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Voorwoord

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de bestuurders en directies van de 
musea te bedanken voor hun deelname  aan het onderzoek. Ook mijn andere gespreks-
partners, zoals de Reinwardt Academie en FARO mogen hierin niet onbenoemd worden 
gelaten. Zonder u allen had dit verslag niet op deze manier tot stand kunnen komen. 
Dit onderzoek vormde mijn stage bij Erfgoed Brabant in het kader van mijn masteropleiding 
Actuele Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vandaar dat ik ook graag mijn 
collega’s bij Erfgoed Brabant, en in het bijzonder mijn begeleidster Annette Gaalman, wil 
bedanken voor de bijzonder fijne en leerzame samenwerking en voor de gezellige werkplek 
die ze me geboden hebben. Tot slot wil ik mijn begeleidster vanuit de universiteit, 
Dolly Verhoeven, bedanken voor haar prettige begeleiding. 
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Inleiding

Hoe brengen we het streekmuseum naar 
de 21e eeuw? Deze vraag werd in de zomer 
van 2013 door Heemkundig Streekmuseum 
Jan Uten Houte in Etten-Leur aan Erfgoed 
Brabant gesteld. Het streekmuseum vroeg 
Erfgoed Brabant om hulp en advies bij het 
herijken en vernieuwen van het museum, 
met als doel het museum toekomst-
bestendig te maken door meer draagvlak te 
creëren en meer bezoekers te trekken. 
Deze essentiële vraag leeft bij veel meer 
streekmusea. Daarom gaat Erfgoed 
Brabant samen met Streekmuseum Jan 
Uten Houte aan de slag met die herijking, 
en wordt van dit proces op allerlei manieren 
verslag gedaan. Andere musea en heem-
kundekringen worden bij dit proces betrok-
ken. Dit alles gebeurt in het kader van de 
Erfgoed Academie Brabant, het deskundig-
heidsprogramma van Erfgoed Brabant. De 
Erfgoed Academie Brabant heeft tot doel om 
erfgoedbeoefening in Brabant te verster-
ken. Met en van elkaar leren staat daarbij 
centraal. Het project ‘Het streekmuseum 
in de 21e eeuw. Begeleidingstraject streek-
musea’, dat streekmusea in Noord-Brabant 
ondersteuning biedt in hun zoektocht naar 
een nieuw en breder draagvlak past daar 
uitstekend in.1 Onderdeel van dit project 
is het in beeld brengen van de manieren 
waarop streekmusea in Brabant op dit mo-
ment functioneren, hun toekomstvisies en 
hun wensen en behoeften met betrekking 
tot netwerkvorming en samenwerking. Deze 
verkenning van de positionering van streek-
musea en hun ideeën voor de toekomst is 
het onderwerp van dit onderzoek. 
 Ten eerste is onderzocht wat de hui-
dige plaats van streekmusea in de samenle-
ving is. Daarbij is ook aandacht besteed aan 
de geschiedenis van de musea om te zien 
hoe zij die huidige plaats en rol bereikt heb-
ben. De focus van het onderzoek ligt echter 
op de vraag hoe de streekmusea zelf denken 
over vernieuwing en voor welke keuzes en 
mogelijkheden zij daarbij staan. Tenslotte 
is ook nagegaan of er behoefte is aan meer 
onderlinge uitwisseling en samenwerking, 
en is verkend hoe zo’n netwerk eruit zou 
kunnen zien. 
 Het onderzoek, en ook dit onder-
zoeksverslag, is tweeledig. 

Het ene deel bestaat uit  interviews met tien 
streekmusea in Noord-Brabant.
Deze tien zijn gekozen, omdat zij zich 
geïnteresseerd hebben getoond in deze pro-
blematiek. De problematiek speelt 
echter niet alleen in Noord-Brabant, maar 
ook in de andere delen van Nederland 
alsook in andere landen, zoals bijvoorbeeld 
in België. Vandaar dat er ook gesprekken 
zijn gevoerd met een viertal streekmusea 
uit andere provincies van Nederland, om 
een bredere kijk te krijgen. Dit was ook de 
achterliggende reden voor de interviews met 
de medewerkers van FARO, Vlaams steun-
punt voor cultureel erfgoed, en de Reinwardt 
Academie, opleiding tot erfgoedprofessional. 
Het andere deel bestaat uit een literatuur-
studie om de gesprekken in een theoretisch 
kader te kunnen plaatsen en de huidige 
ontwikkelingen in de sector te kunnen 
schetsen. Deze literatuur weerspiegelt ook 
de verschillende perspectieven die er zijn op 
die ontwikkelingen.  
 In een onderzoek naar de positione-
ring van streekmusea hadden ook andere 
invalshoeken gekozen kunnen worden, b.v. 
de meer kwantitatieve benadering van het 
vergelijken van inkomstenbronnen, tentoon-
stellingsoppervlakte, omvang van collecties, 
bezoekcijfers, aantal medewerkers. Vanuit 
het perspectief van de vraagstelling (ideeën, 
wensen en behoeften van de musea zelf) is 
hier echter bewust gekozen voor de combi-
natie van interviews en literatuurstudie. Het 
gaat erom te zorgen dat de streekmusea 
van elkaar weten welke ontwikkelingen er 
worden ingezet zodat ze van elkaar kunnen 
leren en wellicht ook meer in samenwerking 
de toekomst tegemoet kunnen gaan. Daarbij 
is gepoogd de verschillende  ideeën te linken 
aan de leidende gedachten die uit de litera-
tuurstudie naar voren kwamen. 
 In het eerste hoofdstuk wordt de lite-
ratuur besproken en zullen de huidige ont-
wikkelingen in de museumwereld geschetst 
worden. In de daarop volgende hoofdstukken 
worden de antwoorden uit de interviews per 
thema geanalyseerd. Op basis van de hoofd-
vraag is een vragenlijst opgesteld, zodat de 
musea over dezelfde zaken bevraagd zijn.2
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1 Het project is te volgen op: http://www.
erfgoedbrabant.nl/erfgoedacademiebrabant/
het-streekmuseum-in-de-21ste-eeuw/.
2 De vragenlijst is te vinden op pagina 33.



 Achtereenvolgens komen de volgende 
thema’s aan bod: definitie van het streekmu-
seum, de relatie tussen het streekmuseum 
en de regio, en omgang met  de collectie. In 
het vijfde hoofdstuk staat de vorming van het 
netwerk centraal en in het laatste hoofdstuk 
wordt de blik op de toekomst gericht, om 
daarna af te sluiten met de conclusie. 
 Bij de uitwerking van de interviews 
heeft de Barometer van het stadsgevoel, 
Werkdocument van het Netwerk Nederland-
se Stadsmusea uit 2011, als inspiratiebron 
en deels ook als leidraad gediend. Net als 
het werkdocument van de stadsmusea is 
ook dit verslag bedoeld voor de musea zelf, 
zodat zij het als basis kunnen gebruiken bij 
het te vormen netwerk, dan wel als reflectie-
materiaal in andere projecten.3 

3 R. Kistenmaker (ed.), Barometer van het 
stadsgevoel. Werkdocument (Alkmaar, 2011).
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(Regionale) musea en hun ontwikkeling

Om dit onderzoek en de uitkomsten van de 
interviews in een breder kader te kunnen 
plaatsen zal eerst de context geschetst wor-
den van de huidige bewegingen in de mu-
seumwereld. Veel van deze ontwikkelingen 
vinden hun oorsprong in de tweede helft van 
de vorige eeuw. Dit is ook de tijd waarin de 
streekmusea ontstonden, die in dit onder-
zoek centraal staan. Vandaar dat de periode 
na 1945 als startpunt genomen wordt. Hier-
bij zal gekeken worden naar het overheids-
beleid met betrekking tot erfgoed, naar de 
gevolgen van een veranderende economie en 
naar de rol van de experts. Tot slot zal aan 
bod komen welke vragen er spelen over de 
omgang met een collectie. Voordat hiertoe 
overgegaan kan worden, is het echter nood-
zakelijk om enkele woorden te wijden aan de 
definitie van het kernbegrip dat naar voren 
zal komen in het onderzoek en dit verslag. 
 Musea, en dus ook de onderzochte 
streekmusea, houden zich bezig met (cul-
tureel) erfgoed. Maar wat houdt dat begrip 
erfgoed eigenlijk in? Wat deze vraag moei-
lijk te beantwoorden maakt, is het feit dat 
het een containerbegrip is. Daarnaast is 
het begrip voortdurend in beweging en in 
ontwikkeling. Hierdoor zijn er door de jaren 
heen verschillende definities gevormd en in 
gebruik geweest. Vandaar dat hier verwezen 
zal worden naar definities die door andere 
auteurs gevormd zijn, maar die in dit onder-
zoek van toepassing worden geacht. 
 Wat betreft het begrip erfgoed wordt 
in twee werken, die voor dit onderzoek als 
basis dienden, een zeer bruikbare definitie 
gegeven. In Dynamisch Erfgoed definieert 
emeritus hoogleraar Geschiedenis van de 
Nieuwe Tijd Willem Frijhoff erfgoed als “een 
erfenis die ons uit het verleden wordt toe-
bedeeld of aangereikt met de opdracht er 
iets mee te doen en het door te geven aan de 
mensen die na ons komen”.4 Frijhoff verdui-
delijkt dit hierna door hieraan toe te voegen 
dat dit erfgoed pas betekenis krijgt door de 
actieve rol die het speelt in de vormgeving 
en dynamiek van de maatschappij in het 
heden en de toekomst. Vandaar dat Frijhoff 
spreekt over dynamisch erfgoed. 5 Ditzelfde 
is ook terug te zien in de definitie die in 
Het Erfgoeduniversum; Een inleiding in de 
theorie en praktijk van cultureel erfgoed 
wordt gegeven door de Nederlandse kunst-
historica en hoogleraar Marlite Halbertsma 
en de hoogleraar Cultureel Erfgoed Marieke 
Kuipers.

Met dit werk beogen zij een inleiding te 
bieden voor iedereen die meer wil weten 
over cultureel erfgoed. Zodoende beginnen 
zij met een begripsanalyse. Zij benadruk-
ken eveneens dat erfgoed niet iets is “wat 
ons overkomt, maar iets wat wij als zodanig 
identificeren en selecteren om te bewaren 
voor de toekomst”.6  Zij verstaan onder erf-
goed niet alleen de objecten die de gemeen-
schap wil bewaren, maar ook de opvattingen 
en handelingen die maken dat de mensen 
die geërfde wereld begrijpen, beheren en 
veranderen. Bij het definiëren van de erfenis 
uit het verleden, het erfgoed, spelen heden 
en toekomst(beelden) dus een doorslag-
gevende rol. Willem Frijhoff vat dit alles nog 
het beste samen: “In die dynamische zin 
staat erfgoed voor een toekomstgerichte 
selectie van wat wij als erfgoed willen vanuit 
een gewenste identiteitsvorming. Zo bezien 
is erfgoed niet eens en voor al betekenisvol. 
Het kan zin verliezen of juist in betekenis 
groeien, en steeds weer zullen nieuwe vor-
men van erfgoed opkomen.”8

Nu deze begrippen nader bepaald zijn 
kunnen de lijnen geschetst worden van de 
bewegingen in de sector die zich bezig-
houdt met dit erfgoed en cultureel erfgoed. 
Na de Tweede Wereldoorlog vinden er veel 
veranderingen plaats in de cultuur- en 
erfgoedsector. Allereerst verschoven de 
zwaartepunten in het overheidsbeleid. Vóór 
1945 was het cultuurbeleid voornamelijk een 
erfgoedbeleid geweest, nu ging steeds meer 
aandacht van de overheid uit naar de eigen-
tijdse kunsten. De overheid stond vanaf de 
jaren zestig een maatschappelijke en cultu-
rele vernieuwing voor ogen, waaraan vooral 
de moderne kunsten moesten bijdragen. 
Dit werd in 1976  in een museumnota gevat, 
genaamd ‘Naar een nieuw museumbeleid’. 

4 W. Frijhoff, Dynamisch Erfgoed (Amsterdam, 2007) 
8. In Dynamisch Erfgoed zijn verschillende artikelen 
van Willem Frijhoff gebundeld. Het citaat is afkom-
stig uit de bewerkte versie van het afscheidscol-
lege dat Frijhoff gaf bij zijn afscheid als hoogleraar 
Geschiedenis van de Nieuwe Tijd in 2007.
5 Ibidem. 
6 M. Halbertsma en M. Kuipers, Het Erfgoeduni-
versum. Een inleiding in de theorie en praktijk van 
cultureel erfgoed (Bussum, 2014) 18.
7 W. Frijhoff, Dynamisch Erfgoed, 38
8 Voor deze schets het ik met name gebruik gemaakt 
van: Halbertsma en Kuipers, Het Erfgoeduniversum; 
A. Gaalman, ‘Streekmusea in beweging’, in:
In Brabant  4 (2014), 64-67. 
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Museum Paulus van Daesdonck Ulvenhout

Deze nota vormde een keerpunt in het 
overheidsbeleid, omdat de overheid nu niet 
meer het advies van experts uitvoerde, maar 
het initiatief naar zich toe trok. De focus van 
deze nota lag op het publiek. De wensen van 
het publiek moesten meer centraal komen 
te staan. Musea moesten zich niet meer 
richten op het kleine publiek, maar op het 
grote publiek. Ze dienden nu hun passieve 
houding van behoud te veranderen naar het 
actief uitdragen en stimuleren van kunsten 
en erfgoed. Dit veranderde de rol van het 
museum; vanaf nu deden blockbusters hun 
intrede: tijdelijke tentoonstellingen die grote 
bezoekersstromen op gang brengen. Tege-
lijkertijd diende de recessie zich aan, kwa-
men subsidies meer en meer onder druk, 
en deed het marktdenken zijn intrede in de 
sector: vooral de toeristische mogelijkheden 
van het erfgoed werden nu gezien.9 
 In dit klimaat ontstaan in de jaren 
zestig en zeventig van de twintigste eeuw de 
meeste streekmusea en de lokale histori-
sche musea. Er kwam meer aandacht voor 
de geschiedenis van het dagelijks leven, het 
leven van de gewone mens. Dit viel samen 
met een groeiende belangstelling voor de 
cultuur van de eigen streek. De consumptie-
maatschappij kwam tot bloei en aan 

de pre-industriële agrarische samenleving 
kwam een einde. Dit zorgde ervoor dat de 
voorwerpen die hieraan herinnerden juist 
waardevol werden, dat mensen hun verloren 
gegane jeugd of die van hun ouders of groot-
ouders gedocumenteerd wilden zien. Boven-
dien kwamen de desbetreffende voorwerpen 
ook steeds meer beschikbaar, doordat meer 
en meer mensen toegang hadden tot mo-
dernere middelen en het gereedschap uit 
ambacht en landbouw zodoende overbodig 
werd. Heemkundigen gingen deze voor-
werpen verzamelen en uit dergelijke verza-
melingen ontstonden veelal de streek- en 
dorpsmusea. In de jaren zeventig stonden 
deze musea over het geheel genomen nog 
in de kinderschoenen en zaten zij veelal nog 
in de hobbyistensfeer. In de jaren tachtig 
ontstond de vraag wat te doen met al deze 
regionale collecties en heeft zich een pro-
fessionaliseringslag voorgedaan. Vanaf dat 
moment is de kwestie van het creëren van 
een draagvlak ook voor de streekmusea 
gaan spelen.10

 In de huidige tijd is dit een van de 
grootste problemen, deze strijd om de 
belangstelling van de bezoekers. Wat het 
ingewikkeld maakt, is dat het niet gaat om 
wie het goedkoopste is, maar om wie het 
aantrekkelijkste aanbod heeft. 

