waterwolf’ is sinds 2004 een laboratorium waar
geëxperimenteerd wordt met als doel de erfgoedmedewerker 2.0 te stimuleren de
samenleving meer bij hun instelling en erfgoedontsluiting te betrekken. ‘Waterwolf’ richt
zich voornamelijk op de ontwikkeling van de professional. Het Stadsmuseum Zoetermeer
daarentegen heeft een langere traditie die zichzelf van slechts een heemkundige instelling
naar ‘huis van de stad’ wil ontwikkelen. Het Stadsmuseum wil midden in de samenleving
komen te staan door te onderzoeken hoe er met publiekparticiperende projecten om moet
worden gegaan. Ook de zoektocht naar de grens tussen het al dan niet sturen van
collectievorming door het publiek, helpt het Stadsmuseum Zoetermeer te zoeken naar het
museum 2.0.
2.1. Identiteitbevragende projecten
2.1.1. ‘While I Sleep’
Van februari tot en met mei 2009 werd er in Parijs de tentoonstelling ‘While I Sleep’
gehouden. De Indiase kunstenares Shilpa Gupta zoekt in een interdisciplinaire presentatie
samen met (neuro)psycholoog Mahzarin Banaji de grens op tussen individueel en collectief
geheugen en verwachtingspatronen met de universele thema’s angst en vooroordeel. ‘While
42

I Sleep’ in Le Laboratoire riep vragen op. De tentoonstelling confronteerde met individuele
beeldvorming, speelde met dit gegeven en onderzocht de kracht van deze persoonlijke en
unieke beleving van beeld en situatie. Besproken werden de gelaagdheid van veranderingen,
de invloed van het medialandschap en andere externe invloeden waar het individu zich bij
het formuleren van zijn of haar ‘eigen’ ideeën en interpretaties van een object zich niet
bewust van is. Banaji van de Universiteit Harvard: ‘There is a fundamental fracture between
what is in our heads and what we know about it.’ 82 ‘Wat we zien’ en ‘hoe we dit zien’ kan
verschillend zijn. De tentoonstelling onderzocht de gaten in het bewustzijn van het individu,
alsook in het bewustzijn van de natiestaat. De ontmoeting tussen kunst en psychologie
leidde tot werken waarbij de interesse van Shilpa duidelijk naar voren komt. Zij is
geïnteresseerd in wat angst met mensen doet en hoe angst kan zorgen voor vooroordelen
over bepaalde groeperingen. Deze interesse heeft ze gecombineerd met de geschiedenis van
haar land. Voorbeeld is een kunstwerk van haar hand dat de oorlog tussen India en Pakistan
verbeeldde. Hoe kijkt de Westerse bezoeker tegen dit kunstwerk aan als de feiten niet
letterlijk worden genoemd? Zowel individuele als nationaal georiënteerde gevoelens komen
naar boven en zorgden voor een andere interpretatie en betekenisgeving aan het werk: in
plaats van de strijd tussen India en Pakistan legde het publiek verbanden met andere
oorlogen, zoals bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Het betreft dus het invullen van
leegte en onduidelijkheden met eigen angstgevoelens. Dit resulteert in bepaalde gedachtes
en interpretaties. De tentoonstelling ‘While I sleep’ maakte de bezoeker sterker bewust van
het persoonlijk referentiekader, het effect van het (al dan niet bewust) toe-eigenen van
informatiestromen en de manier waarop de eigen (nationale) identiteit gevormd wordt.
2.1.2. ‘Beyond the Dutch’
In Utrecht werd in januari 2010 een kunsthistorische tentoonstelling afgesloten met een
vertelmiddag. Het Centraal Museum Utrecht riep bij de tentoonstelling ‘Beyond the Dutch’
het publiek op persoonlijke verhalen rondom de tentoongestelde kunst de laatste dag van
de tentoonstelling te komen vertellen en te beluisteren. Hiermee werd letterlijk ‘het laatste
woord’ aan het publiek gegeven. De tentoonstelling presenteerde de sporen die de
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Nederlandse kolonisatie van Indonesië heeft nagelaten op de ontwikkeling van beide landen
en de beeldende kunsten. Zowel de conservatoren, de vertellers en het publiek, dat in vele
gevallen speciaal een tweede maal de tentoonstelling bezocht vanwege de vertelmiddag,
waren erg enthousiast. Het vertellende publiek bracht nog meer verdieping in de
kunsthistorische presentatie. Elf vertellers stonden verdeeld over zeven zalen bij een stukje
materieel (kunst)historisch erfgoed en vulden dit aan met eigen narratief erfgoed. Opvallend
maar wellicht niet verrassend is dat het museum als podium voor persoonlijke verhalen een
hoge drempel bleek te hebben. Veelal moesten de vertellers over een streep getrokken
worden. Volgens educatiemedewerkster Véronique Konings had dit verschillende redenen.
Veel vertellers hadden het idee dat hun eigen verhaal niet belangrijk genoeg was. Ook
vonden sommige vertellers het moeilijk om een intiem verhaal te vertellen in het openbaar.
De kleine kring van vier tot zes stoelen bleek voor de meeste prima te werken, al merkte
verteller Henk Duyverman op dat hij deze setting te beperkend vond. Graag had hij niet
alleen zijn gedichten over zijn verblijf in Indonesië als klein jongetje, maar ook foto en
videomateriaal in een lezing gepresenteerd. Vertelster en beeldend kunstenaar Josje Lapré
greep de aanwezigheid van het publiek en de spontane opmerkingen en vragen over haar
verhaal aan om haar publiek zelf weer te bevragen. Zo raakten twee verschillende generaties
in gesprek over de zoektocht en de terugkeer naar de eigen wortels. De ontmoeting, de
verhalen en dialoog die de jonge student en de oudere dame deelden werden onderdeel van
de tentoonstelling.
Het viel de projectgroep ‘Beyond the Dutch’ op dat de vertellers moeilijk te vinden en daarna
te overtuigen waren van de waarde van hun verhaal. Ook bleven de verwachte heftige
emoties uit; veelal werd er een romantisch beeld gegeven en het accent op de mooie
herinneringen gelegd. Negatieve emoties, kritiek en ‘lelijke’ onderwerpen lijken in de ogen
van de vertellers niet wenselijk in een tentoonstelling. Het museum als professionele
instelling schiep een bepaalde verwachting over de in te brengen (immateriële)objecten.
Tentoonstellingconservator van ‘Beyond the Dutch’, Meta Knol (inmiddels directeur van
Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden) publiceerde in 2007 samen met Edwin Jacobs en
Stijn Huijts het ‘Manifest voor een Mondig Museum’ dat niet onopgemerkt bleef in
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Nederlands museumland.83 Het manifest hield een pleidooi voor drempelverlaging en zag
sociaal betrokkenheid als een zogenoemd zaaibed voor engagement bij nieuwe
museumachterban. Dit zet zich ook in het huidige museumbeleid voort, waar veel middelen
worden ingezet om meer publieksparticiperende projecten tijdens en letterlijk ín de
tentoonstellingen te maken. In het Centraal Museum te utrecht wordt publieksparticipatie
gestimuleerd met behulp van zogenaamde werkplaatsen die thematisch ingericht zullen
worden naar actualiteit. Naar gelang het onderwerp en discipline van de lopende
tentoonstelling wordt er een passende ontmoetingsplek gecreëerd. Ook komt er een plek
om de inbreng van het publiek te tonen. “Zo wordt het een stukje museum voor, door en
ván het publiek”84 Het is een stukje extra dimensie toevoegen aan de kunstwerken. De
huidige tentoonstelling: “Stof tot nadenken Alexander van Slobbe, een onafhankelijke
vormgever in de mode” heeft als verdiepingsproject ‘patroon ontrafeld’. Het betreft een
naaiatelier waarin bezoekers een door Van Slobbe afgegeven patroon van een jurk na mogen
maken. Dit moet de mensen meer inzicht geven in de vormgevergeest. “Het programma
rondom Patroon Ontrafeld bestaat o.a. uit een workshops door bekende kunstenaars en
ontwerpers, workshops ‘naaien for dummies’ en als climax een ontwerpwedstrijd en een
modeshow in het museum.”85 Volgens Directeur Edwin Jacobs is het atelier een groot succes
en komen deelnemers erachter dat het maken van mode niet altijd zo makkelijk is als het
lijkt. Het is voor de deelnemer een stapje dichterbij het kunstwerk komen, een verbintenis
met de ontwerper voelen. Zo wordt het publiek ook als individu aangesproken, wat een
sterkere verbondenheid met de tentoonstelling oproept.86
2.1.3. Museum Oostwijk- Jaqueline Heerema
Museum Oostwijk is een project van Jaqueline Heerema dat op initiatief van de gemeente
Vlaardingen van 2001 tot 2009 gelopen heeft en “een bodem heeft gelegd in de wijk”.87
Het project is een goed voorbeeld van de in het eerste deel van een deze thesis besproken
cross-over. Een kunstenaar die (door haar ervaring met soortgelijke projecten) door tot
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Stijn Huijts, Edwin Jacobs en Meta Knol, Manifest voor een Mondig Museum (Manifest, Tilburg/Utrecht/Sittard 2006) (oorspronkelijk in
NRC-Handelsblad. Online te vinden op www.pleinmuseum.nl/manifest.doc d.d. 24-02-10).
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Véronique Konings, telefonisch interview (d.d. 11-02-10).
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Website Centraal Museum Utrecht, Tentoonstelling Stof tot nadenken. Alexander van der Slobbe, via:
http://www.centraalmuseum.nl/page.ocl?pageid=67&expo_id=216&filter=3 (d.d. 27-03-10).
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Edwin Jacobs, Framer Framed (Discussieavond, Utrecht 24-03-10).
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Jaqueline Heerema, interview per mail (d.d. 03-03-10).
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Museum Oostwijk: ‘300 Oosterwijkse
46

