
 

 
 
 
Inleiding 
Toen en toekomst reiken elkaar de hand. Dat is de achtergrond van de nieuwe Brabantse 
Erfgoedprijs. Een prijs die zich richt op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de 
regionale erfgoedsector. Een prijs voor projecten en activiteiten die digitale middelen 
innovatief gebruiken om een breed of nieuw publiek toegang tot de collectie te geven. 
Projecten met nieuwe vormen van samenwerking die erfgoed anders inzetten. Projecten die 
verrassende verbindingen met andere sectoren tot stand brengen met erfgoed als vertrek- of 
eindpunt. Kortom, de Brabantse Erfgoedprijs is geen life time award, maar juist een prijs om 
talent aan te sporen. Talent dat erfgoed op een anders-dan-andere manier inzet. En talent, 
dat is niet leeftijdsgebonden! 
 
Wie de Brabantse Erfgoedprijs 2013 wint, wordt bepaald in drie rondes: 

1. Erfgoed Brabant stelt een long list samen van projecten die blijk geven van talentvolle 
omgang met erfgoed. Op basis van deze long list zijn per project dossiers volgens 
een standaard format voor de jury vervaardigd alsmede een scoringslijst; 

2. de jury vormt aan de hand van de dossiers haar eigen oordeel en gaat daarover in 
beraad op 26 september. In dat beraad worden 3 gelijkwaardige en waardige 
kanshebbers op de  Brabantse Erfgoedprijs 2013 genomineerd; 

3. deze genomineerde worden gepubliceerd op de site van Erfgoed Brabant. Op deze 
site (www.erfgoedbrabant.nl/brabantseerfgoedprijs) kiest het publiek uit deze drie 
genomineerden het project dat de Brabantse Erfgoedprijs 2013 wint.  

 
Dit document is de weerslag van de tweede ronde van dit proces: het juryberaad. 
 
 
Verslag van het juryberaad  
De jury van de Brabantse Erfgoedprijs 2013 kwam op 26 september bijeen in de Postkamer 
aan de Waterstraat 19 in „s-Hertogenbosch. Met een missie: het benoemen van drie 
gelijkwaardige en waardige kanshebbers voor de Brabantse Erfgoedprijs 2013.  
De jury, onder voorzitterschap van Brigite van Haaften-Harkema, Gedeputeerde voor Cultuur 
en Samenleving bestaat uit: 
Jelle de Jong (directeur van Stichting Techniekpromotie),  
Joks Janssen (bijzonder hoogleraar Ruimtelijke Planning en Cultuurhistorie bij de 
Environmental Science Group van Wageningen University),  
Karen Romme (mediaondernemer, spreker en bestsellerauteur),  
Miranda van Bragt (cultuurcoördinator en CKV docent),  
Marc Wingens (directeur van Gelders Erfgoed) en  
Mijke Pol (schrijfster, freelance journalist). 
  
De samenstelling van de jury is een afspiegeling van waar de Brabantse Erfgoedprijs voor 
staat: traditie en innovatie.  
 
In het beraad sprak de jury haar respect uit voor de creativiteit die in de projecten op de long 
list aan de dag wordt gelegd. De jury gaf ook aan geraakt te zijn door de passie en overgave 
waarmee zo velen zich in deze economische krappe tijd inzetten voor de publieke zaak. Met 
belangstelling heeft de jury kennis genomen van de inzet van crowd funding, social media en 
bijzondere samenwerkingsverbanden. Daarmee wordt het erfgoed in een nieuw daglicht 
gesteld. Het erfgoedveld is duidelijk met plezier en enthousiasme in beweging om de 
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toekomst vorm te geven. Daarbij wordt zowel het publiek als nieuwe samenwerkingspartners 
in toenemende mate gezocht en gevonden.  
 
Ten aanzien van de criteria (hier een link naar de criteria) voor de Brabantse Erfgoedprijs 
merkt de jury op dat de term „innovatie‟ reflectie behoeft. Het zou waardevol zijn om dit te 
interpreteren als „creatief‟. Tevens geeft de jury in overweging om het begrip „duurzaamheid‟ 
aan de criteria toe te voegen. De jury is van mening dat de Brabantse Erfgoedprijs een 
positief signaal afgeeft aan het veld en over de wijze waarop het veld bezig is met de 
toekomst. 
 
Tijdens het juryberaad zijn alle projecten gewogen op basis van deze criteria. Tevens hebben 
de juryleden de projecten in relatie en verhouding tot elkaar besproken.  
 
Als conclusie van het beraad zijn de volgende drie projecten benoemd tot kanshebbers voor 
de Brabantse Erfgoedprijs (op alfabetische volgorde): 
 
Geluk op 13 (Tilburg) 
Uit het juryberaad: “Het project is treffend in zijn eenvoud. Het getuigt van grote creativiteit en 
betrokkenheid van de jongeren en de projectleiding. „Geluk op 13‟ is een project dat de 
verbindende kracht van erfgoed benut en creatief met geschiedenis om gaat. Nummer 13 
wordt als ingang genomen om deuren naar het (persoonlijke) verleden te openen in het 
cultureel diverse Tilburg. Dit biedt een uniek tijdsbeeld van Tilburg. Aansprekend is voorts de 
samenwerking tussen het ROC en de universiteit. Wij zijn van mening dat deze wijze van 
verbinden van erfgoed met educatie goed is geslaagd. Door te kiezen voor een doelgroep die 
daar vaak niet voor wordt aangesproken, toont het project haar visie. Daarnaast is het 
inzetten van erfgoed als middel om jongeren zich tot anderen en tot zichzelf te laten 
verhouden uitermate inspirerend.” 
 
Hip ambacht (Breda) 
Uit het juryberaad: “Een project dat recent van start is gegaan en vanuit de historische 
invalshoek aansluit bij het actuele Brabantse (en landelijke) vraagstuk naar ambachtslieden. 
Het is een project dat nog jong is, maar grote plannen heeft. Op tastbare en enthousiaste 
wijze is het project bezig om dromen en wensen waar te maken. Het weer tot leven brengen 
van het meester-gezelprincipe spreekt tot de verbeelding. Daarmee biedt het een goed 
perspectief op structurele kennisoverdracht tussen generaties. Daardoor blijven oude 
ambachten naar de toekomst niet alleen bewaard, maar kunnen ze ook een vitaal onderdeel 
van de economie worden.”  
 
Ketelhuis (GGZE Eindhoven) 
Uit het juryberaad: “Een project in Eindhoven dat op bijzondere wijze de immateriële en 
materiële geschiedenis van de psychiatrie verbindt met het heden. Een project ook dat 
bezoekers en cliënten op een natuurlijke wijze in aanraking brengt met erfgoed. De 
herbestemming van het Ketelhuis is op deze wijze commercieel levensvatbaar gemaakt. 
Erfgoed is daarbij het vertrekpunt. Dat erfgoed daarnaast zo actief wordt ingezet om cliënten 
hun weg naar hun toekomst te laten ontdekken en vorm te geven, is zowel ontroerend als 
inspirerend.” 
 
De jury wenst het publiek veel plezier, wijsheid en enthousiasme in het uitbrengen van haar 
stem op een van deze drie genomineerden. 