9 Halbertsma en Kuipers, Het Erfgoeduniversum, 
193, 194 en 200-203.
10 Gaalman, ‘Streekmusea in beweging’, 65-67.
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Daar komt nog eens bij dat er een zo ge-
heten beleveniseconomie is opgekomen. 
Dit is een Nederlandse vertaling van het 
Engelse Experience Economy waarbij de 
tweeledigheid van het begrip ‘experience’ 
verloren gaat. Aan de ene kant draait het 
om een unieke belevenis en aan de andere 
kant om een ervaring die mensen bijblijft en 
tot nieuwe inzichten kan leiden. Bezoekers 
willen dus niet meer alleen een tentoonstel-
ling bezoeken of stad bezichtigen. Het gaat 
ook om de context en activiteiten rondom het 
erfgoed, het moet in andere woorden een 
belevenis zijn. In dit kader is het verschijn-
sel van ‘narratieve tentoonstellingen’ opge-
komen. Belevenissen veronderstellen een 
verhaal en door de moderne media is het 
mogelijk bezoekers nu een sfeer te bieden 
waarbij de historische ruimte, de geluiden, 
de informatie en de getoonde objecten één 
samenhangend geheel vormen. De beste 
belevenissen hebben dan ook vier dimen-
sies die er allemaal voor moeten zorgen dat 
de bezoeker betrokken wordt bij de activi-
teit: educatie, escapisme, entertainment 
en esthetica. Deze belevenissen zorgen er 
derhalve voor dat het publiek tegelijkertijd 
iets leert, iets doet, iets beleeft en het gevoel 
heeft van ‘er zijn’ en het verlangen te willen 
blijven.11  
  De huidige publieksbenadering is 
dus sterk gericht op het individu. Hieraan 
gekoppeld zijn tegenwoordig ook veel nieu-
we media in gebruik genomen in de erfgoed-
sector. Het is echter nog altijd een kwestie 
van uitproberen en zoeken voor de meeste 
culturele instellingen om van deze middelen 
optimaal gebruik te maken. De techniek ont-
wikkelt zich zo snel dat het nauwelijks bij te 
houden is voor veel organisaties. Daar komt 
nog eens bij dat de hoofdgebruikers van die 
nieuwe middelen, de jongeren, relatief maar 
weinig aandacht hebben voor cultuur en 
geschiedenis.12

 
Het publiek en zijn voorkeuren heeft nu 
zogezegd de focus gekregen. Dit is ook van 
invloed geweest op de verhouding tussen het 
publiek en de experts. Deze veranderende 
relatie had ook gevolgen voor de streek-
musea. Vanaf de jaren tachtig van de vorige 
eeuw raakten de experts meer maatschap-
pelijk betrokken en werden ze wat 
Halbertsma en Kuipers ‘cultuuraanjagers’ 
noemen. Hier draait het om het overtuiging 
dat de mensen zelf vorm geven aan hun

eigen leven en gemeenschap, zowel op 
economisch, sociaal als politiek vlak. De 
experts zijn er om de samenleving hierbij te 
ondersteunen, want de experts hebben niet 
meer het alleenrecht op erfgoed. Dit zorgde 
voor een nieuwe visie op de te bespreken 
onderwerpen in de erfgoedsector. Naast de 
hoge cultuur kwam er nu ook aandacht voor 
de lage cultuur, voor de cultuur van minder-
heden en werd gepoogd het publiek meer 
te betrekken bij het maken van tentoonstel-
lingen. Dit leidde tot verschillende nieuwe 
ontwikkelingen in de omgang van erfgoed in 
de museumwereld.13

 Zo werden in de jaren zeventig in 
Duitsland en Frankrijk musea opgericht die 
zich specialiseerden op de eigen regio en 
de mensen die daar woonden. Deze musea 
worden respectievelijk Heimatmuseen en 
ecomusées genoemd. In zijn werk Ecomu-
seums. A Sense of place geeft de Britse 
museoloog Peter Davis een historisch en 
filosofisch overzicht van deze ontwikkeling. 
Hij laat zien dat het bij deze musea voor-
namelijk gaat om de menselijke relaties en 
om het menselijk streven in een bepaalde 
setting of specifieke omgeving. Hoewel de 
term dus wellicht iets anders doet vermoe-
den, gaat het niet zozeer over de natuurlijke 
omgeving. Daarnaast benadrukt hij het 
onderliggende web aan fysieke, chemische, 
biologische en menselijke activiteiten en 
connecties. Ook analyseert hij verschil-
lende voorbeelden uit de hele wereld. Op die 
manier toont hij aan dat deze musea veelal 
ontstonden in gebieden die te maken kregen 
met leegstand en leegloop als gevolg van de 
economische crisis van de jaren zeventig en 
de opkomst van de diensteneconomie. De 
werkwijze van een ecomuseum staat ech-
ter voor een soort filosofie en het kan per 
land heel erg verschillen hoe die filosofie tot 
uiting wordt gebracht.14  

11 Halbertsma en Kuipers, Het Erfgoeduniversum, 
208-211.
12 Ibidem, 211-214. 
13 Ibidem, 214-218.
14 P. Davis, Ecomuseums. A sense of place (London, 
2011, second edition) 3-5; I. Dracht, Transcriptie 
interview met Paula Dos Santos (Amsterdam, 2015); 
Halbertsma en Kuipers, Het Erfgoeduniversum, 216.
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Er werd ook nog op een andere manier 
geprobeerd het publiek te betrekken bij het 
museum. Dit wordt treffend beschreven door 
de Amerikaanse museumdirecteur Nina 
Simon in The participatory museum.  Simon 
schreef dit werk met als doel te tonen hoe 
ideeën over participatie uitvoerbaar gemaakt 
kunnen worden in de huidige instellingen. Bij 
een participatiemuseum gaat het erom dat 
een bezoeker niet alleen komt om informatie 
tot zich te nemen. Het museum of de cultu-
rele instelling moet ook een plaats zijn waar 
de bezoeker kan creëren, delen en in contact 
kan komen met andere mensen rondom één 
onderwerp. Hierbij gaat het dus niet om het 
traditionele top-down informatieverkeer dat 
voor iedere bezoeker hetzelfde is. Bij deze 
aanpak draait het om diversiteit en om een 
individuele benadering, het gaat erom de 
bezoeker tot coproducent te maken.15

 Simon beschrijft in haar werk al-
lerlei facetten van een dergelijke manier 
van participeren. Van het opstarten van het 
project tot de evaluatie achteraf. Hierbij laat 
zij zien dat dit idee op allerlei verschillende 
manieren kan worden uitgewerkt. In het 
groot, door het publiek te laten meedenken 
over de inhoud van een tentoonstelling, of 
in een kleinere variant, waarbij het publiek 
achteraf wordt gevraagd wat het beste 
gedeelte van een specifieke expositie was. 
Simon benadrukt echter dat het hier niet 
gaat om een trend die de traditionele musea 
moet vervangen, maar om een strategie die 
als aanvulling kan dienen en een oplossing 
biedt voor de volgende vaak gerapporteerde 
negatieve bezoekerservaringen: bezoekers 
hebben het gevoel dat hun perspectief geen 
aandacht krijgt, en dat ze hun opinie en cre-
ativiteit niet kwijt kunnen; kortom: dat het 
museum eigenlijk geen betekenis voor hun 
leven heeft. Bovendien kunnen bezoekers 
het gevoel hebben dat er geen vernieuwing 
plaatsvindt en dat het museum altijd het-
zelfde blijft.16

 Dit zijn verschillende nieuwe wijzen 
van het benaderen en beheren van erfgoed, 
maar bij al deze manieren staan de belangen 
en interesses van het publiek en de gemeen-
schap voorop. Bovendien is de expert hier-
aan steeds meer ondergeschikt gemaakt. Dit 
alles culmineerde in 2005 in de Conventie 
van Faro door de Raad van Europa. Hier deed 
het begrip ‘erfgoedgemeenschap’ zijn intre-
de. Dit begrip werd als volgt gedefinieerd: ‘a 
heritage community consists of people who 
value specific aspects of cultural heritage

which they wish, within the framework of pu-
blic action, to sustain and transmit to future 
generations’.17Het gaat niet meer om het be-
zitten van erfgoed, maar om het gebruik van 
erfgoed en om identificatie met dat erfgoed. 
De gemeenschap bepaalt dus wat erfgoed is 
en dat erfgoed moet de samenleving on-
dersteunen. De experts hebben hiertoe niet 
meer het alleenrecht.18

 De positie van die professionals is 
de afgelopen vijftien jaar nog op een andere 
manier veranderd. Eén die zeker ook van 
invloed is op veel streekmusea. De experts  
zijn namelijk ook steeds meer coach gewor-
den: hun kennis en vaardigheden dienen als 
ondersteuning voor de vrijwilligers in het 
erfgoedveld. Het aantal vrijwilligers neemt 
nog steeds toe, deels ook omdat betaalde 
functies geschrapt worden. Het is daarbij 
steeds meer de taak van de professionals 
geworden om vrijwilligers te coachen en te 
begeleiden.19

Naast deze veranderingen en bewegingen 
in de wijze waarop het erfgoed wordt aan-
gepakt en tentoongesteld is er ook nog een 
ander debat aan de gang. Dit debat draait 
om de vraag of het verzamelde erfgoed nog 
wel beheersbaar is. Al in 1992 pleitte 
Willem Frijhoff in een lezing naar aanleiding 
van de komst van het Limburgs Museum 
om ‘ordelijk te vergeten’. Hierin verdedigt 
hij de stelling om overbodige ballast weg te 
doen en de overgebleven zaken te herorde-
nen om zo tot nieuwe inzichten te komen. 
De achterliggende gedachte van Frijhoff is 
dat musea dienen als het geheugen van de 
gemeenschap, maar dat in tegenstelling tot 
het menselijk geheugen dit niet automatisch 
wordt geordend. Toch, zo zegt Frijhoff, moet 
die ordening en zinvolle presentatie wel 
plaatsvinden, omdat anders de collectieve 
herinneringen zich niet aan de desbetreffen-
de voorwerpen kunnen binden en dan wordt 
dat object of stukje geschiedenis alsnog 
vergeten. 

15 N. Simon, The participatory museum (Santa Cruz, 
2010) i-v en 1-7
16 Ibidem. 
17 Council of Europe Publishing, ‘Council of Europe 
Framework Convention on the Value of Cultural 
Heritage for Society’, in: Heritage and beyond (2009), 
211-220, alhier 212.
18 Halbertsma en Kuipers, Het Erfgoeduniversum, 
217 en 218. 
19 Ibidem, 218 en 219.
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Er moet dus worden geordend om de wereld 
leefbaar te maken. Frijhoff beargumenteert 
dat het museum op die manier bijdraagt 
aan het toe-eigenen van het verleden en zo 
identiteit en eigenheid schept.20 
 De grote vraag is dan natuurlijk, wat 
bewaard moet worden en wat niet. Of anders 
geformuleerd: wat wordt onthouden en wat 
wordt vergeten? Om te kunnen ordenen, 
moet eerst bekend zijn wat zich in de collec-
ties bevindt. In  de periode 2001-2009 zijn de 
collecties van musea in Nederland geïnven-
tariseerd. Vanaf 2009 werden in Noord-Bra-
bant ook de collecties van heemkundekrin-
gen geïnventariseerd.  De uitkomsten van 
dit onderzoek werden in 2011 gepubliceerd 
in Collecties verzameld. Brabantse heem-
kundige collecties blijken zeer gevarieerd 
zijn, net als de collecties van streek- en 
lokaalhistorische musea. De gemene deler 
is uiteraard dat collecties betrekking hebben 
op de eigen plaats of streek. Om dergelijke 
collecties goed te kunnen ordenen, te behe-
ren en in te zetten, is het belangrijk dat de 
betekenis van die collecties onderzocht is. 
Tot voor kort bestond hiervoor echter geen 
overzichtelijke, goed uitgewerkte methodiek. 
Vandaar dat de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed in 2013 met een eigen ontwik-
kelde methode van collectiewaardering 
kwam. Hierin wordt beschreven hoe objecten 
en collecties in zes stappen systematisch 
gewaardeerd kunnen worden.  

Tevens wordt hierin benadrukt dat niet 
alleen de waarderingen door de tijd heen 
kunnen veranderen en dat de waarde dus 
niet voor altijd vaststaat, maar dat ook de 
opvattingen over wie het erfgoed waardeert 
veranderen. Wederom geldt dat de experts 
hierover niet als enigen de zeggenschap 
hebben.21

Onder invloed van het overheidsbeleid heb-
ben sinds de jaren zestig van de vorige eeuw 
de verwachtingen van het publiek dus steeds 
meer de focus gekregen. Het draait nu om 
de wensen en interesses van het publiek. 
Daarmee samenhangend en vanwege de 
economische situatie is er een strijd om de 
bezoekers losgebarsten en heeft het markt-
denken zijn intrede gedaan. Hierdoor zijn 
ook de publieksbenadering en de visie op 
erfgoed veranderd, zoals onder andere de 
opkomst van het ecomuseum en het parti-
cipatiemuseum laten zien. Dit had gevolgen 
voor de functie van de professionals. Zij zijn 
cultuuraanjagers of coaches geworden, die 
de vrijwilligers en het publiek ondersteunen 
in hun deelname. En dit had ook gevolgen 
voor het behoud en beheer van het erfgoed 
zelf: is dit nog wel beheersbaar en wat de 
beste manier is om het beheersbaar te 
houden en te maken? Ook hier speelt weer 
de vraag over wie dat bepaalt en hoe dat 
bepaald moet worden.

20 W. Frijhoff, Ordelijk vergeten. Het museum als 
geheugen van de gemeenschap (Den Haag, 1992) 
4-6, 16 en 17.
21 A. Gaalman, T. Cuijpers en E. Pouwels (ed.), Col-
lecties verzameld. De Erfgoedmonitor een inven-
tarisatie van collecties bij heemkundekringen in 
Noord-Brabant (’s-Hertogenbosch, 2011) 7 en 27; 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ministers van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Op de museale 
weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen 
(Werkendam, 2013) 4 en 5.
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Het streekmuseum: definitie en identiteit

Tot zover de ontwikkelingen en theorieën 
in de erfgoedsector, want hoe denken de 
mensen uit het veld nu eigenlijk over dat 
publiek, hun collecties en over de toekomst? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
moet echter eerst bekeken worden wat een 
streekmuseum nu eigenlijk is. Wat is de de-
finitie van een streekmuseum? Is er één type 
streekmuseum of zijn er meerdere varianten 
mogelijk? Wat stellen streekmusea tentoon 
en wat proberen zij te vertellen in hun expo-
sities? In de Barometer van het stadsgevoel 
uit 2011, het werkdocument van het netwerk 
van stadsmusea, werd de volgende defini-
tie gegeven van een stadsmuseum: ‘In het 
algemeen zou je kunnen zeggen dat het een 
museum is waar de stad en haar bewoners 
centraal staan.’22 Uit de interviews met de 
bestuurders en directeuren van de streek-
musea kwam naar voren dat als het woord 
‘stad’ in deze zin vervangen wordt door 
‘streek’ er een definitie van een streekmu-
seum ontstaat, waar velen mee  in stemmen. 
Toch kwamen niet alle gegeven definities 
helemaal overeen en is geen enkel streek-
museum hetzelfde.

Zo stelt Berrie Raaijmakers, manager van 
Museum de Vier Quartieren in Oirschot: 

‘Voor mij is een streekmuseum een museum 
dat (bijzondere) voorwerpen en gebruiken 
laat zien die voorkomen of -kwamen in een 
bepaalde geografische streek. 
Er kunnen verschillende typen streekmusea 
voorkomen. Een museum kan zich bij-
voorbeeld richten op kunstvoorwerpen, op 
religie, op het landleven of op een bepaalde 
bedrijfstak. 
De criteria voor een streekmuseum zijn: 
- streekgebonden: laten zien wat in de 
streek voorkwam/-komt en welke gebruiken 
er waren/zijn.
- draagvlak hebben binnen de gemeen-
schap van de gemeente of streek waarin het 
museum gevestigd is voor de inhoud van het 
museum.’23

De bestuursleden van Cultuurhistorisch 
Centrum De Weeghreyse in Rijsbergen haal-
den overeenkomende punten aan. Zij kwa-
men gezamenlijk tot de volgende definitie 
van een streekmuseum: 

‘een plaats waar lokaal gebonden cultuur-
historie getoond en geaccentueerd wordt 
aan de (lokale) bevolking. De onderwerpen 
die getoond worden hebben lokaal impact.’

Later werd deze definitie wat meer genuan-
ceerd door het bestuur:

‘Er zijn meerdere typen streekmusea, maar 
het hangt ook af van het niveau waarop je 
het bekijkt. Als je kijkt naar de definitie is er 
maar één type: een museum waar de streek 
behandeld wordt, bij al deze musea is de 
focus hetzelfde. Maar wat ze tonen kan heel 
verschillend zijn en ook de wijze van ten-
toonstellen kan verschillen. Dus de objecten 
en concepten kunnen verschillen, zoals er 
ook kleine verschillen zitten in de lokale ge-
bruiken die je terug kunt zien in de verschil-
len in bijvoorbeeld de mutsen. 
Wat ‘de streek’ in streekmuseum is, daar 
kun je over twisten. Het is wel breed, want 
je kunt het ook linken aan het nationale of 
internationale, zoals wanneer Van Gogh be-
handeld wordt of de Eerste Wereldoorlog in 
relatie tot de streek. Maar de mensen van de 
streek moeten zich er wel in kunnen herken-
nen, het vertrekpunt blijft altijd de streek.’