koekjestrommels’
Een huiselijk object verandert in een kunstobject en
wordt onder de Oosterwijkers verspreid.

participatie te prikkelen voor een sterkere cohesie in de samenleving moet zorgen. Het
project bestaat uit verschillende delen, waaronder deelprojecten ‘300 Oosterwijkse
koekjestrommels’. Een huiselijk object dat genummerd en gesigneerd is, veranderde in een
kunstobject en werd onder de samenleving verspreid. Twee en een half jaar later is de
betekenis van de koekjestrommel, en de bijbehorende verhalen en rituelen samen met de
bewoners onderzocht in project ’Open Koektrommels’. In het projet Audiotour ‘BBschat’
(Best bewaarde schat) onderzocht radiomaker Marije Schuurman Hess in Oostwijk de
mogelijkheid om met geluid een connectie te leggen tussen de actualiteit en (orale)
geschiedenis. Er werden vervolgens CD-hoesjes onder de bewoners verspreid. Op vertoon
van het gekregen CD-hoesje kon men een CD-Diskman en CD lenen bij de sociale hotspot;
het sigaren winkeltje van Ria Bergman. Zo konden de Oosterwijkers de resultaten van het
project beluisteren.88 Vormgever Felix Janssens/TCHM onderzocht in het project ‘De Atlas
van de Oostwijk’ wat de mensen binnen een wijk bindt. Hij maakte dit zichtbaar door
Meet’nGreets voor dierenliefhebbers en scooterfanaten te organiseren. Gedeelde passies
werden zichtbaar. De derde Meet’nGreet was in samenwerking met Gerard Rooijakkers,
expert in de alledaagse cultuur. Verhalen, vragen en betekenissen over favoriete
voorwerpen van de Oostwijkers kwamen ter sprake.89 Verder zijn onder andere ook
fotowedstrijden en het opschrijven van heldenverhalen onderdeel van project Museum
Oostwijk.
Heerema benadrukt dat gedurende het hele project van belang was de bekende en
bestaande kaders los te laten om tot nieuwe visies te komen. Volgens Heerema was
Museum Oostwijk een mooie proeftuin om haar interesse in het in situ – ex situ verzamelen
uit de museologie te onderzoeken en de rol van het publiek als actieve coproducenten in te
zetten. De klassieke betekenis van het concept ‘museum’ wordt in Museum Oostwijk als een
koepel over de Vlaardingse wijk gelegd. Doel van dit project was om het karakter van de
Oostwijk en de betekenis van de wijk voor haar bewoners zichtbaar een ervaarbaar te
maken. Heerema heeft dit gedaan door verbindingen te vormen tussen alle verhalen,
voorwerpen, plekken en personen die de wijk rijk is. Op verschillende niveau’s (populair,
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Marije Schuurman Hess, ‘Audiotour ‘BBSchat’, in: Voor Overname aangeboden, catalogus Museum Oostwijk (Vlaardingen 2009) 38-39.
Felix Janssens, ‘De atlas van Oostwijk’, in: Voor Overname aangeboden, catalogus Museum Oostwijk (Vlaardingen 2009) 42-43.
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kunstinhoudelijk en wetenschappelijk) werden projecten geïnitieerd en uitgevoerd met
behulp van onder andere kunstenaars en ontwerpers. Het onderzoeken van raakvlakken en
het leggen van verbindingen maakt de culturele identiteit van de bewoners het
hoofdonderwerp van het project. Heerema ziet een sterke ontwikkeling tussen
publieksparticipatieve projecten als Museum Oostwijk en de Wonderkamer van Zoetermeer
(waar zij ook aan mee heeft gewerkt) wat niet perse betekent dat deze meer is ingebed in
een nieuwe visie op ‘museum’. Het conceptuele en surrealistische karakter dat Museum
Oostwijk in 2002 toegeschreven kreeg is met haar omdraaiende rol tussen publiek en
instelling volgens Heerema nog steeds niet zo vanzelfsprekend en ingebed bij instellingen,
hoewel er wel een ontwikkeling plaatsvindt. Heerema presenteerde bij lezingen in de
museumwereld als “vreemde eend in bijt en curiositeit” Museum Oostwijk, en is bij
‘Wisselwerking- Wonderkamer van Zoetermeer’ serieuze gesprekspartner geworden.90
2.2. Identiteitbevragende instellingen
In deze paragraaf worden drie erfgoedinstellingen met verschillende achtergronden
besproken. Het inmiddels in het Nationaal Historisch Museum opgegane jong gebleven
’Anno’, de vernieuwende en in ontwikkeling zijnde Goudse samenwerking ‘Waterwolf,
laboratorium voor lokale betekenis’ en het gevestigde Stadsmuseum Zoetermeer met het
project ‘Wisselwerking- De wonderkamers van Zoetermeer’.
2.2.1. Anno
Anno is opgericht als promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis en was de eerste die
stappen heeft gezet om geschiedenis en geschiedbeleving dichter bij het publiek te brengen.
In 2003 werd Anno als merknaam opgericht door de stichting Actueel Verleden. De stichting
Actueel verleden is in 2003 opgericht door de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief,
het