Er wordt hier niet alleen benadrukt dat 
de streek centraal staat, maar ook dat de 
inwoners van die streek zich erin moeten 
kunnen herkennen en dat er draagvlak 
moet zijn. Bovendien wordt aangegeven dat 
alle streekmusea in principe over hetzelfde 
onderwerp gaan, namelijk de streek, maar 
dat er verschillende typen streekmusea zijn: 
gekozen onderwerpen en manieren van ten-
toonstellen kunnen erg verschillen. Dit con-
stateerde ook Annette Redegeld, directeur 
van het Museum ’t Oude Slot in Veldhoven. 
Zij benadrukte zelfs dat elk streekmuseum 
zich moet specialiseren op zijn eigen natuur-
lijke basis. Dus niet door zaken te forceren 
of naar iets te zoeken wat er niet is. Volgens 
Annette Redegeld dient een streekmuseum 
te focussen op datgene wat er al is. Dit sluit 
aan bij wat Cees Breugelmans en Ellie Oer-
lemans van museum De Looierij in Dongen 
hierover zeggen:
22 WR. Kistenmaker (ed.), Barometer van het stads-
gevoel. Werkdocument (Alkmaar, 2011) 5.
23 Alle citaten en parafraseringen zijn afkomstig uit 
mijn transcripties van de interviews met de betref-
fende bestuurders van de streekmusea. De bronver-
wijzingen naar deze transcripties zijn alle te vinden 
in de bibliografie.
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‘Je gaat niet op zoek naar het zijn van een 
streekmuseum, dat word je vanzelf, dat 
groeit zo. 
Looien is typisch iets van deze streek en 
zo wordt je als vanzelf een streekmuseum. 
Maar om terug te komen op je vraag wat een 
streekmuseum is: hierbij moeten we be-
denken of het gaat om de inhoud of over de 
functie van het museum. 
Als je het hebt over de functie gaat het hier 
om looien, het boerenbedrijf, artefacten of 
goede verhalen. Het gaat over de cultuur, 
de manier van leven, de geschiedenis en/of 
de bestaansmiddelen van een streek. Een 
streekmuseum moet een van deze zaken 
weerspiegelen. En in ons geval is dat looien.
(…) Als je kijkt naar een grote rol dan gaat 
het om de inhoud van het museum. Hoe 
unieker die inhoud, hoe meer mensen die 
aanspreekt en dan ontgroeit het museum 
zijn rol voor de streek. Bijvoorbeeld: een 
museum in Eindhoven over Philips kan een 
streekmuseum zijn, maar omdat het een 
unieke inhoud heeft kan het een regionaal of 
zelfs landelijk museum worden. De inhoud 
van het museum bepaalt de ontwikkeling 
van een streekmuseum naar een regionaal 
of landelijk museum.’

Karst Vaartjes, bestuursvoorzitter van het 
Heemkundig streekmuseum Jan Uten Houte 
in Etten-Leur, benadrukte in zijn definitie 
nog een laatste facet van de definitie. Hij be-
noemde namelijk ook de link met het heden:

‘Een streekmuseum moet de geschiedenis 
laten zien, maar ook de ontwikkeling naar 
hoe het zo geworden is als het nu is. Een 
streekmuseum moet de neerslag zijn van 
wat er nu te zien is in de regio.’

Voorwerpen uit de streek, het eigene van 
de streek, draagvlak binnen de streek, de 
link met het heden van de streek. Het moge 
duidelijk zijn dat de streek en haar inwoners 
in ieder geval centraal moeten staan. Hier 
wordt op verschillende manieren invulling 
aan gegeven en zo blijkt dat er verschillende 
typen streekmusea zijn. Dit is tevens terug 
te zien in de diversiteit in de verzamelingen 
en onderwerpen. Zo wordt in Museum 
’t Oude Slot en Museum de Vier Quartie-
ren de volkscultuur van de desbetreffende 
streek getoond. In Museum ’t Oude Slot 
wordt dit benaderd vanuit een vraag rondom 
de identiteit. Gepoogd wordt de invloed van 
de Kempen op de buitenwereld te laten zien 
en de invloed van de buitenwereld op de 
Kempen. Het museum stelt de vraag naar 
identiteit en de betekenis daarvan voor de 
mensen. Museum de Vier Quartieren is ook 
een museum over de Kempen en de volks-
cultuur, maar benadert dit op een andere 
manier. Het toont voorwerpen en gebruiken 
uit de periode 1850 -1950, devotionalia, 
volkskunde en landbouwvoorwerpen met 
daarnaast bijzondere poffers, kruiken en 
stoven. Het museum laat in de grootste 
ruimte de seizoenen en werkzaamheden 
van het jaar zien en de verschillende fasen 
in een mensenelven in de streek zien tussen 
1850 en 1950.

13
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Andere streekmusea zoals Cultuurhistorisch 
Centrum De Weeghreyse, de Meierijsche 
Museumboerderij, Museum Paulus van 
Daesdonck en Oudheidkundig Streekmuse-
um Alphen tonen de lokale historie, zonder 
die specifieke nadruk op de volkscultuur. 
Weer andere, zoals De Looierij, richten zich 
op één enkel thema dat typerend was voor 
de streek. Zodoende is er grote diversiteit 
in onderwerpen en focus binnen de diverse 
streekmusea. 
 Ook als gekeken wordt naar de 
identiteit van het museum zijn er verschillen 
te zien. Veel van de streekmusea zijn voort-
gekomen uit of begonnen als een verzame-
ling van een particuliere verzamelaar of 
heemkundekring. Van hieruit hebben zij zich 
ontwikkeld, werden er passende locaties 
gezocht en werden de banden met de plaat-
selijke politiek aangehaald. Weer is er dus 
wel een algemene lijn in de ontwikkeling 
van de streekmusea te zien, maar zorgen de 
plaatselijke factoren voor veel verschillen. 
Het ontstaan, de locatie, de relatie met de 
plaatselijke heemkundekring en de accenten 
van de plaatselijke politiek zijn evengoed van 
invloed op de identiteit van de musea als in-
houd van de verzameling en het onderwerp 
van de expositie. Hierdoor hebben zij een 
historisch, cultuurhistorisch, kunsthistorisch 
of een hybride karakter. 
 Tot slot heeft ook het persoonlijke 
karakter van de directeur of de gekozen 
koers van het bestuur veel invloed op de 
identiteit van het museum. Dit werd bijvoor-
beeld goed duidelijk uit de geschiedenis van 
Museum ’t Oude Slot. Daar werd in de jaren 
tachtig de eerste directeur aangesteld. Deze 
was afkomstig uit het basisonderwijs en 
richtte zich vooral op educatie en filosofische 
vragen. Hij probeerde vooral vragen te be-
antwoorden als: wat heeft erfgoed met ons 
te maken? Wat betekent dat voor ons? Hij 
zorgde zo voor de filosofische basis van het 
museum. De tweede directeur had een foto-
grafische achtergrond. Hij heeft zich vooral  
gericht op de tentoonstellingen van heden-
daagse kunst, die in het museum plaats-
vinden. Sinds vijf jaar is Annette Redegeld 
de directeur en zij richt zich specifiek op de 
betekenis en de beleving van de voorwerpen 
door de museumbezoekers. Dit houdt in 
dat er wederom een verandering is ingezet. 
Activiteiten spelen nu een belangrijke rol: 
het museum is gegaan van 15 activiteiten in 
2009 naar 33 in 2014.

Vaak wordt een activiteit gecombineerd met 
toegang tot het museum. Dit lokt mensen 
het museum in en zo krijgen ze nieuwe 
bezoekers die ook weer terugkomen. Er is 
dan ook een groeiende belangstelling voor 
het museum te zien. Dit uit zich ook in het 
feit dat er meer vrijwilligers zijn. Dit aan-
tal is gestegen van 12 in 2010 naar 60 in 
2015. Bovendien wordt het museum steeds 
meer geboekt als vergaderruimte. Door 
deze nieuwe richting moet het museum ‘de 
cultuuretalage van Veldhoven worden’ zoals 
het staat geformuleerd in het gemeenteplan. 
Hieruit blijkt dat elke directeur zijn eigen 
focus kiest en daarmee ook de weg die het 
museum inslaat . Een nieuwe directeur kan 
zodoende veel invloed hebben op de ontwik-
keling van een museum. 
Kortom, er zijn meerdere antwoorden mo-
gelijk op de vraag wat een streekmuseum is. 
Er zijn meerdere typen streekmusea en zij 
hebben niet allemaal dezelfde identiteit. Ook 
is gebleken dat de directeur of het bestuur 
hierin erg bepalend kan zijn. Dit komt al-
leen al tot uiting in het feit dat niet iedereen 
dezelfde eenduidige definitie gaf. Hoewel 
er op diverse manieren invulling aan wordt 
gegeven, kan in het algemeen toch gesteld 
worden dat een streekmuseum een museum 
is waar de streek en haar bewoners centraal 
staan.  14
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Het streekmuseum en zijn regio

De streek en haar bewoners zijn het ver-
trekpunt, maar wat is dan de rol van het 
museum in die streek en voor die bewo-
ners? Welke functie heeft het streekmu-
seum in de regio? Wat is de relatie tussen 
het streekmuseum en die inwoners dan 
precies? Ook wat betreft dit onderwerp 
kwamen in de antwoorden meerdere fa-
cetten naar voren. Bij het behandelen van 
deze facetten, kwam vervolgens tevens de 
volgende vraag naar voren: voor wie is het 
streekmuseum er? Alleen voor de inwo-
ner van de streek? Voor de toerist of voor 
beiden? 

Als de gegeven antwoorden vergeleken wor-
den dan is er een grofweg een tweedeling te 
maken.  Aan de ene kant zijn er degenen die 
aangeven dat het de functie van het museum 
is om mensen bewust te maken van waar ze 
vandaan komen. Zoals Hans van Sleuwen, 
bestuursvoorzitter van de Meierijsche Muse-
umboerderij, het verwoordde: 

 ‘We zijn niet zomaar op de wereld gekomen. 
Historie is niet zomaar een aantal feiten. 
Mensen van toen hadden ook gedachten en 
gevoelens. Hoe kom ik het leven door? Hoe 
kom ik de dag door? Hoe krijgt ik eten op 
tafel? En vroeger hadden ze geen Google 
om dat allemaal op te zoeken of een tele-
foon of computer. Vroeger had je vooral de 
kerk, buren en God. We moeten de mensen 
(opnieuw) bewust laten worden waar ze van-
daan komen.’

Dit is ook wat Henk Kemperman, directeur 
van Museum De Locht, Karst Vaartjes, 
bestuursvoorzitter van Heemkundig streek-
museum Jan Uten Houte en Toon Tim-
mermans, voorzitter van Oudheidkundig 
Streekmuseum Alphen aangaven. Alle vier 
benadrukten ze daarnaast ook de sociale rol 
die het museum speelt voor de vrijwilligers. 
Karst Vaartjes vatte het geheel  als volgt 
samen: 

‘Het museum heeft wel degelijk een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid om bin-
nen de regio te functioneren en niet alleen 
maar een hobbyistenmuseum te zijn. Het 
museum heeft een culturele, educatieve, 
maar zeker ook een recreatieve waarde.’

De rol die Kees Leijten, conservator van het 
Museum Paulus van Daesdonck, toedicht 
aan een museum past ook in deze categorie, 
 

maar in zijn antwoord is zijn achtergrond als 
heemkundige goed terug te zien:

‘De rol van het museum is de kennis van 
de streek te vertellen, te onderzoeken, te 
bewaren, te publiceren en door te geven aan 
de kinderen. Daarbij is het ook zeer belang-
rijk dat het museum de spullen bewaart 
die niemand meer gebruikt, zoals een oude 
grammofoonkoffer bijvoorbeeld, en om die 
te beschrijven.’

Kees Leijten benoemt zoals gezegd ook de 
functie van het vertellen van het verhaal van 
de streek en het doorgeven van die informa-
tie. Hij benadrukt daarnaast echter ook de 
rol van het bewaren van spullen die niemand 
anders meer gebruikt, een traditionele rol 
van heemkundige musea. Daarbij benoemt 
hij ook nog specifiek de onderzoeksfunctie 
van een museum. Hij voegt dus nog aan de 
taken van een streekmuseum het bewaren 
en onderzoeken toe. Of zoals Piet de Blaaij, 
voorzitter van museum Het Warenhuis in 
Axel, het zei:

‘de relatie tussen het museum en de streek 
draait om drie zaken: de herkomst van de 
objecten, het gebruik ervan in de streekge-
schiedenis en het vrijwilligerskorps. (…) het 
museum confronteert met de identiteit van 
de streek’.

In deze groep wordt dus de nadruk gelegd op 
wat je wellicht de traditionele waarden van 
een museum zou kunnen noemen: de edu-
catieve, culturele, recreatieve, cultiverende 
en onderzoekende waarden van een mu-
seum. Rylana Seelen, directeur van Museum 
Kasteel Wijchen, verwoordde deze verschil-
lende facetten wellicht het beste, doordat zij 
het op een bredere manier weergaf:

‘Een bredere definitie van een streekmu-
seum is het toegankelijk maken van het 
cultureel erfgoed van de regio voor het pu-
bliek. (…)Dat is ook de rol van het museum 
in de samenleving, die identiteitsvorming. 
Die unieke geschiedenis benadrukken, dat 
mensen ook trots zijn om ergens te wonen.’

Bij het bereiken van deze doelen speelt edu-
catie een zeer grote rol. Hans van Sleuwen 
legt dit treffend uit: 

‘Dus het gaat erom de jeugd te leren dat
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het anders was door het ze te laten doen 
en ervaren. Voor ouderen zijn we juist een 
reminder. We brengen hen terug naar het 
verleden. Dus een zeer belangrijke rol 
heeft educatie in deze doelen. Educatie is 
de kracht en de sleutel voor de toekomst. 
Niet alleen het cultureel erfgoed behou-
den, maar het ook uitbouwen. Zo hebben 
we bijvoorbeeld een project voor de 2e klas 
van de plaatselijke middelbare school, dus 
13- en 14-jarigen. Dit zijn niet de makkelijk-
ste kinderen en die proberen we begrippen 
als duurzaamheid uit te leggen. Dit doen we 
door ze het te laten ervaren en beleven. De 
leraar kan nog de blaren op zijn tong lullen, 
maar dan komt het niet binnen. Door ze het 
te laten beleven wel.’ 

Schoolklassen van zowel basisscholen als 
middelbare scholen vormen hierbij een 
belangrijke doelgroep in de regio van het 
streekmuseum.
Aan de andere kant was er een groep die 
meer de functie van het museum als een 
ontmoetingsplaats of culturele pleister-
plaats benadrukte. Hierbij werd aangehaald 
dat mensen elkaar zo kunnen vinden in 
hetzelfde onderwerp, kritisch kunnen kijken 
en elkaar kunnen aanvullen. Cees Breugel-
mans en Ellie Oerlemans van De Looijerij 
verduidelijkten dit als volgt: 

‘We zijn meer dan alleen een museum. Je 
kent de mensen, je weet wat er maatschap-
pelijk speelt, je bent geworteld in de samen-
leving. Wij zijn een kader voor de mensen 
om alles te kunnen plaatsen. Het gaat erom 
de binding van de bewoners van de streek 
met het verleden en het heden te bewaren.’ 

Hier wordt dus ook die binding met het 
lokale verleden benoemd, maar tegelij-
kertijd wordt aangegeven dat het om meer 
gaat dan alleen die lokale binding. Ook het 
bieden van een kader staat centraal. Hier-
mee samenhangend is het ook van belang 
te weten op wie de musea zich richten. Aan 
wie willen zij dat verleden duidelijk maken 
of aan wie willen zij dat kader bieden? Wie is 
hun doelgroep? De inwoner van de streek of 
de toerist? Alle musea gaven aan dat ze er 
in principe voor beide doelgroepen zijn. Het 
bleek te liggen aan de plaatselijke factoren 
welke groep het best bereikt wordt. Zo krij-
gen alleen de musea in de meer toeristische 
plaatsen ook daadwerkelijk een relevante 
groep bezoekers binnen, die niet 

afkomstig is uit de streek. Dit geldt bijvoor-
beeld voor Museum Kasteel Wijchen, dat 
aan een landelijke fietsroute ligt, en voor  
Museum de Locht en Kempenmuseum de 
Acht Zaligheden, die tal van vakantieparken 
in de omgeving hebben. Een ander voorbeeld 
is Museum ’t Oude Slot dat veel expats in de 
omgeving heeft wonen. Zij waren de enige 
die echt waarde hechten aan mensen van 
buiten de streek als doelgroep.
De grote meerderheid van de musea gaf 
aan dat zij zich in eerste instantie richten op 
de plaatselijke bewoners, omdat er weinig 
dagjesmensen het museum aandoen. Hierbij 
werd vaak ook jeugd en het onderwijs als 
belangrijke doelgroep genoemd. Het groot-
ste gedeelte van de bezoekers bestaat dus 
uit de plaatselijke bewoners. Dit sluit aan 
bij de functies die met betrekking tot een 
streekmuseum worden genoemd. Het toe-
gankelijk maken van het cultureel erfgoed 
van de regio voor het publiek, het weerge-
ven van de identiteit en het bieden van een 
culturele ontmoetingsplaats binnen de regio. 
Hiervoor heb je lokale bezoekers nodig. In 
dit kader werd vaak ook gewezen op het 
feit dat het hebben van draagvlak binnen de 
regio noodzakelijk is. 
 In deze context is de visie van Paula 
Dos Santos, docent Erfgoedtheorie en So-
ciomuseologie aan de Reinwardt Academie, 
zeer interessant. Zij is afkomstig uit Brazilië, 
maar is sinds 2001 woonachtig in Nederland. 
Doordat zij tevens zeer bekend is met de La-
tijns-Amerikaanse ontwikkelingen heeft zij 
een zeer specifieke kijk op de Nederlandse 
musea. Over de rol van een streekmuseum 
zegt zij het volgende: 

‘De functie van een streekmuseum hangt af 
van de behoeften en mensen achter het mu-
seum. Je moet als museum niets forceren. 
Als museum moet je, met in achtneming van 
de situatie en de stakeholders, kunnen doen 
wat je wilt, maar doe het dan wel goed. Je 
hoeft niet per se heel geëngageerd te zijn, 
het gaat erom hoe je met de mensen uit de 
streek omgaat. Je hoeft niet heel revolutio-
nair te zijn om een goed museum te zijn of 
om relevant te zijn.’