Rijksmuseum,

het

Letterkundig

Museum,

Rijksbureau

voor

Kunsthistorische

Documentatie, Centraal Bureau voor Genealogie en het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid. Op 1 januari 2010 is Anno opgenomen als het educatie- en jeugdmerk van het nu
alleen nog digitaal bestaande Nationaal Historisch Museum. Anno heeft in de erfgoedwereld
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Jaqueline Heerema, interview per mail (03-03-10).
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zowel als doel gehad de vraag op te roepen ‘wat is de functie van uw instelling?’, alsook het
toevoegen van de combinatie van zakelijkheid en creativiteit. Dit deden zij door op
marktstrategische wijze te bedenken wie de doelgroep is, het gedrag van de doelgroep te
onderzoeken en daarna de activiteit te bepalen. Voornamelijk publieke interesses waren het
onderwerp van de veelal reizende tentoonstellingen.. Op onverwachte plekken, en juist daar
waar veel mensen zijn, confronteerde Anno het publiek met reizende tentoonstellingen. De
Boulevard van Zandvoort kreeg, deels in een strandhotel, een historische tentoonstelling
genaamd ‘ENG’over het thema angst. Tot vorig jaar was de reizende informatierijke
tentoonstelling ‘De Bunker’ door heel Nederland te bezoeken. Een brede doelgroep werd
letterlijk op met de bunker geconfronteerd. ‘De Bunker’ en gaf de passant de mogelijkheid
op eigen en intensieve wijze de Tweede Wereldoorlog te ervaren. Anno is dan wel onderdeel
van haar jongere doch grotere broertje het ‘Nationaal Historisch Museum’ geworden, als
eerste profileerde de organisatie zich al als merk, als nieuwe instelling zonder vaste
verblijfplek en ging partnerschap aan met zowel het publiek, andere instellingen en
onverwachte partners als bijvoorbeeld de ANWB. Anno experimenteerde als een van de
eerste met de identiteit en locatie van een erfgoedinstelling.
2.2.2. Stadsmuseum Zoetermeer
Na een beleidverandering presenteert het Stadsmuseum Zoetermeer zich niet langer als een
traditioneel heemkundig museum, maar als ‘huis van de stad’. Het museum vraagt zichzelf af
hoe het unieke karakter van de stad Zoetermeer gepresenteerd kan worden. Het ‘huis van
de stad’ moet niet alleen een plek voor materieel erfgoed zijn, maar ook zeer sterk tot
bewaarplaats van verhalen en ander immaterieel erfgoed uit de Zoetermeerse samenleving
verworden. In het verslag van het museaal experiment geeft directeur van het Stadsmuseum
Zoetermeer, Jouetta van der Ploeg, aan dat ‘Wisselwerking- De Wonderkamers van
Zoetermeer’ een experiment was, een zoektocht van een museum naar nieuwe
maatschappelijke relevantie doordat het Zoetermeerse publiek mede-eigenaar werd van
tentoonstelling en collectie. Bovendien was het een zoektocht naar het museum 2.0. (ook
wel ‘het nieuwe verzamelen genoemd’) waarbij het genereren van de effecten, potentie en
toekomstige mogelijkheden van een participatieve publieksbenadering onderzocht
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werden.91 Publiek dat idealiter uit een dwarsdoorsnede van Zoetermeerse samenleving
moest bestaan. Op 1 januari 2009 was 85,5% van deze ruim 120.000 Zoetermeerders in
Nederland geboren. De gemiddelde leeftijd was begin 2009 38,4 jaar (maar verreweg de
meeste inwoners waren tussen de 40 en 55 jaar oud). 16,8 % was van niet-westerse
allochtone afkomst, en de groep met Surinaamse afkomst was in zowel de eerste als de
tweede generatie de grootste groep niet-westerse allochtonen in Zoetermeer, op afstand
gevolgd door Antilianen en Arubanen en Turken.92
2.2.2.1. Eerdere publieksparticipatieve projecten
Al in 2004 organiseerde het Stadsmuseum Zoetermeer samen met vijftig inwoners van
Zoetermeer (een diverse groep met variërende culturele en religieuze achtergronden) een
tentoonstelling die ‘tot doel had om de interreligieuze dialoog in de stad te bevorderen en te
onderzoeken of er zoiets bestaat als ‘a New Town Religion’. Titel van het project was
‘Zoetermeer tussen Hemel en Aarde. Ziel en geweten van een moderne Groeistad’. Het
museum heeft trots mogen toezien dat na de tentoonstelling een aantal deelnemers op
eigen initiatief de interreligieuze dialoog heeft voortgezet en de projectgroep ‘Geloven in
Zoetermeer’ op heeft gezet. Vervolgens was in 2005 ‘A Piece 4 Peace’ een tentoonstelling
waarbij jonge graffitikunstenaars uitgenodigd werden hun werk in het museum te tonen.
Jongeren werden met behulp van verschillende happenings en loungemiddagen met muziek,
hiphop, breakdance en graffitidemonstraties gestimuleerd in contact te komen met het
museum. Een Zoetermeerse legale graffitimuur is mede dankzij de tentoonstelling tot stand
gekomen.
‘Wisselwerking, De Wonderkamer van Zoetermeer’ is duidelijk dus duidelijk niet het eerste
project dat een sterk publiekspartipatief karakter had. Direct voorafgaand aan het project
ging de tentoonstelling ‘Give & Take’. Deze tentoonstelling gaf het Zoetermeerse publiek
letterlijk de omlijning van een nieuwe collectie. De nieuwe collectie moest samengesteld
gaan worden uit objecten die volgens de Zoetermeerse samenleving het bijzondere karakter
van hun stad karakteriseerden. Stimulerende factor was dat de Zoetermeerders hun
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Jouetta van der Ploeg, ‘Wisselwerking, De Wonderkamer van Zoetermeer. Exemplarisch, experimenteel of exit?’, in: Catalogus 4289,
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Stadsmuseum Zoetermeer
Dorpsstraat 7, 2712 AB, Zoetermeer
Boven: De tentoonstelling ‘Give and Take’, met de
volgens Zoetermeerders typisch Zoetermeerse
voorwerpen.
Onder: De tentoonstelling over de geschiedenis van
Zoetermeer (zie ook de foto op het voorblad).
Zie ook: http://www.stadsmuseumzoetermeer.nl/
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ingeleverde collectiestuk konden ruilen voor een fles champagne of een fles designwater van
het merk Bling H2O.
Het museum stelde met de tentoonstelling ‘Give & Take’ haar eigen autoriteit ter discussie
door geen enkele redactie op de nieuwe collectie uit te voeren. Ordening of het voorzien van
toelichting werd achterwege gelaten. Enige verklaring bij de voorwerpen was het verhaal
van de schenker zelf, die toelichting bij zijn of haar keuze gaf. Door geen regie vanuit het
stadsmuseum toe te passen gaf het museum de rol van expert aan de bewoners zelf. De
bewoners werden waar het ging om ‘het Zoetermeer gevoel’ door het museum ‘de eigenlijke
experts’ genoemd. Hun verzameling en bundeling van verhalen vormt ‘het’ verhaal van
Zoetermeer. Weliswaar is dit verhaal gefragmenteerd, niet altijd volledig, of van
professioneel niveau, maar hiermee wel authentiek. Dit heeft wellicht een grotere
aantrekkingskracht op de bezoekers. Alle uiteenlopende ingebrachte objecten (86 stuks met
bijbehorende verhalen) zijn in de ‘Collectie Zoetermeer 2008’ ondergebracht.
Het opzetten van deze collectie was slechts het begin van vele vragen die na afloop van ‘Give
& Take’ rezen. Wat ging het Stadsmuseum Zoetermeer als nieuwe eigenaar doen met deze
collectie? Wat is de betekenis van de collectie en vond er een verschuiving van betekenis
plaats toen de objecten museaal werden? Wat vertellen de objecten afzonderlijk en
tezamen over het leven in Zoetermeer? Dit soort vragen waren het vertrekpunt voor een
onderzoek dat samen met Zoetermeerders en een interdisciplinair team van professionals
werd uitgevoerd in vervolgproject ‘De Wonderkamer’.
2.2.2.2. ‘Wisselwerking, De Wonderkamers van Zoetermeer’
De schenkers en belangstellenden van de ‘Collectie Zoetermeer 2008’ werden door het
Stadsmuseum uitgenodigd deel te nemen aan en onderzoek te doen naar museale
processen als ordening, conservering, restauratie, (re)presentatie en betekenisgeving. Het
onderzoek werd in vier fasen uitgevoerd: ‘Het Naakte Object’, ‘Het Sprekende Object’,
‘Object-speeddaten’ en ‘Beyond the Object’. In fase één, ‘Het Naakte Object’, konden de
deelnemers met behulp van een fotograaf, een museumconsulent, een kunstenaar/publicist
en een schrijver/dichter in ateliers en masterclasses onderzoeken wat men ziet als men een
object bekijkt. Wat een verhaal toevoegt aan de beleving van een object ondervonden de
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deelnemers vervolgens in fase twee, Het sprekend Object. Onder begeleiding van een
kunsthistoricus, kunstenaar/performer, een Vlaamse filosofe en drie erfgoedspecialisten
werd onderzocht hoe een museum of een persoonlijk verhaal een object kleurt. Wisselende
composities en nieuwe onderlinge relaties tussen de objecten uit Collectie Zoetermeer 2008
vormden fase drie, ‘Object-speeddaten’. In deze fase werd bekeken wat objecten vertellen
in een bepaalde samenhang. Een tentoonstellingsontwerper, twee beeldend kunstenaars en
een etnoloog confronteerden de deelnemers met de veranderende betekenissen die
(ver)plaatsing van een object met zich mee kan brengen. Afsluitende fase vier, ‘Beyond the
Object’ bestond uit een slotdebat waarin alle vragen, opmerkingen en bevindingen die het
project met zich mee hadden gebracht besproken werden. Het Stadsmuseum, de
deelnemers en professionals konden nog een laatste dialoog aangaan over de betekenis van
de collectie.
Een van de kritiekpunten van het project was de titel: ‘Thuis in Zoetermeer’. Hiermee werd
in de ogen van onder andere criticus Léontine Mensch te veel ingehaakt op nostalgie en het
diffuse begrip ‘thuis’. Bij navraag bleek dit begrip de allochtone bewoners van Zoetermeer
niet aan te spreken omdat het land van herkomst ‘thuis’ wordt genoemd. Dit schiep
verwarring. Bovendien werd door het museum hetzelfde ervaren als wat bij de vertelmiddag
van ‘Beyond the Dutch’ door de medewerkers opgemerkt werd: persoonlijke verhalen en
objecten werden al snel beoordeeld naar ‘museumwaardigheid’. Al snel worden kleine
verhalen als ongepast ervaren. Een oud blik en de ‘oude’ verhalen over vroeger passen voor
het publiek beter in een museum dan hedendaagse discussies. Negatieve associaties en
verhalen over Zoetermeer bleven beperkt.
2.2.2.3. Toekomst
Jouetta van der Ploeg verwacht dat het met de ontwikkelingen op publieksparticipatief
gebied en sociale media erg snel zal gaan. De afgelopen jaren is er een ware trend ontstaan
in de museale (erfgoed) sector, waarbij de snelheid van e-cultuur ontwikkelingen en de
huidige maatschappelijke en sociale situatie zeker van invloed zijn. In tijden van populisme,
de financiële crisis en onzekerheden over de toekomst moeten musea opnieuw hun
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vanzelfsprekend vanuit ministeries binnen en musea moeten hun bestaansrecht ook op
andere gebieden en niveaus verdedigen. Door de musea een rol te geven in citymarketing en
landpromotie kunnen ministeries van bijvoorbeeld buitenlandse of economische zaken
potentiële ondersteunende bronnen zijn. Het maatschappelijk profileren is hiermee niet
alleen wenselijk maar ook noodzakelijk om verdere bloei van de museum- en erfgoedsector
te kunnen stimuleren.
Ook ervaart Jouetta van der Ploeg een dubbel gevoel over publieksparticiperend beleid;
enerzijds wil je de samenleving betrekken, anderzijds moet je blijven sturen. Toch heeft zij
na projecten als Give & Take’ en ‘Wisselwerking’ een duidelijk beeld over de rol van de
erfgoedinstelling bij publieksparticiperende projecten en interventies. Musea moeten uit
hun ivoren toren komen, maar hun positie behouden als regisseur. “Regie vanuit
erfgoedinstellingen is noodzakelijk, wil de uitkomst samenhang hebben en betekenis
krijgen.[…]Anders krijg je vlees noch vis”94 De directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer
plaatst wel een vraagteken bij hetgeen de samenleving wenst, wil deze niet juist het
museum als kennisbaak en deskundige behouden? De publieke giften aan ‘Collectie
Zoetermeer’ bevestigen het traditionele en romantische beeld van het museumobject.
Tijdens de laatste bijeenkomst (het debat) werden hier ook veel vragen over gesteld.
Het stadsmuseum Zoetermeer heeft met haar projecten ‘Give & Take’, en ‘De Wonderkamer
van Zoetermeer’ bewezen dat onderzoek naar het museum 2.0 zeer vruchtbaar is geweest.
Hoewel er ook door het museum zeer kritisch is gekeken naar de uitvoering van het project,
mag het zeker een inspirerende en leerzame ervaring voor de gehele nationale museum- en
erfgoed sector genoemd worden, en ook (internationale)nationale aandacht krijgt.
2.2.3. ‘Waterwolf. Laboratorium voor lokale betekenis’
Binnen de erfgoedsector veranderen het aanbieden en de consumptie van zowel materiële
als immateriële erfgoederen mede door e-cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen. Een
initiatief als ‘Waterwolf’ onderzoekt deze veranderende erfgoedomgang in de stad Gouda.
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Jouetta van der Ploeg, telefonisch interview 23-02-10.
Jouetta van der Ploeg, telefonisch interview 23-02-10.
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Met 26% is de leeftijdsgroep van 0-19 jaar het meest vertegenwoordigd in Gouda. Daarna
volgt in de bijna 71.000 inwoners tellende stad met 23% de 35 tot 49 jarigen. Van
autochtone afkomst is 78% van de Gouwenaren, 9 % is Marokkaans, 7% is westerse
allochtoon en 5 % niet-westerse allochtoon.95
2.2.3.1. Wat is ‘Waterwolf’?
‘Waterwolf’ bestaat uit de bibliotheek van Gouda, het Streekarchief Midden Holland,
Museum GoudA en de Haagse Hogeschool. Zij maken zowel publiek en vooral ook
erfgoedinstellingen bewust van zichzelf en de eigen wensen, belangen en capaciteiten.
‘Waterwolf’ is een stimulator en een voorbeeld voor toekomstige erfgoedinstellingen. Vier
instellingen, e-cultuur en cross-overs vormen samen een paraplu voor allerlei activiteiten die
erfgoedontsluiting en (regionale) identificatieprocessen handvatten geven en zichtbaar
maken.
“Het gaat bij instellingen al lang niet meer om marketing en collecties. Het gaat om
kennis van mensen en het betrekken van mensen bij je instelling. Het gaat om het plézier in
kennen en vervolgens om beleving.”
Ranti Tjan, directeur Museum GoudA.96
‘Waterwolf’ is een laboratorium: een plek waar activiteiten plaatsvinden en op zoek wordt
gegaan naar nieuwe ideeën en vormen rondom lokale cultuur en samenlevingen. Het is dan
ook geen onderzoekscentrum dat zich richt op theorievorming, maar ‘Waterwolf’ stelt
vragen over maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de praktijk. De basis voor
‘Waterwolf’ werd in 2004 en 2005 gelegd in het project ’Goudse dossiers’. Medewerkers van
de bibliotheek Gouda, het Streekarchief Midden Holland en Museum GoudA werkten samen
in een experiment waarbij zij Goudse vrijwilligers begeleidden bij het creëren van websites
over Goudse onderwerpen (‘Gouda