In deze visie wordt uiteindelijk de bewoner 
van de streek ook centraal gesteld. Paula 
Dos Santos sluit in die zin goed aan bij de 
facetten die werden aangehaald door de 
bestuurders van de streekmusea zelf. 
Bovendien legt ook zij de link tussen de16
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bewoners en het hebben van relevantie. Over 
het hebben van een draagvlak stelt zij echter 
het volgende:

‘Je hebt allerlei golven van sociaal enga-
gement en sociale inclusie gehad.Op dit 
moment is dit echter heel weinig aan de 
orde in Nederland. Het is heel moeilijk om in 
Nederland sociaal geëngageerde musea te 
krijgen. Het is ten zeerste gewenst dat een 
museum sociale problemen aanpakt. Veel 
musea proberen een dialoog met de wereld 
aan te gaan, maar naar mijn mening zijn er 
niet genoeg musea in Nederland die echt 
sociaal geëngageerd zijn. De meeste musea 
in Nederland zien dit ook niet als hun taak. 
In Latijns-Amerika is dit wel het geval, maar 
daar zijn de musea ook ontstaan vanuit de 
sociale hoek, terwijl de musea in Nederland 
zijn ontstaan vanuit een kunst- en erfgoed-
achtergrond. Het grootste probleem  voor 
de Nederlandse musea is het omgaan met 
sociale problemen en politieke, filosofische 
inzichten, want zij zien dit niet als hun taak. 
Het is ook niet makkelijk om zaken als 
gelijkheid of kwesties rondom minderheden 
aan te pakken. Of de vraag hoe je die dan 
moet laten terugkomen in je museum of 
wat daar de beste manier voor is, maar dit 
zouden de musea toch moeten proberen. Het 
is echter ook moeilijk voor musea, omdat er 
zoveel regels en voorwaarden zijn waar ze 
aan moeten voldoen. Een voorbeeld van een 
dergelijk museum dat wel sociaal engage-
ment heeft, is een pop-upmuseum (red., een 
pop-upmuseum is een kortlopende exposi-
tie of museum in de buitenlucht), dat heeft 
meer flexibiliteit.’

Paula Dos Santos acht het dus de taak van 
musea om sociale problemen aan te pakken 
en sociaal engagement te verkrijgen, maar 
tegelijkertijd signaleert zij dat dit momenteel 
zeer moeilijk is. Het creëren van draagvlak 
voor een museum is weer een ander vraag-
stuk, maar is wel verwant met het verkrijgen 
van sociaal engagement. Het grote verschil 
is desalniettemin dat het hebben van een 
draagvlak bittere noodzaak is voor de mu-
sea. In zijn artikel ‘Meeste gemeenten vin-
den musea belangrijk’ beschrijft Girbe Buist, 
de redacteur van Museumpeil, het vakblad 
voor museummedewerkers in Vlaanderen 
en Nederland, dat musea hun relevantie 
moeten aantonen, ook voor de plaatselijke 
politiek. Gemeenten vinden musea vaak be-
langrijk vanwege het historisch besef dat

zij kweken en dit leidt weer tot meer iden-
titeiten en grotere sociale cohesie in de ge-
meente. Toch is het beschikbare budget voor 
cultuur eindig en moet er vaak bezuinigd 
worden. Vandaar dat musea hun economi-
sche waarde moeten aantonen, als ook hun 
draagvlak.24 

In de gesprekken met de musea werd ook 
zeer duidelijk verwezen naar het hebben 
van dit draagvlak. De musea zijn zich hier 
terdege van bewust. Zo vertelde Berrie Raa-
ijmakers van Museum de Vier Quartieren: 

‘Wij zijn een museum voor de inwoners en 
de toeristen, maar we hebben nu de neiging 
om in te zetten op de inwoners. Om een 
draagvlak te krijgen, zodat mensen naar ons 
verwijzen als ‘ons’ museum. Op de toe-
rist kun je geen peil trekken, maar als het 
museum gaat leven in de gemeente, krijg je 
draagvlak en een relevantie.’ 

De grote vraag is daarbij natuurlijk hoe dat 
draagvlak te creëren. Zoals Hans van Sleu-
wen het zeer toepasselijk zei: 

‘De kunst is dus zoveel mogelijk mensen 
naar je toe te trekken op alle mogelijke 
manieren.’ 

Bij het beantwoorden van deze vraag wordt 
echter ook de collectie betrokken en de blik 
gericht op de toekomst, vandaar dat dit on-
derwerp nader behandeld zal worden in het 
hoofdstuk De collectie: behoud en beheer en 
het hoofdstuk De Toekomst. 
Het streekmuseum werd door de geïnter-
viewden dus meerdere taken toegekend. 
Enerzijds werden de traditionele waarden 
genoemd, anderzijds werd gezegd dat het 
museum er veel meer is om als culturele 
pleisterplaats te dienen. Bij het uitvoeren 
van deze taken hebben de musea over het 
algemeen genomen de plaatselijke bewo-
ners voor ogen. Daarbij zijn de musea zich 
ook zeer bewust van het feit dat het hebben 
van een draagvlak binnen de gemeente zeer 
belangrijk is. Dit is ook wat andere profes-
sionals binnen de sector signaleren. Dat 
draagvlak wordt gezien als noodzakelijk, niet 
in de laatste plaats vanwege het feit dat mu-
sea zich telkens weer moeten legitimeren 
om voort te blijven bestaan. 

24 G. Buist, ‘Meeste gemeenten vinden musea be-
langrijk’, in: Museumpeil. Vakblad voor museumme-
dewerkers in Vlaanderen en Nederland 41 (2014), 13.
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De collectie: behoud en beheer

Het creëren van draagvlak kan ook door 
middel van het betrekken van het publiek bij 
het samenstellen van collecties. Dit is zelfs 
een dusdanige populaire trend in de huidige 
museumcultuur dat het ‘participerend ver-
zamelen’ wordt genoemd. De onderzochte 
streekmusea bleken hierin zeer eenduidig 
te handelen. Bij de wisseltentoonstellin-
gen werd, mits het onderwerp zich ervoor 
leende, regelmatig aan het publiek gevraagd 
om objecten aan te leveren. Dit kan variëren 
van oude foto’s tot kerststalletjes. Bij het 
beheer van de vaste collectie vindt er echter 
geen wisselwerking tussen het publiek en 
het museum plaats. Er worden wel experi-
menten gedaan op dit gebied, waarbij bij-
voorbeeld pop-upmusea zijn samengesteld 
door jongeren en experts. Geen enkel van 
de betrokken musea bij dit onderzoek heeft 
een dergelijk project op het oog, maar bij de 
wisseltentoonstellingen werd overeenko-
mend met de trend, wel vanwege doordachte 
redenen het publiek om inbreng gevraagd.25 
Rylana Seelen van Museum Kasteel Wijchen 
verwoordde deze redenen als volgt:

‘We proberen een win-win-situatie te cre-
eren, om materiaal te krijgen, om bezoe-
kers te krijgen en om mensen betrokken te 
maken.’

 Hier lijnrecht tegenover staat de pro-
blematiek van het beheersen van de verza-
melde collecties. Wat moet bewaard worden 
en wat niet? is een vraag die momenteel 
breed leeft in de museumsector. Vandaar 
dat aan de musea ook de vraag gesteld werd  
naar hun kennis op het gebied van collectie-
beheer en het ontstaan van hun collecties. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna 
alle collecties ontstaan zijn uit, of wellicht 
beter gezegd gegroeid zijn uit, particuliere 
verzamelingen en giften door de plaatselijke 
bevolking. Dit past precies in het beeld zoals 
dat hier eerder is geschetst over het ont-
staan van dergelijke streekmusea. Heem-
kundigen gingen voorwerpen verzamelen 
en kregen vaak schenkingen, rondom deze 
verzamelingen ontstonden de plaatselijke 
musea.26

 Dit was ook meteen het enige cri-
terium dat werd genoemd als eis waaraan 
een collectie van een streekmuseum moet 
voldoen. De collectie van een streekmuseum 
kan uit allerhande voorwerpen en objecten 
bestaan, maar het gaat erom dat de objecten 
verband houden met de streek, zoals Toon

Timmermans, van het Oudheidkundig 
Streekmuseum Alphen, het verwoordde. 
Karst Vaartjes van het Heemkundig streek-
museum Jan Uten Houte voegde hier nog 
wel aan toe dat de collectie tevens de weer-
slag moet zijn van de missie en visie van het 
museum.  Het is dus niet van belang welke 
soort voorwerpen zich in de collectie bevin-
den, het draait om de band met de regio en 
de visie van het museum. Het voorbeeld van 
de Meierijsche Museumboerderij toont dit 
goed aan. In de boerderij staan alleen voor-
werpen die in een boerderij rond 1900 terug 
te vinden zouden zijn. Er is bewust voor ge-
kozen om een dergelijke specifieke selectie 
te hanteren, zodat het museum ‘levensecht’ 
is en zo past bij de visie van het museum.27

 Tegelijkertijd bleek dat het vaak 
moeilijk is om met die collectie om te gaan. 
Soms ontbreekt de historische kennis van 
de collectie om deze kundig te kunnen 
exploiteren. Of als de kennis wel voldoende 
aanwezig was, dan bleek het beheer van de 
collectie daarentegen zeer moeilijk vanwege 
gebrek aan inzicht hierover. Zo vertelde het 
bestuur van Cultuurhistorisch Centrum De 
Weeghreyse bijvoorbeeld: 

‘Je moet een minimale kennis hebben van 
wat hier gebeurd is en je moet erin geïnte-
resseerd zijn. Maar het blijft lastig, want je 
bent afhankelijk van vrijwilligers en van wat 
zij weten. Dus het is met vallen en opstaan 
leren over bijvoorbeeld zoiets als het bewa-
ren van de collectie. We zijn nu een regis-
tratiesysteem aan het zoeken, maar ook dit 
is gaandeweg leren. Er is geen conservator, 
dus dat is soms best een probleem. Je bent 
beperkt tot de mensen die je hebt en de ken-
nis die zij hebben.’ 

Om die reden is het voor veel van de streek-
musea ook moeilijk om te bepalen wat wel 
en niet bewaard moet worden en worstelen 
ook zij met het probleem hoe ordelijk te ver-
geten. Echter niet altijd werd geconstateerd 
dat er te weinig kennis in huis was op het 
gebied van de collectie. Zo werd door Bea 
Schoenmakers en Willem van Vossen, be-
stuursleden van Museum Boxtel, opgemerkt

25 Kistenmaker (ed.), Barometer van het stadsgevoel, 
33.
26 Gaalman, ‘Streekmusea in beweging’, 65
27 Meierijsche Museumboerderij, ‘Collectie, inrich-
ting en giften’ <http://www.museumboerderij.nl/
collectie/> (geraadpleegd op 03-06-2015).



dat zij een museoloog hebben die hen vrij-
willig adviseert. Ook anderen gaven aan dat 
zij over mensen kunnen beschikken met 
voldoende kennis. In deze gevallen bleek dan 
dat er juist behoefte was aan meer informa-
tie op het gebied van marketing, digitalise-
ring, ICT of bijvoorbeeld subsidies en fonds-
werving. 
 Inhoudelijke kennis en instrumentele 
kennis  zijn uiteraard beide nodig om een 
museum draaiende te houden. Een museum 
is immers ook een bedrijf, en naast cultuur-
historische kennis is kennis op het gebied 
van bijvoorbeeld beleid, financiën, politiek, 
netwerken, leidinggeven, gebouwbeheer, 
maatschappelijke trends, gastvrijheid, 
sociale vaardigheid, educatie, en marketing 
van belang. Daarbij werd door Piet de Blaaij, 
van museum Het Warenhuis in Axel, opge-
merkt dat ook niet vergeten moet worden 
dat er kennis nodig is op het gebied van de 
gemeentelijke, regionale, Nederlandse en 
Belgische museumwereld en het liefst nog 
ruimer. Alsook dat er kennis nodig is van en 
contacten met kwaliteit nastrevende/-bor-
gende instellingen. Uit het onderzoek blijkt 

dat streekmusea door hun afhankelijkheid 
van vrijwilligers niet makkelijk in staat zijn 
alle benodigde kennis en vaardigheden in 
huis te halen. Vandaar dat het per museum 
sterk uiteen kan lopen welke problemen 
worden ondervonden vanwege gebrek aan 
kennis, en ook de best toegeruste museaga-
ven aan dat het altijd nog beter kan en dat er 
kennislacunes waren. 
 Opvallend is dat er één geïnterviewde 
was die aangaf dat er voldoende kennis 
aanwezig was. Dit was Kees Leijten van het 
Museum Paulus van Daesdonck. Hij was 
van mening dat je daar vanzelf in groeit. Hij 
was 25 jaar voorzitter van het Heemkundig 
Streekmuseum Jan Uten Houte in Etten-
Leur, tien jaar voorzitter van de Stichting 
Brabants Heem, drie jaar voorzitter van de 
monumentenfederatie Noord-Brabant en de 
heemkundekring van Nieuw-Ginneken heeft 
hij zelf opgericht in 1975. Vandaar dat hij zei: 

‘Deskundigheid ontstaat door het betrek-
ken van de juiste mensen. Daarnaast zijn er 
voldoende cursussen, krijg je ervaring en 
leer je van elkaar en zijn er contacten die je 
moet inzetten.’ 

19

Museum ‘t Oude Slot Veldhoven



20

Netwerk en samenwerking

Kennis: een onmisbare factor voor het 
besturen van een museum en samen weet 
men meer dan alleen. De Erfgoed Academie 
Brabant heeft daarom binnen het project 
‘het streekmuseum in de 21e eeuw. Bege-
leidingstraject streekmusea’ het doel ge-
steld wensen en behoeften met betrekking 
tot een netwerk van streekmusea in kaart 
te brengen. Musea kunnen elkaar inspire-
ren en van elkaar leren, onder andere over 
de wijze waarop zij de geschiedenis van de 
streek aan het publiek overbrengen. Van-
daar dat het onderzoek zich ook toegespitst 
heeft op de vraag of er behoefte is aan een 
dergelijk netwerk en hoe dat er dan uit zou 
moeten zien. 
 Dat netwerken noodzakelijk is, daar 
was zonder uitzondering iedereen het over 
eens. De meningen waren echter verdeeld 
over de vraag wie in een dergelijk netwerk 
zouden moeten participeren en in welke 
vorm het gegoten zou moeten worden. 

Van de gevraagde musea gaf de meerder-
heid aan dat zij vooral behoeften hebben 
aan kennis op het gebied van het dagelijkse 
bestuur en de dagelijkse gang van zaken. 
Annette Redegeld van het Museum ’t Oude 
Slot vatte dit samen:

‘Ik heb behoefte aan kennis, tips en trucs, 
vragen te bespreken waar wij allemaal mee 
worstelen. Bijvoorbeeld: hoe een goede 
website op te zetten, klimaatbeheersing, 
collectiemanagement, veiligheidsmanage-
ment, een centraal depot in Brabant, vrijwil-
ligersbank, kennisbank, het delen van de 
collecties, de ad hoc modus eruit halen door 
de museumnorm te bespreken.’ 

Ook de streekmusea buiten Noord-Brabant 
hebben dezelfde problematiek en geven 
dezelfde wensen aan. Zo benoemde Rylana 
Seelen van Museum Kasteel Wijchen dezelf-
de soort onderwerpen: 

‘Beleid, sponsoring, genereren van eigen in-
komsten buiten subsidies, nevenstichtingen 
en vrienden van het museum, wat heb je aan 
dergelijke stichtingen, waar zijn ze voor en 
wat kun je ze bieden, beveiliging, samenwer-
kingspartners.’ 

De musea hebben behoeften op alle gebie-
den die te maken hebben met het besturen 
van een museum als een bedrijf. 

Inhoudelijk en bestuurlijk, kennis omtrent 
de collectie en over subsidies en het vrijwil-
ligersbeleid. Bovenal echter lijkt er ken-
nis noodzakelijk te zijn op het gebied van 
communicatie en marketing. Ook Hans van 
Sleuwen van de Meierijsche Museumboerde-
rij benadrukte dit punt: 

‘Communicatie is zeer belangrijk. Hoe com-
municeer je goed naar iedereen? Hoe betrek 
je jongeren? We hebben veel kennis nodig, 
want we moeten de slag naar de toekomst 
maken. De toekomst is museumvijandig: 
tegenwoordig haalt iedereen zijn kennis in 
huis via een apparaat en mensen zijn minder 
geneigd erop uit te gaan om het te beleven. 
Je ziet dan ook vooral senioren in de musea. 
Dus communicatie is een zeer belangrijk 
onderwerp.’

Bij elk museum draait het toch uiteindelijk 
om de vraag: Hoe krijg je de bezoekers bin-
nen? Hoe spreken we de jongeren op een 
goede manier aan? Dit hangt regelmatig ook 
samen met het feit, dat de vrijwilligers van 
de musea zelf al wat ouder zijn en zodoende 
nog niet altijd de social media ten volle we-
ten te benutten. 
 Er was echter één museum dat aan-
gaf dat een netwerk inderdaad een noodzaak 
is, maar dat het museum geen behoefte had 
aan een netwerk over de bovengenoemde 
onderwerpen. Cees Breugelmans van De 
Looierij vertelde namelijk het volgende:

 ‘Het museum zit in een overgangsrol. Ja, ik 
heb enorme behoefte aan een netwerk. Net-
werken is een must. Maar ik zit niet meer zo 
te wachten op de problematiek van de heem-
kundigen met de verzamelwoede of grote 
groepen vrijwilligers. Het gaat om de vraag 
wat je wil. Een dorpsmuseum zijn of meer 
professionaliteit? En ik geloof niet in het 
professionaliseren vanaf de vloer. Daar zit 
het grote breekpunt: je moet professionali-
seren vanaf de top, een beleid hebben en de 
energie en de investeringen. Mensen moe-
ten geleid worden, je moet een goede leider 
hebben, maar de vrijwilligers moeten zich 
wel goed voelen. En een goede leider moet 
kunnen laveren en de grote lijn in de gaten 
houden. Ik heb er behoefte aan te weten hoe 
anderen omgaan met die professionaliteit en 
kennis. Ik wil een open discussie met men-
sen die ook over deze onderwerpen gaan, 
zodat we elkaar aanwijzingen kunnen 



geven. Het gaat om meedenken, teruggeven 
en halen.’
 
 In dit antwoord is een tweede zwaar-
tepunt te vinden, dat door de geïnterview-
den werd aangehaald. Behoefte aan het 
uitwisselen van informatie is er namelijk bij 
iedereen, maar er zijn heden ten dage zeer 
veel netwerkbijeenkomsten. Er wordt op 
veel plaatsen steeds nauwer samengewerkt. 
Soms als gevolg van bezuinigingen en soms 
als bewuste keuze. Er werd aangegeven 
dat er zoveel bijeenkomsten worden geor-
ganiseerd dat het niet haalbaar is om deze 
allemaal bij te wonen. Daarvoor ontbreekt de 
tijd en het geld. Of zoals Kees Leijten van het 
Museum Paulus van Daesdonck zei: 

‘Het antwoord op de vraag of er behoefte is 
aan een netwerk is ja en tegelijkertijd nee. 
Het zal liggen aan het onderwerp, de tijd en 
de kosten. Soms zal ik mijn informatie ook 
elders en gemakkelijker kunnen halen.’ 

Wel moet dus het gevoel gegeven worden 
dat er ook daadwerkelijk wat te halen valt, 
want zoals Rylana Seelen aangaf: ‘

Je moet je partners wel zorgvuldig kiezen. 
Je moet halen en brengen, maar dat geldt 
voor beide partijen.’ 

Het is zodoende van groot belang om de 
juiste gesprekspartners te kiezen en de te 
bespreken thema’s te communiceren.28

 Uit de interviews kwamen verschil-
lende opties naar voren. Enerzijds werd 
aangegeven dat het moet gaan om ‘gelijk-
soortige’ en ‘vergelijkbare’ musea. Klein en 
regionaal beginnen om het gevoel te hebben 
van saamhorigheid en dat er iets bereikt 
wordt. Anderzijds werd daar ook weer aan 
toegevoegd dat er veel te leren is van grotere 
musea. Zij werken immers met professio-
nals. Bovendien kunnen zij ook weer leren 
van kleinere musea, bijvoorbeeld hoe het 
voor de bezoeker zo persoonlijk mogelijk 
kan worden gehouden. Er zijn al dusdanig 
veel landelijke netwerken, dat onder de 
geïnterviewden geen interesse was voor een 
dergelijke variant. Er is behoefte aan een 
netwerk met gelijkgestemden. Vandaar dat 
als alternatief soms wel grensoverschrij-
dend werd gedacht. Aan de grensregio’s in 
Duitsland of Vlaanderen. Bovenal moet het 
netwerk gevormd worden door gelijkge-

stemden, waarbij iedereen haalt en brengt, 
zodat het een doeltreffende uitwisseling 
wordt. 
 Onder andere Sies Vonk, conservator 
van het Kempenmuseum de Acht Zaligheden 
in Eersel, gaf aan dat ook grotere spelers 
noodzakelijk zijn in een dergelijk overleg 
wat hem betreft. In zijn antwoord zijn ech-
ter bijna alle hierboven genoemde facetten 
terug te zien: 

‘Wie zouden er in zo’n netwerk moeten 
deelnemen? Zeker ook Vlaanderen, want de 
Kempen lopen daar ook door. Bovendien is 
het niveau daar heel hoog. Iedereen moet er 
wel in vertegenwoordigd zijn. Dus van een 
klein regionaal museum  tot Het Noordbra-
bants Museum. Blijf je binnen de streek-
musea, dan blijf je op hetzelfde niveau. De 
grote musea kunnen de kennis leveren en 
bij de kleine musea speelt de sfeer een hele 
grote rol. Dus daar kan een wisselwerking 
zijn. Zo hebben wij een keer de ANWB-prijs 
gewonnen voor het leukste dagje uit en dit 
jaar is dat het Klok & Peel Museum gewor-
den. Daar kunnen grote musea jaloers op 
zijn, terwijl zij veel meer bezoekers krijgen. 
Dus zo kun je van elkaar leren. Ik vrees dat 
als je dezelfde soort musea uitnodigt je op 
hetzelfde niveau blijft. Om een stap hoger en 
verder te komen heb je andere invalshoeken 
nodig.’

Er moeten dus gelijkgestemden aan tafel 
zitten, maar er moet ook een wisselwerking 
plaats kunnen vinden. Iedereen moet kun-
nen leren en iedereen moet iets in te bren-
gen hebben. 
 Bij dit netwerk wordt fysiek contact 
als belangrijke factor gezien. Cees Breugel-
mans verwoordde dit als volgt: 

‘Het digitale aspect hierin moet je niet nege-
ren, maar goede communicatie kan alleen 
fysiek. Een discussie moet je fysiek voeren, 
want anders komt er misinterpretatie en 
miscommunicatie. Het is heel belangrijk dat 
er af en toe goed persoonlijk contact is en de 
rest kan digitaal. Digitaal kan het zeer han-
dig zijn om snel dingen uit te wisselen.’ 

Deze uitspraak is typerend voor de meeste 
gegeven antwoorden. Er dient fysiek 
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contact te zijn, maar dit kan in combina-
tie met digitale middelen. Alleen Annette 
Redegeld hechtte een groter belang aan het 
digitale aspect dan de fysieke kant. Haar 
redenatie is namelijk: 

‘Ik ben heel erg geïnteresseerd ineen digi-
taal netwerk, zoals bijvoorbeeld de internati-
onale LinkedIn-groep Small Museum Pro-
fessionals. Zo kun je zelf bepalen wanneer je 
er mee aan de slag gaat en wat je wilt lezen. 
Je kunt zelf bepalen welk onderwerp je toe-
voegt of welke discussie je aanzwengelt. En 
als je meer wilt weten kun je dan bellen met 
het betreffende museum. Dus een dergelijk 
netwerk voor Brabant zou zeer welkom zijn. 
(…) Een dergelijk digitaal netwerk zou ook 
de kleinere musea dwingen om te professio-
naliseren. Als het te veel bij vrijwilligers ligt, 
is er soms te veel afwisseling en te weinig 
communicatie onderling. Dus ik ben van 
mening dat Erfgoed Brabant vooral daarop 
moet inzetten: onderlinge communicatie 
met hedendaagse middelen. Dat schept de 
juiste uitstraling en verwachtingen.’ 

Deze uitspraak komt echter voort uit de-
zelfde punten die de andere musea ook van 
belang achten: goede onderlinge commu-
nicatie en een netwerk dat de tijd en moeite 
waard is. Daarnaast haalt Annette Redegeld 
nog een ander belangrijk punt aan. Hoe 
te zorgen dat dit netwerk een duurzaam 
netwerk blijft en het niet bij één bijeenkomst 
blijft. De ervaring is namelijk dat dergelijke 
netwerken door één persoon gedragen wor-
den en dat als deze wegvalt het netwerk als 
het ware ineenstort. Vandaar dat er ook met 
enige regelmaat wordt verwezen naar een 
trekkende en sturende rol hierin voor Erf-
goed Academie Brabant. Hans van Sleuwen 
stelt het volgende: 

‘En dit alles moet onder strakke en deskun-
dige leiding staan van Erfgoed Brabant. We 
moeten het niet zelf leiden zoals die veilig-
heidsnetwerken, want die zijn vanwege die 
reden waarschijnlijk verwaterd. Dat gaf een 
te makkelijke reden om niet te komen of af 
te zeggen, maar Erfgoed Brabant moet dit 
aandrijven en zorgen dat het netwerk zou 
blijven bestaan.’ 

Het consolideren van het netwerk is zo-
doende ook een aandachtspunt, waarin wel-
licht een grote rol kan zijn weggelegd voor 
Erfgoed Academie Brabant. 
 

Het idee dat Karst Vaartjes van het Heem-
kundig streekmuseum Jan Uten Houte op-
perde, kan in deze context echter ook zeer 
relevant zijn. Hij stelt namelijk voor: 

‘Een groep musea uit één regio die op 
dezelfde lijn zitten samen te laten komen. 
Dit moet een bestuurlijke laag worden. Niet 
twee keer per jaar samen komen, want dat 
is te weinig om zinvol te zijn. Het moet op 
een uitvoeringsniveau komen. Dus je vormt 
groepen, waarin telkens verschillende afge-
vaardigden van het bestuur komen te zitten. 
Dergelijke groepen kunnen per onderwerp 
en thema gevormd worden.’ 

Het voorbeeld van Rylana Seelen staaft dit 
voorstel. Zij weidde uit over het directeure-
noverleg voor kleine en middelgrote mu-
sea dat één keer in de vier maanden wordt 
georganiseerd door Gelders Erfgoed. Het 
voordeel hiervan is volgens Rylana Seelen 
dat er wordt overlegd door mensen die op 
hetzelfde niveau werkzaam zijn en daardoor 
ook dezelfde problemen hebben. 
 Henk Kemperman van Museum De 
Locht zag ook een rol weggelegd voor het 
erfgoedhuis, maar dan niet vanwege hun 
verbindingsfactor: 

‘Ik wil hele praktische samenwerkingen. Ik 
wil graag dat er iemand komt om gewoon 
eens bij dit museum te kijken om te zien 
wat er hier verbeterd kan worden. Ik heb 
geen behoefte aan dure flyers van de muse-
umvereniging, maar ik zou veel liever zien 
dat al het geld wordt gestoken in het geven, 
kosteloos, van 50 uur deskundigheid aan 
alle musea die ze naar eigen inzicht kunnen 
inzetten.’ 

Dit komt overeen met het idee dat achter de 
opmerking van Sies Vonk schuilgaat: 

‘Er is onvoldoende kennis op het gebied 
van marketing, educatie, collectie, ten-
toonstelling maken. Er is hier geen enkele 
professional aanwezig. Dus scholing is zeer 
belangrijk, want kennis om het museum 
te exploiteren is er niet. Dus ook dit soort 
onderwerpen kunnen in het netwerk aan bod 
komen. Hier moet dan wel een lezing of cur-
sus aan voorafgaan en in het netwerk kun 
je dan bespreken hoe dat in het museum op 
kleine schaal toe te passen. Ik heb behoefte 
aan de achterliggende kennis. Bijvoorbeeld 
het antwoord op de vraag: hoe schrijf je 22
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een projectplan? Faro is hierbij een goed 
voorbeeld, zij stellen gewoon documenten 
beschikbaar. Dit zou Erfgoed Brabant ook 
kunnen doen.’

Wederom die behoefte aan praktische re-
laties en informatie, maar gegoten in een 
ander soort oplossing.  
 Vandaar dat de streekmusea ook 
is gevraagd of zij zelf in de eigen regio al 
samenwerkingsverbanden aangingen. Hierin 
zijn twee groepen te onderscheiden. Aan 
de ene kant zijn er degenen die hierin zelf 
zeer actief zijn en veel partners hebben. 
In dat geval worden er al arrangementen 
aangeboden met andere plaatselijke musea 
of culturele instellingen, wordt er gezocht 
naar een goede relatie met de plaatselijke 
middenstand en wordt op deze manier ook 
gepoogd een spil te zijn in de regio. Aan de 
andere kant zijn er de musea die aangaven 
dat hierin nog erg weinig werd ondernomen, 
maar dat daar in de toekomst wel meer aan-
dacht aan besteed zou gaan worden of dat er 
al wel plannen waren. Deze laatste categorie 
gaf daarbij aan dat dit ook een interessant 
thema zou zijn om op een netwerkbijeen-
komst te bespreken om zo eveneens arran-
gementen te kunnen opzetten. 
 Tot slot waren eveneens de vier mu-
sea van buiten de provincie geïnteresseerd in 
een netwerk. Door hen werd echter aange-
geven dat de onderwerpen en gesprekspart-
ners van een nog groter belang zijn, aange-

zien de reistijd en dus het geld hier een nog 
grotere rol spelen. Bovendien wordt van-
uit de erfgoedhuizen uit de desbetreffende 
provincies ook al in informatie encontacten 
voorzien. Piet de Blaaij, voorzitter van muse-
um Het Warenhuis in Axel, droeg echter nog 
een interessant onderwerp aan, juist met het 
oog op het volgende hoofdstuk: 

‘Het museum is wel geworden, maar bereikt 
nooit zijn finale punt. Dus welke stippen 
willen we op de horizon zetten? Een overleg 
over de toekomst.’ 

Deze andere visies op de toekomst zullen 
in het volgende hoofdstuk nader besproken 
worden. Er kan dus gesteld worden dat er 
een grote behoefte is aan netwerkvorming. 
Daarbij staat voorop dat het doeltreffend en 
leerzaam moet zijn. Om dit te bereiken zijn 
er meerdere opties mogelijk. Vooral gaat het 
er echter om dat de behoeftes en de wensen 
op elkaar aansluiten en dat dit vooraf goed 
gecommuniceerd wordt. Tot slot is het van 
groot belang het op een dusdanige manier 
te organiseren, dat het geconsolideerd wordt 
en niet instort als de drager/opstarter van 
het netwerk wegvalt. Hans van Sleuwen gaf 
hiervoor een mooie samenvatting: 

‘Een netwerk is zeer belangrijk, want we 
hebben structureel geen geld om experts in 
te huren. Dus we moeten zelf het wiel uit-
vinden, maar dit is veel gemakkelijker als je 
van elkaar kunt leren en tips kunt krijgen.’

Streekmuseum Jan Uten Houte Etten-Leur
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De toekomst

Zoals dit in de (Regionale) musea en hun 
toekomst al naar voren kwam, ligt de fo-
cus in de huidige tijd op het publiek en zijn 
voorkeuren. Er is al besproken dat gepoogd 
wordt dit publiek op nieuwe manieren erbij 
te betrekken, zoals in een participatiemuse-
um, maar ook dat nieuwe digitale middelen 
hun intrede doen. Dit alles komt aan de orde 
in een snel veranderende samenleving, een 
samenleving waarin het draait om het indi-
vidu. Het is ook een tijd waarin al veel bezui-
nigingsrondes gepasseerd zijn en de musea 
hun relevantie moeten bewijzen. Bovendien 
hebben veel streekmusea last van het feit 
dat ze vaak een oubollig imago hebben. Het 
is dan ook niet verrassend dat al deze facet-
ten terug te vinden zijn in de verschillende 
pogingen te anticiperen op de toekomst. 
 Paula Dos Santos, verbonden aan de 
Reinwardt Academie, probeerde een alge-
meen toekomstbeeld van de musea te schet-
sen, maar zij stuitte daarbij direct op een 
probleem:

 ‘Twee jaar geleden zou ik een antwoord 
hebben op deze vraag. Hoe de musea in 
de toekomst moeten handelen. Het symp-
toom is dat er nu te veel musea zijn. Elke 
groep heeft zijn eigen museum. In de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw is er 
een groei te zien, een enorme explosie, van 
musea. Al die groepen riepen toen om hun 
eigen museum. En al die musea represen-
teren hun eigenaren. Een museum is zoals 
een hond. Hond en baasje hebben hetzelfde 
gezicht. Al die musea zijn ook compleet 
verschillend. Ze gebruiken misschien de-
zelfde methodologie, maar aan de andere 
kant kunnen ze allemaal zelf kiezen hoe ze 
een dergelijke expositie opzetten en dit is 
ook aan verandering onderhevig. Dus ‘het’ 
museum is er niet. De toekomst hangt ook af 
van het museum dat je bekijkt. Het hangt af 
van de eigenaar van een streekmuseum hoe 
de toekomst eruit ziet. Of het museum door 
het dorp gesticht is en onderhouden wordt of 
wordt gesubsidieerd door bijvoorbeeld Shell, 
dat maakt veel verschil.’ 

Dit laat eens te meer zien hoe moeilijk het 
voor museumbesturen is om goed af te 
stemmen op de toekomst. Aangezien er 
niemand is die met totaal dezelfde proble-
matiek zit. Er  zijn echter voldoende over-
eenkomsten te vinden om toch een gemeen-
schappelijke analyse van die toekomst te 
kunnen geven.  