Waterstad’ en ‘Gouda als vrijhaven’). De

samenwerkingen bleken vruchtbaar en ‘Waterwolf’ vervult nu een paraplufunctie voor
allerlei kleinere projecten en initiatieven. ‘Waterwolf’ paste dan ook prima in visie die het
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http://www.informatieprofessional.nl/digibladeren.html d.d. 09-04-09) 34.
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Streekarchief Midden Holland onder leiding van Sigfried Janzing bij de start van ‘Waterwolf’
uit wilden dragen en waar al een ‘Waterwolfmentaliteit’ in te vinden was. Niet alleen het
uitvoeren van de archiefwet, maar ook de historische beleving van de collectie waren
aandachtspunten. Het aanspreken van het publiek op een persoonlijk niveau zodat het hen
raakt en bijblijft was een van de uitgangspunten.97 Het archief was zich er toen al sterk van
bewust dat het geen eiland is en de samenwerking en netwerken met andere historische
gezelschappen moet versterken om zowel kennis te kunnen delen alsook informatie te
verkrijgen.
De vragen over maatschappelijke en culturele ontwikkelingen worden gesteld door de drie
betrokken instellingen en de Haagse Hogeschool. Zij zijn ook diegene die de antwoorden
geven. Met deze antwoorden kunnen zij hun educatie blijven vernieuwen. Hiernaast werkt
‘Waterwolf’ samen met verschillende partners: burgers, het informele middenveld,
professionals, nationale spelers, overheden, de patching zone (het onderzoeksteam
bestaande uit studenten) en projectpartners. ‘Waterwolf’ doet niet alleen onderzoek maar
verzorgt ook onderwijs voor studenten en voor medewerkers van de deelnemende
instellingen. In samenwerking met het lectoraat Informatie Technologie van de Haagse
Hogeschool werd er in de studiejaren 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009 de minor ‘Kennis
en Emotie in de Mediasamenleving’ aangeboden.
Quirijn Menken, docent aan de Haagse Hogeschool, benadrukt de functie van ‘Waterwolf’
als plek waar instellingen hun bestaansrecht onderzoeken. “Het gaat erom na te denken wat
je als instelling betekent in deze tijd en welke functie je vervult ten opzichte van een
gemeenschap/samenleving. Dat vraagt inzicht in hoe een samenleving verandert, welke
mogelijkheden gebruikt worden en welke niet.”98 Dit is een proces met zowel de instelling
als het publiek als winnaar; men kan van elkaars kennis en vaardigheden profiteren. Het
interessante aan ‘Waterwolf’ is dan ook dat zij met behulp van sociale media en
publieksparticipatie sámen met de burgers lokale betekenis onderzoekt. In de
onoverzichtelijke grote hoeveelheid van digitale netwerken, erfgoedontsluitingen en
communicatiemogelijkheden zijn er immers ook erfgoedgerelateerde onderwerpen die niet
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Beleidstuk Streekarchief Midden-Holland 2006-2008 (Gouda 2006) 3-4, 10-11.
Quirijn Menken, interview via mail (d.d.17-04-09).
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of nauwelijks aan bod komen. Uitstervende ambachten en kennis over de ambachtelijke
werkwijzen en lokale betekenis zijn hier voorbeeld van. Deze onderwerpen gaan nog wel
eens ten onder in de grootschalige mondiale kennisverspreiding. ‘Waterwolf’ gaat dus juist
in op de individuele en lokale onderwerpen en benadrukt ook duidelijk het
tweerichtingsverkeer tussen instellingen en publiek. Beide zijn participant. Met het
bespreken van deze casus zal het duidelijk worden dat het niet alleen door, maar ook vóór
de erfgoedinstelling interessant is om samenwerkingen met elkaar, e-cultuur en het publiek
te initiëren.
2.2.3.2. Onderwerp van onderzoek
‘Waterwolf’ onderzoekt de problematiek rondom lokale betekenis aan de hand van drie
thema’s die met elkaar samenhangen en tezamen diverse aspecten van de problematiek
omsluiten. Dit zijn de thema’s: identiteit, media & ruimte, en participatie. Vragen die gesteld
worden zijn: Welke rol kunnen culturele instellingen spelen in identiteitsvorming op lokale
schaal? Hoe verhouden digitale omgevingen en gereedschappen zich tot fysieke omgevingen
of ontmoetingsplaatsen? Hoe kunnen we mensen (lees: vrijwilligers) motiveren om samen
met ons te werken aan nieuwe informatieomgevingen? Direct gebied van onderzoek zijn
Gouda en de regio. Dit betekent echter niet dat ‘Waterwolf’ slechts op Gouda gericht is. Op
grotere (bijvoorbeeld nationale) schaal is de ontwikkelde kennis ook relevant. De worsteling
met vragen rondom identiteit en lokale betekenissen is gaande in vele dorpen, steden,
regio’s en naties. ‘Waterwolf’ doet ook onderzoek voor andere regio’s dan Gouda en wil een
kenniscentrum zijn met een nationale en internationale reikwijdte.
‘Waterwolf’ richt zich dus voornamelijk op de erfgoedprofessional, het brede publiek en de
wijze waarop de samenleving met lokale identiteit omgaat. Identiteit is bij uitstek een
vraagstuk bij sociale media en andere platforms en digitale netwerken. Hier wordt dan ook
veelvuldig gebruik van gemaakt. In sommige projecten is echter juist het belang van fysiek
contact en interactie groot. Docent aan de Haagse Hogeschool Klaas Jan Mollema: “Het
direct denken in technische oplossingen is namelijk een van de valkuilen bij dit soort
projecten in erfgoedinstellingen. […] Je kunt van een kleine groep mensen niet verwachten
dat ze uit zichzelf een platform gaan vullen met hun opgedane ervaring en kennis. Techniek
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is een mooi middel, maar je moet eerst communicatieprocessen tussen de burger en de
erfgoedinstellingen, en tussen de burgers onderling op gang brengen. “99
2.2.3.3. Projecten
“In een typisch ‘Waterwolf’ project wordt geëxperimenteerd met nieuwe ideeën rondom
identiteit en/of gemeenschap door middel van het ontwerpen en bouwen van digitale
omgevingen en het organiseren van verschillende partners.”100 ‘Waterwolf’ wil
fundamentele vragen stellen door praktijkgerichte experimenten uit te voeren en op de
uitkomsten te reflecteren. Lokale betekenis, lokale technologie, culturele explosie en cultuur
en samenleving zijn hierbij kernontwikkelingen van ‘Waterwolf’. Voorbeelden van deze
projecten zijn:
- ‘Dossiers 2.0’ is een project waarbij vrijwilligers onderzoek deden en dossiers samenstelden
over lokale onderwerpen. Voor zowel de professional als de instelling was dit een leerproces
over omgang met elkaar en de digitale mogelijkheden. Vragen als: ‘wat is de kennis van de
vrijwilliger en hoe kan je deze als instelling begeleiden naar een professioneler niveau dat
van toegevoegde waarde voor de instelling is?’ worden opgeroepen en zo goed mogelijk
beantwoord. Het project is in eerste instantie gestart met als partner de Molukse
gemeenschap in Moordrecht.
- Het project ‘Gemeenschappen en Reflectie in de Zuidplaspolder’ richt zich op onderzoek
naar oude en nieuwe culturele identiteit in de nieuwbouwwijken van Zuidplaspolder. In
samenwerking met een kunstproject, dat in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd,
richt dit project zich op het verzamelen van verhalen uit de identiteitvormende
Zuidplaspolder.
- ‘Identiteit in Ypenburg’ gaat op zoek naar een nieuwe identiteit voor de Haagse wijk
Ypenburg. Onderzocht wordt hoe je in samenwerking met de nieuwe bewoners een
identiteit kunt “maken”. De meest actieve rol voor ‘Waterwolf’ is die van
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Klaas Jan Mollema, Erfgoedmedewerkers in de mediasamenleving. Buiten spelen met je erfgoed. (Website van Informatie Professional
via: http://www.informatieprofessional.nl/digibladeren.htm d.d. 09-04-09) 34.
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Waterwolf, laboratorium voor lokale betekenis, Onderzoek (Website van Waterwolf laboratorium, via: http://www.waterwolflab.nl/d.d.
15-04-09).
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methodiekontwikkeling. Er wordt in dit project samengewerkt met het reeds in Ypenburg
actieve stichting ‘Web in de Wijk’.
- ‘Natte voeten’ is een workshop bij de Haagse Hogeschool. Hierbij heeft een team van
‘Waterwolfers’ een game ontwikkeld die de historische waterwegen en de latere omgang
hiermee zichtbaar maken. Dit om de invloed van de historische scheepvaart op het
historische karakter van Gouda onder de aandacht van de bevolking te brengen.
- ‘Nieuwe formats’ is een project waarbij gekeken wordt naar de behoeften aan nieuwe
formats met betrekking tot erfgoedontsluiting. Hoe stimuleer je het digitaal communiceren?
Welke wensen en vragen zijn er? Er is een website ontwikkeld voor de Historische
Vereniging Gouda. ‘
- Sedjara masjarakat Maluku di Moordrecht’, onderzocht de geschiedenis en huidige leven
van de Molukse gemeenschap in Moordrecht. Eén van de resultaten is het ontstaan van het
idee om de bewoners een ‘wijkboek’ te laten maken om zo op zoek te gaan naar hun eigen
wortels, verhalen en emoties.
- Naar aanleiding van onder andere ‘Dossier 2.0’ en ‘Sedjara masjarakat Maluku di
Moordrecht’ is ‘Herkomst gezocht’ geïnitieerd. In deze tentoonstelling werden de vragen
gesteld: “Hoe verbinden verschillende bewoners met diverse achtergronden uit Gouda zich
met elkaar en hoe kan MuseumgoudA deze verbindingen verwerken in de tentoonstelling?”
- ‘VPRO-lokaal’. De VPRO is bezig met naar de mogelijkheid om op lokaal niveau het reeds
bestaande media-formats ontwikkeld kunnen worden. Vraag is hierbij hoe de lokale media
en instellingen hierbij betrokken kunnen worden.
- ‘Make your Mark’. Dit project is één van de interventies die ‘Waterwolf’ in samenwerking
met de ‘Patchingzone’ midden in de Goudse samenleving heeft uitgewerkt. Op een
zaterdagmiddag toerde er een ‘mobile artstudio’ in een caravan door Gouda. Gouwenaren
konden hun mooiste of leukste herinneringen vastleggen door in de caravan voor een
camera te gaan zitten en hun verhaal te vertellen. Op de caravan was een grote kaart van
Gouda geschilderd waarop zij met een verfspuitbus de plek konden markeren die bij hun
verhaal hoorde. ‘Deze interventie stond in het teken van ‘co-creatie’. Er werd onderzocht
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‘Make your Mark’
Eén van de interventies die ‘Patchingzone’ i.s.m. de
Goudse samenleving op verschillende plekken in Gouda
uitvoerde (zie pagina 59).