 Als eerste moet hierbij de relevan-
tie van het streekmuseum in de toekomst 
benoemd worden. Enerzijds om duidelijk te 
maken waarom streekmusea in de toekomst 
nodig blijven. Hierover werd door de geïnter-
viewden hetzelfde gedacht. Hans van Sleu-
wen van de Meierijsche Museumboerderij 
vertaalde dit als volgt: 

‘Een land wat niets doet met zijn cultuur is 
een barbaars land. Een land moet samen-
hang hebben, dit was altijd de kracht van 
Nederland. Het is heel belangrijk om men-
sen te laten zien waar ze vandaan komen. 
Waartoe wij op aarde zijn. Weet je dit niet, 
dan wordt je een losgeslagen mens en een 
barbaars volk. Dus het gaat erom te laten 
zien wat er vóór opa en oma was. En daar-
om zijn de streekmusea ook zo uitermate 
belangrijk. Want zij laten de roots zien. De 
waarde van een verzamelmuseum is om de 
kunstschatten op te slaan, te bewaren en 
te tonen. Maar een streekmuseum laat de 
geschiedenis van jou zelf zien!’ 

Hier werd door het bestuur van Cultuurhis-
torisch Centrum De Weeghreyse een belang-
rijk punt aan toegevoegd: 

‘Een museum toont tastbare 3D objecten, 
want dat kun je niet op tv. Je kunt mensen 
via die digitale middelen wel gaan interes-
seren om die in het museum te komen 
bekijken. Maar ook dingen als muziek en 
concerten, daarvoor moeten mensen ook 
komen om het te horen. De Weeghreyse is  
een centrum voor cultuur en historie, ook 
een ontmoetingsplaats voor jong en oud.  
Geschiedenis en toekomst gaan hand in 
hand. Zonder het een heeft het ander geen 
bestaansrecht. Wij proberen daar  door per-
manente en tijdelijke exposities een goede 
invulling te geven.’ 

De streekmusea moeten de complexiteit van 
de samenleving uitleggen en een context 
bieden. De huidige tijd is pas te begrijpen als 
bekend is waar die vandaan komt. Daarbij 
komt het feit dat het tonen van 3D objecten 
musea aantrekkelijk moet maken.
 Anderzijds werd die relevantie ook 
nog wegens een andere reden aangehaald. 
Zo werd vaak de ambitie uitgesproken in de 
toekomst meer binding met de regio te cre-
eren, een ontmoetingsplaats te zijn of een 
culturele pleisterplaats. Zoals Rylana Seelen



van Museum Kasteel Wijchen laat zien, zit 
daar een doordachte reden achter: 

‘We willen een cultureel centrum zijn, los 
van een museum. Dat je ook een onmisbare 
functie in de samenleving vervult. En als je 
zelf onmisbaar bent, kunnen mensen ook 
niet van je af. Verankeren in de regio en dus 
meer zijn dan een museum.’ 

Geld is namelijk niet alleen een probleem 
voor de streekmusea, maar de gehele cul-
tuursector zal zich in deze vraag herkennen. 
Er is een structureel tekort aan geld en dus 
draait het bij het toekomstperspectief ook 
altijd om de vraag waar het geld vandaan te 
halen en hoe dat te besteden. Vandaar dat 
Cees Breugelmans van De Looierij ook be-
nadrukte dat het erom gaat dat het professi-
oneel wordt aangepakt. Het museum is een 
product dat je moet verkopen aan de klant/
bezoeker en dat van die inkomsten ook af-
hangt hoe hard je als museum kunt groeien.
 De grote vraag daarbij is alleen hoe 
die onmisbare positie te verkrijgen en te be-
houden. De altijd terugkerende vraag staat 
daarbij centraal: hoe krijg je de mensen 
binnen? Meerdere zaken werden hiervoor 
aangedragen. Allereerst werd aangegeven 
dat het draait om keuzes. Durven te kiezen 
en niet alles willen. Daarmee samenhan-
gend ook het durven laten afvloeien van 
zaken. Er moet goed worden nagedacht 
over waar het museum staat en wat het 
museum wil uitdragen. Het museum moet 
onderscheidend zijn en er moet een duide-
lijke positie gekozen worden. Het is echter 
ook aan het museum te kiezen hoe groot ze 
wenst te worden. Of zoals Rylana Seelen dit 
verwoordde: 

‘Bij de tijd blijven en een goede aanpak hou-
den. Dat doe je door altijd terug te gaan naar 
je basis. Dus altijd te kijken naar voor wie je 
het doet. In de toekomst vooral regionaal en 
binnen je eigen mensen kijken. In Wijchen 
zijn er nog heel veel mensen die niet eens 
weten dat er een museum is. Dus het klein 
houden en geen rare capriolen uithalen om 
blockbusters binnen te halen, dat moet je 
aan de grote musea overlaten. Je moet je 
eigen kracht kennen.’ 

Onderscheidend zijn en keuzes maken, bij-
voorbeeld in de samenstelling van de collec-
tie of een tentoonstelling, maar daarbij dus 

altijd de vraag blijven stellen: waarom? Om 
op die manier een stevig anker te verkrijgen 
in de samenleving.
 Het tweede thema dat regelmatig 
naar voren werd gebracht met betrekking 
tot de toekomst was digitalisering en jeugd. 
Een treffend voorbeeld hiervan is Hans van 
Sleuwen: 

‘Verder willen we ons educatiebeleid nog 
verder uitbreiden. Het bloeit, maar we wil-
lenhet nog meer laten groeien. 
Maar hoe moeten we dit doen als de subsi-
dies krimpen? Krijgen we het dan nog wel 
rond? Wij zijn momenteel aan het infor-
meren voor de toekomst en doen navraag 
naar het inzetten van digitale middelen. 
Er komen namelijk steeds minder gidsen 
die de tijd zelf nog hebben meegemaakt of 
kunnen herinneren. Maar als je met digitale 
middelen gaat werken, hoe breng je dan de 
sfeer en de beleving nog over? (…) Voor de 
toekomst is educatie de sleutel, maar we 
zijn nog aan het bekijken hoe we het precies 
willen doen. We zullen niet ontkomen aan 
digitale middelen, maar we willen daarbij 
wel vasthouden aan en behouden hoe we 
het nu doen. Het gaat er dus om dat er een 
spanningsveld is tussen het bieden van de 
sfeer en toch ook moderne technieken te ge-
bruiken. En ook hierin kunnen ze van elkaar 
leren in een netwerk.’ 

 De manier van het presenteren van 
de geschiedenis is dus aan het veranderen. 
Dit sluit aan bij de opkomst van de beleveni-
seconomie. De huidige trend in de museum-
wereld is het bieden van een unieke beleve-
nis en ervaring die leerzaam en memorabel 
is.
 Echter het belang van de jeugd en 
verjonging kwam ook nog op een ander ge-
bied naar voren. Zo stelde Karst Vaartjes:

 ‘Ik ben zeer benieuwd wat de rol van vrijwil-
ligers in musea en culturele instellingen in 
de toekomst zal zijn. Want hoe kunnen we nu 
bewerkstelligen dat de sector van het imago 
van oubolligheid afkomt? Hoe kunnen we 
bewerkstelligen dat de jeugd, 20-40 jaar, er 
wel wat voor zou voelen om in museum te 
werken?’ 

Niet alleen in relatie  tot het aanboren van 
nieuwe bezoekers, maar ook met betrekking 
tot het binnenhalen van nieuwe medewer-
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kers worden de jongeren dus genoemd. Bij 
de musea waar al wel een aantal jongere 
vrijwilligers meewerken is dan ook te zien 
dat zij meer en betere kennis meebrengen 
van die in de toekomst zo belangrijke digitale 
media, maar ook dat zij weer eigen netwer-
ken meebrengen en zodoende ook meer en 
nieuwe bezoekers kunnen aanspreken. Zo 
kan het museum tegelijkertijd nieuwe kennis 
en bezoekers binnenhalen. Annette Rede-
geld van het Museum ’t Oude Slot verwoord-
de dit effect misschien nog wel het beste:

 ‘Wij zijn namelijk al met een vernieuwings-
slag bezig en die moeten we voltooien. Dit 
doen we door te netwerken, te modernise-
ren en gebruik te maken van PR. Het is een 
sneeuwbaleffect. Door de nieuwe uitstralin-
gen komen er weer nieuwe jonge mensen 
als vrijwilliger en zo versterk je die nieuwe 
uitstraling en trek je weer nieuwe mensen 
aan. Daarnaast moet je in alles wat je doet, 
ook bij de dingen die minder belangrijk lij-
ken, dit nieuwe beeld uitstralen.’ 

Met het oog op de toekomst waren de vrijwil-
ligers vaker onderwerp van het gesprek. Zo 
werd door Hans van Sleuwen het probleem 
aangestipt dat het moeilijker zal worden om 
vrijwilligers te vinden: 

‘mensen moeten steeds langer doorwerken, 
nu al tot hun 67e jaar. Willen ze dan nog 
wel vrijwilliger worden? Want veel van de 
vrijwilligers nu zijn op veel jongere leeftijd 
begonnen. (…) De maatschappij is een solo 
maatschappij aan het worden en mensen 
werken langer door. Maar het is de kunst 
om mensen te vinden die graag vrijwilliger 
willen zijn’. 

Rylana Seelen koppelde dit probleem gelijk 
aan het benutten van de moderne media: 

‘We zullen als sector echt de media moeten 
gaan benutten. In het museum en in de com-
municatie. Dat gebeurt nu te weinig, vaak 
omdat er alleen maar 65 plussers aan het 
roer zitten. Dat moet anders, dus er moet 
een vernieuwingsslag in de werving van vrij-
willigers plaatsvinden. Er zullen meer jonge 
mensen aangetrokken moeten worden. 
Misschien ook alleen op projectbasis. Dat je 
ze wat meer de keuze laat en wat flexibeler 
wordt als museum.’ 

Gerrit Wim van Veelen, vice-voorzitter van 
het Kaasmuseum in Bodegraven, maakt 
de relatie tussen de verschillende thema’s 
treffend duidelijk als hij de toekomst van het 
Kaasmuseum bespreekt: 

‘Drie zaken zijn zeer belangrijk: 
-Voldoende vrijwilligers
-Voldoende financiën om het hele spul   
overeind te houden. 
-Hoe hou je het museum up to date/   
aantrekkelijk? 
Dit zijn essentiële zaken. De bottleneck is 
echter dat 90% uit subsidie van de gemeente 
bestaat. De huur wordt steeds duurder 
en dus is er een steeds groter gat met de 
subsidie. En dit kun je niet los zien van het 
museum aantrekkelijk houden. Want dit doe 
je door meer films te integreren, het inter-
actiever te maken, een nieuwe manier van 
kijken te introduceren. Maar dit is een beetje 
het kip en het ei verhaal, want hiervoor heb 
je juist een grote zak met geld voor nodig. 
(…)Musea zullen in de toekomst nauwer 
moeten gaan samenwerken of zelfs gaan 
fuseren. Anders overleef je het niet. Ieder-
een vist in dezelfde vijver wat betreft bezoe-
kers en financiën. Bovendien is er overlap 
in de collecties. De gedachtegang is nu vaak 
echter nog: ‘het is mijn museum’ en dat 
‘andere museum is van jullie’ en dat is niet 
zo goed als dat van ons. Iemand zal over zijn 
eigen schaduw moeten springen. Dus er zal 
veel gemasseerd moeten worden en de ge-
meente kan daarin helpen door voor goede 
huisvesting te zorgen. (…)  De drie eerder 
genoemde zaken zijn de ambitie. Hoe we dat 
willen realiseren weten we nog niet. Daar 
moeten we  het nog over hebben. Erfgoed-
huis Zuid-Holland heeft wel professionele 
hulp hierbij aangeboden, maar dat kost veel 
tijd en we zijn wel allemaal vrijwilligers. We 
moeten alles er allemaal tussendoor doen. 
Dus dan heb je eigenlijk een betaalde kracht 
daarvoor nodig.’ 

Gerrit Wim van Veelen laat zo de wisselwer-
king zien tussen de noodzakelijke fondsen 
en het toekomstbestendig maken van het 
museum. Daarvoor is de hulp van onder 
andere vrijwilligers essentieel. Zodoende 
zullen tijd en geld twee bepalende factoren 
worden voor de toekomst. Desalniettemin 
benadrukt Paula dos Santos, dat dat niet al-
les is. Volgens haar dient er ook een veran-
dering plaats te vinden in de gedachtegang: 

27



‘Hoewel musea hun werkwijze moeten 
veranderen om al die doelen te bereiken. Er 
moet een dialoog zijn met de gemeenschap, 
het moet open zijn en flexibel. Daarvoor 
moet echt heel veel veranderen: verzekerin-
gen, regels, gedachten, de inrichtingen, wat 
als waar wordt geaccepteerd, de instelling 
van de mensen. Er moet een “breaking down 
of rules” komen. Maar dat is dus nog niet 
gebeurd en dus hebben er nog geen veran-
deringen plaatsgevonden.’

Deze regels zijn er natuurlijk om de kwali-
teit te waarborgen, maar kunnen als nadeel 
hebben dat ze belemmerend werken, waar-
door musea minder flexibel zijn. Hierdoor 
kan de positie van het museum binnen de 
gemeenschap of de sociale functie onder de 
vele vrijwilligers aangetast worden.  
 Misschien wordt de aanzet hiertoe 
wel geleverd door het Kempenmuseum 
de Acht Zaligheden in Eersel. Opmerkelijk 
aan dit streekmuseum is namelijk dat het 
zelf aangeeft over een kleine collectie te 
beschikken en onvoldoende kennis van die 
collectie te hebben, terwijl het museum wel 
een dusdanige populariteit geniet dat het zo 
goed als zelfvoorzienend is. Zo vertelt Sies 
Vonk van Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den: 

‘Wij houden de eigen broek op. Dat doen de 
door heel veel arrangementen aan te bie-
den, zoals de busreizen. Die lopen nu wel 
terug, daarom gaan we die anders invullen 
,bijvoorbeeld door middel van fietstochten of 
wandeltochten. Die bussen zijn lang geleden 
heel goed geregeld en daar heb je ook een 
goed netwerk voor nodig. Daarnaast hebben 
wij als voordeel dat er twee grote en zeer 
goede campings in de buurt zijn. Daarnaast 
zijn er ook nog minicampings en groepsac-
commodaties. Dus daar hebben we veel 
profijt van, en van het feit dat er ook weinig 
concurrentie is in de regio. Zodoende heb-
ben we naast plaatselijke bewoners ook 
veeltoeristen als bezoekers. (…) We ont

groeien de heemkamer, maar we blijven een 
streek museum. Zeker qua faciliteiten (rol-
stoel, liften etc) en het feit dat we de eigen 
broek kunnen ophouden, maakt dat we meer 
zijn dan een heemkamer. Maar qua collectie 
kunnen we niet tippen aan het streekmu-
seum in Etten-Leur. Het gaat er dus ook om 
wat je met die collectie doet. Je moet men-
sen handvatten geven en de juiste sfeer cre-
eren. In ons geval maakt ook de combinatie 
met de tuin, waar ook veel te spelen is, het 
aantrekkelijk voor de kinderen en gezinnen, 
en de campinggasten. 
Maar je moet wel je best doen om de men-
sen enthousiast te houden en de plaatselijke 
bezoekers te laten terug komen. Dat pro-
beren we door middel van exposities. Die 
organiseren we ongeveer vier keer per jaar. 
Bovendien hebben we ook een ruimte voor 
tentoonstellingen die langer lopen, een jaar 
of twee, drie.’ 

Deze voorbeelden tezamen schetsen een 
goed beeld van de uitdagingen waar de 
streekmusea voor staan in de toekomst. Er 
is ambitie genoeg. Ook de relevantie van de 
streekmusea staat niet ter discussie. De 
centrale vraag is echter hoe de mensen te 
bereiken en aan te spreken. Daarbij wordt 
genoemd, het maken van keuzes, digitalise-
ren, verjonging, een cultureel centrum zijn, 
nieuwe vrijwilligers aantrekken en fondsen-
werving. Kortom, vernieuwen en modernise-
ren op basis van de plaatselijke factoren en 
doelen van het museum. Waarschijnlijk vat 
Cees Breugelmans van De Looierij al deze 
zaken het beste samen:
‘Het streekmuseum kun je instant houden 
door keuzes die je maakt. Daar hangt het 
vanaf, wat je doelen zijn en of je de middelen 
hebt om die te bereiken.’