60

hoe je in een kader of raamwerk aanbiedt voor uitwisseling en samenwerking. Het was een
goed voorbeeld van een ‘open space’, een ruimte’ die gelegenheid bood voor het delen van
betekenissen.’101
2.2.3.4. Buiten spelen
De Waterwolfpublicatie ‘Buiten spelen, Woudlopershandboek voor de erfgoedmedewerker
2.0’ is het resultaat van de eerste verkenningen in het erfgoed 2.0 veld, en gemaakt ter
ondersteuning van de kenniscirculatie tussen medewerkers van bibliotheken, archieven en
musea. Het handboek is bedoeld voor de erfgoedsector en wil innovaties stimuleren. In de
publicatie worden creatieve innovatievoorbeelden gepresenteerd, inzichten gedeeld en
adviezen gegeven. Met deze uitgave wil ‘Waterwolf’ erfgoedinstellingen stimuleren buiten
hun bestaande werkwijzen te kijken en meer interactie met hun publiek te hebben. Dick
Rijken, lector aan de Haagse Hogeschool en een van de initiatiefnemers, benadrukt het
belang van interne innovators. Zij weten hoe een instelling werkt en kunnen de drempels
aangeven. Nieuwe inzichten worden zo bovendien beter geïmplementeerd. ‘Buiten Spelen’
heet niet voor niets Woudlopershandboek voor de erfgoedmedewerker 2.0. Gert-Jan van
Dijk (docent/onderzoeker en begeleider Buiten Spelen) heeft het over spel en stakeholders
en een groot speelveld (virtueel en fysiek). “We moeten onszelf als medewerker van een
erfgoedinstelling als speler zien!”102 Het is een uitdaging voor de medewerkers, je moet je
eigen deskundigheid in het spel kunnen brengen. Het is zo dus ‘buitenspelen’ in de meest
letterlijke zin van het woord. Het is buiten je kaders kijken, het is een zoektocht naar de
nieuwe identiteit van de erfgoedmedewerker 2.0. Een ander groot voordeel is dat drempels
verlagen en er een blijvende lijn tussen instelling en burger ontstaat. ‘Buiten spelen’ haalt
informatie en (nieuwe)erfgoedinzichten vanuit de samenleving binnen de instellingen.
2.2.3.5. Collectie 2.0
Collectie 2.0 is niet zoals ‘Buiten spelen’ gericht op het van buiten naar binnen halen van
informatie uit de samenleving. Het is juist gericht op het van binnen naar buiten brengen van
kennis en ervaring van de Goudse instellingen naar de samenleving. Dit project, waarbij
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Else Rose Kuiper en Dick Rijken, Buitenspelen. Woudlopershandboek voor de erfgoedmedewerker 2.0 (Waterwolf, 2008) 54.
Else Rose Kuiper en Dick Rijken, ‘Buitenspelen, 89.
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Gouds plateel (geglazuurd aardewerk) als onderwerp werd genomen, verzamelde de nog
beschikbare

kennis

van

de

ervaringsdeskundigen.

De

werkgroep

(verzamelaars,

ervaringsdeskundigen, amateur- en professionele historici) werd door ‘Waterwolf’ geholpen
met het ordenen, inzichtelijk maken, communiceren etc. van de kennis en ervaringen
betreffende de sociale aspecten rond Gouds Plateel. Feitelijke kennis is bij de instellingen al
aanwezig, maar hoe destilleer je tot dan toe ongedocumenteerd immaterieel erfgoed? Het
idee is om de verhalen van de nog levende ervaringsdeskundigen te verzamelen. Goudse
instellingen zetten hierbij hun expertise in en verrijken hun collectie met nog ongehoorde
verhalen.
2.2.3.6. Opbrengsten
Quirijn Menken is als docent jaarlijks betrokken bij een minor die gegeven wordt aan de
Haagse Hogeschool. De projecten van ‘Waterwolf’ beschrijft hij als fascinerend en uitdagend
omdat er elk jaar weer andere vragen en uitkomsten worden gevormd. Na een inspirerend
gesprek met een paar van de enthousiaste Waterwolfprojectleiders, Natasja Wehman en
Dick Rijken, is gebleken dat samenwerkingen tussen erfgoedinstellingen en onafhankelijke
partijen als het kunstenveld en studenten (zoals in de ‘Patchingzone’) voor de
erfgoedinstellingen in Gouda veel inzichten heeft opgeleverd. Niet alleen zijn de wensen van
de samenleving en (en dus het publiek) zichtbaar en bruikbaar geworden, ook zijn de
identiteitsvragen van de instellingen benoembaar geworden en hebben antwoorden
gekregen. Creatieve innovatie heeft aangezet tot zelfreflectie en met verschillende
Waterwolfprojecten zijn er van binnenuit de instellingen nieuwe uitdagingen gevonden.’
‘Waterwolf’ heeft met al haar deelprojecten de Goudse erfgoedinstellingen tot zelfreflectie
aangezet en handvatten gegeven om een nieuwe identiteit en omgangsvormen met het
publiek te ontwikkelen. Hierdoor worden collecties vergroot, inzichten geprikkeld, de relatie
met het publiek en de samenleving sterker aangegaan en erfgoedontsluiting gestimuleerd.
Een opwaartse spiraal is hiermee geïnitieerd. De wisselwerking tussen publiek en instelling is
zowel voor de erfgoedinstelling, als voor het publiek inspiratievol.
Alle ervaringen en inzichten tot dan toe heeft ‘Waterwolf’ in 2008 gepubliceerd in: ‘Buiten
Spelen, Woudlopershandboek voor de erfgoedmedewerker 2.0’ (zie paragraaf 2.2.3.4.).
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2.2.3.7. ‘Waterwolf II’
‘Waterwolf’ wordt vervolgd. Na de eerste ‘Waterwolf’ (2003-2008) zijn de initiatiefnemers
nu druk bezig om en ‘Waterwolf II’ (2010-1013) van middelen te voorzien. Stichting Doen!
heeft hen een subsidie gegeven, maar hier kan ‘Waterwolf’ niet volledig op voortbestaan.
Bovendien vinden veel fondsen het initiatief niet nieuw meer, en een structurele activiteit
willen ze niet ondersteunen.103
‘Waterwolf II’ is niet zo zeer een verdere voortzetting van ‘Waterwolf I’, maar des te meer
een vervolg. ‘Waterwolf II’ gaat van start met als doel een fundamentele structurele
verandering door te voeren in de erfgoedinstellingen, bij de erfgoedmedewerkers en de
wisselwerken tussen instelling en samenleving. ‘Waterwolf I’ heeft veel losgemaakt bij de
professionals. Eerst werd er door de erfgoedmedewerkers weifelend enthousiasme of met
totaal onbegrip over de intenties van ‘Waterwolf’ gesproken. Nu vragen de medewerkers
vraag naar meer projecten waarbij zij inspiratie uit de samenleving kunnen halen en waarbij
de samenleving de instellingen beter leert kennen en gebruik kan maken van de
instellingsexpertise. In het ‘Waterwolf laboratorium II’ zal er een redactie optreden die hoop
wil maken en geven. Geen journalistieke redactie maar een groep die projecten als
trampoline voor de erfgoedinstellingen wil gebruiken. Om samenwerkingen tussen de
instellingen en de instelling en samenleving in te bedden in de erfgoedsector 2.0 zoekt
‘Waterwolf II’ naar de opwaartse spiraal waar na het kiemen van de eerste ‘Waterwolf’
noodzaak toe is. Sleutelwoorden zijn vertrouwen en zelfvertrouwen zowel bij de instelling,
de erfgoedmedewerkers alsook bij het publiek.
2.2.3.8. Toekomst
Volgens Kuiper is er wel een verschuiving te vinden tussen de instellingsconservator en de
samenleving als nieuwe conservator, maar blijven de verhoudingen hetzelfde. De
instellingen moeten een sturende, top-down rol blijven vervullen. Zij moeten hun kunde, hun
kennis en hun faciliteiten gebruiken om de amateur professional en de samenleving te
betrekken bij hun erfgoedontsluiting.104 Dagelijks worden er nog nieuwe ideeën ontwikkeld
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Natasja Wehman, interview per mail (d.d. 22-02-10).
Else Rose Kuiper, interview 08-03-10.
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door in de dagelijkse praktijk van de betrokken instellingen te experimenteren.105 Eind april
2010 is er dan ook begonnen met “Gebeurt er nog wat in Gouda”: nieuwe projecten om niet
journalistieke media te maken met culturele instellingen.
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Waterwolf, www.waterwolflab.nl d.d. 04-05-10
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III-CONCLUSIE
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3.Conclusie
De

opkomst

van

nieuwe

media

en

e-cultuur

zijn

samen

met

globalisering,

multiculturalisering en veranderingen in de leefomgeving van invloed op de samenleving.
Een samenleving die opnieuw zoekt naar haar identiteit en hiermee meer interesse in
geschiedenis en erfgoedontsluiting toont. Er zijn professionals die deze ontwikkeling
opmerken en bestuderen en (museale) erfgoedinstellingen die hiermee hun eigen identiteit
opnieuw in kaart (moeten) brengen. In het afgelopen jaar dat ik deze scriptie schreef hebben
er zich ook binnen de erfgoedsector veel ontwikkelingen voorgedaan. Nieuwe projecten zijn
tot bloei gekomen, (hoofdcasus ‘Waterwolf- Laboratorium voor lokale betekenis’ heeft
hierdoor gezelschap gekregen van ‘Wisselwerking- Wonderkamers van Zoetermeer’),
springen er steeds meer instellingen in de e-cultuur vijver, wordt er steeds meer ervaring
opgedaan over historische beleving van het publiek en is het aantal publieksparticipatieve
projecten en cross-over samenwerkingen toegenomen. Het is duidelijk geworden dan dit
alles van invloed is op de verhouding tussen de museale erfgoedinstelling en het publiek.
Deze thesis heeft allereerst enkele kaders gegeven het ambigue begrip ‘identiteit’ beter te
begrijpen. Niet alleen het definiëren van het begrip ‘identiteit’ is onderhevig aan de tijd
waarin, de plaats waar, en de verdere context waarin het zich bevindt. Ook de
bewustwording en de omgang met de eigen identiteit én die van ‘de ander’ is voor zowel de
professionele erfgoedspecialist alsook voor het publiek veranderd. Op verschillende niveaus
wordt ‘identiteit’ bevraagd en gedefinieerd, en krijgt hiermee meerdere betekenissen. Als er
een definitie gegeven wordt, dan nog is deze onderhevig aan gebruik door verschillende
groepen, in verschillende situaties en op verschillende niveaus. Binnen de wetenschap is in
de ‘antieke filosofie’ de begripsbepaling van ‘identiteit’: de optelsom der delen. Hiermee is
‘identiteit’ een essentialistisch begrip. Het ‘moderne denken’ gaat er juist van uit dat
‘identiteit’ ontstaat door het vaststellen van samenhang. De huidige mondiale
ontwikkelingen en veranderende maatschappij plaatsen identiteitbeleving in beide
uitgangspunten; ‘identiteit’ is de optelsom van onze meervoudige afkomst, én deze afkomst
bepaalt mede welke identiteit men op zich neemt en toebedeeld krijgt. Het definiëren van
het begrip ‘identiteit’ is dus niet eenduidig. In de (dagelijkse) praktijk spelen er zich
verschillende identificatieprocessen af op verschillende schalen. Een functionele, normatieve
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of emotionele identificatie is van invloed op het proces van identiteitvorming. Taakgerichte
identificatie, de herkenning in normen en waarden, en identificatie op sentimenteel vlak zijn
voorbeelden van processen waarbij één persoon of groep verschillende identiteiten kunnen
hebben. Dit heeft ook te maken met de schaal waarbinnen een identiteit zich vormt.
Bij erfgoedontsluiting zijn voornamelijk de persoonlijke, lokale en nationale schaal
interessant, omdat deze een gebied omvatten dat behapbaar en aansprekend is voor het
publiek. Deze worden beïnvloed en versterkt door een multiculturele samenleving en door
de ontwikkeling op het gebied van e-cultuur voegen zich hier ook de ‘on-line’ en ‘off-line’
identiteit aan toe. ‘Identiteit’ is altijd in dialoog met de omgeving en staat voornamelijk in
teken van het proces van identificatie, in èn uitsluiting en verandert constant onder invloed
van allerlei ontwikkelingen. Van invloed op dit identificatieproces zijn verschillende
ontwikkelingen die zich in de maatschappij en op technologisch gebied afspelen.
Globalisering,

medialisering

en digitalisering

creëren

voor

iedereen een ander

referentiekader. De opkomst van visuele media als fotografie en televisie veroorzaakte een
verandering in kijkregime en globalisering is van grote invloed op het ontstaan van
multiculturele identiteit. De mobiliteit van de mens is vergroot, de migratiestromen zijn
sterker dan ooit, multiculturele uitingen en identiteiten bloeien op. Digitalisering, internet en
e-cultuur hebben invloed op de wijze waarop identiteit en afkomst beleefd worden. Het
speelt de opkomst van discussiegroepen, allerhande fora, netwerksites, wiki’s en het gebruik
van Youtube, Google, Flickr, Twitter en iPods in de hand. Dit alles heeft voor een
democratisering van kennis- en informatieoverdracht gezorgd. Het vergroten en
toegankelijker worden van de mondiale wereld zorgt ook voor een omkering in schaal. Té
veel informatie wordt té onhandelbaar en wakkert het verlangen naar de meer vertrouwde
omgeving aan. Met de komst van alle nieuwe invloeden blijkt deze omgeving al enorm groot
en genoeg aanleiding tot discussie te geven. Vragen als : ‘wie is’ en ‘wat is dé Nederlander’
maar ook ‘wie ben ik, wie ben jij’ richten de focus op de meer behapbare eigen nationale,
lokale en persoonlijke leefomgeving.
Deze zoektocht naar de inhoud van de eigen identiteit vindt plaats in een tijd waar er zowel
vanuit de samenleving alsook voor de (museale)erfgoedinstelling sterke behoefte is de eigen
identiteit (opnieuw) te herkennen of te leren kennen. In tegenstelling tot eerste helft
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twintigste eeuw erkennen historici en professionals de opkomst en de waarde van de
geschiedbeleving in de samenleving. Hedendaagse historici bestuderen de zoektocht naar
identiteit en de opkomst van amateurprofessionals anders dan hun voorgangers. Vanaf de
jaren ‘70/’80 van de vorige eeuw is er meer aandacht voor het ‘musealiseren’ van de
samenleving en het verleden; de opkomst van het institutionalisering van historische
belangstelling en de samenleving. Onder andere The past is a foreign country van Amerikaan
D. Lowenthal, The invention of tradition een bundel studies van Eric Hobsbawm uit GrootBrittanie en ‘Les Lieux de mémoire’ van de Fransman Pierre Nora zijn sleutelpublicaties
geweest die sterk van invloed zijn geweest op het ontsluiten van het verleden, de rol die de
samenleving hierin heeft, en de wijze waarop er tegen geschiedbeoefening aangekeken
wordt. Traditionele leefpatronen en waarden worden hervonden, en de samenleving heeft
steeds meer aandacht voor bijvoorbeeld genealogisch onderzoek en historische
gezelschappen. Dit alles komt voor uit het idee dat symbolen voor het verleden behouden
moeten worden voordat zij voor toekomstige generaties verdwenen zijn: de zogenaamde
‘vijf-voor-twaalf-gedachte’ heeft zich ook de erfgoedsector sterk ontwikkeld. Historici zien
inmiddels de waarde in van de hetgeen de amateurprofessionals bij kunnen dragen aan
historisch

onderzoek.