Of zoals Henk Kemperman van Museum De 
Locht zei: 

‘het gaat om een goed totaal beleid’.
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Conclusie

De vraag die aan dit onderzoek ten grond-
slag lag was: wat is de huidige plaats van 
streekmusea in de samenleving, hoe is die 
ontstaan, en hoe kan vernieuwing tot stand 
komen. Het antwoord op deze vragen van 
de geïnterviewde medewerkers van streek-
musea leverde een veelheid aan interes-
sante feiten en meningen op. In de analyse 
is gepoogd deze te groeperen in een aantal 
denkrichtingen.
 Uit het onderzoek is gebleken dat de 
huidige plaats van de streekmusea uiteraard 
verklaard kan worden uit hun ontstaans-
geschiedenis, maar dat deze ook bepaald 
wordt door de doelen die de musea nastre-
ven. In het streekmuseum staan de streek 
en haar inwoners centraal. Het doel is die 
geschiedenis van de streek te bewaren en te 
onderzoeken. Daarbij hebben de musea voor 
de inwoners een educatieve, recreatieve, 
culturele en sociale waarde. Ze willen bijdra-
gen aan de identiteitsvorming en vaak willen 
ze die maatschappelijke waarde uitbouwen 
door een cultureel centrum te worden. Hier-
bij gaat het uiteindelijk voor alle musea om 
het creëren van draagvlak binnen de regio 
om zodoende die doelen te kunnen bereiken. 
Dit sluit helemaal aan bij de ontwikkeling zo-
als die geschetst is in de (Regionale) musea 
en hun toekomst. Dit creëren van draagvlak 
is sinds de jaren tachtig steeds meer be-
langrijker geworden. 
 Ook op een ander gebied zijn huidige 
tendensen in de museumwereld ook duide-
lijk terug te vinden bij de streekmusea. Zo is 
gebleken dat alle gevraagde musea kampen 
met kennislacunes. Dan wel op het gebied 
van behoud en beheer van de collectie, dan 
wel op het gebied van het bestuur van het 
museum. De grote aantallen vrijwilligers die 
deze streekmusea vaak draaiende houden, 
hebben dus eigenlijk die experts en profes-
sionals nodig in hun nieuwe rol als coach, 
waarover in de literatuur wordt gesproken. 
Ook de Erfgoed Academie Brabant zou hierin 
een rol kunnen spelen. Door het beschikbaar 
stellen van meer praktisch toepasbare ken-
nis. Dat wil zeggen, dat er voldoende manie-
ren zijn om algemene adviezen te verkrijgen. 
Musea hebben behoefte aan kennis die in 
hun specifieke situatie van toepassing is. 
Bijvoorbeeld door het aanbieden van meer 
cursussen op het gebied van museumbeheer 
of collectiebeheer. Of door het in contact 
brengen van de streekmusea met organisa-
ties die dat wel aanbieden. Zo wordt op

kleine schaal door een enkel museum al 
gewerkt met stagiaires van universiteiten 
of hogescholen, die op die manier kennis 
aanleveren, maar ook dit zou kunnen worden 
uitgebreid naar een groter programma. Op 
het gebied van scholing en informatievoor-
ziening is dus nog heel veel te halen. 
 Die kennis kan deels ook gehaald 
worden uit een netwerk van musea. Be-
hoefte aan netwerken is er onder de streek-
musea zeker. Het staat echter vast dat ze 
wel het gevoel moeten hebben dat het de 
moeite waard is en dat ze aan tafel zitten 
met gelijkgestemden. Er werden verschil-
lende mogelijkheden geopperd. Over de 
vraag of ook de grotere musea deel moesten 
gaan uitmaken van dit netwerk en om welke 
regio’s het diende te gaan wordt verschil-
lende gedacht. Wellicht zou een oplossing 
kunnen zijn om meerdere netwerken op 
te zetten, maar dan voor de verschillende 
taakgebieden in een museum. Dan is het ook 
per taakgebied afhankelijk wie er rondom de 
tafel zitten en hoeven dat niet altijd dezelfde 
mensen te zijn. Hoofdzaak hierbij is ech-
ter vooral het goed communiceren van de 
onderwerpen, zodat alleen diegenen aan het 
gesprek deelnemen die dezelfde behoeften 
en doelen hebben. Er moet van een echte 
wisselwerking sprake kunnen zijn tussen de 
deelnemers. Om dit te bereiken zal er stu-
ring en leiding nodig zijn, bijvoorbeeld vanuit 
de Erfgoed Academie Brabant, om te zorgen 
dat het netwerk er niet alleen daadwerkelijk 
komt, maar ook instant wordt gehouden.  Al-
leen op dit gebied van netwerkvorming is er 
een verschil te zien tussen de streekmusea 
binnen Noord-Brabant en de geïnterviewde 
streekmusea van daarbuiten. Dit werd 
veroorzaakt doordat de andere provincies al 
deels in deze behoeften voorzagen, dan wel 
door een zeer lange reistijd. De noodzaak tot 
verandering en ontwikkeling wordt zonder 
uitzondering door alle geïnterviewde musea 
gesignaleerd. In antwoord op de hoofdvraag 
hoe die vernieuwing tot stand kan worden 
gebracht, wordt de blik vooral gericht op de 
nieuwe digitale middelen, verjonging en spe-
cialisatie. De praktijk wijst uit dat dit inder-
daad een positieve invloed heeft. De musea 
die al jongeren betrokken hebben, hebben 
inderdaad een groter aantal vernieuwende 
ideeën op het gebied van bestuur, metho-
diek, communicatie en het bereiken van een 
groter publiek. Echter, uit een vergelijking 
van de verschillende bezochte musea blijkt
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ook dat het werken vanuit een duidelijke 
visie een grote rol kan spelen in die verande-
ring en lijn naar de toekomst. Dit maakt na-
melijk dat alles samenhang heeft en dat het 
duidelijk is waar het toe moet leiden. Hier-
mee samen hangt dan weer de genoemde 
factor van het durven maken van keuzes. Dat 
leidt namelijk tot die welbekende rode draad 
in het verhaal.  Bovendien zorgt dat voor 
uniciteit, waarmee duidelijk wordt waarom 
de mensen naar dat specifieke museum 
moeten komen. De focus moet dus constant 
liggen op de vragen:waarom doe je het en 
voor wie doe je het? Er moet niet gedacht 
worden vanuit de vragen wat willen we en 
hoe willen we dat, maar vanuit het waarom. 
Die laatste vraag moeten de basis zijn voor 
het wat en het hoe, want de praktijk wijst uit 
dat dat voor een duidelijker en pakkender 
verhaal zorgt voor het publiek. 
 Het doel van die vernieuwingen is 
het tot stand brengen van dat draagvlak om 
op die manier de doelen van het museum te 
kunnen verwezenlijken. Uit de analyse van 
de interviews blijkt dat dit draagvlak vooral 
bereikt wordt door het uitbouwen van de 
maatschappelijke functie van het museum. 
Dit wordt gedaan door het spelen van een 
zeer grote en actieve rol in de plaatselijke 
regio. Door het zoeken naar samenwerkin-
gen met de plaatselijke horeca, het aan-
bieden van arrangementen met de lokale 
bedrijven, onderdeel worden van regionale

fietstochten of wandelroutes of door het ex-
poseren in een restaurant et cetera. Dit vergt 
een proactieve aanpak van de streekmusea 
in het zoeken van die contacten.
Essentieel is dus elke keer terug te ke-
ren naar de vraag: waarom doe je het? En 
daarbij middels een initiatiefrijke en onder-
nemende aanpak zorgen voor het uitbouwen 
van de maatschappelijke functie. Wellicht 
blijkt hieruit dat het belangrijkste misschien 
wel is dat er een paradigmawisseling moet 
komen, zoals dat werd aangestipt door Paula 
dos Santos, docent Erfgoedtheorie en Socio-
museologie aan de Reinwardt Academie. De 
samenleving is voortdurend in verandering 
en vraagt om snelle vernieuwingen. Vandaar 
dat de streekmusea misschien wel op een 
hele andere manier moeten gaan denken. 
Het traditionele denken in producten zal 
dan moeten worden losgelaten. Niet meer 
de oplossing staat dan centraal, maar het 
proces en de evolutie. De hoofdzaak wordt 
dan om de vernieuwing voortdurend op te 
zoeken. Om altijd te proberen de blik breder 
te richten. Doordat de positie van het streek-
museum dan continu bevraagd blijft, zal die 
ontwikkeling in het oog worden gehouden 
en zal die verandering tot stand gebracht 
worden. Het belangrijkste is hiermee dus 
niet de oplossing, maar het proces. Om zo 
het uiteindelijke doel van het bieden van een 
leerzame en leuke dag aan zoveel mogelijk 
mensen elke keer weer opnieuw te blijven 
bereiken.
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Vragenlijst

Streekmuseum

Wat is een streekmuseum?
Is er één type streekmuseum? Wat zijn de criteria om een streekmuseum te zijn? 
Welke rol heeft een streekmuseum in de huidige  samenleving? 
Wat is de identiteit van uw museum? (Historisch? Kunsthistorisch?)
Wat is de identiteit van de streek en welke rol speelt die in het beleid en het museum? 
Wat is de relatie tussen het museum en de streek/samenleving? 
Wat is de rode draad van het verhaal dat het museum wil vertellen? 
Voor wie ben je een streekmuseum? Voor de toerist of voor de inwoners van de streek? 

Praktische zaken

Wat zijn de bezoekers aantallen per jaar?
Hoeveel vaste krachten zijn er in dienst? Hoeveel vrijwilligers werken er mee? 
Is er een publieksonderzoek geweest? Wat is het beeld van het publiek dat jullie bereiken? 
Is het museum bereid om in een besloten groep informatie over de inkomsten te delen en te bespre-
ken om zo van elkaar te kunnen leren? Zoals: wat zijn de inkomstenbronnen? Komt het museum rond 
van deze inkomsten? 
Bieden jullie ook veel arrangementen aan om publiek te trekken? Zo ja, wie bereik je met die arran-
gementen en wie wil je bereiken?

Collecties

Waaruit moet de collectie van een streekmuseum bestaan? 
Waaruit is die collectie ontstaan? En hoe heeft die zich ontwikkelt? Is dit terug te zien in de huidige 
collectie? 
Welke rol speelt de identiteit van de streek in de collectie? 
Probeert het museum het publiek bij het samenstellen van de collectie te betrekken? Zo ja hoe? 
Is er voldoende professionaliteit/kennis aanwezig om met die collectie om te gaan? 
Wat voor een kennis is er eigenlijk nodig om het museum goed te kunnen laten functioneren en het 
beleid uit te voeren?

Netwerk

Is er behoefte aan een netwerk? Is er behoefte aan samenwerking? Bijvoorbeeld voor informatie-
uitwisseling en een beleid voor bruiklenen? 
Hoe zou dat netwerk er volgens u dan uit moeten zien om het goed te laten functioneren? 
Welke rol ziet u voor uw museum weggelegd in een dergelijk netwerk? Wat heeft het museum het 
netwerk te bieden? Wat kan het museum bijdragen aan het netwerk? 
Wat zijn de onderwerpen die de musea in een dergelijk netwerk zouden willen bespreken? 
Wat zou het museum uit een dergelijk netwerk zelf willen halen? 
Is er naast een netwerk van streekmusea ook behoefte aan een netwerk of samenwerkingsverband 
met culturele instellingen uit de eigen regio? Wordt hierin al wat ondernomen?

Toekomst/verandering

Wat is het belang van de streekmusea in de toekomst? 
Hoe moeten en kunnen streekmusea zichzelf in standhouden? 
Hoe brengen we de streekmusea naar de 21e eeuw? Op welk(e) gebied(en) moet er een vernieu-
wingsslag plaatsvinden?
Welke keuzes moet een streekmuseum daarin maken? 
Wat zijn de ambities van uw museum voor de toekomst? Welke rol ziet het museum voor zichzelf in 
de toekomst?
Hoe wil het museum die ambities verwezenlijken?  

Zijn er nog andere zaken die u zou willen bespreken, maar nog niet aanbod zijn gekomen? 
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Overzicht deelnemende musea en geïnterviewden

Oudheidkundig Streekmuseum, Alphen
Toon Timmermans, voorzitter
 

Reinwardt Academie, Amsterdam
Paula Assuncão dos Santos, managing director van het Master programma in Museologie

Het warenhuis. Museum Land van Axel, Axel
Piet de Blaaij, voorzitter

Kaasmuseum, Bodegraven. 
Gerrit Wim van Veelen, vice-voorzitter

MUBO, Boxtel
Bea Schoenmakers, algemeen bestuurslid en Willem van Vossen, secretaris 

De Looierij, Dongen
Cees Breugelmans, directeur en een gedeelte van het gesprek Ellie Oerlemans, secretaris

Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel
Sies Vonk, conservator 

Streekmuseum Jan Uten Houte, Etten-Leur
Karst Vaartjes, bestuursvoorzitter

Meierijsche Museumboerderij, Heeswijk-Dinther
Hans van Sleuwen, voorzitter 

Museum de Locht, Melderslo
Henk Kemperman, directeur 

Museum De Vier Quartieren, Oirschot
Berrie Raaijmakers, manager

Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse, Rijsbergen
Annie Graumans-Christianen, voorzitter, Teun van Dam, penningmeester, Pieter van Nes, conser-
vator, Gerard Kuypers, bestuurslid, Paul Vangeel, secretaris en een gedeelte van het gesprek Betty 
Baurdoux-Alink, bestuurslid en waarnemend penningmeester 

Museum Paulus van Daesdonck, Ulvenhout
Kees Leijten, conservator

Museum ’t Oude Slot, Veldhoven
Annette Redegeld, directeur

Museum Kasteel Wijchen, Wijchen
Rylana Seelen, directeur
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Oudheidkundig Streekmuseum Alphen

Beschrijving
Het museum is gehuisvest in het voormalige protestantse kerkje uit 1820 en ligt in het hart 
van Alphen. Het museum toont een collectie archeologische voorwerpen vanaf de Steentijd 
tot de vroege middeleeuwen. Bijzonder is de vondst van een Merovingisch grafveld in Alphen, 
bestaande uit 45 graven, voorzien van divers huisraad, sieraden en wapentuig. Voorts is er een 
collectie heemkundige voorwerpen, gereedschappen van diverse beroepen en een verzameling 
landbouwgereedschappen uit Alphen en Riel. Momenteel is het museum gesloten wegens een 
herinrichting.

Fossielen, Archeologie, Devotionalia, Maquettes en modellen, Drogisterij 
Agrarische gereedschappen, Timmerman, Schilder, Looierij, Kleermaker 
naaister breister en wever, Tweede Wereldoorlog, Beeldmateriaal, Munten 
en penningen, Woning, Schoenmakerij, Gereedschappen in het algemeen 
Drukkerij, Gemeente Alphen en Riel, Slagerij, Smederij, Onderwijs, Lood-
gieter, Fietsenmaker, Bouwbedrijf en rietdekker, Kantoor, Hobby en vrije 
tijd, Bosbouw, Sigarenmaker, Juwelier en opticien

Collecties

Missie
Het museum stelt zich ten doel het beheren, conserveren, restaureren, onderzoeken en expo-
seren van de collectie voor een breed publiek.

bezoekersaantallen: 2250 in 2014

Webadres: www.heemkundecarelderoy.nl/index.php/oudheidkundig-streekmuseum 

Het warenhuis. Museum Land van Axel Axel

Beschrijving
Streekmuseum ‘Het Land van Axel’ laat op gevarieerde wijze de rijke culturele geschiedenis zien 
van de streek die wordt aangeduid met ‘Het Land van Axel’. Zo is er de Axelse Boerenkamer en 
een Boerenkeuken. Er is een compleet overzicht van de Axelse streekdracht en een sieraden-
collectie. Daarnaast is er een honderdtal schoolboekjes vanaf achttiende eeuw. Ook is er veel 
kinderspeelgoed en is er een verzameling boerenwagens. Verder worden er interessante wissel-
tentoonstellingen gegeven.

Kleding en sieraden, Archeologie, Landbouwvoorwerpen, Huishoudelijke 
voorwerpen, Huisinrichting, Persoonlijke gebruiksvoorwerpen, 
Kaartenkamer, Speelgoed, Sport en school, Kerkelijke voorwerpen,
Vaandels

Collecties
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Missie
Het bewaren en exposeren van de klederdrachten die kenmerkend waren en zijn voor ‘Het 
Land van Axel’, zowel de boerendracht als de burgerdracht en het bewaren en exposeren van 
gebruiksvoorwerpen uit de landbouw, de ambachten, de huishouding, alsmede archeologische 
vondsten, oude kaarten en tekeningen en voorts alles wat voor een volkskundig museum pas-
send is in de ruimste zin. Het museumbeheer vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een 
gemeentelijke bestuurscommissie.



bezoekersaantallen: 8.000 als streefgetal voor 2015 (museum is in maart 2015 geopend)

Webadres: www.hetwarenhuis.nl

Kaasmuseum Bodegraven

Beschrijving
De collectie richt zich op objecten, documenten, foto’s en boeken met betrekking tot kaas- en 
boterbereiding in de Rijnstreek van “Koe tot Klant”, primair wat betreft boerenkaas, maar ook 
fabriekskaas van de Bodegravense kaasfabriek. Het grootse deel van de collectie dateert uit de 
eerste helft van de vorige eeuw. Het museum beschikt over een bibliotheek die zeer beperkt 
toegankelijk is voor het publiek.