In

de

samenleving

bevindt

zich

specialistische

kennis,

ervaringsdeskundigheid, geld en tijd. Daarnaast zal de erfgoedinstelling de gehele sterke
multiculturele samenleving aan moeten spreken om beoogde historisch besef te stimuleren.
Het professionele veld moet niet alleen samenwerken met de actieve amateurhistorici, maar
ook van de vragen, ideeën en wensen uit de gehele samenleving integreren in de
erfgoedsector.
De casussen en voorbeelden genoemd in beide delen van deze thesis illustreren reeds
bestaande projecten. Deze projecten bevragen de identiteit van de erfgoedinstelling alsook
de identiteit van de samenleving. Het is voornamelijk belangrijk te beseffen is dat de
omstandigheden waarin een identiteit bevraagd en gevormd wordt bepaald of deze als
lokaal of multicultureel wordt gezien. De gekozen casestudies verbeelden de frictie en
samensmelting van multiculturele en lokale identiteiten. ‘Waterwolf’ heeft te maken met de
lokale Goudse samenleving die begin 21e eeuw een eeuwenoude multiculturele en redelijk
stabiele lokale identiteit heeft. Gouda is een stad met geschiedenis die meerdere culturen
samen heeft gebracht tot wat de huidige lokale samenleving nu is. ‘Waterwolf onderzoekt
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deze multiculturaliteit, maar nadruk ligt op de lokale schaal van de gezamenlijke identiteit.
Hiertegenover staat het stadsmuseum Zoetermeer; een museum van een ‘New-Town’ dat
zich bewust is van de nog jonge leeftijd van de stad en de aanwezigheid van
multiculturaliteit. Achteraf richtte het stadsmuseum Zoetermeer zich te veel op het
gezamelijke nieuwe karakter van de stad. Het museum had zich meer op de individuele en
multiculturele achtergrond van de Zotermeerse inwoners moeten richten toen zij in poging
deden de Zoetermeerse identiteit met behulp van deze inwoners te verzamelen.
Beide casussen leveren een vernieuwde omgang tussen instelling en publiek, verhelderende
inzichten en vruchtbare samenwerkingen op. Het contrast tussen de hoofdcasussen ligt
vooral in de beoogde doelgroep. ‘Waterwolf’ richt zich op vernieuwingen voor het
professionele veld, waar Stadsmuseum Zoetermeer zich op de samenwerking met het
publiek richt. Beide voorbeelden van het stimuleren van publieksparticipatie zijn geslaagd.
Beide projecten binnen de instellingen hebben de drempel verlaagd, maar ook beide zien
nog wel problemen op de weg. ’Waterwolf’ heeft te maken heeft met de overheersende
vertrouwde educatieve functie die de sector overzichtelijk en behapbaar maakt voor de
instellingmedewerkers. ‘Waterwolf’ is druk bezig om de ‘Waterwolfgedachte’ van
wisselwerking met de samenleving en ‘buiten spelen’ nog sterker te verankeren binnen het
erfgoedveld. Het Stadsmuseum Zoetermeer heeft te maken met een kleinere groep
stakeholders en kan daardoor makkelijker experimenteren. Van gemaakte fouten wordt
geleerd, de beschikbare financiële middelen en het enthousiasme van museummedewerkers
maken soortgelijke publiekparticipatieve projecten als ‘Wisselwerking- Wonderkamers van
Zoetermeer’ in de toekomst zeker niet ondenkbaar. Wat op institutioneel niveau binnen de
mogelijkheden ligt, is op sectorniveau nog vrij abstract. Zowel Else Rose Kuipers (gericht op
het veld van de professionals), Jouetta van der Ploeg (die op instellingsniveau de
ontwikkelingen overziet) en Jaqueline Heerema (als ervaringsdeskundige op crossovergebied), benadrukken dat kiemen gelegd zijn en het nu tijd is deze aandacht te geven, te
verdelen en tot bloei te laten komen. Want vanzelfsprekend is het betrekken van publiek bij
het aanwijzen en presenteren van erfgoed onder voornamelijk kleine en specialistische
instellingen nog niet.
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In deze thesis heb ik laten zien hoe een zoektocht naar identiteit kan leiden tot een
verschuivende verhouding tussen de erfgoedinstelling en de samenleving. Identiteit is een
contextgebonden en hiermee ambigu begrip, en de verhouding tussen de erfgoedinstelling
en de samenleving is sterk veranderd ten opzichte van de klassieke traditionele musea. De
opkomst van de multiculturele en identiteitzoekende samenleving heeft de functie van
musea doen veranderen. De strenge, traditionele sturende rol van musea is veranderd in
een

begeleidende

open

instelling

die

richting

geeft

aan

een

multiculturele,

gefragmenteerde, identiteitzoekende samenleving. Relaties tussen een moralistisch museum
en het passieve publiek veranderen en de opkomst van het museum 2.0 draagt bij aan een
open dialoog en een bredere erfgoedontsluiting. Zowel de samenleving alsook de
instellingen zijn voor henzelf en ten opzichte van elkaar hun eigen plek in de erfgoedsector
aan het herdefiniëren.
Kortom, de samenleving en (museale) erfgoedinstellingen hebben zeker invloed op elkaar en
er vindt duidelijk een verschuiving plaats waarbij het publiek steeds meer inspraak krijgt en
zijn

stem

daadwerkelijk

wordt

gebruikt

als

uitgangspunt

en

inspiratie

voor

erfgoedontsluiting. De ivoren toren, die de museale instelling lange tijd was, is omver
getrokken door pioniers van erfgoed 2.0 en (inter)nationale overheden die maatschappelijke
relevantie, innovatie en publieksparticipatie hoog in het vaandel hebben. De (museale)
erfgoedinstelling en de samenleving zijn naar elkaar toegegroeid, maar de onderlinge
verhouding zal nooit helemaal gelijkwaardig zijn. Dit of een omkering is namelijk zeker niet
wenselijk. Zowel vanuit de groep professionals alsook door het publiek wordt er een
leidende rol van de erfgoedinstelling verwacht. Bestaande verhoudingen en wederzijdse
verwachtingen tussen erfgoedprofessionals en samenleving verdwijnen niet zomaar, en
bestaan niet voor niets. De rol van het museum is, en blijft, zeker in historische en erfgoed
musea waar de constante identiteitvraag bevraagd en onderzocht wordt, het geven van
handvatten. Professionals bieden het publiek houvast als dit publiek gevraagd wordt de
conservatorrol op zich te nemen. Tegelijkertijd prikkelt het publiek de professional tot
vernieuwde inzichten en kan deze bijdragen aan het verdiepen van kennis en geven van
nieuwe inzichten. Het betrekken van de samenleving bij erfgoedontsluiting geeft vergroot de
wederzijdse waardering tussen instelling en publiek en creëert een breder draagvlak voor
erfgoedontsluiting.
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De middelen die de erfgoedsector 2.0 voor handen heeft zijn niet voor iedereen zichtbaar.
Zowel financiële middelen, maar ook tijd en mentaliteit van de instellingsmedewerkers
moeten aanwezig zijn om vruchtbaar resultaat te verkrijgen. Subsidies, samenwerkingen en
cross-overs hebben nog lang geen algemene bekendheid. Waarom deze onzichtbaar of
onaantrekkelijk zijn blijft de vraag; er zijn veel pogingen en er zijn genoeg good-practices van
cross-overs en samenwerkingen binnen de erfgoedsector te vinden. Hier ligt een taak voor
de stimulerende spelers als bijvoorbeeld UNESCO, de Mondriaan Stichting en Erfgoed
Nederland: breng de good practices nog duidelijker naar voren, en maakt de drempel naar
erfgoed 2.0 nog lager. De wegen die ‘Waterwolf’, het Stadsmuseum Zoetermeer en
Makelovenotart zijn ingeslagen lijken hiervoor geschikt te zijn; zij stimuleren de bestaande
professionele erfgoedsector, met behulp van sociale media en drempelverlagende
projecten, te luisteren naar en samen te werken met de (multiculturele) samenleving.
Zoals geïllustreerd zijn de eerste inspirerende initiatieven genomen, en gaan alle
ontwikkelingen snel; bij elke maand dat deze thesis op mijn laptopscherm bleef staan,
ontwikkelden de samenleving en de erfgoedsector zich snel, werden nieuwe identiteiten
gevormd, nieuwe initiatieven opgezet en werden discussies gevoerd, zowel online alsook
tijdens werkelijke bijeenkomsten door het hele land gehouden. Deze thesis is dan ook sterk
aan zijn tijd gebonden. Ik heb goede hoop dat het geen hele generatie erfgoedprofessionals
én erfgoedpubliek zal duren voordat - onder het kwalitatieve bewakend oog van de
professional - de samenleving, het publiek, de amateur erfgoedhoeder een toonaangevend
deel uit gaat maken van de erfgoedsector. Volgen of leiden? Erfgoedmusea moeten de
discussie en de ontwikkelingen in de samenleving volgen, maar moeten de
erfgoedontsluiting 2.0 blijven leiden.
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