Kleding, Melkveehouderij, Kaasbereiding, Goudse stijlkamer, Kaasmerken, 
Boterbereiding, Kaasmarkt, Kaasfabriek, Kaashandel, Depot

Collecties

Missie
Het verwerven, beheren en tentoonstellen van objecten welke verband houden met de kaas-
makerij in de meest ruime zin des woords. Het museum richt zich met name op boerenkaas 
en boter in Rijnstreek en op de kaasmarkt en -fabriek van Bodegraven.

bezoekersaantallen: 1500 in 2014

Webadres: www.kaasmuseum.org
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MUBO Boxtel

Beschrijving
MUBO is een uniek museum in Boxtel dat de geschiedenis van Boxtel vertelt aan de hand van 
de Canon van Boxtel en daarmee het historisch erfgoed waarborgt en exposeert.
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Missie
Verspreiding van cultureel erfgoed en moderne kunst onder een zo groot mogelijk publiek 
onder het motto ‘Boxtel zien en beleven’.

bezoekersaantallen: 1500 in 2014

Webadres: www.muboboxtel.nl 

De start van MUBO werd ingegeven door het samenbrengen van bestaande collecties 
van de stichting Hendrik Verhees, de stichting Piet Dorenbosch, het Gilde Sint-Barbara 
& Sint-Joris en devotionalia van Gaudete.  
De culturele en maatschappelijk visie was om deze vier uiteenlopende collecties te 
integreren in één museum en er één verhaal van te schrijven. Gaandeweg is deze visie 
doorontwikkeld naar het vertellen van de geschiedenis van Boxtel vanaf de Romeinen tot 
heden door middel van de Canon van Boxtel. De vier eerder genoemde collecties maken 
hiervan inmiddels onderdeel uit. Op dit moment bestaat de Canon uit 41 thema’s, waar-
mee de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel  
in het MUBO aan bod komen. De thema’s zijn geselecteerd in samenwerking met de 
deskundigen van o.a. de Heemkundekring Boxtel.

Collecties

De looierij Dongen

Beschrijving
Het Dongense museum waar het leven in een gemeenschap van leerlooiers beleefd kan worden. 
Van koe tot leer; techniek en mens in een gebouw dat looien ademt.

De kerncollectie van de looierij bestaat uit twee hoofdcollecties:  te weten Erfgoed van 
Dongen en het leerlooien.  
Daarnaast beschikt het museum over een collectie elektrische apparaten die een goed 
beeld geven van de impact van de uitvinding van elektriciteit op de maatschappij. 
Vervolgens beschikt het museum een uitgebreide bibliotheek in depot.
De collectie erfgoed betreft een collectie voorwerpen die rechtstreeks gerelateerd kan 
worden aan de inwoners en het bedrijfsleven in Dongen in de breedste zin van het woord. 
Het betreft objecten vanaf het mesolithicum tot heden. De collectie is in acht deelcollec-
ties onder te verdelen.
De collectie looien bestaat uit voorwerpen die een rechtstreekse binding hebben met 
looien. De deelcollecties bestaan uit voorwerpen van aan leergerelateerde beroepen 
zoals de schoenindustrie en zadelmakerij.

Collecties
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Missie
De looierij is een plaats waar mensen, zowel van binnen als buiten de gemeente Dongen, 
in een uitnodigende en verrassende omgeving, Brabants en Dongens erfgoed kunnen aan-
schouwen en interactief beleven. De looierij bindt, nodigt uit, prikkelt tot onderzoek, maakt 
bewust en biedt ontspanning in een sociaal veilige en gastvrije omgeving. 

bezoekersaantallen: 4460 in 2014

Webadres: www.delooierij.nl

Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel

Beschrijving
Museum De Acht Zaligheden is gevestigd in een prachtige langgevelboerderij die zo kenmerkend 
is voor de omgeving. Ontdek het leven van de Kempische mens meer dan een eeuw geleden.  In 
het woongedeelte bevinden zich voorwerpen die herinneren aan het rijke roomse leven. Op inter-
actieve wijze kunt u het museum beleven, waarbij de schilderijen tot leven komen…
Breng een bezoek en geniet van de prachtige tuin met vergeten groenten en fruitbomen. Zowel 
het museum als de tuin zijn prima bereikbaar voor minder validen. Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden in Eersel is in 2014 door de ANWB-leden verkozen tot Leukste uitje van Noord-Bra-
bant

Recreatieve objecten, Textiel, Huisraad, Beeldmateriaal, Werktuigen en 
uitrusting, Documentair materiaal, Devotionalia, Persoonlijke accessoires

Collecties

Missie
Een beeld geven van de eenvoudige, vaak agrarische, inwoners van de Kempen, zoals die leef-
den in de periode 1850-1960.

bezoekersaantallen: 20.000 in 2014

Webadres: www.achtzaligheden.nl 
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Streekmuseum Jan Uten Houte Etten-Leur

Beschrijving
In het museum kan men het leven, wonen en werken van mensen uit West-Brabant en in het 
bijzonder uit de gemeente Etten-Leur tot ca. 1960 zien. Zo is er een echte ‘goeikamer’ ingericht 
en op de zolder worden diverse beroepen thematisch tentoongesteld. Vervolgens zijn er ook 
handgereedschappen uit de periode voordat de mechanisatie in de landbouw zijn intrede deed; 
voorts zijn er complete werkplaatsen van de smid, wagen-, zadel-, schoen- en klompenmaker, 
de huisslachter en de rietdekker. Bovendien is er een rampenhoek met herinneringen aan de 
wereldoorlogen. Om tot bezinning te komen is een ingerichte huiskapel te bezoeken. Het streek-
museum is gehuisvest in enkele historische panden van het St. Paulushofje uit 1681. De overige 
panden in het hofje zijn nog steeds bewoond.

Winkelinrichting, Café-inrichting, Speelgoed, Schildersuitrustingk School-
inrichting, Rampen en calamiteiten, Klompenmakerij, Was- en strijkuit-
rusting, Schoen- en zadelmakerij, Smederij, Bakkerij, Wagenmakerij, 
Melk- en zuivelinrichting, Textilia, Landbouwgereedschappen, Huiskapel, 
Boerenkamer, Gereedschap en uitrusting van diverse beroepen

Collecties

Missie
De inrichting, het beheer, de exploitatie en instandhouding van een heemkundig museum in 
Etten-Leur teneinde ruimte en gelegenheid te bieden voor het tentoonstellen van haar verza-
melingen en verzamelingen van derden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
Voorts het uitoefenen van activiteiten van heemkundige aard.

bezoekersaantallen: 1963 in 2013

Webadres: www.janutenhoute.nl 

Meierijsche Museumboerderij Heeswijk-Dinther

Beschrijving
Het boerderijgebouw met inventaris, de inrichting van het erf en de erfbeplanting geeft een 
beeld van de eenvoudige woon-, werk- en levenswijze van een boerengezin rond 1900. Zowel in 
de boerderij als op het erf is authenticiteit het kenmerk. Rond de boerderij zijn een put met toe-
behoren te zien, een ‘hof’, moestuin omgeven door een beukenhaag, een ‘houtmijt’, opslagplaats 
voor het brandhout, en een bijenhal met bijenkorven. Nabij de boerderij staan ook enige fruit- en 
notenbomen. Bij de boerderij is een educatieruimte, het schop, waar mensen ontvangen kunnen 
worden en eventueel een dia- of videopresentatie kan worden bekeken over het leven van vroe-
ger op de boerderij.

Den herd, Goei kamer, Meidenkamer, Geut kelder, Opkamer, Vurstal,
 Achterstal, Dorsere schop

Collecties

Missie
De stichting heeft ten doel 1) De inrichting en het beheer over een Meierijse boerderij met erf, 
overeenkomstig de leef- en werkgewoonten van het eenvoudige Meierijse boerengezin van 
rond 1900. 2) De expositie van boeren gebruiksvoorwerpen uit het verleden. 3) Het onder de 
aandacht brengen van het publiek van het hiervoor genoemde.
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bezoekersaantallen: 8000 in 2014

Webadres: www.museumboerderij.nl 

Museum de Locht  Melderslo

Beschrijving
Het museum is gevestigd in een historische boerderij met diverse schuren en bijgebouwen, waar 
het leven op het platteland in de periode 1900-1960 wordt uitgebeeld. De vele oude ambachten 
die in de streek beoefend werden, worden gepresenteerd en op allerlei manieren verlevendigd. 
De asperge- en champignoncultuur zijn zó streekeigen, dat zij speciale aandacht krijgen in het 
Nationaal Asperge- en Champignonmuseum.

Champignoncultuur, Aspergecultuur, Kapsalon, Drogisterij, Schoen-
makerij, Haammakerij, Slagerij, Kleermakerij, Bakkerij, Veeteelt, Vlas-
bewerking, Kuiperij, Smederij, Houtbewerking, Interieurinrichting, Voed-
selconservering, Devotie, Peel en bosbouw, Kleding en textiel (De Locht) 
Boeken en video-opnamen, Landbouw- en tuinbouw

Collecties

Missie
Het museum stelt zich tot doel het verzamelen, archiveren en exposeren van gebouwen, werk-
tuigen, technieken en teelten (met name de asperge- en champigninteelt) in de tradiotioneel 
agrarische sector op de Noord-Limburgse zandgrond. Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan het verzamelen en archiveren van kennis over en het uitbeelden van vroegere leefwijzen, 
gebruiken en beroepen die in Noord-limburg voorkwamen.

bezoekersaantallen: 30.000 in 2014

Webadres: www.delocht.nl  

Museum De Vier Quartieren Oirschot

Beschrijving
Museum De Vier Quartieren is gevestigd in een sfeervol zestiende-eeuws pand, een voormalig 
Kanunnikenhuis, en in een aangebouwde schuur. Hier maakt u kennis met het Brabantse leven 
in de periode tussen 1800 en 1950, zowel op het platteland als in de stad. De bezoekers krijgen 
een goede indruk van de Brabantse mens tijdens zijn werk, zijn leven thuis en de rol die het 
geloof speelde. Er zijn originele gebruiksvoorwerpen op het gebied van volkscultuur, devotiona-
lia, landbouw, ambachten, kinderspelen en textiel. In het museum is ook een kruidenierswinkel 
anno 1910 te bezichtigen.

Huisraad, Textiel, Persoonlijke accessoires, Documentaire objecten,
Decoratieve objecten, Ceremoniële objecten, Gereedschap, Archeologie

Collecties

Missie
Doelstelling van het museum is te beschikken over een organisatie van mensen en middelen 
die blijvend in staat is op een overtuigende, krachtige en professionele wijze de grote culturele 
waarde van het Museum De Vier Quartieren over te dragen ten dienste van de gemeenschap 
en haar ontwikkeling.
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bezoekersaantallen: 4679 in 2014

Webadres: www.museumdevierquartieren.nl 

Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse Rijsbergen

Beschrijving
De Kuypersstichting, als beheerder van De Weeghreyse, wil de cultuurhistorische waarden bin-
nen de gemeente Zundert bespreekbaar maken en uitdragen. Op de eerste plaats voor de inwo-
ners van de gemeente zelf, maar ook voor bezoekers van over de gemeentegrens.
Wij richten ons vooral op de gemeente Zundert met haar kerkdorpen Zundert, Achtmaal, Wern-
hout, Klein-Zundert en Rijsbergen.
Onze vaste expositie met daarin o.a. de NAPOLEONSWEG een grote kaart van de gemeente 
waarop aangegeven de hoogtepunten van de plaatselijke geschiedenis is een vaste ‘trekker’. 

Missie
De Weeghreyse is een plek die een brugfunctie vervult tussen heden en verleden. Het
wil het specifieke karakter van de vijf kerkdorpen alsmede die van de (oude) buurtschappen 
zichtbaar maken. We willen aansluiten bij de beleving van nu en van hieruit de zoektocht
ondernemen naar het verleden. Het zichtbaar maken van de ontwikkelingen in de landschap-
pen, de dorpen zelf en verdwijnende en nieuw ontstane volksgebruiken,behoort tot de kernta-
ken van het museum.

bezoekersaantallen: 1171 in 2014

Webadres: www.deweeghreyse.nl

Napoleonskaart, Archeologie, Gereedschap en werktuigen, Huisraad,
Kleding

Collecties

Museum Paulus van Daesdonck Ulvenhout

Beschrijving
Het museum is gevestigd in een Brabantse langgevelboerderij uit 1903 en omvat een volledig in-
gerichte woning, winkel annex café, een klaslokaaltje en een kapel. Daarnaast toont het muse-
um onder andere klederdrachten, ambachtelijk gereedschap, archeologische vondsten, uniform-
petten, speelgoed en een torenuurwerk. In de tuin staan drie grenspalen en het gemeentewapen 
van het voormalig Nieuw-Ginneken. Twee maal per jaar is er een wisseltentoonstelling in de stal 
van het museum.

Winkel / café, Meubelmaker, Oudheidkamer en opkamer, Kapel, School, 
Torenuurwerk

Collecties

Missie
De exploitatie en instandhouding van een museum ten behoeve van de te Ulvenhout gevestigde 
Heemkundekring ‘Paulus van Daesdonck’ door ruimte en gelegenheid te bieden voor het tentoon-
stellen van haar verzamelingen en uit andere collecties en het beheren van de collectie van voor-
noemde vereniging en in het algemeen beheersactiviteiten uit te oefenen van heemkundig aard.

bezoekersaantallen: 2000 in 2014

Webadres: www.paulusvandaesdonck.nl    
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Museum ’t Oude Slot  Veldhoven

Beschrijving
Museum ‘t Oude Slot is gevestigd in een gerestaureerde boerderij op een omgracht terrein. De 
collectie Maas-Rooijakkers, die het museum in bruikleen heeft, bestaat uit voorwerpen van de 
Kempische volkscultuur. In de vaste opstelling wordt cultuurgeschiedenis met de realiteit van nu 
en beeldende kunst verbonden. Dit gebeurt binnen thema’s zoals: helden en idolen, lichamelijk-
heid, de dood, vermaak, buitenstaanders en varkens. In het volksprentenkabinet wordt aan de 
hand van wisselende prentententoonstellingen een beeld gegeven van ‘de literatuur van de anal-
fabeten’. Daarnaast zijn er regelmatig wisseltentoonstellingen. Het museum beschikt over een 
bibliotheek en er worden regelmatig lezingen georganiseerd over archeologische onderwerpen.

Mens en dier Arbeid: bodem (grondbewerking, zaaien, poten, oogsten) 
Arbeid: klei, turf, olie, Arbeid: steen, Arbeid: metaal (ijzer, koper, lood, tin, 
edelmetaal) Arbeid: hout, Arbeid: leer, Meten en wegen, Voeding, Kleding, 
Huisvesting,Lichaamsverzorging, Samenleving, Ontspanning, Transport, 
Godsdienst, Algemene gereedschappen, werktuigen, verlichtingsmiddelen 
en houders, Archeologie, Hedendaagse kunst

Missie
Aan de hand van objecten en educatie nieuwe ontwikkelingen op het gebied van erfgoed 
toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.

bezoekersaantallen: 24.625 in 2014

Webadres: www.museumoudeslot.nl 

Collecties
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Missie
Missie Museum Kasteel Wijchen wil een breed publiek bewust maken van de waarde van het 
culturele erfgoed van Wijchen en omgeving, en van hedendaagse kunst en cultuur. Dit doet 
het museum door het publiek te betrekken bij, verdieping te bieden in, en genoegen te laten 
beleven aan het presenteren van: - het archeologisch erfgoed van Wijchen en omgeving - de 
landbouw van de periodes vertegenwoordigd in de archeologische collectie - de geschiedenis 
van Wijchen en omgeving Vanuit deze missie stelt Museum Kasteel Wijchen zich ten doel uit te 
groeien binnen de huidige beleidsperiode tot een museum: - dat kwaliteit biedt in al zijn pro-
ducten en diensten - dat een sleutelrol speelt in het culturele leven van Wijchen - dat zich ook 
regionaal manifesteert - met bezoekcijfers rond de 6500 op jaarbasis De doelstellingen voor 
de beleidsperiode 2006-2008 zijn: - realiseren van aansprekende tentoonstellingen en exposi-
ties - uitbreiden van de openingstijden van het museum - vergroten van de bezoekersaantal-
len - uitbreiden van educatieve programma’s en activiteiten - bouwen aan strategische relaties 
met het publiek en collega-instellingen - professionaliseren van de organisatie.

bezoekersaantallen: 11163 in 2014

Webadres: www.museumwijchen.nl 

Museum Kasteel Wijchen Wijchen

Beschrijving
Sinds 2004 is Museum Kasteel Wijchen een zelfstandige stichting, maar het museum gaat in 
oorsprong 80 jaar terug tot de oprichting van de eerste oudheidskamer in Wijchen in 1927. Tot 
de jaren negentig was het museum, door de jaren heen op verschillende locaties gevestigd, 
uitsluitend archeologisch van aard. Het in gebruik nemen van de tweede verdieping van Kasteel 
Wijchen in 1996 bracht daar verandering in, en sedertdien omvat het zowel archeologische als 
hedendaagse culturele uitingen. De Stichting Culturele Raad Wijchen die voorheen tentoon-
stellingen beeldende kunst organiseerde, is opgeheven. Haar taken zijn overgenomen door 
het museum die een afdeling hedendaagse kunst gecreëerd heeft. Thans zijn vier afdelingen 
vertegenwoordigd in het museum; archeologie, hedendaagse kunst, regionale geschiedenis en 
museumtuin ‘De Tuun’.

Hedendaagse kunst, Botanie, Regionale geschiedenis, Archeologie

Collecties



Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel


